
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιστημιακό Άσυλο 

Αντιλαμβανόμενοι τον κόσμο της εξουσίας και της πολιτικής ως έναν κόσμο κατεξοχήν 

επιβολής και συσχετισμών, μπορούμε να δούμε την ιστορία του πανεπιστημιακού 

ασύλου στον ελλαδικό χώρο με πλούσια σημειολογία πολιτικών ανακατατάξεων. Χωρίς 

να έχουμε σκοπό να προσεγγίσουμε με λεπτομέρεια κάθε συγκυρία, επιχειρούμε να ανα-

καταγράψουμε τις πλέον γνώριμες εικόνες της καταπάτησης του ασύλου, να εξετάσουμε 

το σχέδιο προληπτικής αντιεξέγερσης που εφαρμόζει το κράτος για να οργανώσουμε την 

επανοικειοποίηση του ασύλου και την αντεπίθεση μας. 

Το πανεπιστημιακό άσυλο 

αναγνωριζόταν και προστατεύονταν από 

το άρθρο 2 του ν.1268/82 «καλύπτει 

όλους τους χώρους των ΑΕΙ και 

συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης 

της δημόσιας δύναμης στους χώρους 

αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια 

του αρμόδιου οργάνου του ΑΕΙ». Η 

παραχώρηση του πανεπιστημιακού 

ασύλου στην ελλάδα συνδέεται ιστορικά 

με την εξέγερση του Πολυτεχνείου του ’73 

και τους φοιτητικούς αγώνες τότε.  

Στην πραγματικότητα η νομική 

κατοχύρωση του ασύλου σημαίνει 

δεκάδες παραβιάσεις στα χρόνια της 

μεταπολίτευσης. Η καταπάτηση και η 

κατάργηση του ασύλου δεν ήταν, ούτε 

είναι τυχαία και σε καμία περίπτωση δεν 

αφορά τις πράξεις κοινού ποινικού 

δικαίου. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι 

αγώνες των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών, η συνάντηση των 

αντιπολεμικών και των κινημάτων αντι-

παγκοσμιοποίησης, η ανάδειξη νέων 

πρακτικών που ξεπεράσαν τον 

καθεστωτικό και θεσμικό συνδικαλισμό 

των κομματικών μηχανισμών με τις 

γνωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες 

ήταν οι λόγοι που το πανεπιστημιακό 

άσυλο θεωρήθηκε επικίνδυνο και 

πολεμήθηκε.  

Η ουσία του πανεπιστημιακού ασύλου 

δεν είναι στο νόμο, η ουσία του ασύλου 

είναι βαθιά κοινωνική και σημαίνει τη 

δυνατότητα αντίστασης του λαού. Για τον 

ίδιο λόγο το άσυλο δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ως φιλοδώρημα του κράτους 

αλλά κατάκτηση του κοινωνικού-ταξικού 

ανταγωνισμού.  

Με βάση τα παραπάνω και τη βιωμένη 

εμπειρία, από τα χρόνια που ο 

μεταπολιτευτικός κύκλος φαίνεται να 

ολοκληρώνεται, παίρνουμε την αφορμή 

να αναζητήσουμε στιγμές που το 

πανεπιστημιακό άσυλο αποτέλεσε 

ορμητήριο συλλογικής έκφρασης κι 

επίθεσης. Ψάχνουμε τις στιγμές που 

έδωσαν αυθόρμητα τον παλμό μιας 

γενιάς και εκείνες που κατασκευάστηκαν 

από δημιουργικό πάθος και τη 

καταστροφή. Η 

κατάργηση του 

ασύλου έρχεται 

στα πλαίσια της 

κατασταλτικής 

οχύρωσης και 

της ανάδειξης 

του σύγχρονου 

ολοκληρωτισμού 

σε κάθε έκφραση 

της 

καθημερινότητας.

 



Άσυλο πολέμου και κερδοσκοπίας 

Όταν αναζητούμε την ουσία του ασύλου 

στην ακαδαημαική κοινότητα βλέπουμε 

ότι καταπατητές του είναι όλοι εκείνοι 

που κερδοσκοπούν αμίθιτα ποσά σε 

προσωπικούς λογαριασμούς, που 

παράγουν έρευνα για την πολεμική 

βιομηχανία, όλοι αυτοί που στήνουν ένα 

πανεπιστήμιο επιχείρηση. Είναι οι 

καθηγητές που έχουν μετατρέψει το 

πανεπιστήμιο σε εργαστήρι προσωπικού 

κέρδους, αναλαμβάνοντας εργολαβικές 

μελέτες εκμεταλλευόμενοι τους/ις 

φοιτητ(ρι)ες, δίνοντας τους εργασίες και 

ασκήσεις αποσπάσματα των εργολαβιών 

τους. Είναι οι εμπλεκόμενοι με τα 

ερευνητικά προγράμματα που διακινούν 

τεράστια χρηματικά ποσά χωρίς καμία 

διαδικασία διαφάνειας. Είναι οι 

πολεμικές βιομηχανίες που 

χρηματοδοτούν έρευνα για την φύλαξη 

των συνόρων, τις ανάγκες της 

καταστολής και τα πολεμικά εξοπλιστικά. 

