
Το Οκτάγωνο κατάληψη θα µείνει

   Το πρωί της Τρίτης 25/02 καταλαµβάνεται από φοιτητές ο χώρος που βρίσκεται ανάµεσα από το
πάρκο ειρήνης και τα κτίρια της αρχιτεκτονικής και δηµιουργείται η κατάληψη κυλικείο Οκτάγωνο.
Εργασίες για την βελτίωσή του χώρου, εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται, κόσµος που απλά πίνει
τον  καφέ  του  (δίνοντας  ό,τι  ποσό  θέλει)   δείχνουν  πως  από  την  πρώτη  µέρα  ζωντάνεψε  ένας
εγκαταλελειµµένος εδώ και δύο χρόνια χώρος.

  Ο συγκεκριµένος όµως χώρος πρόκειται να νοικιαστεί σε ιδιώτη µαζί µε το πάρκο ειρήνης. Από
την  πρώτη  µέρα  λοιπόν,  δέχθηκε  την  επίσκεψη  του  αντιπρύτανη  ο  οποίος  έκανε  λόγο  για
εισαγγελείς και µηνύσεις και δύο µέρες µετά οι πρυτανικές αρχές κόβουν το ρεύµα “κλείνοντας το
µάτι” στην εταιρεία patras catering που πρόκειται να εκµεταλλευτεί το πάρκο ειρήνης.

  Καθώς  βρισκόµαστε  σε  µια  φάση  όπου  εντείνεται  όλο  και  πιο  πολύ  η   ιδιωτικοποίηση  της
τριτοβάθµιας,  έχουµε  να  κάνουµε  µε  ένα  πανεπιστήµιο  στο  οποίο  η  κάθε  ενδιαφερόµενη
επιχείρηση  βρίσκει  γόνιµο  πεδίο  κερδοφορίας.  Το  τµήµα  µας  αποτελεί  απτό  παράδειγµα  στην
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης µέσω της συµφωνίας που έκλεισε µε την interamerican πριν µερικούς
µήνες  και  φυσικά  δε  µπορούµε  να  µη  σταθούµε  στις  τόσες  εργολαβίες  που  “τρέχουν”  στο
πανεπιστήµιο αλλά και στο  patras catering που θα αναλάβει το πάρκο ειρήνης βγάζοντας φράγκα
από όλους εµάς.

   Και µπορεί τα αφεντικά πλέον ακούγοντας τη λέξη πανεπιστήµιο να τρίβουν τα χέρια τους, δε
συµβαίνει  όµως  το  ίδιο  για  µας  τους  φοιτητές  που  βλέπουµε  την  καθηµερινότητά  µας  στο
πανεπιστήµιο να δυσκολεύει όλο και πιο πολύ. Ή µάλλον για όσους από µας δυσκολευόµαστε να
αντεπεξέλθουµε στα έξοδα φοίτησης, για όσους από µας δεν είναι εύκολη υπόθεση τα νοίκια, οι
λογαριασµοί, τα έξοδα για µετακίνηση. Και δίπλα σε όλα αυτά έχουµε να αντιµετωπίσουµε ένα
σκατά εργασιακό αύριο (αν δεν δουλεύουµε ήδη).
   
   Από  τη  µεριά  µας  σαν  αυτόνοµο  σχήµα  στηρίζουµε  την  κατάληψη  κυλικείο  Οκτάγωνο  και
προτρέπουµε  να  το  κάνουν  όλοι  όσοι  νιώθουν  αξιοπρεπείς  σε  έναν  χώρο  που  λειτουργεί  χωρίς
αρχηγούς αλλά ισότιµα και αντι-εµπορευµατικά µέσω της ανοιχτής διαχειριστικής του συνέλευσης.
∆ε  θα  µπορούσαµε  να  µη  στηρίξουµε  έναν  χώρο  που  έρχεται  να  αποτελέσει  ένα  µικρό  έστω
εµπόδιο στην ιδιωτικοποίηση και παράλληλα µια διέξοδο από τη µίζερη φοιτητική καθηµερινότητα
του σπίτι-σχολή-πρότζεκτ στην οποία θέλουν να µας συνηθίσουν.

  

Κι  αφού  οι  πρυτανικές  αρχές  δουλεύουν  για  το  patras catering,  εµείς  (οι  από  κάτω)
δουλεύουµε για µας. 

              Έξω από εµπορευµατικές λογικές, στηρίζουµε την κατάληψη  κυλικείο Οκτάγωνο.
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