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Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών τονίζει με κάθε τρόπο την αξία του διαλόγου, που ως καταστατική αρχή
του πανεπιστημίου θα πρέπει να προτάσσεται έναντι κάθε άλλης λύσης. Η άσκηση βίας είναι στον
αντίποδα αυτής της αρχής και αντιστρατεύεται ευθέως τη δημοκρατία και την ελευθερία. Οι πολλαπλές
κρίσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινωνίας σήμερα απαιτούν ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
έμπρακτη αλληλεγγύη στα δοκιμαζόμενα στρώματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τελούν σε συνθήκες
απομόνωσης από το φυσικό τους χώρο εδώ κι ένα χρόνο και είναι λογικό να ανησυχούν για το
πανεπιστήμιο που θα συναντήσουν όταν επανέλθουν. Αυτό που προέχει σήμερα είναι η αποκατάσταση
των ακαδημαϊκών απωλειών που επέφερε η πανδημία και ο σχεδιασμός μιας ασφαλούς επανόδου. Η
επάνοδος αυτή θα απαιτήσει πρόσθετους πόρους και επιπλέον μέριμνα για τους φοιτητές, τις φοιτήτριες
και όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η μεταπανδημική εποχή θα πρέπει να είναι μια εποχή
μεγαλύτερης ελευθερίας και περισσότερης δημοκρατίας. Το πανεπιστήμιο της επιτήρησης και της
καταστολής δεν έχει καμία θέση στη νέα αυτή εποχή.
Η πρόσφατη αστυνομική επέμβαση πολυπληθών ομάδων κρούσης (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ κλπ.) και η άσκηση
απρόκλητης βίας σε βάρος φοιτητών του ΑΠΘ είναι μια πρόγευση του πανεπιστημίου της καταστολής και
της επιτήρησης που φέρνει ο ν.4777/2021 της κυβέρνησης της ΝΔ. Πλέον, η αστυνομική βία γίνεται
αυτοσκοπός και παίρνει τη θέση του διαλόγου και της εποικοδομητικής συζήτησης. Ταυτόχρονα, η
φοιτητική διαμαρτυρία ποινικοποιείται συλλήβδην ενώ η ακαδημαϊκή καθημερινότητα μπαίνει στο
νάρθηκα του αυταρχισμού.
Οι πρυτανικές αρχές χωρίς να προβούν σε κανενός είδους διαβούλευση ή συζήτηση με τους φοιτητές ώστε
να ενημερωθούν για τα αιτήματά τους προχώρησαν στην ενημέρωση της εισαγγελικής αρχής χωρίς να έχουν
εικόνα και εκτίμηση της κατάστασης που επικρατούσε στους πανεπιστημιακούς χώρους του ΑΠΘ.
Παράλληλα, ήταν απούσες σε όλη την διάρκεια της απαράδεκτης αστυνομικής επιχείρησης και με τον
τρόπο αυτό άφησαν έκθετους στην αστυνομική βία τους φοιτητές του Ιδρύματος που εκπροσωπούν. Η
στάση αυτή δεν συνάδει με τον ρόλο που πανεπιστημιακού δασκάλου και πλήττει καίρια τη συνοχή της
ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος οφείλει να προασπίζει τις ακαδημαϊκές
ελευθερίες, να προστατεύει την κοινότητα στην οποία ανήκει και να αποτελεί παράδειγμα για τους
φοιτητές και τους συναδέλφους του.
Την εισβολή στο κτίριο διοίκησης το πρωί της Δευτέρας 22/2/21 την επέτρεψε, αν δεν την διευκόλυνε, η
αμέλεια των πρυτανικών αρχών. Ενώ ήταν ενήμερες για ενδεχόμενη απόπειρα κατάληψης, δεν
προστάτευσαν το πανεπιστήμιο αξιοποιώντας τις υπηρεσίες φύλαξης και εφαρμόζοντας σχέδιο διαχείρισης
της κατάστασης. Οι πρυτανικές αρχές, με τις αβελτηρίες τους, απέτυχαν να προστατεύσουν το ΑΠΘ και
είναι υπόλογες για ό,τι ακολούθησε.
Αν φυσικός αυτουργός της κρίσης στο ΑΠΘ είναι οι πρυτανικές αρχές που έστω και τώρα οφείλουν να
αναλάβουν τις ευθύνες τους, βασική ευθύνη έχει η κυβέρνηση η οποία ασκείται σε δοκιμαστική εφαρμογή
του αυταρχικού και αντιδημοκρατικού της νόμου, τον οποίο σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα όλων
των πανεπιστήμιων της χώρας έχουν καταδικάσει.

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αντιλαμβάνονται σήμερα ότι βασική εγγύηση επικράτησης
της λογικής και αποφυγής βίας και εκτροπών σε ταραγμένες καταστάσεις είναι η ζωντανή τους παρουσία.
Μεταξύ άλλων, αποκλείονται έτσι οι επικοινωνιακές διαστρεβλώσεις και οι αποσιωπήσεις.
Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για τα παραπάνω και για όσα απευκταία μπορεί να συμβούν
προσεχώς. Από τη μια, επιδεικνύοντας την αστυνόμευση ως πανάκεια για τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά
προβλήματα, διδάσκει παντού και ακριβώς το μοντέλο της βίας και της καταστολής όχι ως έσχατης αλλά
ως πρώτης και μόνης λύσης. Από την άλλη, συρρικνώνει σε βαθμό ασφυξίας τη δημόσια χρηματοδότηση,
ώστε να προωθεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών:
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•

•
•

•

•

Ζητά την δίκαιη αθώωση των 31 φοιτητών/ριών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που
συνελήφθησαν στα επεισόδια της 22/2/21.
Επαναλαμβάνει την πλήρη αντίθεσή της στο ν.4777/2021 και ζητά την άμεση κατάργησή του
καθώς υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων και υποδαυλίζει με προκλητικό
τρόπο την εκδήλωση φαινομένων βίας.
Καταδικάζει κάθε προσπάθεια που καλλιεργεί συνθήκες ακραίας πόλωσης και έντασης στα
πανεπιστήμια.
Καλεί τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να προβούν
άμεσα σε ενέργειες που έμπρακτα αποκαθιστούν το κλίμα ακαδημαϊκής ειρήνης, αλληλεγγύης
και συνοχής εντός της κοινότητας.
Δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην επιστροφή σε συνθήκες ειρήνης και
διαλόγου μεταξύ όλων των πλευρών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σήμερα στο ΑΠΘ, και στο
μέλλον όπου χρειαστεί.
Θα εργαστεί συστηματικά και μεθοδικά για τη λήξη της κατάληψης στο ΑΠΘ προκειμένου να
αποσοβηθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην τρέχουσα συγκυρία.

Η Συσπείρωση δηλώνει ότι θα συνεχίζει να αγωνίζεται όχι μόνο για την επιβίωση αλλά και για ένα
καλύτερο μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου.
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