
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
στον χώρο του πανεπιστημι-
ακού campus, εισέβαλαν την 
περασμένη εβδομάδα χωρίς 
την άδεια της διοίκησής του 
τουριστικά λεωφορεία που 
μετέφεραν άτομα του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου από τη 
Γερμανία και την Ισπανία, 
στήθηκαν αμέσως χημικές 
τουαλέτες, μεταφέρθηκαν 
εκεί πρόσφυγες, οργανώθη-
καν συσσίτια, έγινε βάση για 
«εξορμήσεις» στην Ειδομένη, 
στον φράκτη Εβρου και σε χώ-
ρους φιλοξενίας προσφύγων.

Την περίφημη κατασκήνω-
ση «No Borders Camp 2016», 
που απασχόλησε έντονα πολί-
τες, πανεπιστημιακή κοινότητα 
και πολιτικούς, φαίνεται ότι 
δεν την έστησαν τελικά μόνοι 
τους μια χούφτα «εξεγερμέ-
νοι». Γιατί για να παραβιαστεί 
ο πανεπιστημιακός χώρος και 
να στηθεί εκεί αυτή η γιγαντι-
αία «επιχείρηση αντίστασης» 
κάποιοι πληρώθηκαν. Οι επι-
χειρηματίες που ναύλωσαν τα 
λεωφορεία, αυτοί που μετέφε-
ραν τον εξοπλισμό... 

Σίγουρα με αυτούς – πλη-
ρώθηκαν άλλωστε για μια 
δουλειά που μπορούσαν να 
κάνουν οπουδήποτε – δεν 
απασχολείται η Αστυνομία, η 
οποία και άφησε ανενόχλη-
τους τους αντιεξουσιαστές κα-
τασκηνωτές να σπάσουν την 
πόρτα της Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ για να κάνουν κατάληψη 
και να ηλεκτροδοτήσουν τις 
εγκαταστάσεις τους. Και αυτό 
παρότι οι πρυτανικές αρχές 
και ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης κ. Γιάννης Μπουτάρης 
ενημέρωσαν αστυνομικές και 
εισαγγελικές αρχές, υπουργεία 
και το γραφείο του Πρωθυ-
πουργού πριν από την έναρ-
ξη της κατασκήνωσης και ζή-
τησαν τη βοήθειά τους. Η δε 
Εισαγγελία της πόλης ζήτησε 
τήρηση της αυτόφωρης διαδι-
κασίας σε περίπτωση φθορών. 
Οι φθορές διαπιστώθηκαν. Η 
αυτόφωρη διαδικασία ποτέ 
δεν ακολουθήθηκε.

Εκτιμήσεις για «ελεγχόμε-
νες καταστάσεις» και αποφυ-
γή εντάσεων μοιάζει να είχαν 
και οι αστυνομικές αρχές. Την 
Τετάρτη ωστόσο «εξόρμησαν» 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
βανδαλίζοντας δύο αστικά 
λεωφορεία και το πρωί της 
Πέμπτης μια ομάδα από τους 
καταληψίες βγήκε και «επι-
σκέφθηκε» το δημαρχείο της 
πόλης αφήνοντας το αποτύ-
πωμα της καταστροφής καθ’ 
οδόν για την Ειδομένη: μπο-
γιές, συνθήματα, αναποδογυ-
ρισμένα έπιπλα σε μια υπηρε-
σία του δήμου.

Σε αυτό το κλίμα το μήνυμα 
που, όπως λένε οι πληροφο-
ρίες του «Βήματος», δόθηκε 
από την κυβέρνηση (διά των 
αρμόδιων υπουργών της) στη 
διοίκηση του Ιδρύματος ήταν 
ένα: ηρεμία, μην κάνετε τίπο-
τε... Στο θέμα παρενέβη και 
ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος κατήγ-
γειλε ότι «η ανομία επεκτείνε-
ται και οι αρμόδιοι υπουργοί 
αδιαφορούν προκλητικά» και 
ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
«στήνεται ένα πανηγύρι ακραί-

ων στοιχείων με την πλήρη 
ανοχή της κυβέρνησης».

