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Για τα νέα επεισόδια στο ΑΠΘ – Στο ίδιο έργο θεατές
Η χθεσινή επίθεση διαμαρτυρόμενων φοιτητών και κουκουλοφόρων με ρόπαλα και κράνη
στις αστυνομικές δυνάμεις που προστάτευαν τους εργαζόμενους στο ισόγειο του
Βιολογικού είχε συνέπεια σύγκρουση με ρίψη χημικών μπροστά στην είσοδο του κτιρίου
της ΣΘΕ.
Οι ενέργειες των αστυνομικών προφανώς δεν ήταν αντίστοιχες της ιδιαιτερότητας του
χώρου, που δεν είναι μια ανοικτή πλατεία ή ένας δρόμος της πόλης, αλλά το προαύλιο
πανεπιστημιακού κτιρίου με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και γραφεία.
Καταγγέλλουμε την αλόγιστη χρήση χημικών, που εισχώρησαν στο κτίριο την ώρα που
βρίσκονταν μέσα σε αυτό δεκάδες άτομα, καθηγητές, προσωπικό και φοιτητές της Σχολής.
Όταν το πανεπιστήμιο είναι σε λειτουργία, οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει πρωτίστως να
διασφαλίζει τους φοιτητές και τους εργαζόμενους.
Καταδικάζουμε επίσης την αναίτια χρήση αστυνομικής βίας κατά διαμαρτυρόμενων
φοιτητών σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε μπροστά στο κτίριο Διοίκησης.
Η μόνιμη παρουσία αστυνομίας στο πανεπιστήμιο είναι προβληματική. Στο ΑΠΘ το
τελευταίο διάστημα αποτελεί διαρκή εστία έντασης. Δεν ξεχνάμε όμως ότι δεν θα είχε
έρεισμα αν οι προγραμματισμένες εργασίες για τη βιβλιοθήκη στο Βιολογικό προχωρούσαν
ανεμπόδιστα και δεν δρούσαν εγκληματικά εντός του πανεπιστημίου ορισμένοι, φοιτητές
και μη, που θεωρούν το δημόσιο πανεπιστήμιο ιδιοκτησία τους. Ας μην αποσιωπούν ή
διαστρέφουν την αρχική αιτία της έντασης, όσοι στέκονται μόνο στο θέμα της αστυνομίας.
Το έργο το είδαμε και πέρυσι. Οι δε οργανωμένοι φοιτητές που διαβλέπουν ύποπτα
σενάρια οφείλουν να διαχωρίζονται από τους κουκουλοφόρους και να τους απομονώσουν.
Καλούμε τις αστυνομικές αρχές να αντιληφθούν πως όταν δρουν, ιδίως σε πανεπιστημιακό
χώρο, η καταστολή χωρίς σχέδιο αντίστοιχο των συνθηκών ξεφεύγει εύκολα από το μέτρο
και τις αρχές της δημοκρατικής και έννομης λειτουργίας.
Καλούμε τις πανεπιστημιακές αρχές να ελέγξουν πράξεις και παραλείψεις στα περιστατικά
βανδαλισμών και συγκρούσεων, να προχωρήσουν με σύνεση και ρεαλιστικό σχέδιο
υλοποίησης των έργων και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση και στη διαμόρφωση
κλίματος ηρεμίας.
Το θέμα της φύλαξης των ιδρυμάτων και της διαφύλαξης της πανεπιστημιακής ειρήνης και
της ακαδημαϊκής ελευθερίας δεν είναι τεχνικό. Απαιτείται ομόθυμη καταδίκη των
παράνομων ενεργειών και των αντιακαδημαϊκών πρακτικών και απομόνωση των φορέων
τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

