Μουτζουρης, Δελτάδες και λοιπές ιστορίες

καταστολής
Σάββατο βράδυ 20/2 δυο παρέες νεολαίων κάνουν παρτυ στην Πολυτεχνειούπολη, το
ένα στο χώρο των Χημικών Μηχανικών και το άλλο στο κτίριο της ΣΕΜΦΕ. Αργά το ίδιο
βράδυ οι φύλακες ειδοποιούν τον πρύτανη για υποτιθέμενες μικροφθορές στα παλιά
κτιρια των Ηλεκτρολόγων. Στην συνέχεια ο πρύτανης καλεί τους μπάτσους να επέμβουν
και αυτοί παρελαύνουν με πλήρη εξάρτυση : δύο κλούβες με ΜΑΤάδες και Δελτάδες να
κυνηγάνε με πάπάκια πιτσιρικάδες με αποτέλεσμα 30 προσαγωγές ατόμων που φυσικά
αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες.
Είναι σαφές ότι πρόκειται για άρση του ασύλου και μάλιστα όχι αυτεπάγγελτα αλλά
με ξεκάθαρη εντολή της πρυτανικής αρχής. Ο Μουτζούρης παίρνοντας πάνω του
την πολιτική ευθύνη είναι ο δεύτερος μετά τον Μαρκάτο το 95 που έχει πάρει τέτοια
απόφαση, με ποιοτική διαφορά ότι τώρα η αφορμή ήταν γελοία βασισμἐνη σε
αοριστολογίες. Βέβαια εκτός από τον Μουντζούρη του οποίου είναι γνωστός ο ρόλος
και τι ακριβώς εξυπηρετεί , δεν είναι άμοιροι των ευθυνών τους και οι φύλακες.
Γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση στην πολυτεχνειούπολη είναι απορίας άξιον το
γιατί για δυο σπασμένες πόρτες επιλέγουν αυτή τη φορά να δώσουν τέτοια έκταση στο
περιστατικό δίνοντας πάτημα στο Μουτζούρη και στους μπάτσους . Έιναι ακόμα περίεργη
σύμπτωση το ότι παρά την συνεχή γκρίνια και παραφιλολογία για φθορές και μικροκλοπές
γενικότερα στην Πούτεχενειούπολη και είδικότερα στους Χημικόυς Μηχανικούς(που όλως
τυχαἰως βρίσκεται το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου), η σχολή αυτή είναι η
μόνη που οι φύλακες επιμένουν να αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές.Επομένως δε μας κάνει
εντύπωση το γεγονός ότι οι μπάτσοι ενω κλήθηκαν να για μικροφθορές στους ΗΜΜΥ,
βρέθηκαν με δικάβαλα μέσα στους Χημικούς Μηχανικούς να βαράνε κόσμο έξω από την
πόρτα του στεκιού.
Το γεγονός αυτό ξεπερνά κατά πολυ τα όρια της Πολυτεχνειούπολης και εντάσσεται σε
μια γενικότερη στατηγική καταστολής και κοινωνικού ελέγχου μέρος της οποιας έιναι και η
διαχείριση του ασύλου.Τα παραδείγματα είναι πολλά:
Το κόψιμο των δέντρων στο Κάτω Πολυτεχνείο κατ’εντολη των μπάτσων, για να έχουν
καλύτερη εποπτεία του χώρου.
Τα περικυκλωμένα από Ματάδες Προπύλαια φέτος τον Δεκέμβρη , για αποτρέψουν
τον κόσμο να το οικειοποιηθεί, και να το χρησιμοποιήσει με τρόπο επικίνδυνο για την
κυριαρχία.
Το ότι επί μήνες τα Ματ παρατάσσονται προληπτικά περιμετρικά της Πολυτεχνειούπολης
ούτως ώστε να γίνει συνηθεια και συνείδηση η αστυνομοκρατία.
Σε όλα τα παραπάνω όπως και στην προχτεσινή επέλαση των μπάτσων, ο στόχος είναι
αφενός να προετοιμάσουν την κοινωνία για ανάλογες ή και πιο προωθημένες κινήσεις και
αφετέρου, σε επιχειρησιακό επίπεδο, να κάνουν μια πρόβα τζενεράλε για τη περίπτωση
που θα χρειαστεί να εκκενώσουν/επέμβουν σε πανεπιστημιακό χώρο. Η στρατηγική αυτή
προφανώς επιτυγχάνεται καλύτερα με την μετατροπή των πανεπιστημιακών χώρων σε
αποστειρωμένα campus.
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