Καταλήψεις και βία
Δεν είναι βέβαια το πρώτο κρού-
σμα ανομίας. Λίγους μήνες νω-
ρίτερα μια ομάδα προκάλεσε 
σοβαρά επεισόδια και προπη-
λάκισε πανεπιστημιακούς σε κε-
ντρικό πανεπιστήμιο της Αθήνας, 
όπου και επρόκειτο να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες για τον διε-
θνή διαγωνισμό ανακατασκευής 
κτιρίου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), το 
οποίο και έχουν καταλάβει επί 
χρόνια ομάδες του αντιεξουσι-
αστικού χώρου για να το χρησι-
μοποιούν ως «στέκι». Πρόσφατα 
οι ίδιες ομάδες επισκέφθηκαν 
τον επιχειρηματία που ανέλαβε 
τελικά την ανακατασκευή του 
κτιρίου πλησίον του πανεπιστη-
μιακού συγκροτήματος. Εκεί, 
όπως αναφέρουν σε σχετικά κεί-
μενά τους, «έκαναν τη θέση μας 
ξεκάθαρη στα αφεντικά τους».

Την ίδια περίοδο ομάδες του 
αναρχικού χώρου που βρήκαν 

στην πρόσφατη προσφυγική 
κρίση «πεδίον δόξης λαμπρό» 
κατέλαβαν το Πολυτεχνείο στην 
οδό Πατησίων και επί τρίμηνο 
«φιλοξενούσαν» πρόσφυγες σε 
πανεπιστημιακό χώρο. Σε μια πε-
ριοχή ωστόσο δίπλα στο «γκέτο» 
των Εξαρχείων, η διοίκηση του 
Ιδρύματος προσπαθούσε να λύ-
σει το θέμα... αναίμακτα αλλά η 
Πολιτεία ήταν απούσα. Η κατά-
ληψη τελείωσε όταν οι ομάδες 
αυτές το αποφάσισαν.

Τελευταία, ομάδες νεαρών 
εφορμούν τις πρώτες πρωινές 
ώρες, ύστερα από εκδηλώσεις 
πλησίον ή και μέσα στους χώ-
ρους του Πολυτεχνείου, και πα-
ραδίδουν στις φλόγες τρόλεϊ, 
λεωφορεία, οχήματα πολιτών, 
βρίσκοντας έτσι έναν τρόπο «δι-
ασκέδασης» τα Σαββατοκύρια-
κα και παίζοντας «κρυφτούλι» 
με τα ΜΑΤ.

Ξυλοδαρμοί, καταλήψεις, 
βία. Η πανεπιστημιακή κοινό-
τητα της χώρας ζει σε ένα κα-
θεστώς τρομοκρατίας, με την 
Αστυνομία ξεκάθαρα απούσα 

SOS για  
το άβατο  
ανομίας στα 
πανεπιστήμια

Α26 34 TO BHMA Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Τα γεγονότα που λαμβά-
νουν χώρα αυτές τις ημέ-
ρες στους χώρους του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνουν για 
άλλη μια φορά ότι τα ελληνικά πα-
νεπιστήμια δεν φυλάσσονται, ούτε 
προστατεύονται, αλλά συχνά απο-
τελούν χώρους αυθαίρετης χρήσης 
από οποιονδήποτε, οποτεδήποτε 

και με όποιον τρόπο αυτός θεωρεί 
συμφέροντα για τον ίδιο.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση 
αυτή υποβαθμίζει και αποσταθερο-
ποιεί το ελληνικό δημόσιο πανεπι-
στήμιο, αποθαρρύνει πανεπιστημια-
κούς και φοιτητές να αφοσιωθούν 
στο έργο τους, ζημιώνει την ελλη-
νική κοινωνία, βλάπτει το δημόσιο 
συμφέρον, και βέβαια ανοίγει δρό-
μο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως 

σχήματα που θα 
ήταν δυνατόν να 
μας απαλλάξουν 
από τέτοιες πα-
θογένειες.

Απέναντι σε 
όλα αυτά, η ελ-
ληνική κοινωνία 
ανησυχεί, οι αρ-

μόδιοι φορείς της Πολιτείας παρα-
κολουθούν με αμηχανία συνδυα-
σμένη με ένα μείγμα αδυναμίας και 

ανευθυνότητας, οι διοικήσεις των 
πανεπιστημίων δεν είναι σε θέση να 
αντιδράσουν και η πανεπιστημιακή 
κοινότητα – καθηγητές, φοιτητές 
και εργαζόμενοι – αισθάνεται φοβι-
σμένη και έντονα προβληματισμένη.

