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Η εκκένωση της κατάληψης Ν.Γύζη 33 στις αρχές
Αυγούστου αποτέλεσε και αυτή μέρος του σχεδιασμού του
κράτους να χτυπήσει ζωντανούς κοινωνικούς χώρους που
έρχονται σε πλήρη ρήξη με τη σαπίλα του. Χώρους που
προτάσσουνε έναν άλλο κόσμο χωρίς εξουσία, έναν κόσμο
που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση και
απέχει απο όποια φασιστικά και ρατσιστικά ιδεολογήματα.
Βέβαια στην εκκένωση του κτηρίου και το ξήλωμα των
υποδομών που στεγάζονταν και αναπτύσονταν σε αυτό, το
Τει και η διοίκησή του σαφώς έχουν βάλει και αυτοί το
λιθαράκι τους αφού χωρίς ενδοιασμούς συνεργάστηκαν με
τις κρατικές αρχές για την επίτευξη του στόχου.
Έτσι με περίσσιο ακαδημαικό ζήλο πετάχτηκαν στα
σκουπίδια το αρχείο με το έντυπο υλικό, η δανειστική
βιβλιοθήκη, το βιβλιοπωλείο των αυτόνομων εκδόσεων.
Επίσης το μουσικό στούντιο της ομάδας του Τεχνάσματος
κατασχέθηκε από τους μπάτσους και σφραγίστηκε ο χώρος
(το μωβ κτήριο) που ήταν στη διαχείριση του δικτύου
εργατικής αλληλοβοήθειας omnia sunt communia και
χρησιμοποιούταν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
'Ετσι η διοίκηση του Τεί έδειξε ξεκάθαρα με ποιά πλευρά
τάσσεται και αυτη δεν είναι αλλη παρά η πλευρά του
κράτους......

Οπότε ο δήθεν “δεν ξέρω τίποτα” πρόεδρος Καπλάνης
και οι λοιποί συνεργοί του έντος Τει προκειμένου να
μαζέψουν τα ασυμάζευτα, δηλαδή την στάση τους,
ζήτησαν απο το κράτος κονδύλι με σκοπό τη
δημιουργία εστιών στο χώρο της κατάληψης και φυσικά
το κράτος τούς αντάμοιψε για τη συνεργασία τους
προσπαθώντας έτσι να καλύψει και το πολιτικό κόστος
των πράξεων των προαναφερθέντων.
Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία (για να δούμε..)
εστιών, όχι επειδή ο Καπλάνης νοιάστηκε ξαφνικά για
την ανάγκη στέγασης των φοιτητών αλλά
χρησιμοποιώντας αυτές σαν πρόφαση έτσι ώστε να
χρησιμοποιηθεί το κτήριο με κάποιο τρόπο και να
αποτρέψει οποιαδήποτε πιθανή ανακατάληψή του στο
μέλλον απο εμάς, αφού του έχουμε κάνει ξεκάθαρο
και από κοντά και μέσω των δράσεών μας οτι δε θα
παραιτούμασταν τόσο εύκολα απο αυτά όπου με κόπο
και χρόνο χτίσαμε τόσα χρόνια, τόσο στο χώρο του τεί
όσο και στη γειτονιά...

�ιωκτικές αρχές, διοίκηση Τει και λοιποί θα θέλαμε
να σας υπενθυμίσουμε οτι όσες προφάσεις και να
χρησιμοποιήσετε, όσα στέκια και καταλήψεις και να
εκκενώσετε, ο κόσμος, οι σχέσεις μας και πάνω απ’
όλα αυτά που πιστεύουμε και προασπιζόμαστε δε
σβήνουν και χάνονται τόσο εύκολα οσο νομίζετε...
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