Είναι οι σχολές που προμηθεύουν φτηνό 

και ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό στις 

ανάγκες των επιχειρήσεων και των 

εργολάβων για τις ανάγκες της 

πρακτικής άσκησης, διδάσκοντας την 

κουλτούρα των υπάκουων υπαλλήλων. 

Το παράδειγμα της μεταπολίτευσης κι ο διαρκής πόλεμος 

εναντίον του ασύλου 

Η κατάργηση του ασύλου, όπως την 

ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οριστικοποιήθηκε 

με τον νόμο 4623/19 έδωσε το πράσινο 

φως στη διάλυση της δημόσιας παιδείας 

και ενίσχυσε το σχέδιο προληπτικής 

αντιεξέγερσης με την υλική και 

ιδεολογική επίθεση στο Μεταπολιτευτικό 

Παράδειγμα. 

Καταπάτηση Ασύλου 

17/11/1985: με το τέλος της διαδήλωσης 

για την επέτειο του Πολυτεχνείο, ξεσπούν 

επεισόδια στα Εξάρχεια. Πυροβολείται 

πισώπλατα στο κεφάλι από αστυνομικό ο 

15χρονος Μιχάλης Καλτεζάς. Αμέσως 

μετά καταλαμβάνονται σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας το παλιό Χημείο και το 

Πολυτεχνείο. Το επόμενο πρωί γίνεται 

άρση ασύλου. Η αστυνομία εισβάλλει 

στο Χημείο με καταδρομική επιχείρηση 

από την ταράτσα και συλλαμβάνει 37 

άτομα που ξυλοκοπούνται άγρια. 

24/10/1991: μετά τη δολοφονία του 

καθηγητή Nίκου Tεμπονέρα, ξεσπούν 

συμπλοκές με την αστυνομία έξω απ’ το 

υπουργείο παιδείας και μαθητές 

καταφεύγουν στο Πολυτεχνείο. Τα ΜΑΤ 

σε συνεργασία με ακροδεξιούς 

«αγανακτισμένους πολίτες» πολιορκούν 

επί ώρες το ΕΜΠ. Τα ξημερώματα 

καίγεται το κτίριο της Πρυτανείας από 

ομοβροντία δακρυγόνων, ενώ οι 

ελάχιστοι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί σε 

άλλο χώρο μαζί με καθηγητές. Η 

Σύγκλητος δίνει την άδεια και τα ΜΑΤ 

εισβάλλουν συλλαμβάνοντας 28 άτομα. 

17/08/1994: γίνεται κατάληψη στην 

ΑΣΟΕΕ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς 

τους απεργούς πείνας Γ. Μπαλάφα κι 

Οδ. Καμπούρη. Με απόφαση της 

Συγκλήτου εισβάλλουν τα ΜΑΤ και 

συλλαμβάνουν 52 άτομα. 

17/11/1995: Πολύωρες συγρκούσεις από 

το πολυτεχνείου. Η Σύγκλητος 

αποφασίζει την άρση του ασύλου και το 



επόμενο πρωί συλλαμβάνονται οι 504 

που επέλεξαν να υπερασπιστούν τις 

αποφάσεις τους. 

25/01/2011, καταφεύγουν στη Νομική 

Αθηνών 250 μετανάστες και ξεκινούν 

απεργία πείνας ζητώντας, ανάμεσα σε 

άλλα, τη νομιμοποίηση όλων των 

μεταναστών. Τη Δευτέρα 27/1, με μία 

στρατιωτικού τύπου επιχείρηση, 

εκατοντάδες ΜΑΤ και ομάδες ΔΕΛΤΑ 

περικυκλώνουν τη Νομική και 

αποκλείουν τους γύρω δρόμους. Τα 

ξημερώματα γίνεται άρση ασύλου, οι 

μετανάστες μαζι με αλληλέγγυους 

αποχωρούν με πορεία και συνεχίζουν 

τον αγώνα τους σε άλλο κτίριο στην 

Πατησίων. 