Οι αρχές και αντιλήψεις περί 
δημοκρατίας και ελευθερίας που 
κληροδότησε το σύμβολο του Πολυ-
τεχνείου στο μεταπολιτευτικό πανε-
πιστήμιο έχουν παρερμηνευτεί από 
ορισμένους, και το αποτέλεσμα εί-
ναι ορατό στους χώρους του ίδιου 
του συμβολικού μνημείου. Ηρθε η 
ώρα να αποφασίσουμε τι Πανεπι-
στήμιο θέλουμε και να αναλάβουμε 
ο καθένας μας τις ευθύνες που του 
αναλογούν. Πρωτοπόρος αυτής της 
προσπάθειας πρέπει να είναι η δη-
μοκρατική Πολιτεία.

Ο κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης 
είναι πρύτανης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα πανεπιστήμια αποτε-
λούσαν ανέκαθεν χώρο 
διατύπωσης ιδεολογι-
ών όλων των τάσεων, 

χώρο ζύμωσης ιδεών και τεκ-
μηριωμένης αντιπαράθεσης 
απόψεων. Αυτό αποτελεί δύ-
ναμη αναζωογόνησής τους 
και επομένως πρέπει να δια-
φυλάσσεται.

Σε καμία όμως περίπτω-
ση δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αποδεκτή η αυθαίρετη χρήση 
των χώρων του Πανεπιστημί-
ου από ομάδες ξένες προς αυ-
τό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
των πανεπιστημιακών αρχών. 
Στις περιπτώσεις αυτές, και 
από τη στιγμή που οι Αρχές 
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 
την κατάσταση με ίδια μέσα, 

είναι υπο-
χρέωση της 
Πολιτείας να 
εξασφαλίζει 
την ομαλή 
λειτουργία 
στους χώ-
ρους του Πα-
νεπιστημίου.

Ο κ. Ιωάννης Γκόλιας είναι 
πρύτανης του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα ΑΕΙ  
και η ευθύνη  
της πολιτείας

Είναι 
υποχρέωση  
του κράτους

ΓΝΩΜΗ ΓΝΩΜΗ

Του Εμμανουήλ Γιακουμάκη Του Ιωάννη Γκόλια

Ξυλοδαρμοί, καταλήψεις, 
βία, με την Πολιτεία απούσα, 
καταγγέλλουν οι Αρχές τριών ΑΕΙ

Είπαν γία  
το απΘ

«Λυπάμαι και απο-
ρώ πώς κάποιοι, 
χρησιμοποιώντας 
βία, επικαλούνται 
ταυτόχρονα ότι 
υπερασπίζονται τα 
ιδεώδη του ανθρω-
πισμού και της αλ-
ληλεγγύης. Λυπά-
μαι και απορώ, γιατί 
μετέτρεψαν σε πε-
δίο μάχης την πόλη 
και τη χώρα μας, 
την ίδια χώρα που ο 
λαός της έδωσε και 
συνεχίζει να δίνει 
αγώνα συμπαρά-
στασης και ανακού-
φισης στο πλευρό 
των προσφύγων».
Μαρία Κόλλια-
Τσαρουχά, υφυπουρ-
γός Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης (Μακεδο-
νίας-Θράκης)

«Παρακολουθού-
με το χρονικό ενός 
προαναγγελθέντος 
βανδαλισμού για 
τον οποίο είχαμε 
προειδοποιήσει 
εμείς και όλοι οι φο-
ρείς την κυβέρνηση 
που έδειξε μνη-
μειώδη απραξία. 
Νομίζει ότι λεφτά 
υπάρχουν για να 
κάνουν κάποιοι το 
κέφι τους και οι φο-
ρολογούμενοι να 
πληρώνουν για τις 
ζημιές».
Γιώργος Μαυρωτάς, 
βουλευτής Αττικής 
με το Ποτάμι

Κοινωνία



.

και την κυβέρνηση να συνιστά... 
ηρεμία.

