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Tον τελευταίο καιρό επικρατεί ένας αναβρασμός στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αστικές
φυλλάδες κραυγάζουν περί εγκληματικότητας εντός των σχολών, ο Φορτσάκης παίρνει
συγχαρητήρια από τον Σαμαρά και τον υπουργό “υγειονομική βόμβα” Λοβέρδο για την
επιβολή της νομιμότητας ενώ μπάτσοι και σεκιουριτάδες κάνουν “πόρτα” στις εισόδους του
ΕΚΠΑ. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από δημόσιες επικλήσεις στο αίσθημα της ασφάλειας,
στην εύρυθμη λειτουργία και από δηλώσεις όπως “Οι πανεπιστημιακοί χώροι δεν θα είναι πια
ξέφραγο αμπέλι’’. Τι εννοούν; Ότι από εδώ και πέρα οτιδήποτε διαταράσσει την ακαδημαική
κανονικότητα θα αντιμετωπίζεται από μπάτσους: δημόσιους ή ιδιωτικούς.
Γιατί τώρα όλος αυτός ο θόρυβος περί ασφάλειας στα πανεπιστήμια, τι πραγματικά
επιζητούν οι πανεπιστημιακές αρχές από το νέο μοντέλο διαχείρισης και ποιοί στο διάολο
επωφελούνται από τους security;
Tο πανεπιστήμιο πέρα από όλα τα άλλα είναι μία επιχείρηση επιφορτισμένη με την
δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την παραγωγή γνώσης για τα αφεντικά.
Στα πλαίσια της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης καλείται να διαφυλάξει την υπόσταση του,
διαμορφώνοντας ένα ανταγωνιστικό brand name, δηλώνοντας πως είναι μια μπίζνα που αξίζει.
Και κάπου εδώ κολλάνε οι σεκιουριτάδες, καθώς τι σκατά αξιοπιστία μπορεί να επιδείξει μία
επιχείρηση όταν δεν μπορεί να επιβληθεί στο εσωτερικό της.
Το πανεπιστήμιο λοιπόν καλείται τώρα να ξεφορτωθεί τις αντιφάσεις που αναπτύσσονται
στο περιβάλλον του και γενικά ό,τι απειλεί το φαντασιακό του status. Με το πρόσχημα αυτό
και με όρους θεάματος, οι εσωπανεπιστημιακές διεκδικήσεις ανάχθηκαν σε φασαρίες ακραίων
στοιχείων, οι μετανάστες μικροπωλητές έξω από την ΑΣΟΕΕ σε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια και οι (στημένες) διαρρήξεις ως κανονικότητα και μόνιμη συνθήκη. Έτσι, και με
την επιστράτευση μίας μάζας καθηγητάδων, “φυτών” και δημοσιογράφων υπέρ της τάξης, του
no politica και της απερίσπαστης διεξαγωγής μαθημάτων και πασης φύσεως ερευνητικών, η
πόρτα για τις εταιρίες security άνοιξε.
Το νέο καθεστώς επιτήρησης υπό την μορφή τύπων με αλεξίσφαιρα, έχει προεκτάσεις
που θυμίζουν βαρέλι δίχως πάτο. Mε την νέα αυτή συνθήκη ανοίγει ένα πεδίο οικονομικής
και πολιτικής συνεργασίας ακαδημαικών αρχών, υπουργείου και εργολαβικών εταιριών.
Οι εργολαβίες συμφέρουν, τα κρατικά κονδύλια για τις εργολαβίες συμφέρουν ακόμα
περισσότερο και το πανεπιστήμιο γνωρίζοντάς το καλά αυτό θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο.
Εμείς, βλέποντας τους πανεπιστημιακούς χώρους πέρα από τη στενή τους έννοια και
σαν πέδιο όπου κινούμαστε και δρούμε πολιτικά, αντιλαμβανόμαστε την έλευση security ως
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της αναδιάρθρωσης του πανεπιστημίου που αποσκοπεί (και) στην
εντατικοποίηση και την αποστείρωσή του. Γι’ αυτούς και όλους τους παραπάνω λόγους δεν
θα ανεχτούμε κανέναν αποτυχημένο μπάτσο πάνω απ’ τα κεφάλια μας.
Nα τους υποδεχτούμε όπως τους αρμόζει!
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