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Για τη συνεχιζόμενη βία στο Α.Π.Θ.
7 Μαΐου 2022
Σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα (1.30-3.30) οι γνωστοί άγνωστοι εισέβαλαν στη Σχολή Θετικών
Επιστημών (ΣΘΕ), κατεδάφισαν τους τοίχους που είχαν ανεγερθεί πρόσφατα στο εσωτερικό του
ισογείου της Βιολογίας για τη νέα βιβλιοθήκη και τις αίθουσες διδασκαλίας της ΣΘΕ και
κατέστρεψαν ό,τι άλλο μπορούσαν. Πρόκειται για το χειρότερο επεισόδιο στο σήριαλ των επιθέσεων
που εξαπολύονται για τη ματαίωση του σημαντικού αυτού έργου και έχουν επιφέρει πλήθος υλικών
ζημιών.
Το παρακράτος των καταληψιών βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Συμφέροντα "αντιεξουσιαστικά" υποδαυλίζουν μια
αναμέτρηση, η οποία έχει ήδη θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια συναδέλφων, φοιτητών και φοιτητριών,
του διοικητικού προσωπικού αλλά και των εργαζομένων για την κατασκευή της Βιβλιοθήκης. Η
πολιτεία στάθηκε είτε αναποφάσιστη είτε ανίκανη να προστατέψει αποτελεσματικά το ΑΠΘ, μέρος
του οποίου τείνει να καταστεί επισφαλής χώρος εργασίας.
Χρόνο με τον χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία…, αυτό το ανέγγιχτο παρακράτος έχει γίνει για άλλους
αποδεκτό ή πολιτικά αξιοποιήσιμο, για άλλους ένα «τεχνικό πρόβλημα» που πρέπει να συγκαλύπτεται
«για να μην δούμε χειρότερα», για άλλους η εκτονωτική εκδήλωση μιας «ήπιας παραβατικό τητας»
που δεν τους αφορά, εγκλωβισμένοι όπως είναι στα ιδεολογικά τους στερεότυπα ή στην
επαγγελματική τους καθημερινότητα. Εθελοτυφλούν όσες και όσοι αθωώνουν, καλύπτουν και
παραβλέπουν αυτό το παρακράτος για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Είναι αδιανόητο να καθίσταται
αναγκαία η αστυνομική προστασία ακόμη και για την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκά αποφασισμένου
αναπτυξιακού έργου, όπως είναι η νέα βιβλιοθήκη και οι αίθουσες διδασκαλίας της ΣΘΕ!
Δεν πρόκειται όμως για ένα μεμονωμένο περιστατικό που αφορά απλώς το συγκεκριμένο έργο της
Βιβλιοθήκης, το οποίο θέλουν διάφορες ομάδες να ματαιώσουν. Πρόκειται, γενικότερα, για την
οργανωμένη καταστροφή περιουσίας του δημόσιου πανεπιστημίου και για την εξαθλίωσή του: το
κτίριο δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αμέσως, πειράματα κινδυνεύουν να καταστραφούν. Επιπλέον,
για όσο διάστημα δεν υλοποιείται το έργο, οι φοιτητές/τριες και το διδακτικό προσωπικό στερούνται
ζωτικών υποδομών, όπως οι βιβλιοθήκες και οι αίθουσες διδασκαλίας τους που λειτουργούσαν στον
χώρο . Ποικίλης προέλευσης και στό χευσης ο μάδες με την ωμή βία, τον εκφοβισμό συναδέλφων
εκλεγμένων σε ακαδημαϊκά αξιώματα, τις καταστροφές υποδομών που με ελάχιστα μέσα
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ή να συντηρήσουμε, επιδιώκουν να επιβάλουν στο πανεπιστήμιο τη
δική τους «κανονικότητα». Οι δήθεν επαναστατικές, κατ’ ουσίαν βάρβαρες και φασιστικές ενέργειες
όλων αυτών των ομάδων στρέφονται συνειδητά εναντίον του δημοσίου πανεπιστημίου, του μόνου που
έχει ο ελληνικός λαός. Επιδιώκουν να καθορίσουν τις χρήσεις του δημόσιου χώρου και να επιβάλουν
τον δικό τους νόμο, αλλιώς να διαλύσουν ό,τι δεν μπορούν να ελέγξουν, μετατρέποντας κάθε τόσο το
ΑΠΘ σε χώρο συγκρούσεων.
Το επιστημονικό, φοιτητικό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου δεν είναι αρμόδιο, ούτε
έχει τη δυνατότητα, να αμυνθεί απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις. Ανεξάρτητα από τις διάφορες
εκτιμήσεις για τις βαθύτερες ή πρόσφατες αιτίες τέτοιων βανδαλισμών, και πέρα από την αυτονόητη
καταδίκη τους, η πανεπιστημιακή κοινότητα ζητά από την πολιτεία να πράξει, επιτέλους,
αποτελεσματικά το καθήκον της προς το δημόσιο πανεπιστήμιο και στους πολίτες.
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