
Απόφαση Συνέλευσης 568 (9/4/2021) του Τμ. Γεωλογίας 

Η Συνέλευση του Τμ. Γεωλογίας συζήτησε σήμερα το πρόβλημα της συνεχιζόμενης κατάληψης του 

κεντρικού κτιρίου της ΣΘΕ με τη συμμετοχή και του Σ.Φ. του Τμ. Γεωλογίας. Παράλληλα εξέτασε, εκ 

νέου, τα αιτήματα και τις απόψεις που προβάλουν οι φοιτητές της κατάληψης, όπως αυτά 

εκφράζονται τόσο μέσα από τα ψηφίσματα των Συνελεύσεων του ΣΦ του Τμ. Γεωλογίας, όσο και 

από το «Συντονιστικό Φοιτητικών Συλλόγων κατάληψης ΣΘΕ», και αφορούν το χώρο της 

εκπαίδευσης και του δημόσιου πανεπιστημίου (καθώς στις αποφάσεις τους αναφέρονται σε θέματα 

εκτός αυτού του πλαισίου). 

Μετά από συζήτηση, το Τμήμα Γεωλογίας θα ήθελε να εκφράσει τις ακόλουθες θέσεις: 

Α) Η Συνέλευση του Τμήματος αναγνωρίζει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην ανώτατη 

εκπαίδευση της Ελλάδας η συνεχώς μεταβαλλόμενη, και συχνά απαξιωτική για το Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο στάση της Πολιτείας, με όποιο τρόπο και αν αυτή έχει εκφραστεί μέσα από σειρά 

νόμων και υπ. αποφάσεων. Από τη διοικητική δυαρχία και την υποβάθμιση των διαδικασιών 

εκλογής μελών ΔΕΠ του Ν.4009/2011, την ανατροπή του ακαδημαϊκού χάρτη με την άνευ όρων 

ανωτατοποίηση των ΤΕΙ των Ν.4521/2018 και Ν. 4589/2019, την ισοτίμηση των πτυχίων των 

κολλεγίων με των Πανεπιστημίων του  Ν.4763/2020, και τις πρόσφατες προβλέψεις του 

Ν.4777/2021 (ΕΒΕ, ΟΠΠΙ, διαγραφή φοιτητών με ν+2 έτη σπουδών), το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει 

δεχθεί μία σειρά από συνεχή χτυπήματα, τα οποία το απαξιώνουν και το υποβαθμίζουν. Η 

προβληματική αυτή αντιμετώπιση, σε συνδυασμό με τα χρόνια προβλήματα (πολυνομία, 

υποχρηματοδότηση, κλπ.) στοχεύει στον πυρήνα της Δημόσιας Ανώτατης Παιδείας και «πνίγει» το 

Πανεπιστήμιο. 

Β) Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια (π.χ. Σύνοδος Πρυτάνεων), και ειδικότερα το ΑΠΘ και τα όργανά του 

(Σύγκλητος, Συνελεύσεις Τμημάτων), αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα των διδασκόντων (π.χ. 

ΠΟΣΔΕΠ, ΕΣΔΕΠ) έχουν κατ΄ επανάληψη εκφράσει δημόσια και έντονα τη διαφωνία τους με την 

παραπάνω προσέγγιση της Πολιτείας και κυρίως με τις μεθοδεύσεις της (π.χ. προσχηματικός ή 

ανύπαρκτος διάλογος, συνεχείς αιφνιδιασμοί, κλπ.). Ακόμα και αν οι «φωνές» αυτές δεν είναι 

συντονισμένες ή δεν εκφράζονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, είναι εντελώς παραπλανητικό 

να εκφράζεται (ιδίως από την κατάληψη της ΣΘΕ) η άποψη ότι τα θεσμικά όργανα και μέλη ΔΕΠ της 

ΣΘΕ «αποδέχονται και συμφωνούν» με την πολιτική αυτή. 

Γ) Οι παραπάνω διαπιστώσεις δε σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι νομιμοποιούν (έστω και 

«ηθικά») τη συνεχιζόμενη κατάληψη της ΣΘΕ και τη συνεχή επίθεση (όχι μόνο φραστική) στο 

προσωπικό που εργάζεται σε αυτή. Η συνεχιζόμενη κατάληψη είναι και αδιέξοδη, καθώς: 

1) Προκαλεί σοβαρά προβλήματα κυρίως στην ερευνητική δραστηριότητα και στη 

λειτουργία-συντήρηση-ασφάλεια των εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών (όργανα, κλπ.) 

