Για την καταστολή της κατειλημμένης πρυτανείας του ΕΜΠ
***
Την Πέμπτη 12/11 πραγματοποιήθηκε κατάληψη στην πρυτανεία του ΕΜΠ, από
φοιτητικά και εστιακά στέκια, σχήματα και αλληλέγγυο κόσμο. Η κατάληψη εκκινήθηκε
αντανακλαστικά, ως απάντηση στην απόφαση για lock out του κάτω Πολυτεχνείου ενόψει
του τριήμερου μνήμης της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και ως ενδειξη
αλληλεγγύης στη συγκέντρωση φοιτητριών, εργαζομένων, ανέργων και αγωνιστριών στο
Πολυτεχνείο της Πατησίων, με σκοπό αυτό να κρατηθεί ανοιχτό. Η πρυτανεία του ΕΜΠ
και το κάτω Πολυτεχνείο εκκενώθηκαν την ίδια στιγμή την επόμενη κιόλας ημέρα 13/11,
από τα ένστολα καθίκια, σημειώνοντας το εντυπωσιακό ρεκόρ των 92 ταυτόχρονων
συλλήψεων σε πανεπιστημιακούς χώρους, στα πλαίσια της γενικευμένης καταστολής,
πειθάρχησης και απονέκρωσης όλων των αγώνων στο όνομα της τάξης, της ασφάλειας
και – πλέον – της υγείας.
Οι πρυτανικές αρχές απέδειξαν και πάλι την άρρηκτη σχέση τους με το κράτος και
τους κατασταλτικούς του μηχανισμούς. Αυτή τη φορά, ο Αντρέας Μπουντουβής –
κλέβοντας ένα κομμάτι από τη δόξα του προκάτοχού του Μαρκάτου* – άνοιξε τις
πόρτες σε πάνοπλους μπάτσους των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΕΛΤΑ και της κρατικής ασφάλειας
ώστε να εκκενώσουν την πρυτανεία, περικυκλώνοντας το κτίριο και συλλαμβάνοντας
24 άτομα. Οι δυνάμεις καταστολής εισέβαλαν στο κτίριο της πρυτανείας, σπάζοντας
πόρτες και παράθυρα και, σύμφωνα με την καταγγελία μεταπτυχιακών/διδακτορικών και
εργαζομένων του ΕΜΠ, επιδόθηκαν στην διάλυση του κτιρίου έως και 2 ώρες μετά την
εκκένωση. Οι φθορές αυτές αναβαθμίζουν το κατηγορητήριο για να σταθεί στο ύψος μιας
τόσο αναβαθμισμένης και θεαματικής αστυνομικής επιχείρησης. Είναι λοιπόν πρώτος ο
πρύτανης Μπουντουβής που φέρει την πολιτική ευθύνη για την αστυνομική εισβολή και
τις ποινικές διώξεις εναντίων όσων συνελήφθησαν.
Τα τσιράκια του πρύτανη επιτέλεσαν κι αυτά άξια τον ρόλο τους. Αυτό έγινε σαφές
από την πρώτη στιγμή της κατάληψης, όπου ο αντιπρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου
ουσιαστικά προανήγγειλε την εκκένωσή της απειλώντας πως “θα φέρει την αστυνομία”.
Ο ίδιος κύριος μάλιστα επανεμφανίστηκε και εκδιώχθηκε μερικά λεπτά πριν οι
κατασταλτικές δυνάμεις εισβάλλουν στο κατειλημμένο κτίριο. Παράσημο ρουφιανιάς
δεν θα μπορούσε να μην αποδοθεί, βεβαίως, και στους: Αντώνιο Κιντή (προϊστάμενο
διεύθυνσης πληροφορικής) και Βασιλική Νικολαΐδου (υπεύθυνη ασφαλείας των
εγκαταστάσεων του ΕΜΠ και γραμματέας του Μπουντουβή). Αυτά τα σιχάματα, αφού
συνεννοήθηκαν με τον πρύτανη και συμφώνησαν οτι “επιθυμούν από κοινού να
ασκηθούν ποινικές διώξεις”, έσπευσαν να συνεργαστούν με την ΕΛ.ΑΣ. και συνέβαλαν
με τις καταθέσεις τους στον σχηματισμό της δικογραφίας των συλληφθεισών/έντων. Και
από τη στιγμή που η πρυτανική αρχή ασκεί ποινικές διώξεις, είναι τουλάχιστον γελοία η
απόφαση που εξέδωσε η σύγκλητος του ΕΜΠ στις 15/11, “δηλώοντας ανησυχίες για την
αστυνομική επέμβαση” ενόψει της επετείου της 17ης Νοέμβρη.

*Ο Νίκος Μαρκάτος, γνωστός ως “Πρύτανης των ΜΑΤ”, έβαλε να συλλάβουν 500 καταληψίες μέσα από το
Πολυτεχνείο στην επέτειο της 17 Νοέμβρη, το 1995.

Να θυμίσουμε εδώ πως το ίδιο σκουπίδι που ακούει στο όνομα Μπουντουβής είχε δώσει
την εντολή για εκκένωση του κτιρίου Γκίνη (Μάρτης 2020), όπου οι κατασταλτικές
δυνάμεις εισέβαλαν στο χώρο που στεγάζονταν μετανάστες/ριες για να τους στοιβάξουν
έπειτα σε κέντρα κράτησης, πάντα με πρόσχημα την προστασία από Covid-19.
Στη συνέχεια, ακολούθησε ο πολύμηνος αποκλεισμός όλων των χώρων του κάτω
Πολυτεχνείου, με εξαίρεση ορισμένες φοιτήτριες και εργαζόμενους που πέρναγαν τους
τραμπούκικους ελέγχους στις εισόδους, με την πρυτανική αρχή να σφυράει αδιάφορα.
Εννοείται πως τα καριερίστικα συμφέροντα του πρύτανη ευθυγραμμίζονται πλήρως με
τις επιταγές του κράτους, γι’αυτό και πήρε επανηλειμμένα την πολιτική απόφαση να
εξασφαλίσει τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον κρατικό μηχανισμό, εκτελώντας
τον ρόλο του στην ολομέτωπη επίθεση κατά των καταπιεσμένων και των αγωνιζώμενων.
Αντρέα, η ντροπή δεν είναι δουλειά.
Οι παραπάνω μεθοδεύσεις έρχονται να συμπληρώσουν την κρατική διαχείριση γύρω
από τα πανεπιστήμια (εκκενώσεις καταλήψεων σε πανεπιστημιακή ιδιοκτησία, όπως
Terra Incognita, Rosa Nera, Βανκούβερ Απάρτμαν και Αυτόδιαχειριζόμενο Στέκι ΑΣΟΕΕ)
και να στρώσουν το έδαφος για το ευρύτερο πλάνο επιβολής της νέας ακαδημαϊκής
κανονικότητας. Μιας κανονικότητας που δεν μας χωράει όλες, με αποστειρωμένους και
εξευρωπαϊσμένους πανεπιστημιακούς χώρους, επιτηρούμενους από κάμερες και ελέγχους
εισόδου – εξόδου, απογυμνωμένους από ριζοσπαστικά πολιτικά χαρακτηριστικά, με τους
καθηγητάδες να κάνουν τις μπίζνες τους και τους μπάτσους να τριγυρνούν ανενόχλητοι.
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