
∆ευτέρα, 14/11, στην πύλη 
της Στουρνάρη, η καγκελό-
πορτα κλειδωµένη. Οι 
µπάτσοι εγκατεστηµένοι στην 
γωνία Στουρνάρη και Τζωρτζ, 
να βλέπουν ποιος µπαίνει και 
ποιος βγαίνει, ενώ οι κοσµήτο-
ρες και οι πρυτάνεις κλείνουν 
τα τηλέφωνα. Οι φύλακες να 
περιφρουρούν τα λουκέτα µε 
ύφος «εγώ απλά κάνω τη 
δουλειά µου» και οι καθαρί-
στριες να περιµένουν να 
σταµατήσει η ρεµούλα για 
µπορέσουν να πετάξουν στα 
σκουπίδια κάτι τεράστιες 
σακούλες µε τα πιο σεσηµα-
σµένα νεράτζια του πολυτε-
χνείου.  
Ο λόγος που την κλείσανε 
αδιευκρίνιστος∙ κάτι ακούσαµε 
για µυστηριώδη “ενδεχόµε-
να”, κάτι για την επέτειο του 
πολυτεχνείου. Ψάξαµε για πιο 
νηφάλιες εξηγήσεις, αλλά 
µάλλον δεν πρέπει να περιµέ-
νει κανείς τη φωνή της λογικής 
από ανθρώπους που, ενώ ο 
κόσµος καίγεται και οι µπάτσοι 
αλωνίζουν δυο βήµατα από 
την είσοδο, αποφασίζουν να 
κηρύξουν πόλεµο στα εσπερι-
δοειδή.

∆ε θα αναλωθούµε σε σενάρια για το τι εννοεί ο καθένας 
λέγοντας “ενδεχόµενα”. Και δε µας χρειάζεται κι όλας, αφού το 
ποιος εν τέλει µπορεί να µπαίνει εδώ µέσα και ποιος όχι, κατά 
τη γνώµη της σχολής, φαίνεται απλώς από την κοινή εµπειρία. 
Όπως φαίνεται, η ξενάγηση τουριστών είναι τα τελευταία χρόνια 
για το πολυτεχνείο µια ανεκτή δραστηριότητα, ενώ η χρήση της 
Τ12, ή των καµαρινιών  όχι. Ένα πλήθος επιστηµόνων που 
καταφθάνει στο συγκρότηµα πατησίων για «συνέδριο» είναι 
ευπρόσδεκτο, ένα πλήθος ατόµων που µπαίνει µετά από 
πορεία για να κάνει συνέλευση σηµαίνει αναµπουµπούλα και 
παύση µαθηµάτων.  

Μάλλον διάφοροι - το έχουµε ξαναπεί - έχουν όντως ξεχάσει τι 
σηµαίνει πανεπιστήµιο και για τι χρήση προορίζονται τα 
ντουβάρια πίσω από τα λουκέτα. Αυτό που δίνει τόσα χρόνια 
ζωή σε αυτόν τον χώρο δεν είναι ούτε τα συνέδρια, ούτε τα 
γυαλισµένα ντουβάρια του γκίνη. Είναι αντίθετα όσοι, φοιτητές 
και «εξωσχολικοί», πηγαινοέρχονται καθηµερινά µε µακετες ή 
µε µπύρες στις αίθουσες και στα καµαρίνια, ειναι οι αυτοοργα-
νωµένες προβολές, οι συνελεύσεις, οι αυτοµορφωτικες κουβέ-
ντες που οργανώνονται στις αιθουσες και στα προαυλια.  Και 
αυτοί είναι που έχουν - και πρέπει να έχουν - τον πρώτο λόγο 
για το τι γίνεται εδώ µέσα.

Γιατί εν τέλει, αν κάτι «απειλεί το πολυτεχνείο», δεν είναι ούτε 
τα ξενύχτια στην Τ12, ούτε οι καταλήψεις, ούτε τα νεράτζια. 
Είναι όσοι από πανικό ή καθαρή βλακεία κλειδαµπαρώνουν 
ένα άδειο προαύλιο, µην τυχόν και σταµατήσει να µοιάζει µε 
νεκροταφείο.
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