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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την ασφαλή καθημερινότητα στο Α.Π.Θ.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα του Α.Π.Θ. διαπιστώνει ότι το τελευταίο διάστημα βελτιώθηκε
στο μεγαλύτερο μέρος της πανεπιστημιούπολης η κατάσταση ως προς το ναρκεμπόριο, μετά
τις ισχυρές πιέσεις φοιτητών και καθηγητών και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας και των
πανεπιστημιακών αρχών. Ωστόσο, διάφορες μικρές ομάδες επιχειρούν να επαναφέρουν τη
βία στην καθημερινότητα. Χρησιμοποιούν δημόσιους πανεπιστημιακούς χώρους ως ορμητήριο ή καταφύγιο για τη διάπραξη αδικημάτων, θέλοντας να δοκιμάσουν τα όρια της πολιτείας
και να προκαλέσουν την αντίδρασή της.
Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι ομάδες φοιτητών συμπεριφέρονται με εντελώς αντιακαδημαϊκό τρόπο: παρεμποδίζουν τη λειτουργία θεσμικών οργάνων, ασκούν λεκτική, ψυχολογική,
κάποτε και σωματική βία, στοχοποιούν καθηγητές και προσπαθούν να επιβάλουν τις δικές
τους θέσεις στη Σύγκλητο ή σε Συνελεύσεις Τμημάτων. Τελικά, υπονομεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δήθεν υπερασπίζονται από φανταστικούς συνήθως εχθρούς. Επίσης, εξωπανεπιστημιακά στοιχεία προπηλακίζουν και απειλούν
καθηγητές για τις επιστημονικές απόψεις τους περί συνταγματικών ελευθεριών και ατομικών
δικαιωμάτων που εκφράζουν σε μαθήματά τους.
Οι καθηγητές του Α.Π.Θ. καταδικάζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Υπερασπιζόμενοι την
ακαδημαϊκή ελευθερία, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανοχή προς όσους καταλαμβάνουν και χρησιμοποιούν τον χώρο του πανεπιστημίου για να πετύχουν οποιονδήποτε
σκοπό που δεν αφορά την ευρύτερα παιδευτική και επιστημονική αποστολή του.


Απαιτούμε από την πολιτεία να αναλάβει αποτελεσματικά τις ευθύνες της όταν
τελούνται αδικήματα εντός του Α.Π.Θ. τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ίδιο.



Καλούμε τις πανεπιστημιακές αρχές, με παιδαγωγική σύνεση, αδιάλειπτη μέριμνα
αλλά και αποφασιστικότητα, αφενός να δώσουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η εσωτερική
βία όχι μόνο δεν είναι ανεκτή αλλά έχει συνέπειες και αφετέρου να συντονιστούν με
τους αρμόδιους φορείς για την ασφαλή καθημερινότητα χιλιάδων φοιτητών και καθηγητών, και να πράξουν τα δέοντα σε νομικό και θεσμικό επίπεδο για την προάσπιση
της ελευθερίας της έκφρασης και της ακαδημαϊκότητας.
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