ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Η επικοινωνιακή φιέστα του Πρύτανη ΑΠΘ εν μέσω πανδημίας και η
αστυνομοκρατία
Με την πανδημία να βρίσκεται σε έξαρση και την παθητική στάση αντιμετώπισής της από τις
πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ αμετακίνητη (καμία απολύτως προσπάθεια για εξεύρεση πρόσθετων
χώρων διδασκαλίας/εξετάσεων παρά τις προτάσεις του ΕΣΔΕΠ και την αγωνία συναδέλφων και
φοιτητών, κανένα μέτρο για το ΑΠΘ ειδικά παρά μόνον η προσκόλληση στις ανεδαφικές ΚΥΑ), οι
πρυτανικές αρχές εξάντλησαν τις παρεμβάσεις τους στην εκκένωση του χώρου «Στέκι στο
Βιολογικό», ξημερώματα της 31 Δεκεμβρίου, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.
Οι εικόνες ατόμων με βαριοπούλες να γκρεμίζουν τοίχους στο ΑΠΘ υπό την προστασία
κρανοφόρων των ΜΑΤ, εισόδων στην πανεπιστημιούπολη να φυλάσσονται από αστυνομικούς, και
εργαζομένων να προειδοποιούνται ότι «εισέρχονται με προσωπική τους ευθύνη» στο
πανεπιστήμιο, προστίθενται σε εκείνες του συρόμενου ημίγυμνου φοιτητή και αποτυπώνουν το
προφίλ μιας «αποφασιστικής», ακραία αντιδραστικής πρυτανικής ηγεσίας στο ΑΠΘ. Μιας ηγεσίας
αποφασισμένης να υπακούσει σε κάθε κέλευσμα της κυβέρνησης για λιγότερη δημοκρατία στο
πανεπιστήμιο. Αποφασισμένης να εγκαταστήσει κάμερες, τουρνικέ χορηγίας ιδιωτικής εταιρείας
και Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Αποφασισμένης να περάσει κώδικες και γνωμοδοτήσεις που θα
φιμώνουν και θα αλλοιώνουν τον ακαδημαϊκό λόγο. Αποφασισμένης να τροφοδοτήσει
παραπλανητικά δυσφημιστικά δημοσιεύματα και σχόλια για το ΑΠΘ.
Η εικόνα ενός Πρύτανη που ευχαριστεί δημοσίως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την
είσοδο της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο για να βοηθήσει στην εκκένωση ενός άδειου τη στιγμή
της επέμβασης χώρου θυμίζει άλλες εποχές, αποτελώντας το προφανές συμβολικό προοίμιο της
εγκατάστασης της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και μια προβοκατόρικη ενέργεια για αύξηση των
εντάσεων. Η δε συνάντηση του Πρύτανη ΑΠΘ με τον Υπουργό ΠΡΟΠΟ στις 5 Ιανουαρίου και οι
ανακοινώσεις που ακολούθησαν, διαβεβαιώνοντας το πανελλήνιο «για την ενίσχυση της
συνεργασίας τους», αποκαλύπτουν τον κοινό αστυνομοκρατικό τους σχεδιασμό για την έλευση
της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Απειλή για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο αποτελούν η κυβερνητική πολιτική (αντιμετώπιση
πανδημικής κρίσης, ΕΒΕ, κολλέγια, επαγγελματικά δικαιώματα, ξενόγλωσσα προπτυχιακά,
πανεπιστημιακή αστυνομία, νέος νόμος-πλαίσιο) και οι πρόθυμες πρυτανικές αρχές.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα (καθηγητές, εργαζόμενοι, φοιτητές) θα αντισταθεί στην
αστυνομοκρατία και σε κάθε πρακτική που σκοπό έχει τον έλεγχο της κοινότητας για την
ευκολότερη εφαρμογή μιας αντιδραστικής πολιτικής για τα πανεπιστήμια.
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