17/04/2015: Τους πρώτους μήνες 

διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ γίνεται 

εκκένωση της Πρυτανείας ΕΚΠΑ, όπου 

υπήρχε κατάληψη σε αλληλεγγύη στους 

πολιτικούς κρατούμενους. Η κατάληψη 

ζητούσε την κατάργηση του τρομονόμου 

187Α, του «κουκουλο-νόμου», και χρήση  

DNA ως μέσο κατασκευής 

κατηγορητηρίων. Από την εκκένωση 

γίνονται 14 συλλήψεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσυλο και Αναρχικός αγώνας 

Το αναρχικό κίνημα έχει χρησιμοποιήσει 

το πανεπιστημιακό άσυλο ως ορμητήριο 

δράσης, σε πολλές στιγμές της ιστορίας 

του. Η ίδια η γέννηση των Εξαρχείων, 

μητροπολιτικού κέντρου του αναρχικού 

αγώνα στην Ελλάδα έρχεται σε άρρηκτη 

σύνδεση με την γειτνίαση του 

Πολυτεχνείου. Οι αναρχικοί/ες έχουν 

βρεθεί στο πανεπιστήμιο, άλλοτε με 

φοιτητική, άλλοτε με πολιτική ταυτότητα, 

ανοίγοντας καταλήψεις και στέκια, 

οργανώνοντας εκατοντάδες 

εκδηλώσεις-συζητήσεις, συναυλίες, 

χιλιάδες συνελεύσεις, στεγάζοντας 

εγχειρήματα ραδιοφωνίας και 

τυπογραφίας, έχουν οργανώσει 

κεντρικές κινητοποιήσεις όπως στη 

περίπτωση του Salonica ’03 με τη σύνοδο 

κορυφής στη Θεσσαλονίκη, ή το No 

Border Camp το ’16. Έχουν χιλιάδες 

ιστορίες να διηγηθούν και πολλές ακόμα 

να δημιουργήσουν.  

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της 

οργανωτικής πρότασης στο αναρχικό 

κίνημα οι αναρχικοί/ες υιοθετούν τη 

λογική του οργανωτικού δυισμού. Η 

πολιτική παρέμβαση των αναρχικών έχει 

εμπλουτιστεί με την κοινωνική 

«ανάμειξη». Ως φοιτητ(ρι)ες οι 

αναρχικοί/ες οργανώνουν ελευθεριακά 

σχήματα στις σχολές, παρεμβαίνουν 

στην φοιτητική καθημερινότητα, 

οργανώνουν γενικές συνελεύσεις, 

καταλήψεις και διαδηλώσεις. Ο αγώνας 

για την υπεράσπιση του ασύλου έχει 

υψηλή σημασία στην αναρχική πολιτική 

και αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου 

αγώνα ενάντια στον σύγχρονο 

ολοκληρωτισμό και την εκπαιδευτική 

αναδιάρθρωση. 



Προληπτική Αντιεξέγερση 

Η αντιεξέγερση αποτελεί τις προσπάθειες 

διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης στη 

διαχείριση κρίσεων και την ομαλή 

διακυβέρνηση της χώρας. Η 

αντεξέγερση είναι ουσιαστικά ο συνεχής 

πόλεμος που διεξάγουν τα κράτη 

εναντίον του πληθυσμού τους.  

Στον ελλαδικό χώρο, από τα χρόνια της 

μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα μετά την 

εξέγερση τον Δεκέμβρη του ’08 το κράτος 

προσπαθεί να καταστείλει τα κινήματα, κι 

ιδιαίτερα το ελευθεριακό κίνημα της 

αυτοοργάνωσης. Η κρατική καταστολή 

παίρνει πολυποίκιλα χαρακτηριστικά, 

άλλοτε με το «καρότο» άλλοτε με το 

«μαστίγιο», σε κάθε περίπτωση θέλει να 

εγκαθιδρύσει την παντοδυναμία του και 

να επιβληθεί στον πληθυσμό. Ως βασικά 

σημεία αναγνωρίζουμε, την «αλλαγή του 

μεταπολιτευτικού παραδείγματος» και 

την αναβάθμιση του ρόλου της 

αστυνομίας σε κοινωνικό ρυθμιστή.  

Αλλαγή Μεταπολιτευτικού 

Παραδείγματος 

Οι πανεπιστημιακοί χώροι ανέκαθεν 

αποτελούσαν πεδία κυοφορίας και 

ανάπτυξης εξεγερτικών διαδικασιών και 

αντιστάσεων. Τόσο λόγω του 

πανεπιστημιακού ασύλου όσο και λόγω 

των φοιτητικών υποκειμένων που 

αποτελούσαν ανέκαθεν ένα από τα πιο 

ριζοσπαστικά κομμάτια του κοινωνίας το 

πανεπιστήμιο υπήρξε αφετηρία και 

χρησίμευσε ως χώρος για τους αγώνες 

και τις αντιστάσεις που παρήγαγαν οι 

καταπιεσμένοι. Στον ελλαδικό χώρο, 

τομή για τους αγώνες αποτέλεσε η 

εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73. Μέσω 

αυτής αναδείχθηκε ο ρόλος του 

πανεπιστημίου όχι μόνο ως 

ακαδημαϊκού ασύλου, αλλά και ως 

ασύλου αγώνα και αντίστασης. Αυτός ο 

ρόλος του  πανεπιστημιακού ασύλου 

επιβεβαιώνεται και από τους αγώνες που 

συντελέστηκαν έχοντας το ως σημείο 

αναφοράς. 

