
 
 

Αθήνα 25/2/2021 

Ψήφισμα ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο ΑΠΘ στις 22/02/2021 

 

Στις 22/02/2021, πραγματοποιήθηκε επιδρομή των δυνάμεων των ΜΑΤ και της ΔΕΛΤΑ στο ΑΠΘ, 

με σκοπό να διαλυθεί μια ειρηνική κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων. Η ακραία καταστολή που 

εξαπολύθηκε κατέληξε σε τραυματισμούς και σε δεκάδες προσαγωγές φοιτητών. Η αναίτια χρήση 

βίας, οι ξυλοδαρμοί, τα δακρυγόνα και οι συλλήψεις φοιτητών μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου 

σε μια ειρηνική διαμαρτυρία με απόφαση συλλογικών οργάνων αποδεικνύουν, πέραν κάθε 

αμφιβολίας, ποιος είναι ο πραγματικός στόχος του νόμου «Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη» (Ν. 

4777/2021). 

Οι σκηνές που εξελίχθηκαν στο ΑΠΘ αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα του επικίνδυνου και 

αντιδημοκρατικού τρόπου με τον οποίο η Κυβέρνηση επιχειρεί να «προστατεύσει» τα 

Πανεπιστήμια. Όχι φυσικά από την εγκληματικότητα, η οποία με βάση τα επίσημα στοιχεία της 

ΕΛ.ΑΣ. είναι στατιστικά ασήμαντη ούτως ή άλλως, αλλά από όσους αγωνίζονται, διεκδικούν και 

αντιστέκονται συλλογικά στις πολιτικές διάλυσης της ανώτατης δημόσιας παιδείας. Δεν είναι 

εξάλλου τυχαίο πως το μόνο κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που χρησιμοποιεί την 

αστυνομία για την επιβολή του νόμου και της τάξης στα Πανεπιστήμια είναι η γειτονική Τουρκία. 

Οι ευθύνες της πρυτανείας του ΑΠΘ είναι βαριές. Η επιχείρηση εκκένωσης της πρυτανείας από 

μία συμβολική κατάληψη διαμαρτυρίας έγινε μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα από τον 

πρύτανη του ΑΠΘ. Το τελευταίο πράγμα που έχει ανάγκη ένα δημόσιο πανεπιστήμιο 

υποχρηματοδοτούμενο, υποστελεχωμένο και σε καθεστώς εξ αποστάσεως διδασκαλίας για άλλο 

ένα εξάμηνο - το τρίτο κατά σειρά - με τραγικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην 

ποιότητα των σπουδών (το 1/3 του χρόνου φοίτησης στο ΕΜΠ θα πραγματοποιηθεί εξ 

αποστάσεως με εικονικά ή και καθόλου εργαστήρια!), είναι οι αχρείαστες εντάσεις και τριβές. 

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ:  

 Καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη αστυνομική επέμβαση στο ΑΠΘ, η οποία είναι αντίθετη µε 

τα ακαδημαϊκά ήθη και τη δημοκρατική λειτουργία των πανεπιστημίων, και απαιτεί την 

απόσυρση όλων των κατηγοριών που απαγγέλθηκαν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που 

προσήχθησαν στις 22/02/2021 στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.  

 Καλεί τις πρυτανικές αρχές του ΕΜΠ και τους συλλόγους φοιτητών και εργαζομένων στο ΕΜΠ 

να αγωνιστούν από κοινού, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της ΓΣ του Συλλόγου ΔΕΠ 

και της Συγκλήτου, για ένα Πανεπιστήμιο ελεύθερης συζήτησης και αντιπαράθεσης, με 



σεβασμό στην ακαδημαϊκή κουλτούρα. Οποιαδήποτε «αστυνομικού τύπου» προστασία των 

πανεπιστημίων, εν προκειμένω η Ο.Π.Π.Ι., όπως και η παρέμβαση σε θέματα πειθαρχικού 

κανονιστικού πλαισίου μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας θέτουν σε αμφισβήτηση τις 

βασικές ελευθερίες του ακαδημαϊκού χώρου, δεν συνάδουν με την ιστορία και τους στόχους 

του πανεπιστημιακού κινήματος και παραβιάζουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο 

αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. 

 Δηλώνει ότι θα αγωνιστεί από κοινού µε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα (φοιτητές, 

εργαζομένους και μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΔΕΠ) για την απόσυρση των αντισυνταγματικών και 

αντιδηµοκρατικών διατάξεων του Ν. 4777/2021 που έχουν ως στόχο όχι την ασφάλεια και τη 

φύλαξη των ΑΕΙ αλλά τον περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας, τη φίμωση του 

δημοκρατικού διαλόγου και την καταστολή των αντιδράσεων στα νομοθετήματα που 

προωθούνται για την περεταίρω διάλυση της δημόσιας ανώτατης παιδείας. Ειδικά μετά και 

τα γεγονότα στο ΑΠΘ, η επόμενη μέρα στο πανεπιστήμιο δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Κι επειδή 

ούτε η καταστολή, ούτε η χειραγώγηση θα σταματήσουν τις συλλογικές δράσεις και 

κινητοποιήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, είναι ορατός ο κίνδυνος πρόκλησης 

απευκταίων καταστάσεων. Και τότε, κανένας δεν θα δικαιούται να πει «δεν γνώριζα, δεν 

πρόβλεψα, δεν είδα». 
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