οδηγώντας σταδιακά σε πλήρη/καθολική αναστολή της. Πέρα από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ, 

ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν και πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 

διδάκτορες, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, τα πειράματα 



και τις μετρήσεις τους, αδυνατώντας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σε μία περίοδο κατά την 

οποία λήγουν σειρά από ουσιαστικές και συμβατικές υποχρεώσεις τους (υποτροφίες ΙΚΥ, 

μεταπτυχιακές εργασίες, κλπ.).  

2) Οδηγεί σε ολοένα αυξανόμενη υποβάθμιση της ήδη πληγείσας λόγω της πανδημίας 

προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, έστω και αν ο κύριος όγκος της 

των μαθημάτων συνεχίζει να πραγματοποιείται από απόσταση. Η παρατεταμένη απαγόρευση 

πρόσβασης σε υλικοτεχνική υποδομή και εκπαιδευτικό/εργαστηριακό υλικό έχει ήδη οδηγήσει σε 

διακοπή 2 προπτυχιακών μαθημάτων, σε αδυναμία επαρκούς διεκπεραίωσης πλήθους 

μεταπτυχιακών μαθημάτων και περαιτέρω υποβάθμιση συνολικά του επιπέδου διδασκαλίας. Η 

συνέχιση της κατάληψης θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη διακοπή διδασκαλίας και άλλων 

μαθημάτων. Η απώλεια του εξαμήνου για τα μαθήματα αυτά δεν αποτελεί απειλή, αλλά απόλυτη 

συνέπεια της επιλογής της κατάληψης διαρκείας που έχει επιβληθεί. 

3) Βλάπτει αποκλειστικά και μόνο τους εργαζόμενους του Τμήματος και της ΣΘΕ, τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, αποκλείοντας τους από το χώρο εργασίας 

τους. Η επονομαζόμενη «επανοικιοποίηση» της ΣΘΕ από την κατάληψη έγινε με ταυτόχρονη 

«αποξένωση» και αποκλεισμό του προσωπικού και των εργαζόμενων από αυτή. Έτσι, και ενώ 

καμία πίεση δε δημιουργείται προς την Πολιτεία (π.χ. για τα θεσμικά προβλήματα που 

προαναφέρθηκαν), η κατάληψη οδηγεί σε συνεχή φαινόμενα πόλωσης ανάμεσα στην κατάληψη 

και το προσωπικό-μετ.φοιτητές-υπ.διδάκτορες που έχουν αποκλειστεί από τη σχολή, δίνοντας 

τροφή και στήριξη σε όλους όσους επιθυμούν να απαξιώσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να 

οδηγήσουν αυτή τη σύγκρουση στα άκρα. Η πόλωση αυτή εντείνεται, τόσο από την επιλογή του 

Συλλόγου Φοιτητών του Τμ. Γεωλογίας για μετατροπή της αρχικά συμβολικής σε «σκληρή» 

κατάληψη, όσο από τις συνεχείς απαξιωτικές και επιθετικές ανακοινώσεις του Συντονιστικού της 

Κατάληψης, με συνεχείς αναφορές σε «ψεύτες», «συκοφάντες», «προβοκάτορες», κλπ. για σειρά 

από θεσμικά και μη όργανα, μέλη του προσωπικού και εργαζόμενους της ΣΘΕ και του ΑΠΘ. 

Δ) Το τμήμα Γεωλογίας καταδικάζει, κάθε μορφή βίας, προπηλακισμού και στοχοποίησης 

εναντίον μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, και ειδικότερα της ΣΘΕ, για τις απόψεις και τις 

θέσεις που εκφράζουν, είτε προσωπικά είτε με το θεσμικό τους ρόλο. Τα πρόσφατα περιστατικά με 

υπάλληλο της ΣΘΕ και με άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας επιβεβαιώνουν τον στρεβλό τρόπο 

με τον οποίο μία μικρή μερίδα φοιτητών αντιλαμβάνεται την έννοια του «Ασύλου». Οι 

συμπεριφορές αυτές καταλύουν την ουσία του ασύλου ιδεών με εντελώς ανάλογο τρόπο με αυτό 

τον οποίο κατηγορούν (π.χ. αρμοδιότητες «πρόληψης» της ΟΠΠΙ, κλπ.). Ο σεβασμός στην  (φυσική 

