Παπαδοπέτρου και άσυλο
Ο Σύιινγνο Φνηηεηώλ Τνπ Πνιπηερλείνπ Κξεηεο ζηε 1 Ινπλε ηνπ 2006 πξαγκαηνπνίεζε θαηάιεςε ηνπ θηεξίνπ
Παπαδνπέηξνπ ύζηεξα από ζύγθξνπζε ησλ θνηηεηώλ κε ηηο κνλάδεο θαηαζηνιήο ηηο νπνίεο είρε θαιέζεη ν πξύηαλεο ηνπ ηδξύκαηνο
Γξπζπνιάθεο. Η ελέξγεηα απηή πξνέθπςε αθελόο από ηελ αλάγθε ηνπ Φνηηεηηθνύ Σπιιόγνπ λα έρεη πεδίν αλαθνξάο θαη
παξέκβαζεο ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη λα εκπιαθεί κε επξύηεξεο κάδεο ζηα Χαληά όπσο εξγαδόκελνπο κεηαλάζηεο, καζεηέο θ.η.ι.
Είλαη γεγνλόο όηη ην πνιπηερλείν είλαη πνιύ απνκαθξπζκέλν από
ηελ πόιε θαη ζπλεπώο κε απηό ηνλ ηξόπν καο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα
ελεκεξώλνπκε γηα ηηο θηλήζεηο καο θαη λα πξαγκαηνπνηνύκε
ζπληνληζηηθά κε άιινπο ζπιιόγνπο. Επί ηξία ρξόληα ην θηήξην
παπαδνπέηξνπ απνηέιεζε αλνηθηό θύηηαξν πνιηηηθνπνίεζεο ηεο πόιεο
θαη ιεηηνύξγεζε όρη κόλν σο πνιηηηθό αιιά θαη σο πνιηηηζηηθό θέληξν.
Μέζα ζην θηήξην εθηόο από δηάθνξεο πνιηηηθέο νκάδεο ζηεγάδνληαλ θαη
δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο νκάδεο ηνπ πνιπηερλείνπ (ζεαηξηθή,
θηλεκαηνγξαθηθή θ.α.) νη νπνίεο κέζα από ηελ δνπιεηά ηνπο
ζπλέβαιιαλ θαη ζηε πξνώζεζε κηαο δηαθνξεηηθήο έθθξαζεο πνιηηηζκνύ
άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηηεηηθό θίλεκα θαη απνζηαζηνπνηεκέλεο
από ηνλ πνιηηηζκό πνπ πξνσζεί θαη πξνπαγαλδίδεη ην θξάηνο. Αθόκε,
ιεηηνπξγνύζε ζηέθη θαη θαθελείν αλνηρηό πξνο όινπο, ελώ επηπιένλ
γίλνληαλ πνιηηηθέο πξνβνιέο θαη ζπδεηήζεηο. Παξάιιεια ην θηήξην
παπαδνπέηξνπ ζπλέβαιιε θαη ζηνπο
αγώλεο ηνπ πξνεγνύκελνπ
δηαζηήκαηνο κε αθεηεξία ην θνηηεηηθό θίλεκα ηνπ Μάηνπ Ινπλίνπ, θαη
πεξλώληαο από θόκβνπο όπσο ε απεξγία πείλαο ησλ κεηαλαζηώλ νπνύ
ζηεγάδνληαλ ζην θηήξην θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηελ ηειηθή λίθε ησλ αγώλσλ ηνπο κέζα από ηελ λνκηκνπνίεζή
ηνπο , νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ αγξνηώλ θαη γεληθώο ζηε πξνώζεζε θάζε θηλεκαηηθήο ινγηθήο. Απνηέιεζε επίζεο θέληξν
αληηπιεξνθόξεζεο θαη ζπληνληζκνύ κε καζεηέο θαη εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εμέγεξζεο ηνπ Δεθέκβξε. Ο ζύιινγνο κέζα
από εθδειώζεηο θαη ζπλαπιίεο αλνίρηεθε ζηελ θνηλσλία ησλ Χαλίσλ .
Σην παξειζόλ, είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο ηνπ πξύηαλε Γξπζπνιάθε λα πάξεη ην θηήξην ππό ηνλ έιεγρό ηνπ. Αξρηθά,
επηθαιέζηεθε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ εηαηξία SIEMENS (!!!) γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Παπαδνπέηξνπ γηα εγθαηάζηαζε
επξπδσληθώλ δηθηύσλ. Ύζηεξα, πξνζπάζεζε λα δηώμεη ην Φνηηεηηθό Σύιινγν απ' ην θηήξην, κε ηελ πξόθαζε όηη ην ηειεπηαίν ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο, αςεθόληαο ηελ απόθαζε ζπλέιεπζεο ηνπ Σπιιόγνπ
Αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία μεθαζάξηδε όηη ην θηήξην δελ θαιύπηεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο αλάγθεο ηεο, θαη ην πξόβιεκα ηεο δελ ζα
ιπζεί απ'ην Παπαδνπέηξνπ. Η ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηεο Πξπηαλείαο λα ζηαζεί γηα άιιε κηα θνξά απέλαληη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπο, ήηαλ όηαλ ζηηο δηαθνπέο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ θαη ελώ ην θνηηεηηθό ζώκα ήηαλ αλελεξγό πξαγκαηνπνηήζεθε άξζε
αζύινπ ύζηεξα από εληνιή ηνπ πξύηαλε. Έηζη, ν Γξπζπνιάθεο κε ηε ζπλνδία αζηπλνκηθώλ θαη αζθαιηηώλ εηζέβαιε παξάλνκα ζην
θηήξην (δελ ζα πεξηκέλακε θάηη δηαθνξεηηθό από έλαλ παξάλνκα εθιεγκέλν πξύηαλε), θιέβνληαο αξρεηαθό πιηθό θαη αληηθείκελα
(ππνινγηζηέο κεραλήκαηα ζεαηξηθήο νκάδαο θ.α.). Σαλ λα κελ έθηαλε απηό, μήισζε όιεο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα, ζε κηα
πξνζπάζεηα ηνπ λα αθαηξέζεη θάζε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηεξίνπ, θαη ρσξίο θάπνην άιιν νπζηαζηηθό γη απηόλ απνηέιεζκα. Τέινο, ε
πξπηαλεία έδεημε πιήξε αλνρή ζηε θαζηζηηθή επίζεζε πνπ έιαβε ρώξα ην πεξαζκέλν θαινθαίξη.
Απηέο νη επηζέζεηο ζην άζπιν, άκεζεο θαη έκκεζεο δελ έγηλαλ ζηελ
ηύρε. Οη πξπηαληθέο αξρέο θαη νη παξαθξαηηθνί κεραληζκνί κελ κπνξώληαο
λα αλακεηξεζνύλ κε ην πεξηερόκελν θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ θνηηεηώλ
επηηέζεθαλ απξόθιεηα ζην άζπιν κε ζθνπό ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηνλ
πεξηνξηζκό ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο.
Η πξπηαλεία παίξλεη ζαθή ζηάζε ζην πιάη ηεο θπβέξλεζεο θαη ρηππάεη ην
θίλεκα ζηα Χαληά κε ηνλ πην απξόθιεην ηξόπν. Η επίζεζε ζην
παπαδνπέηξνπ ζπλεπώο ηαπηίδεηαη κε ηελ επίζεζε ζην άζπιν θαη ζπλεπώο κε
ηελ επίζεζε ζην θνηηεηηθό θαη επξύηεξα ιατθό θίλεκα. Η απάληεζε ζε απηό
ζα είλαη καδηθή.
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