Μετά την επέμβαση της αστυνομίας στην κατάληψη του ΑΠΘ
Η ΚΙΠΑΝ, ήδη από την εξαγγελία της σύστασης ειδικής αστυνομικής δύναμης για τα
πανεπιστήμια (ΟΠΠΙ), είχε εκφράσει την σαφή διαφωνία της, διαπιστώνοντας ότι
δεν υπάρχει κανένας λόγος που να την καθιστά αναγκαία, και ότι το σχέδιο «Νόμος και
Τάξη» της κυβέρνησης δεν συνδέεται με τις «αγωνίες» της για το δημόσιο
Πανεπιστήμιο αλλά με την επικοινωνιακή αξιοποίηση αυτής της πολιτικής εκτός του
πανεπιστημίου.
Είχαμε επίσης προβλέψει ότι αυτός ο νόμος θα προκαλούσε νέες εντάσεις και
πόλωση, που οδηγούν από διαφορετικές πλευρές στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή
στην υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου, πέρα από την καταρράκωση της
εικόνας του.
Δυστυχώς τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες και τους
φόβους μας.
Όμως η λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου δεν πρέπει να εξαρτάται από τις
σκοπιμότητες και τους χειρισμούς της κομματικής αντιπαράθεσης ή τη βούληση
ομάδων οποιασδήποτε προέλευσης. Το πανεπιστήμιο ως θεσμός είναι υπέρτερο των
επιδιώξεων ατόμων, συλλογικοτήτων ή κομμάτων. Πρέπει να ξαναβρεί το κύρος του, και
άμεσα όλες οι πλευρές να δείξουν στην πράξη ότι εργάζονται για το σκοπό αυτό.
Η κυβέρνηση πρέπει να ανακοινώσει την μη εφαρμογή των διατάξεων που
αφορούν τη σύσταση των ΟΠΠΙ και τη μόνιμη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων
μέσα στα ιδρύματα.
Οι αστυνομικές δυνάμεις να απομακρυνθούν από τους χώρους του ΑΠΘ και να
διακοπούν άμεσα όλες οι καταλήψεις σχολών που είναι σήμερα ενεργές.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα με ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο να καθορίσει
τους όρους λειτουργίας της κοινότητας. Τα θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων,
πρυτανικές αρχές, σύγκλητοι και συνελεύσεις των τμημάτων θα πρέπει να
καταστρώσουν αλλά και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για την ανεμπόδιστη
λειτουργία του πανεπιστημίου και την προάσπιση της ακαδημαϊκές ελευθερίας.
Οι πρυτανικές αρχές, ως πρώτοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για αυτό, πρέπει να
δείξουν σε όλους εμάς, καθηγητές, εργαζόμενους και φοιτητές, ότι επιθυμούν και
θα εργαστούν για μια διαφορετική λειτουργία, που θα αποκαταστήσει το κύρος των
ιδρυμάτων.
Χωρίς να συμβάλλουμε στο στήσιμο του σκηνικού πόλωσης, να προστατέψουμε το
πανεπιστήμιο με ψυχραιμία και σύνεση.
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