Αυτόν τον κεκτημένο αγωνιστικό 

χαρακτήρα του πανεπιστημιακού ασύλου 

είναι που όλοι οι εξουσιαστές 

ανεξαρτήτως, προσπάθησαν να 

καταπατήσουν και να υπονομεύσουν. 

Όλες οι  αναδιαρθρώσεις των 

τελευταίων χρόνων που έχουν αναφορά 

στα πανεπιστήμια προσπαθούν να 

περάσουν  κάποιο διάταγμα που θα 

οδηγεί στην κατάργηση του ασύλου. Έτσι 

από την εξέγερση του Πολυτεχνείου του  

’73 που ορίζεται ως η αρχή της 

μεταπολίτευσης και τους αγώνες που 

ακολούθησαν και παρήγαγαν  

αγωνιστικά κεκτημένα της κοινωνικής 

βάσης φτάνουμε στο σήμερα. Η 

καταπάτηση του ασύλου με τη 

στρατοπέδευση της αστυνομίας μέσα 

στους χώρους του  πανεπιστημίου 

έρχεται να επιτύχει την αλλαγή του 

μεταπολιτευτικού παραδείγματος. 

Με την αλλαγή του μεταπολιτευτικού 

παραδείγματος, επιδιώκεται από κράτος 

και κεφάλαιο να καμφθούν  οι 

ριζοσπαστικές αντιδράσεις και να 

διαλυθούν οι κοινωνικοί και ταξικοί 

αγώνες. Απώτερος σκοπός είναι η  

δημιουργία ενός αποστειρωμένου 

περιβάλλοντος. Έτσι οι φοιτητές θα 

ενσωματώνουν πλήρως, μέσω της  

εντατικοποίησης και του διαρκούς 

εκβιασμού, τα ιδεώδη της κυρίαρχης 

ιδεολογίας, δηλαδή του  ανταγωνισμού, 



της «αριστείας» και της εξατομίκευσης. 

Αυτός, λοιπόν, ο ιδεολογικός και 

κατασταλτικός  μηχανισμός, που 

εδραιώνεται -όλο και περισσότερο- μέσω 

των αναδιαρθρώσεων, αποσκοπεί στην  

ολοκληρωτική αδρανοποίηση της 

αγωνιστικής διάθεσης της νεολαίας, 

στον εφησυχασμό και την  υποταγή. 

Σχέδιο Βιβλιοθήκη 

Σε όλη αυτήν τη συνθήκη, έρχεται να 

προστεθεί και το ζήτημα της νέας 

βιβλιοθήκης στην ΣΘΕ του ΑΠΘ και την 

εκκένωση του πολιτικού κατειλημμένου 

για 34 χρόνια χώρου «Στέκι στο 

Βιολογικό». Παρ’ ότι  φαινομενικά το 

δίπολο είναι στέκι ή βιβλιοθήκη, στην 

πραγματικότητα αυτό δεν αποτελεί παρά  

ναρκοθετημένο ψευτοδίπολο στην 

αφήγηση των κυριάρχων. Αυτό φάνηκε 

κι από την εκκένωση που  

πραγματοποίησε το κράτος στη νέα 

κατάληψη του άδειου χώρου πίσω από το 

Χημικό, δείχνοντας πως στόχος δεν είναι 

η ανέγερση βιβλιοθήκης, αλλά η επίθεση 

στις δομές αγώνα. Το σχέδιο βιβλιοθήκη 

αποτέλεσε το όχημα για να ξεκινήσει η 

εγκατάσταση των ΜΑΤ και της ΟΠΠΙ. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω 

από 7 εκκενώσεις πολιτικών χώρων και 

καταλήψεων εντός ασύλου, ενώ μετράμε 

πάνω από 200 συλλήψεις και σκευωρίες 

στη μάχη για την υπεράσπιση του ασύλου 

και του ανοιχτού πανεπιστημίου. Οι 

«καλόβουλες» εκκενώσεις, όπως τις 

δίδαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποτελούν παρά  

συνέχεια του ίδιου σχεδίου. Δεν έχουμε 

να αντιπαρατεθούμε με μια 

«προοδευτική» ή συντηρητική κυβέρνηση 

ή με έναν οπισθοδρομικό υπουργό. 