Στην περίπτωση της Θεσσα-
λονίκης πρόκειται για μια πανευ-
ρωπαϊκή συνάντηση αντιεξουσι-
αστικών ομάδων που επέλεξαν 
το ΑΠΘ για την κατασκήνωσή 
τους, χωρίς φυσικά να πάρουν 
καμία άδεια από τη διοίκησή 
του, η οποία αντέδρασε έντονα 
ζητώντας προστασία από την 
Πολιτεία.

«Πώς είναι δυνατόν να 
μπουν τόσα τουριστικά λεω-
φορεία μέσα στο Αριστοτέλειο 
και ενώ είχαμε ζητήσει προ-
στασία του χώρου να μην τους 
σταματήσει κανένας;» αναρω-
τιόταν τις προηγούμενες ημέρες 
καθηγητής του ΑΠΘ που μίλη-
σε στο «Βήμα». «Η Αστυνομία 
δεν ασχολήθηκε καθόλου. Εί-
ναι προφανές ότι θεωρούσε, 
αφήνοντας τους αναρχικούς 
μέσα στους χώρους του ΑΠΘ, 
πως προστάτευε την υπόλοιπη 
πόλη» ανέφερε ο ίδιος απογο-
ητευμένος.

Μετά τη δημόσια παρέμβα-
σή του ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης και αφού 
«η κυβέρνηση εξακολουθεί να 
ανέχεται τις αθλιότητες που συ-
ντελούνται στο ΑΠΘ», όπως επι-
σήμανε, απηύθυνε σειρά ερωτη-
μάτων την Παρασκευή προς τον 
πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, 
όπως, μεταξύ άλλων, «εάν ισχύ-
ουν τα δημοσιεύματα για εντο-
λή του υπουργού να μην επέμ-
βουν οι αστυνομικές δυνάμεις, 
εάν εγκρίνει μια τέτοια εντολή 
και εάν θεωρεί ότι, μετά από 
όλα αυτά, γεννούνται ποινικές 
ευθύνες». 

Παράλληλα, επανήλθε για 
άλλη μία φορά η προϊσταμένη 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών με 
νέα παραγγελία, καταλογίζοντας 
στην Αστυνομία «ανεπίτρεπτη 
ολιγωρία», ενώ ο βουλευτής της 
ΝΔ κ. Σταύρος Καλαφάτης κα-
τέθεσε μήνυση για τους βανδα-
λισμούς στο δημαρχείο.

Διεκδικούμενοι χώροι
Τα κρούσματα βίας σε χώρους 
πανεπιστημίων τους τελευταί-
ους μήνες αυξάνονται διαρκώς, 

με τις διοικήσεις των ΑΕΙ να 
κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου σε μια Πολιτεία που δεν 
ενδιαφέρεται να αντιδράσει. Οι 
πανεπιστημιακοί διαμαρτύρο-
νται διότι σε περίοδο οξύτα-
της υποχρηματοδότησης των 
ελληνικών πανεπιστημίων, με 
τις διοικήσεις τους να καλού-
νται ουσιαστικά να αυτοχρη-
ματοδοτηθούν, η Πολιτεία δεν 
κατορθώνει να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά ούτε στη διεκ-
δίκηση της περιουσίας τους για 
την κάλυψη των εκπαιδευτικών 
και διοικητικών τους αναγκών.

Για το ΟΠΑ τα προβλήμα-
τα έχουν πρόσφατα αυξηθεί, 
καθώς ήδη το πανεπιστήμιο 
δεν μπορεί να διαχειριστεί το 
πρόβλημα των μικροπωλητών 
έξω από το κτίριό του, οι οποίοι 
«προστατεύονται» από ομάδες 
αγνώστων οι οποίες μπαίνουν 
μέσα στους χώρους του για 
να πετάξουν βόμβες μολότοφ 
όσες φορές τους καταδιώκει η 
Αστυνομία. Η προστασία από 
την Πολιτεία είναι το «βουβό» 
αίτημα της Συγκλήτου του πα-
νεπιστημίου, η οποία επιδιώκει 
για μία ακόμη φορά να προχω-
ρήσει σε ανακατασκευή του κτι-
ρίου Βανκούβερ, που βρίσκεται 
εδώ και μία δεκαετία στα χέρια 
ομάδων καταληψιών.