και πνευματική) προσωπικότητα του ‘άλλου’ (καθηγητή, διοικητικού υπαλλήλου, εργαζόμενου, 

φοιτητή) θα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη βάση συνύπαρξης, ιδιαίτερα εντός ενός 

ακαδημαϊκού ιδρύματος, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε με τις απόψεις που ο καθένας 

εκφράζει. Το Τμήμα Γεωλογίας διαχρονικά σέβεται το ρόλο των φοιτητών, εξαντλώντας (και στην 

περίοδο αυτή) κάθε περιθώριο διαλόγου, έστω και αν αυτό θεωρήθηκε (δυστυχώς από πολλούς) 

ως ένδειξη αδυναμίας και έμμεσης αναγνώρισης του «δίκαιου» της κατάληψης. Για εμάς, ο 

διάλογος δεν είναι δείγμα αδυναμίας, αλλά σεβασμός στη δημοκρατία, και το άσυλο ιδεών δεν είναι 



απλά ένα σύνθημα, αλλά τρόπος ζωής σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σε κάθε περίπτωση, 

αρνούμαστε να υποκύψουμε στον εκβιασμό σιωπής που κάποιοι θέλουν να μας επιβάλουν. 

Ε) Το Τμήμα Γεωλογίας (όπως εκτιμούμε και τα περισσότερα θεσμικά όργανα και μέλη του ΑΠΘ) 

αναγνωρίζει ότι πρέπει να βρεθεί και να δρομολογηθεί μία διαδικασία επανέναρξης και 

επανεκκίνησης του ζωντανού, με φυσική παρουσία Πανεπιστημίου. Τα μέλη του έχουν πλήρη 

επίγνωση των προβλημάτων της διδασκαλίας από απόσταση, άσχετα με τις φιλότιμες ενέργειες του 

διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών. Για το λόγο αυτό θα στηρίξει όλες τις σχετικές 

πρωτοβουλίες (π.χ. της Συγκλήτου, των φοιτητικών συλλόγων, κλπ.), όπως και τις συγκεκριμένες 

προτάσεις (π.χ. της επιτροπής ειδικών του ΕΣΔΕΠ) προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και τις 

εξαιρετικές πρωτοβουλίες ορισμένων Τμημάτων (π.χ. Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, κλπ.) που έχουν 

ήδη δρομολογήσει ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, δεσμεύεται να συμβάλει και το 

ίδιο σε αυτό το σχέδιο. Όμως η επανεκκίνηση αυτή πρέπει να γίνει με συστηματικό και 

οργανωμένο τρόπο, σταδιακά και με σχέδιο, με τη βοήθεια της Πολιτείας, τηρώντας όλα τα μέτρα 

ασφαλείας που θα προτείνουν οι ειδικοί επιστήμονες (και του ΑΠΘ). Σίγουρα αυτή η 

επανεκκίνηση δεν μπορεί να γίνει με αυτοσχεδιασμό και μία ανεξέλεγκτη «επανοικιοποίηση» 

των χώρων της ΣΘΕ.   

Με βάση τα παραπάνω, καθώς και όσα επισημαίνονται στις αποφάσεις και τις προτάσεις της 

Κοσμητείας της ΣΘΕ και της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσής της, η Συνέλευση του Τμήματος 

Γεωλογίας: 

1) Κάνει ύστατη έκκληση προς τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας, αλλά και των 

υπολοίπων Τμημάτων, για την άμεση λήξη της κατάληψης.  

2) Καταδικάζει τη στοχοποίηση θεσμικών οργάνων και απλών μελών των Τμημάτων, ιδίως 

της ΣΘΕ, για τις απόψεις που εκφράζουν. 

3) Δεσμεύεται για τη συνέχιση του διαλόγου με τους φοιτητές του Τμήματος, μετά τη λήξη 

της κατάληψης, για την ανάδειξη, αλλά και την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης και 

διεκδίκησης της επίλυσης των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν.  

4) Ζητάει από τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές αρχές να αναλάβουν τις αναγκαίες 

ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες και να εντείνουν τις προσπάθειες τους για άμεση 

επαναλειτουργία των Τμημάτων στη ΣΘΕ, αλλά και την επίλυση των σημαντικών 

προβλημάτων που επισημαίνονται παραπάνω. 