Έχουμε να αντιπαρατεθούμε με το 

κράτος συνολικά και τον μακροχρόνιο 

σχεδιασμό που εξαπολύει εναντίον της 

κοινωνικής βάσης στα πλαίσια του 

κοινωνικού πολέμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποσπάσματα από την Μπροσούρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ’95 από τον Κύκλο 

Αναρχικών για την Κοινωνική Εκτροπή 

ΝΟΕΜΒΡΗΣ ’73 - ΝΟΕΜΒΡΗΣ ’95 

Το μήνυμα της εξέγερσης παραμένει ζωντανό. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

11/10/95 Ο αναρχικός Κώστας Καλαρέμας 

αρχίζει απεργία πείνας. Προφυλακίστηκε 

κατηγορούμενος για 2 ληστείες τραπεζών, με 

βάση την “ομολογία” ενός καταδότη. Ξεκινούν 

εκδηλώσεις αλληλεγγύης και πληροφόρησης. 

2/11/95 Αρχίζει απεργία πείνας ο αναρχικός 

Χριστόφορος Μαρίνος. Προφυλακίστηκε τον 

Ιούλη του ’95, κατηγορούμενος για ληστεία και 

φόβο, με βάση τις “ομολογίες” ορισμένων 

“συγκατηγορουμένων” του, οι οποίες στη 

συνέχεια αναιρέθηκαν. 

12/11/95 Ο αναρχικός Οδυσσέας Καμπούρης 

καταδικάζεται σε 5ετή φυλάκιση για “ληστεία 

κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και 

σύσταση”. 

14/11/95 Ξεσπά η εξέγερση των κολασμένων 

στις φυλακές Κορυδαλλού. 

Πορεία φοιτητών από τις κατειλημμένες σχολές 

στο κέντρο της Αθήνας. Συμπλοκές αναρχικών 

και άγριας νεολαίας με την περιφρούρηση της 

πορείας. 

Στη Θεσσαλονίκη, πριν ξεκινήσει μια 

διαδήλωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Κ. 

Καλαρέμα, η αστυνομία επιτίθεται στους 

συγκεντρωμένους και συλλαμβάνει τρεις 

συντρόφους και μία συντρόφισσα. Κατάληψη 

της Θεολογικής σχολής από αναρχικούς και 

συγκρούσεις με την αστυνομία. 

15/11/95 Σύγκρουση αναρχικών και άγριας 

νεολαίας στο Πολυτεχνείο με ομάδες 

κομματόσκυλων του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ που 

παριστάνουν αυτόκλητα την περιφρούρηση του 

χώρου. Βίαιη εκδίωξή τους. Ακολουθούν 

πύρινα οδοφράγματα στη Στουρνάρη και 

συγκρούσεις με την αστυνομία και τους 

“αγανακτισμένους πολίτες”. 

Σύλληψη 8 φασιστοειδών τα οποία αθωώνονται. 

17/11/95 Ομάδες συντρόφων εισέρχονται στο 

Πολυτεχνείο. Χιλιάδες άτομα παραμένουν στο 

χώρο και κατακλύζουν τους γύρω δρόμους. Με 

αυτό τον τρόπο, αρνούνται αυθόρμητα να 

ακολουθήσουν τη μουσειακού τύπου πορεία για 

την επέτειο του ’73. 

Συγκρούσεις με την αστυνομία και συλλήψεις. 

Το μήνυμα που βγαίνει από τις συνελεύσεις του 

Πολυτεχνείου είναι ένα: ΕΞΕΓΕΡΣΗ. 

Οι ολονύκτιες προσπάθειες της αστυνομίας για 

τη διάλυση των εξεγερμένων, η άρση του 

ασύλου και οι υποκριτικές εγγυήσεις των 

πανεπιστημιακών για τη σωματική ακεραιότητά 

τους, αν αποχωρήσουν, πέφτουν στο κενό. 

Εκατοντάδες είναι όσοι παραμένουν στο χώρο 

κάτω από βροχή ασφυξιογόνων. 

18/11/95 Ξημερώματα. Ο εισαγγελέας, η 

αστυνομία και οι πανεπιστημιακοί ζητούν να 

ανοίξουν οι πόρτες και οι καταληψίες να βγουν 

όλοι έξω. Επανέρχονται ζητώντας να 

αποχωρήσουν τουλάχιστον οι ανήλικοι. Οι 

εξεγερμένοι πιασμένοι σε αλυσίδες, όλοι μαζί, 

τραγουδούν και φωνάζουν επαναστατικά 

συνθήματα. 

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισβάλλουν από 

παντού στο Πολυτεχνείο και σχηματίζουν κλοιό 

γύρω τους. “Είμαστε ενωμένοι, τρελοί κι 

ευτυχισμένοι”. 504 άτομα συλλαμβάνονται και 

οδηγούνται στην Ασφάλεια. 



Το απόγευμα πραγματοποιείται πορεία από 

1000 περίπου συντρόφους που φτάνει έξω από 

την Ασφάλεια προς ένδειξη αλληλεγγύης στους 

συλληφθέντες. 

19/11/95 Αρχίζουν οι διαχωρισμοί των 504, με 

βάση κοινωνικά και πολιτικά κριτήρια, σε μια 

προσπάθεια των εισαγγελέων και της 

ασφάλειας να εντοπίσουν τους “πρωταίτιους” 

και να τους 

απομονώσουν. 

