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Ανακοίνωση σχετικά με την νέα επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ
Βόλος, 11/03/2021
Το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καταδικάζει
απερίφραστα τη σημερινή επιχείρηση της αστυνομίας μέσα και έξω από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ είναι σύμφωνο με τις δημοκρατικές προσπάθειες που έγιναν
για τη λήξη της.
Οι σύλλογοι των φοιτητών είχαν καταλάβει για 17 ημέρες το κτίριο διοίκησης για να
διαμαρτυρηθούν για το νέο νόμο 4777/21 για τα πανεπιστήμια αλλά και για να ανοίξουν τα
πανεπιστήμια με πρωτόκολλα προστασίας. Φθορές στο κτίριο δεν υπήρχαν. Οι φοιτητικοί
σύλλογοι αποφάσισαν δημοκρατικά και κατά πλειοψηφία χθες το βράδυ τον ειρηνικό
τερματισμό της κατάληψης και τον τοποθετούσαν για σήμερα το μεσημέρι μαζί με την πορεία
διαμαρτυρίας στην οποία θα συμμετείχαν. Αυτή η απόφαση ήταν αποτέλεσμα του διαλόγου των
φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών για ειρηνική διευθέτηση
του ζητήματος. Πολλά κεντρικά και τοπικά ΜΜΕ είχαν μεταδώσει από χθες το βράδυ την
είδηση της λήξης της κατάληψης (δείτε π.χ. εδώ) επομένως ήταν σε γνώση και των
πρυτανικών αρχών και του κρατικού μηχανισμού.
Δυστυχώς όμως, ο κρατικός μηχανισμός με πλήρη απώλεια αυτοσυγκράτησης και
ψυχραιμίας, διοργάνωσε αιφνιδίως «εντυπωσιακή» επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης
τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν την λύση της κατάληψης οδηγώντας ολόκληρη την πόλη της
Θεσσαλονίκης σε κατάσταση πολιορκίας. Έγιναν 40 προσαγωγές φοιτητών, και 13 συλλήψεις.
Απέκλεισαν την είσοδο στο ΑΠΘ, καθηγητών εργαζομένων και φοιτητών. Πλέον έχουμε
αστυνομικούς μέσα στο Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές και τους καθηγητές απέξω.
Ο ΕΣΔΕΠ ΠΘ θεωρεί ότι οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ όφειλαν να αποτρέψουν την
άσκοπη επέμβαση της αστυνομίας.
Αναντίρρητη και τεράστια η ευθύνη του κρατικού μηχανισμού, που σε μία επίδειξη ισχύος
έχει δημιουργήσει χάος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει γεμίσει χημικά τους δρόμους της
πόλης σκορπίζοντας το φόβο με τις δυνάμεις καταστολής.
Η σημερινή επέμβαση της αστυνομίας μας προδιαθέτει άλλη μία φορά εξαιρετικά αρνητικά σε
σχέση με την εφαρμογή του νέου νόμου για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και δημιουργεί
πολύ μεγάλες ανησυχίες για την δημοκρατική λειτουργία των ιδρυμάτων.
Συμπαραστεκόμαστε στους/στις φοιτητές/τριες του ΑΠΘ καθώς και τους συναδέλφους μας,
ζητούμε να σταματήσει η δίωξη των φοιτητών/τριών που συνελήφθησαν και καλούμε την
πανεπιστημιακή κοινότητα να βρίσκεται σε δημοκρατική εγρήγορση.
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