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Τον τελευταίο καιρό είµαστε όλ@ µάρτυρες µιας πρωτοφανούς επίθεσης τόσο στην
εκπαίδευση όσο και στη Δηµοκρατία εν γένει. Σε παράλληλο επίπεδο βλέπουµε µια
αντίστοιχη υπονόµευση και στον κλάδο του πολιτισµού, που ξεκινάει από τους
σπουδαστές και την καλλιτεχνική τους εκπαίδευση/επαγγελµατική κατάρτιση, µέχρι και την
επαγγελµατική αβεβαιότητα που τόσο καιρό βιώνουν οι άνθρωποι του κλάδου.
Παράλληλα, δεν υπάρχει η προοπτική ανατροπής, αφού εξακολουθεί η τροµακτικά ελλιπής
πολιτική διαχείριση και η απουσία ανάληψης ευθυνών. Όλα τα παραπάνω αποτελούν
παράγωγα της κυβερνητικής πολιτικής, που φαίνεται πως µε το πρόσχηµα της πανδηµίας,
ανοίγει το δρόµο για ένα νέο πλέγµα κανονιστικών και ρυθµιστικών λόγων και πρακτικών
εις βάρος της κοινωνικής συνοχής και της ελευθερίας της έκφρασης οδηγώντας σε
ταυτοτικούς αποκλεισµούς.
Στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ψηφίστηκε ο νέος νόµος “Κεραµέως” (4777/2021) ο οποίος
-µέσα σε άλλα- προβλέπει τη δηµιουργία ειδικού αστυνοµικού σώµατος στα πανεπιστήµια
που θα υπάγεται στο Υπ.Προ.Πο. και κατ’ επέκταση στην ΕΛ.ΑΣ. Ο συγκεκριµένος νόµος
µας φέρνει αντιµέτωπους µε πρωτοφανείς εκφάνσεις εκφοβισµού και συστηµικής βίας,
καταπατώντας τις ιδέες που προασπίζει το Πανεπιστήµιο, ως ένας χώρος διαµόρφωσης
και διακίνησης ιδεών. Ξεκινώντας µε την κατάργηση του Ασύλου στα Δηµόσια
Πανεπιστήµια, η κυβέρνηση περνάει στην αστυνόµευσή τους, επιδιώκοντας τη δηµιουργία
ενος πεδίου επιτήρησης εντός των θυρών των πανεπιστηµίων, επικαλούµενη την πάταξη
της ανοµίας εντός και εκτός των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Γινόµαστε µάρτυρες µιας
έµπρακτης ανοµίας από µέρους της αστυνοµίας, που προχωρά σε βίαιες πρακτικές,
παραβιάζοντας δηµοκρατικά κεκτηµένα, τα αποτελέσµατα των οποίων έχουν γίνει ήδη
γνωστά από τα γεγονότα τόσο στις 22/02/2021 στο ΑΠΘ, αλλά και από τα αντίστοιχα
γεγονότα στις 02/03/2021 στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Όλα τα παραπάνω λαµβάνουν
χώρα σε µια περίοδο που φοιτητές και πανεπιστηµιακοί φορείς καλούνται να
ανταπεξέλθουν στη συγκυρία µε κλειστά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, περίπου ένα χρόνο
τώρα.
Η προσωρινότητα της τηλεκπαίδευσης, αποστερώντας τον κοινωνικό χαρακτήρα και τη
βιωµατική εµπειρία της εκπαίδευσης, αλλά και προωθώντας µία µάθηση πολλαπλών
ταχυτήτων, έρχεται να προστεθεί ως µια διευκόλυνση προς την κυβέρνηση
υποβαθµίζοντας την κοινωνική και καλλιτεχνική ταυτότητα και πραγµατικότητα.
Εν µέσω καθολικού lockdown, καλλιεργείται το έδαφος για να µετατραπούν τα
πανεπιστήµια σε κέντρα αποµονωµένων -από το σύνολο- ατόµων, αποσυγκροτώντας τη

σχέση ατοµικού και κοινωνικού σώµατος, και δηµιουργώντας µονοδιάστατα παραγωγικούς
πολίτες, χωρίς ουσιαστικά δικαιώµατα στο δηµόσιο χώρο, την ψυχαγωγία και την
εκτόνωση.
Κλείνοντας, τους τελευταίους µήνες έχουν γίνει γνωστές στη φοιτητική κοινότητα
καταγγελίες σεξουαλικών και µη, κακοποιητικών συµπεριφορών εντός των θυρών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στις 02/03 λάβαµε e-mail µε την υπογραφή του Πρύτανη
Ν.Τρανού για την δηµιουργία µίας οµάδας “για την ισότητα των φύλων” αποτελούµενη από
καθηγητ@ς και ένα/µία φοιτητ@, παροτρύνοντάς µας να στείλουµε βιογραφικά σχετικά µε
τη καταλληλότητά µας για τη θέση. Αντιτιθόµαστε στην παραπάνω κινήση, καθώς
θεωρούµε ότι η αποκλειστική συµβολή διοικητικού προσωπικού και φοιτητών/τριών είναι
ακατάλληλη για τη διαχείριση τέτοιων ζητηµάτων, καθώς η φύση του ζητήµατος χρήζει
εχεµύθειας. Απαιτούµε την ενίσχυση της πανεπιστηµιακής δοµής µε κοινωνικούς
λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και την παροχή επικοινωνίας των θυµάτων µε
εξωτερικούς θεσµούς, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτοµα να επικοινωνήσουν το πρόβληµά
τους πέρα από το πλαίσιο του πανεπιστηµίου.
Επιδιώκουµε την επίλυση των ζητηµάτων και όχι τον κατευνασµό των προβληµάτων. Η
υποστήριξη της ισότητας των φύλων είναι αυτονόητη θέση καθηγητ@ν και φοιτητ@ν.

Στεκόµαστε αλληλέγγυοι στ@ς φοιτητ@ς του ΑΠΘ
Αλληλεγγύη στις καταλήψεις πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του ΔΠΘ και του
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Στηρίζουµε τη Φοιτητική Πρωτοβουλία Καταγραφής Παρενοχλήσεων της ΑΣΚΤ
Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας και δίψας πολιτικό κρατούµενο Δ.Κ.
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