
βελτιώνονται οι φράχτες

βελτιώνονται κι οι άλτες
Στις 18 Απρίλη, την τελευταία μέρα επίσημης λειτουργείας του ΕΜΠ πριν από το Πάσχα, 
Πρυτανεία και Σύγκλητος υψώνουν αιφνιδιαστικά, επιπλέον κάγκελα στην πύλη Ζωγράφου, 
με αιχμηρές απολήξεις.

Από την αρχή της θητείας του, το πρυτανικό τρίο, Μουτζούρης, Σπαθής, Πολύζος, έχει 
αποκλειστικό του μέλημα το κλειδαμπάρωμα της Πολυτεχνειούπολης σε ώρες μη 
«παραγωγικής» λειτουργίας. Έτσι μετά το συστηματικό κλείδωμα των πυλών Κατεχάκη 
και Κοκκινοπούλου τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, τώρα με τα κάγκελα της πύλης 
Ζωγράφου προσπαθεί να κάμψει το ηθικό ακόμα και εκείνων των «παράτολμων» που 
με ακροβατικά αναγκάζονταν να σκαρφαλώνουν τα κάγκελα. Ήταν το επόμενο βήμα 
στην κατεύθυνση θωράκισης του χώρου από απρόσκλητους και «μή έχοντες εργασία» 
επισκέπτες, μια προσπάθεια κάλυψης κάθε κενού ασφαλείας. Έχει προηγηθεί μία σειρά 
αντίστοιχων ενεργειών. Ή προσπάθεια να αμπαρωθεί και να χτιστεί η πύλη Στουρνάρη 
ναυάγησε πάνω στις αντιδράσεις των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή αυτών που 
χρησιμοποιούν καθημερινά τους χώρους του Πολυτεχνείου. Ή δαιμονοποίηση κάθε 
αυτοοργανωμένης εκδήλωσης που δεν αναγνωρίζει  την εξουσία του πρύτανη να την 
νομιμοποιεί. Αποκορύφωμα είναι η εκκένωση του Πολυτεχνείου από την πρυτανεία και η 
περικύκλωση του από τα ΜΑΤ εν όψει εκδήλωσης αλληλεγγύης σε πολιτικούς κρατουμένους, 
τον περασμένο Δεκέμβρη. Και βέβαια η πρυτανεία του ΈΜΠ ήταν αυτή που εισήγαγε την 
μέθοδο του λόκ-άουτ στις αθηναϊκές σχολές το Γενάρη του 2008, πρακτική που πρόσφατα 
εφαρμόστηκε και στην ΑΣΟΈΈ. Το λόκ-άουτ, η επιβολή παύσης κάθε διαδικασίας και 
κλειδώματος του χώρου, αποσκοπεί στον από τα πάνω καθορισμό της λειτουργίας ή μη 
μιας σχολής και την απομόνωση κάθε ενέργειας που έρχεται σε ρήξη με την κανονικότητα 
των μαθημάτων και των ερευνών.

Στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής εκ μέρους των πρυτανικών αρχών είναι ξεκάθαρα 
η απονέκρωση της πολυτεχνειούπολης σε ώρες μη εκπαιδευτικής διαδικασίας και η 
μετατροπή του σε αποστειρωμένο campus σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που 
τόσο εκθειάζει άλλωστε και ο Στυλιανίδης. Ή πολιτική της πρυτανείας εναρμονίζεται με τις 
κρατικές μεθοδεύσεις και τις επιταγές της απαιτητικής πια ελεύθερης αγοράς. Παίζει το 
δικό της ρόλο σε μια συντονισμένη και καλοστημένη επίθεση ενάντια στους τελευταίους 
των μοϊκανών μέσα στα πανεπιστήμια, ενάντια σε κάθε τι άσχετο με την εκπαιδευτική 
ομαλότητα και την ιδιαίτερα κερδοφόρα έρευνα. Ή επιμονή αρκετών να υπερασπίζονται 
τους πανεπιστημιακούς χώρους δίνοντας τους ελεύθερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
η ύπαρξη χώρων με αντι-ιεραρχική διαδρομή στην κατεύθυνση της αυτοοργάνωσης, 
οι εκδηλώσεις που κινούνται εχθρικά ως προς την κουλτούρα του εμπορεύματος, οι 



καταλήψεις, και οι διαδικασίες ζύμωσης έξω από ένα ακίνδυνο για το κράτος πλαίσιο
είναι που ενοχλούν και οφείλουν να εξαλειφθούν ή να ενσωματωθούν. Ή άλλη πλευρά 
των νόμων που το κράτος θεσπίζει για την προσαρμογή των πανεπιστημίων στα συνεχώς 
μεταβαλλόμενα καπιταλιστικά δεδομένα, είναι κινήσεις από τις πρυτανικές αρχές σε κάθε 
σχολή για την έμμεση, κεκαλυμμένη εφαρμογή τους. Αν δεν μπορούν να βάλλουν τον 
κοινωνικό χαρακτήρα των πανεπιστημιακών χώρων , αυτό που ίδιοι συνοψίζουν στους 
νομικίστικους ορισμούς του ασύλου, φροντίζουν να αποτρέψουν την πρόσβαση σε αυτούς 
και να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τη χρήση τους. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη 
για τις προθέσεις των πρυτάνεων που ορέγονται υπουργικούς θώκους και ανέλιξη στην 
πολιτική ιεραρχία. Έπιπλέον με τέτοιες κινήσεις (κλείσιμο των πυλών στο ΈΜΠ, καθαρισμός 
από ταμπλώ των διαδρόμων στην ΑΣΟΈΈ), οι πρυτανικές αρχές σπεύδουν να επιβεβαιώσουν 
και προσπαθούν να παγιώσουν το ρόλο τους μέσα στις σχολές. Το ρόλο του απόλυτου 
διαχειριστή του χώρου και των υλικών του, και κατά συνέπεια το ρόλο του ρυθμιστή της 
καθημερινότητας των χρηστών των πανεπιστημιακών χώρων. Δεν είναι μόνο απόπειρα να 
αυτοπροβληθούν ικανοί στο ρόλο που ανώτεροι τους, κρατικοί τους έχουν αναθέσει αλλά 
και να αποθαρρύνουν αυτούς που αρνούνται να τους αναγνωρίσουν τέτοιους τίτλους και 
δημιουργούν συνθήκες αυτοοργάνωσης του χώρου και του χρόνου.
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