10 100 1000 ΚΥΛΙΚΕΙΑ...
Το αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο της ΑΣΟΕΕ κατελήφθη στις 21
Μαρτίου  όταν κάποιοι φοιτητές αποφασίσαμε να συλλογικοποιήσουμε τις
αρνήσεις μας απέναντι στη στείρα καθημερινότητα της σχολής.
Στα πλαίσια αυτής της καθημερινότητας, ένας χώρος στον οποίο
διαμορφώνεται μια κουλτούρα που εναντιώνεται στην αδιαφορία
και την απάθεια που μας επιβάλλονται, είναι φυσικό να ενοχλεί τις
πρυτανικές αρχές. Πόσο μάλλον όταν, πέρα από τη θεωρία, οι ιδέες
μας πραγματώνονται μέσα από δράσεις όπως εκδηλώσεις, συζητήσεις,
παρεμβάσεις και στήριξη-στέγαση άλλων συλλογικοτήτων και εγχειρημάτων
(συνέλευση μεταναστών και αλληλέγγυων, συνέλευση αντιφασιστών,
εφημερίδα ΑΠΑΤΡΙΣ, διάθεση προϊόντων ΒΙΟΜΕ, ταμείο αλληλεγγύης).
Από τους πρώτους κιόλας μήνες της λειτουργίας μας οι πρυτανικές αρχές έδειξαν εχθρικές διαθέσεις
απέναντι μας. Αρχικά η επίθεση περιορίστηκε σε συνεχή αντικατάσταση λουκέτων και σιδηροκόλληση της πόρτας
εισόδου, και συνεχίστηκε με πιο δραστικές μεθόδους όπως διεξαγωγές διαγωνισμών οι οποίοι ως άμεσο στόχο
είχαν την καταστολή του εγχειρήματος. Αυτό φάνηκε εντονότερα αν σκεφτούμε το πόσο αδρανή στάση είχε η
πρυτανεία στο διάστημα όπου το κυλικείο ήταν κλειστό και ανεκμετάλλευτο.
Σε όλες αυτές τις απόπειρες βρεθήκαμε δυναμικά απέναντι με συνεχείς παρεμβάσεις στην πρυτανεία
και τους διαγωνισμούς καθιστώντας τους κατά κάποιο τρόπο άγονους. Ως τελευταίο και πιο δραστικό στάδιο
καταστολής επέλεξαν - μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα- την υπογραφή σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για την
καταστροφή του κυλικείου και μετατροπή του σε αίθουσα διδασκαλίας.
Ως απάντηση σε αυτό αποφασίσαμε, μόλις το σχέδιο τους έπεσε στην αντίληψή μας, να οργανώσουμε μια
σειρά από δράσεις που περιλάμβαναν καθημερινές μικροφωνικές, παρεμβάσεις σε ορκωμοσίες και πρυτανικές
αρχές, εκδηλώσεις, κάλεσμα σε ανοιχτή συνέλευση για ενημέρωση και συντονισμό μαζικών δράσεων και τέλος
πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για την Παρασκευή 20/12.
Την ίδια μέρα και λίγες ώρες πριν την έναρξη του πάρτυ, ο πρύτανης αυτόβουλα ανακοινώνει το κλείσιμο
της ΑΣΟΕΕ από το βράδυ της Παρασκευής  μέχρι και το πέρας των εορτών (άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι
το κτήριο της σχολής για πρώτη φορά κλείνει καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών). Με την κίνηση αυτή, ο Γάτσιος
έκανε μια εμφανή προσπάθεια να αποτρέψει την πρόσβαση μας στο κυλικείο ώστε να μην παρεμποδιστούν
οι εργασίες που θα ξεκινούσαν την επόμενη μέρα. Το πάρτυ, παρά τις απειλές για προσωπικές μηνύσεις και
εισαγγελέα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, ενημερώσαμε τον κόσμο ώστε να μην παρευρεθεί
εν άγνοια του στον χώρο. Λίγες ώρες αργότερα δυνάμεις καταστολής περικύκλωσαν το κτήριο και αλληλέγγυος
κόσμος κατέφθασε για να στηρίξει, με αποτέλεσμα το πάρτυ να διεξαχθεί κανονικά και τα ΜΑΤ να αποχωρίσουν.
Ο πρύτανης συνεχίζοντας τις προσπάθειες να αποτρέψει το σαμποτάζ των εργασιών, οι οποίες θα ξεκινούσαν
νωρίς το πρωί, διέταξε τις ένστολες μαριονέτες του να επανεμφανιστούν στις 6 πμ έτσι ώστε να σιγουρευτεί ότι δε
θα έμενε κόσμος στο χώρο του κυλικείου. Έτσι, δημιουργήθηκε κλίμα τρομολαγνείας αφού οι έμμεσες απειλές για
εισαγγελέα και προσαγωγές έγιναν αντιληπτές από όλους μας.
Μπορεί με τον παραπάνω τρόπο να κατάφερε να μας απομακρύνει, όμως αυτό που δεν υπολόγισε είναι
τα αποτελέσματα των δράσεων της τελευταίας εβδομάδας. Η μεγάλη συσπείρωση του κόσμου γύρω από το
εγχείρημα, δείχνει την έμπρακτη στήριξή του και την έντονη διάθεση που υπάρχει για τη δυναμική διεκδίκηση και
ανακατάληψη του χώρου. Δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε ζωή σε άδειους χώρους, πραγματώνοντας τις
επιθυμίες, τα όνειρα και τις ανάγκες μας.
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