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Θέμα: Καμία ανοχή σε όσους απειλούν το πανεπιστήμιο
Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης κάθε φορά στιγματίζει τις ανεπίτρεπτες πράξεις και
καταστάσεις βίας, απειλών, προπηλακισμών και επιβολής που υπονομεύουν τη λειτουργία και
το ρόλο του πανεπιστημίου.
Τέτοιες είναι και οι πρόσφατες «δράσεις» που συνδέονται με το «Στέκι» του Βιολογικού στο
ΑΠΘ, το οποίο δεν αποτελεί το χώρο δημιουργικής φοιτητικής έκφρασης και αναζητήσεων,
αλλά εστία αντιθεσμικής και ύποπτης δραστηριότητας κυρίως εξωπανεπιστημιακών, που
χάνουν την ασυλία τους και τον ζωτικό τους χώρο. Τελευταία ενέργεια των μαχητών της
«κατάληψης για πάντα» είναι η κατάπτυστη προσωπική επίθεση στο πρόσωπο του πρύτανη
του ΑΠΘ, ο οποίος δέχεται την αυτονόητη συμπαράσταση της πανεπιστημιακής κοινότητας,
και έχει τη δική μας υποστήριξη από θέσεις αρχής.
Αυτές οι ακραίες ενέργειες δεν έρχονται από το πουθενά. Καλλιεργούνται μέσα στο
θερμοκήπιο της ανοχής έως υποστήριξης σε αυτές τις ομάδες και απόψεις, που με πολιτική
αφέλεια προσφέρουν ορισμένοι, νομίζοντας ότι δρουν ομόρροπα και συμμαχικά με τις
πολιτικές τους γραμμές. Και μόνο σε παρόμοια περιστατικά διαπιστώνουν οι συνάδελφοι ότι
αυτές οι ομάδες με τις πρακτικές τους απειλούν το ίδιο το πανεπιστήμιο ενώ δήθεν το
υπερασπίζονται απέναντι σε εξωτερικούς εχθρούς. Και τότε μόνο, περιστασιακά,
αναγνωρίζουν την απειλή και καταδικάζουν τους προβοκάτορες.
Μόλις χθες υποστηρίξαμε την εκκένωση του «Στεκιού» και καλέσαμε τις άλλες παρατάξεις να
πάρουν θέση (*). Σήμερα επαναλαμβάνουμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν μπορεί, στο
όνομα της ανεκτικότητας και της ελεύθερης έκφρασης, να φιλοξενεί εκείνους που το
απειλούν και το καταλύουν λειτουργικά και θεσμικά. Τα πρόσφατα μηνύματα απειλής και
εκφοβισμού πρέπει να φέρουν αντίθετα αποτελέσματα. Όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει
να υψώσει τείχος στις αθλιότητες και τις αυθαιρεσίες, και να διαφυλάξει έμπρακτα τις
ακαδημαϊκές ελευθερίες και τα συνταγματικά δικαιώματα.
Χωρίς συμψηφισμούς και αναπλαισίωση, απαιτείται η ξεκάθαρη πολιτική καταδίκη,
απομόνωση και εξοβελισμός από το πανεπιστήμιο των ανελεύθερων και αντιδημοκρατικών
απόψεων και πρακτικών επιβολής, που καλλιεργούν μισαλλόδοξες και ολοκληρωτικές
αντιλήψεις.
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(*) ΚΙΠΑΝ ΑΠΘ - "Καταλήψεις - Με ποιο δικαίωμα;" 8-1-2022
https://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2798&Itemid=483
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