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Νο border Camp: Χωρίς όρια στην ανοχή και στην αδράνεια
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Το ΑΠΘ καλείται να πληρώσει για μία ακόμη φορά, ουσιαστικά μόνο του, τις καταστροφικές
συνέπειες από την αδράνεια δεκαετιών που έχουν επιδείξει η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς της.
Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του ΑΠΘ ζούν από χρόνια μια καθημερινότητα αδιανόητη για
εκπαιδευτικό χώρο, ειδικά ως προς την ασφάλειά μας και την κατάσταση της δημόσιας περιουσίας!
Παρά τις διαρκείς και έντονες διαμαρτυρίες μας, ακόμη και για παραβάσεις του ποινικού κώδικα
(όπως η απρόσκοπτη διακίνηση ναρκωτικών στους ανοιχτούς χώρους της πανεπιστημιούπολης),
βλέπουμε ότι σχεδόν κανένας δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί,
σαν να βολεύονται που ο χώρος εργασίας μας και διδασκαλίας δεκάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων
γίνεται χώρος ανεξέλεγκτος και ανοιχτός στην παραβατικότητα.
Είναι προσβολή στη νοημοσύνη όλων μας η αντίληψη δήθεν υπεύθυνων κρατικών αξιωματούχων
ότι μπορεί να υπάρχει «εύρυθμη λειτουργία» του πανεπιστημίου με κλειδωμένα τα κτήρια, με
κλειστά τα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες, με αναστολή της έρευνας. Κι όλα αυτά, επειδή κάποιες
ομάδες, ακόμη και από το εξωτερικό(!), εκμεταλλεύονται την ουσιαστική ανοχή και αδιαφορία όλων
των φορέων της πολιτείας και συμπεριφέρονται στον χώρο του Α.Π.Θ. σαν να ήταν ιδιωτική
περιουσία τους. Δεν έχει σημασία αν δεν συμβεί καμία καταστροφή στο Α.Π.Θ. ή αν γίνουν μικρές
ζημιές από τους απρόσκλητους καταληψίες. Σε κάθε περίπτωση, το δημόσιο «αυτοδιοικούμενο»
πανεπιστήμιο, εμείς, είμαστε αυτοί που πρέπει να μπορούμε να ορίζουμε τη χρήση του χώρου και
των πόρων του −στο πλαίσιο που ορίζει η Πολιτεία.
Δεν μπορεί οι αναγκαστικές και φοβικές αντιδράσεις μας, ο αυτοεγκλεισμός μας, να συνεχίσουν
να είναι η μόνη προληπτική πολιτική –εξάλλου, δεν αποδίδει. Γι’ αυτό που ήδη συμβαίνει, και για
ό,τι άλλο συμβεί, υπάρχουν υπόλογοι και αυτό πρέπει ευθαρσώς να λεχθεί στον κατάλληλο χρόνο.
Αυτό που προέχει τώρα είναι άμεσες λύσεις, με συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Είμαστε
δίπλα στην Πρυτανεία μας, που πρέπει όμως να εντείνει προς κάθε κατεύθυνση τις προσπάθειές της
και, προτού είναι αργά και προτού έρθουν χειρότερα, να ασκήσει όλα τα δυνατά μέσα πίεσης. Την
καλούμε να φέρει η ίδια, δημόσια και ανοιχτά, την Πολιτεία προ των ευθυνών της.
Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να παραδεχθεί ότι το πρόβλημα που επωμίζεται το Α.Π.Θ. δεν είναι
το ίδιο αρμόδιο, ούτε μπορεί, να το λύσει. Και να αναλάβει να το λύσει αυτή. Αλλά τι μπορούμε να
περιμένουμε πλέον από μια Πολιτεία, η οποία, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της, δείχνει με τις
πράξεις και τις παραλείψεις της τι λογής πανεπιστήμιο θέλει;
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