Ένα κείμενο για το καλωσόρισμα των
σεκιουριτάδων στην Πανεπιστημιούπολη
Ο νέος πρύτανης Φορτσάκης εξήγγειλε την ανάγκη, σε πρώτη φάση, εγκατάστασης
σεκιούριτι στις σχολές και, στη συνέχεια, θέσπισης πανεπιστημιακής αστυνομίας
για την προστασία της σχολής από «εγκληματικές εξωπανεπιστημιακές ομάδες που
δρουν μέσα στα πανεπιστήμια». Ακόμη, το καλοκαίρι έγιναν διαρρήξεις στο Φυσικό
(που κατά διαβολική σύμπτωση, σταμάτησαν όταν εγκαταστάθηκε η νέα εργολαβία
στην σχολή). Μετά από αυτά τα γεγονότα, το face control στις πύλες της
Πανεπιστημιούπολης και η παρουσία σεκιουριτάδων με αλεξίσφαιρα στους
διαδρόμους των σχολών έγιναν, με την έναρξη της χρονιάς, μια καθημερινότητα.
Με γρήγορες διαδικασίες, εκδόθηκε κονδύλιο –ύψους 3.400.000 ευρώ- και
ανατέθηκε στην εταιρεία ISS Security η φύλαξη και η ασφάλεια της σχολής, και έτσι
το πανεπιστήμιο επιτέλους άρχισε να γίνεται ένας φιλόξενος χώρος για εργολαβίες
και επενδύσεις που θα φέρουν κέρδος σε εταιρίες και αφεντικά. Αυτό
θεσμοθετείται και εξασφαλίζεται με τον νέο Οργανισμό και τους εσωτερικούς
κανονισμούς των Συμβουλίων των ιδρυμάτων, που οργανώνουν και φέρουν εις
πέρας την αναδιάρθρωση και έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του κύρους των
Πανεπιστημίων και της ανταγωνιστικότητάς τους με όρους αγοράς.
Αφού λοιπόν απολύθηκαν τόσοι και τόσες εργαζόμενοι/ες (που ήταν πολύ πιο
απαραίτητοι/ες για τις εσωτερικές λειτουργίες του Ε.Κ.Π.Α. και την άμεση κάλυψη
των φοιτητικών αναγκών) και αφού ακούμε συνεχώς για το κόστος των
«αιώνιων» (και μη) φοιτητών, τώρα γίνεται εμφανές το πού και το πώς
σκοπεύουν οι πανεπιστημιακές αρχές να διαθέσουν τα χρήματα του «δημόσιου»
-κατά τ’ άλλα- πανεπιστήμιου.
Είναι πλέον εμφανές πως η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πανεπιστημίου
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την εισαγωγή εργολαβιών στους
πανεπιστημιακούς χώρους (καθαρισμός, σίτιση, κυλικεία κ.τ.λ.) και, ύστερα, με την
κατάργηση του ασύλου τον Ιούνιο του 2011 (με αποτέλεσμα τη διεύρυνση -και
επίσημα- του πεδίου καταστολής και μέσα στις σχολές), ακολούθησε η σύσταση του
νέου Οργανισμού πριν λίγους μήνες, ο οποίος περιλαμβάνει εισαγωγή διδάκτρων
στα μεταπτυχιακά, διαγραφές φοιτητών/τριών, διάθεση ηλεκτρονικών
συγγραμμάτων κ.ά. .
Όσοι/ες φοιτητές/τριες εργάζονται, όσοι/ες θέλουν να διαχειριστούν τον χρόνο
σπουδών τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όσοι/ες γενικά προέρχονται από
οικονομικά δυσμενές περιβάλλον, στην πραγματικότητα αποκλείονται από το νέο
πανεπιστήμιο. Επίσης, ο χώρος και ο χρόνος των φοιτητικών και εργατικών αγώνων
περιορίζεται, οι περιφρουρήσεις απεργιών και καταλήψεων γίνονται ακόμη πιο
δύσκολες, οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν να αγωνιστούν θα έχουν την χρονική
πίεση των ν+2, των σεκιουριτάδων και των πειθαρχικών. Το face control και η

παρουσία των σεκιουριτάδων από μόνα τους, φέρουν κατ’ αρχάς μία συμβολική
εδαφικοποίηση του ελέγχου μέσα στις σχολές. Η πειθάρχηση θα γίνεται πιο ομαλά,
αφού δεν θα υπάρχουν όπλα ή κάμερες, απλά ένστολοι με αλεξίσφαιρα και
διακριτικά της εταιρίας σεκιούριτι, που θα έχουν τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας
της ακαδημαϊκής ζωής και την δυνατότητα να καλέσουν τους μπάτσους όποτε αυτή
κριθεί πως «απειλείται». Τέλος, το γεγονός ότι μπορεί οι σεκιούριτι να
αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι που «απλά κάνουν την δουλειά τους», αφήνει το
περιθώριο να εισβάλλουν στην καθημερινότητά μας και να μονοπωλούν ως μια
«χλιαρή αρχή» τον χώρο των φοιτητών/τριών. Έτσι κανονικοποιούνται και
συνηθίζονται τα βλέμματά τους, οι ερωτήσεις τους και ο συνολικότερος έλεγχός
τους πάνω μας.
Είναι στα χέρια των φοιτητών/τριών και των εργαζόμενων του πανεπιστημίου, αλλά
και όσων θέλουν να δρουν ελεύθερα μέσα σε αυτό, να επανοικειοποιηθούν τον
χώρο και τον χρόνο τους και να μην πειθαρχήσουν απλά σ’ αυτήν τη νέα
πραγματικότητα. Ο χώρος δράσης μας είναι πολύτιμος για να τους τον
παραχωρήσουμε, και ο χρόνος μας δεν μετριέται σε εξάμηνα που κοστολογούνται.
Λόγο για το πανεπιστήμιο έχουν μόνο οι φοιτητές/ φοιτήτριες και όσοι/ες
απασχολούνται μέσα σε αυτό, και όχι οι πρυτανικές αρχές ή το υπουργείο.
Ως Ελευθεριακή Παρέμβαση Φιλοσοφικής έχουμε αποφασίσει να αντιστεκόμαστε
στα σημεία των face control, να μην απαντάμε στις ερωτήσεις των σεκιούριτι, να
μη δεχτούμε με απάθεια την αστυνόμευση της ζωής μας στις σχολές όπως και
πουθενά αλλού, και προτάσσουμε την ατομική απειθαρχία και παράλληλα την
συλλογική αντίσταση σε οποιαδήποτε αρχή, ακαδημαϊκή ή ιδιωτική,
προσπαθήσει να περιορίσει την ελευθερία μας μέσα στο πανεπιστήμιο. Όσες
ελευθερίες απειλούνται αυτήν τη στιγμή στο πανεπιστήμιο, ήταν κατακτήσεις του
φοιτητικού κινήματος μέσα από μεγάλους αγώνες. Σε αυτήν την συγκυρία
καλούμαστε να υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε κατακτήσει και να διεκδικήσουμε
ακόμη περισσότερα χωρίς συνδιαλλαγές με τις πρυτανικές αρχές και χωρίς την
συνεργασία με κομματικές παρατάξεις, αλλά με αλληλεγγύη και αντι-ιεραρχικές
δομές, προτάσσοντας πάνω από όλα τις δικές μας ανάγκες, και όχι αυτές του
κράτους και του κεφαλαίου.
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