Αυτό είναι βέβαια μόνο η 
αρχή, καθώς όταν η διοίκηση 
του πανεπιστημιακού ιδρύμα-
τος αποφάσισε να προχωρήσει 
στην ανακατασκευή του «Βαν-
κούβερ Απαρτμάν», τα μέλη 
της άρχισαν άμεσα να δέχο-
νται απειλές από άτομα του 
αντιεξουσιαστικού χώρου «να 
μην αγγίξουν» το κτίριο στο 
οποίο στεγάζεται η κατάληψη. 
Τις ίδιες δέχθηκε και η εταιρεία 
που έχει αναλάβει το έργο.

Προσωπικές επιθέσεις
Στην περιοχή της οδού Πατησί-
ων οι καθηγητές του ΟΠΑ ζουν 
υπό καθεστώς απειλών εδώ και 
μήνες, που φτάνουν μάλιστα σε 
προσωπικές επιθέσεις. Η Σύ-
γκλητος του πανεπιστημίου μά-
λιστα ανέφερε σε ανακοίνωσή 
της ότι η ανακατασκευή του εν 

λόγω κτιρίου κρίνεται αναγκαία 
«επειδή θα αξιοποιηθούν χώροι 
τους οποίους τόσο έχει ανάγκη 
το Ιδρυμα για τη βελτίωση της 
ακαδημαϊκής λειτουργίας του», 
και θα αποκατασταθεί, αισθητι-
κά και στατικά, ένα διατηρητέο 
κτίριο το οποίο, σύμφωνα με 
έκθεση της Πολεοδομίας, χα-
ρακτηρίζεται «επικίνδυνο από 
δομική άποψη» και χρήζον άμε-
σης επισκευής.

«Για όλους τους προαναφερ-
θέντες λόγους, αλλά και επειδή 
δεν νοείται πανεπιστημιακός χώ-
ρος στον οποίο να παρεμποδίζε-
ται η πρόσβαση της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας σε αυτόν, η 
Σύγκλητος καλεί την ομάδα ή τις 
ομάδες που έχουν καταλάβει το 
εν λόγω κτίριο να αποχωρήσουν 
από αυτό, ώστε να προχωρήσει 
το έργο της ανακατασκευής του 
και να καταστεί ένας λειτουργι-
κός ακαδημαϊκός χώρος Παιδεί-
ας προς όφελος των φοιτητών 
μας» αναφέρεται στο κείμενο 
που εξέδωσε η Σύγκλητος του 
Ιδρύματος.

Αξιοσημείωτη πάντως είναι η 
παρέμβαση του δημάρχου Αθη-
ναίων κ. Γιώργου Καμίνη στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου την περασμένη Πέμπτη 
με θέμα τα Εξάρχεια. «Ο τρό-
πος λειτουργίας του πανεπι-
στημιακού ασύλου επιδεινώνει 
την κατάσταση με το εμπόριο 
ναρκωτικών και τη δημόσια 
χρήση στον πεζόδρομο της 
Μασσαλίας. Και ο εκφυλισμός 
της πραγματικής σημασίας του 
ασύλου μετατρέπει το ιστορικό 
κτίριο του Πολυτεχνείου σε ορ-
μητήριο βίας» είπε προκαλώ-
ντας μάλιστα αντιδράσεις με την 
αναφορά του αυτή. Ο κ. Καμίνης 
αφού εξέφρασε την ανησυχία 
του για την έξαρση της παραβα-
τικότητας στην περιοχή και την 
είσοδος του κοινού εγκλήμα-
τος, σημείωσε ότι «η δημοτική 
αρχή δεν πρόκειται να αποδε-
χθεί άβατα στην Αθήνα. Ούτε 
ότι οι κάτοικοι των Εξαρχείων 
έχουν λιγότερα δικαιώματα από 
όποιον άλλον. Να το βάλουν 
καλά στο μυαλό τους».

Εδώ και δέκα μέρες έχει στηθεί 
στην πανεπιστημιούπολη του 
ΑΠΘ, δίπλα στο κέντρο της πό-
λης, ένα σκηνικό αυθαιρεσίας 

που δεν μας αξίζει και δεν μας τιμά. 
Χωρίς να ενημερώσουν και, φυσικά, 
χωρίς να πάρουν άδεια από κανέ-
ναν, εκατοντάδες έλληνες και ξένοι 
«αντιεξουσιαστές» έστησαν σκηνές, 

μαγειρεία και τουα-
λέτες σε μια σχεδόν 
στρατιωτική, και πά-
ντως καθόλου άναρ-
χη, κατασκήνωση, με 
τη βοήθεια πολλών 
συνεργατών.