Οι ανήλικοι που 

αριθμούν 86 άτομα 

αφήνονται αμέσως 

ελεύθεροι, αφού τους 

χωρίζουν σε ομάδες και 

τους ορίζουν τακτικές 

δικάσιμους. 

Από τους υπόλοιπους, 

όσοι είναι μέχρι 21 

χρονών και δεν έχουν 

φάκελο στην Ασφάλεια, 

καθώς επίσης και οι 

φοιτητές αφήνονται 

ελεύθεροι. Τους 

διαχωρίζουν κι αυτούς 

σε ολιγομελείς ομάδες 

και τους ορίζουν 

τακτικές δικάσιμους. 

Τέλος, όσοι είναι πάνω 

από 21 χρονών, δεν 

είναι φοιτητές ή έχουν φάκελο, 137 άτομα, 

κρατούνται και παραπέμπονται να δικαστούν με 

την αυτόφωρη διαδικασία. 

20/11/95 Οι 137 οδηγούνται στα δικαστήρια. 

Πλήθος συντρόφων και άλλων 

συγκεντρώνονται εκφράζοντας της αλληλεγγύη 

τους. Η δίκη όλων αναβάλλεται για τις 2 

22/11. Μέχρι τότε κρατούνται στα κελιά της 

Ασφάλειας. 

Στη Θεσσαλονίκη καταδικάζονται οι 3 

συλληφθέντες. Για τους Π.Σ. και Η. Χ. η ποινή 

είναι 3,5 χρόνια και για τον Γ. Α. 2,5 χρόνια. Το 

δικαστήριο διαχώρισε την υπόθεση για τη 

μαθήτρια Κ.Σ. Οι 3 οδηγούνται στις φυλακές 

Διαβατών. Αρχίζουν αμέσως απεργία πείνας. 

22/11/95 Οι 137 ξανά στα δικαστήρια της 

Ευελπίδων. Οι προσπάθειες των δικαστών να 

τους διαχωρίσουν και να τους δικάσουν κατά 

ομάδες δεν καρποφορούν. “Να δικαστούμε στο 

Σπόρτινγκ όλοι μαζί” και “Μαζικές συλλήψεις - 

μαζικές δίκες” φωνάζουν οι “κατηγορούμενοι”. 

Νέα αναβολή της δίκης για τις 5/12. Αφήνονται 

όλοι ελεύθεροι. Μετά το Πολυτεχνείο και τα 

κελιά της Ασφάλειας οι 

συνελεύσεις συνεχίζονται 

τώρα στην ΑΣΟΕΕ. 

23/11/95 Πορεία 

αλληλεγγύης στους 

συλληφθέντες αγωνιστές 

από 1.000 περίπου 

αναρχικούς και 

αντιεξουσιαστές στη 

Θεσσαλονίκη. 

5/12/95 Οι 137 και πάλι στα 

δικαστήρια. Στα συνεχή 

αιτήματα ορισμένων 

δικηγόρων για αναβολή της 

δίκης, πολλοί 

“κατηγορούμενοι” 

αντιδρούν με 

αποδοκιμασίες. Τα 

συνθήματα που φωνάζουν 

μέσα στην αίθουσα του 

δικαστηρίου δημιουργούν 

ένα κλίμα ενθουσιασμού και 

όταν κάνει την εμφάνισή της 

η πολιτική αγωγή του Πολυτεχνείου, τα 

πνεύματα οξύνονται... 

Πλήθος συντρόφων και άλλων έχει 

συγκεντρωθεί στο χώρο των δικαστηρίων. Η 

ανάρτηση πανό αλληλεγγύης στον απεργό 

πείνας Κ. Καλαρέμα γίνεται αφορμή για 

συμπλοκή με τα ΜΑΤ. Κατά τη διάρκειά της, 

συλλαμβάνονται 3 σύντροφοι και 

τραυματίζονται αρκετοί. Η μία συντρόφισσα, που 

είναι ανήλικη, αφήνεται ελεύθερη, αφού της 

ορίζεται τακτική δικάσιμος. Οι δύο άλλοι 

κρατούνται για τρεις μέρες. Η δίκη τους 

αναβάλλεται και αφήνονται ελεύθεροι. 

Το δικαστήριο απορρίπτει τελικά τα αιτήματα για 

την αναβολή της δίκης των 137 αγωνιστών και 

αγωνιστριών. 



7/12/95 Αλλάζει η σύνθεση του δικαστηρίου για 

λόγους... “ασθενείας” του προέδρου. Με το 

πρόσχημα ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη 

δικαστική αίθουσα, οι δικαστές διαχωρίζουν 

τελικά τους 137 αγωνιστές σε 6 ομάδες 

προκειμένου να τους δικάσουν. Οι 

“κατηγορούμενοι” απαντούν με συνθήματα και 

έντονες διαμαρτυρίες. 

