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Σχετικά με την αστυνομοκρατία στο ΑΠΘ 

 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καταδικάζει τη γενικευμένη επιχείρηση αστυνομοκρατίας στην 

πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και τρεις ημέρες, 

με την αναίτια χρήση χημικών και κρότου λάμψης τη Μ. Δευτέρα, την παρουσία 

ισχυρότατων δυνάμεων της αστυνομίας και της ασφάλειας τη Μ. Τρίτη, και το κλείσιμο της 

Σχολής Θετικών Επιστημών με την παρουσία των ΜΑΤ τη Μ. Τετάρτη.    

Η συγκέντρωση τέτοιου όγκου αστυνομικών δυνάμεων συστηματικά σε ένα κλειστό 

πανεπιστήμιο, όπως και τις μέρες των διακοπών των Χριστουγέννων, απουσία φοιτητών και 

εργαζομένων, αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και των Πρυτανικών Αρχών. Ο 

ισχυρισμός των Πρυτανικών Αρχών ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κλήθηκαν από τις ίδιες 

είναι προσχηματικός και έρχεται σε αντίθεση με τις ρητές διατυπώσεις και τον ανελαστικό 

σχεδιασμό τους περί ολοκλήρωσης του έργου αναδιάρθρωσης του χώρου του ισογείου της 

ΣΘΕ πάση θυσία, ακόμη και σε συνθήκες διαρκούς σύγκρουσης.   

Σκοπός της εν εξελίξει επιχείρησης είναι η εμπέδωση ενός κλίματος αστυνομοκρατίας και 

καταστολής στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ, τόσο ενόψει της επιχειρούμενης 

εγκατάστασης της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, όσο και ως αναγκαία προϋπόθεση για 

τη διευκόλυνση της πλήρους επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ιδρύματος. Συνιστά 

επίσης μεθόδευση η οποία αποπροσανατολίζει τη συζήτηση και την προσοχή από τον 

επερχόμενο νέο νόμο-πλαίσιο, τον διαχωρισμό της εκπαίδευσης από την έρευνα, τη 

δρομολογούμενη κατάργηση και συγχώνευση Τμημάτων, την κατάργηση των δωρεάν 

έντυπων συγγραμμάτων, την υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και κατηγοριοποίηση των 

ΑΕΙ, και την περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών και της φοιτητικής μέριμνας. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ απαιτεί την άμεση απόσυρση των αστυνομικών δυνάμεων από το ΑΠΘ 

όπως και την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και επαναδιατυπώνει τη βούλησή του να 

συνεχίσει να συμμετέχει σε κοινές πρωτοβουλίες με τους συλλόγους φοιτητών και 

εργαζομένων στο ΑΠΘ, στην κατεύθυνση της προάσπισης του δημόσιου, δωρεάν και 

δημοκρατικού χαρακτήρα του πανεπιστημίου.  

  

Για το ΔΣ 
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