«Αν δεν παρεμπο-
δίζει τη λειτουργία 

του Πανεπιστημίου, γιατί διαμαρτύ-
ρεστε;» ακούμε καθημερινά από επίση-
μα χείλη και συμπαθούντες του χώρου. 
Πέρα από το προφανές, ότι σαφώς 
παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του 
ΑΠΘ, διαμαρτυρόμαστε, Πρυτανεία, 
Σύγκλητος και η συντριπτική πλειο-
ψηφία συναδέλφων και εργαζομένων, 
γιατί είμαστε Πανεπιστήμιο. Διαμαρτυ-
ρόμαστε, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν 
θα γινόταν ανεκτή μια τέτοια κατάστα-
ση σε ακαδημαϊκό ίδρυμα. Γιατί έτσι 
καταπατείται βάναυσα, για μια ακό-
μη φορά, κάθε έννοια δημοκρατικής 
νομιμότητας και αυτοδιοίκησης του 
Πανεπιστημίου.

«Αν δεν τελούνται αξιόποινες πρά-
ξεις, γιατί διαμαρτύρεστε;». Πέρα από 
το προφανές, ότι καταλήψεις κτιρίων 
και φθορά δημόσιας περιουσίας διώ-
κονται αυτεπάγγελτα, διαμαρτυρόμαστε 
γιατί, ενώ βρισκόμαστε σε δεινή οικο-
νομικά θέση μετά από επτά χρόνια πε-
ρικοπών, θα πετάξουμε κομμάτι από τη 
μικρή πίτα για αποκατάσταση ζημιών.

«Μα δεν γίνονται πάντα τέτοια στο 
Πανεπιστήμιο; Γιατί διαμαρτύρεστε;». 
Μας το λέει η Αστυνομία και η Κυβέρ-
νηση, το επαναλαμβάνουν και κάποιοι, 
ελάχιστοι, πανεπιστημιακοί. Πέρα από 
το προφανές, ότι τέτοιου τύπου «εγκα-
ταστάσεις» ξεπερνούν κάθε προηγούμε-
νο, η συγκεκριμένη ερώτηση προσθέτει 
προσβολή στην απόγνωση. Διαμαρτυ-
ρόμαστε, για να σταματήσει η ανοχή 
στην ανομία και να ανατραπεί η πα-
γιωμένη αντίληψη που θέλει το Πανε-
πιστήμιο υπομονετικό και παθητικό 
δέκτη κάθε αυθαίρετης ή παράνομης 
δραστηριότητας την οποία η οργανωμέ-
νη Πολιτεία είναι απρόθυμη να ελέγξει. 

Διαμαρτυρόμαστε και ζητάμε το αυ-
τονόητο. Να γίνει επιτέλους στο Πα-
νεπιστήμιο πράξη η Δημοκρατία. Η 
οποία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, 
προϋποθέτει την τήρηση των θεσπι-
σμένων νόμων.

Και ρωτώ με τη σειρά μου όσους εξα-
κολουθούν να απορούν, όπως παραπά-
νω: «Εσείς γιατί δεν διαμαρτύρεστε;».

Ο κ. Περικλής Α. Μήτκας είναι 
πρύτανης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Του Περικλή Α. Μήτκα

«Γιατί 
διαμαρτύρεστε;»
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Υπό «κατά-
ληψη» από 
κατασκηνω-
τές της πρω-
τοβουλίας 
«No Border 
Camp» τελεί 
το ΑΠΘ

Μέλη του 
«Νo Border 
Camp» προ-
κάλεσαν 
φθορές 
στο δημαρ-
χείο της 
Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπο 
από τις κινη-
τοποιήσεις 
της περασμέ-
νης Πέμπτης

Πορεία 
ατόμων τα 
οποία συμ-
μετέχουν 
στην πρω-
τοβουλία 
«No Border 
Camp» μαζί 
με περίπου 
500 μετανά-
στεςΦ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
www.tovima.gr