8/12/95 Αρχίζει η δίκη της πρώτης ομάδας από 

τους 137. Οι “κατηγορούμενοι” εκδηλώνουν τη 

διαφωνία τους για τους διαχωρισμούς με φωνές 

και συνθήματα, -παρά το γεγονός ότι ορισμένοι 

δικηγόροι δεν τους αφήνουν να μιλήσουν και 

πιέζουν για την αποχώρησή τους- μέσα σε μια 

ατμόσφαιρα διάχυτης αταξίας. Ο ΔΣΑ 

καταγγέλλει τη δίκη ως αντισυνταγματική και 

αποχωρεί. Οι αγωνίστριες από την πρώτη 

ομάδα, αλλά και οι υπόλοιποι 

“κατηγορούμενοι” χλευάζουν τη δίκη-παρωδία. 

Κείμενα-καταγγελίες, συνθήματα, η εξέγερση 

συνεχίζεται μετά το Πολυτεχνείο στην αίθουσα 

του δικαστηρίου. Οι δικαστές μάταια 

προσπαθούν να επιβάλουν την τάξη... 

9/12/95 Μετά τα παραπάνω γεγονότα 

ακολουθεί δημόσια, αποκαλυπτική παρέμβαση 

του προέδρου του Αρείου Πάγου, Β. Κόκκινου, 

προκειμένου να αποκαταστήσει το 

καταβαραθρωμένο κύρος του θεσμού της 

δικαιοσύνης. Προκαθορίζει την επιβολή 

παραδειγματικών ποινών για όσους τόλμησαν 

να αμφισβητήσουν τη δικαστική εξουσία και να 

προκαλέσουν τη διάλυση της “εννόμου 

τάξεως”. 

15/12/95 Αποφυλακίζονται οι 3 σύντροφοι της 

Θεσσαλονίκης. Η μαθήτρια Κ.Σ. καταδικάστηκε 

σε 6 μήνες με δικαίωμα έφεσης. 

Δικάζεται και η τελευταία ομάδα από τους 137. 

Συνολικά δικάστηκαν 118 (ορισμένοι πήραν 

αναβολή ή δικάστηκαν χωριστά για 

προσωπικούς τους λόγους). 

Οι ποινές που επέβαλαν οι δικαστές 

καθορίστηκαν με βάση την αξιολόγηση που 

έκαναν στις στάσεις που κράτησαν οι 

“κατηγορούμενο”. Ειδικότερα, 99 αγωνιστές 

και αγωνίστριες που αρνήθηκαν να 

απολογηθούν, καταδικάζονται σε ποινή 40 

μηνών, χωρίς εξαγορά, με το δικαίωμα η έφεση 

να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Για 7 από 

αυτούς επιφυλάσσεται ιδιαίτερη μεταχείριση, 

καθώς το δικαίωμα έφεσης δεν έχει 

ανασταλτικό χαρακτήρα. Αυτή την 

παραδειγματική τιμωρία τους επέβαλε το 

δικαστήριο σε μια ύστατη προσπάθεια να 

περισωθεί το “κύρος της δικαιοσύνης”. 

7 δικάζονται σε ποινή 31μηνών. Για 4 από 

αυτούς δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά 

η ποινή είναι εξαγοράσιμη. Είναι αυτοί που 

κάτω από το καθεστώς τρόμου και ασφυκτικών 

πιέσεων κατέληξαν να απολογηθούν. Ένας από 

αυτούς, ο Στ. Αμίλητος, οδηγείται στις φυλακές 

Χανίων. Στις αρχές του Μάρτη του ’96, αφήνεται 

ελεύθερος, αφού εξαγοράζεται η ποινή του. 

Το δικαστήριο ανταμείβει με την επιείκειά του 

και επιβραβεύει για την υποταγή τους, τους 

περίφημους δηλωσίες, 11 τον αριθμό, που τους 

καταδικάζει σε 4 μήνες. Τέλος, ένας φοιτητής 

αθωώνεται. 

18/12/95 Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης για την 

απελευθέρωση του απεργού πείνας Κ. 

Καλαρέμα συνεχίζονται, ενώ αυτός αρχίζει και 

απεργία δίψας. 

19/12/95 Εισβολή της αστυνομίας στα 

κατειλημμένα κτήρια των οδών Λ. Καραγιάννη 

37 και Αχαρνών & Χέυδεν, με το πρόσχημα της 

προανακριτικής έρευνας για... εμπρησμούς 

αυτοκινήτων. Το ίδιο διάστημα και άλλοι 

αγωνιστές καλούνται στα τοπικά αστυνομικά 

τμήματα για την ίδια υπόθεση. 

Αποφυλακίζεται ο Κ. Καλαρέμας μετά από 68 

ημέρες απεργία πείνας. Δυναμική πορεία 

αλληλεγγύης στους φυλακισμένους αγωνιστές 

στο κέντρο της Αθήνας.

 

 

 

 

 

 



Στο δρόμο προς την ΟΠΠΙ 

11-17/11/2019: Αστυνομικό Lock-out της 

ΑΣΟΕΕ εν όψει της 17 Νοέμβρη, εκκένωση του  

Αυτοδιαχειριζόμενου Στεκιού 

24/02/2020: Αστυνομικός με πολιτικά τράβηξε 

όπλο μέσα στην ΑΣΟΕΕ και απειλούσε 

φοιτητ(ρι)ες μέχρι που τον φυγάδευσαν τα ΜΑΤ 

13/11/2020: Εν όψει της απαγόρευσης του 

τριήμερου εορτασμού του Πολυτεχνείου, γίνεται 

κατάληψη στην Πρυτανεία του ΕΜΠ και 

συγκέντρωση κόσμου στο Πολυτεχνείο της 

Πατησίων. Με ταυτόχρονη εκκένωση της 

αστυνομίας γίνονται 92 συλλήψεις. 

24/12/2020: Δικαστική σκευωρία σε βάρος 8 

αγωνιστ(ρι)ών για την παρέμβαση στον 

Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ 

30/12/2020: Πραγματοποιείται αστυνομική 

εισβολή στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΦΕΠΑ), με αφορμή έρευνες για 

ναρκωτικά. Οι αστυνομικές δυνάμεις διαλύουν 

χώρους που χρησιμοποιούσαν για 

πολιτιστικούς και πολιτικούς λόγους οι 

οικότροφοι, ενώ απαγορεύουν την είσοδο και 

έξοδο από τα δωμάτια τους. 

10/02/2021 Πολύ μαζικές διαδηλώσεις ενάντια 

στη ψήφιση του νομοσχεδίου 4777, ξεσπούν 

συγκρούσεις και το κράτος απαντάει με σκληρή 

καταστολή με αποτέλεσμα 1 σύλληψη στη 

Θεσσαλονίκη και 52 προσαγωγές και εκ των 

οποίων οι 24 γίνονται συλλήψεις στην Αθήνα 

11/02/2021: Κατάληψη Θόλου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας στον Βόλο 

13/02/2021: Κατάληψη πρυτανείας 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα 

22/02/2021: Αποτυχημένη απόπειρα εκκένωσης 

της ολιγόωρης τότε και πολυήμερης τελικά 

κατάληψης πρυτανείας, με ασύστολη 

καταστολή και 31 συλλήψεις. 

23/02/2021: Κατάληψη Γραμματείας Σχολής 

Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο 

1/03/2021: Κατάληψη Πρυτανείας Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή 

2/03/2021 Κατάληψη Πρυτανείας 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

8/03/21: Αποτυχημένη απόπειρα εκκένωσης 

τουυ κέντρου αγώνα κατειλημμένης 

πρυτανείας. Το campus περικυκλώθηκε από 

αστυνομικές δυνάμεις αλλά μαζική 

συγκέντρωση φοιτητ(ρι)ών και αλληλέγγυων. 

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η πορεία από την 

κατειλημμένη σχολή θεάτρου, η πρώτη πορεία 

που έσπασε την βραδινή απαγόρευση 

κυκλοφορίας. 

11/03/2021: Εισβολή επίδειξης ισχύος στην 

πρυτανεία, κατόπιν ανακοίνωσης λήξης της 

κατάληψης, με 16 συλλήψεις. Μαζική πορεία 

10.000 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που 

συγκρούεται με τις κατασταλτικές δυνάμεις. 

Περιφρούρηση της πρυτανείας από ΜΑΤ για 

μερικές μέρες. 

12/03/2021: Κατάληψη Γυάλινου Παντείου 

16/03/2021: Κατάληψη εκ νέου του Θόλου ΠΘ, 

στον Βόλο 

7/04/2021: Μονοήμερη Κατάληψη του 

Κινηματογράφου Ολύμπιον 

9/04/2021: Κατάληψη Πρυτανείας ΕΜΠ 

12/04/2021: Μονοήμερη Κατάληψη ΠΑΜΑΚ και 

Κατάληψη πρυτανείας και διοικητικών 

γραφείων Πανεπιστημίου Πειραιά 

13/04/2021: Εκ νέου κατάληψη της πρυτανείας 

ΑΠΘ, ενόψει του άτυπου ραντεβού εισόδου της 

ΟΠΠΙ στα πανεπιστήμια στις 15/4/2021 από τα 

ΜΜΕ και τον κρατικό Μηχανισμό 

13/04/2021 Κατάληψη πρυτανείας Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

14/04/2021: Κατάληψη παλιάς Νομικής 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

15/04/2021: Αποχώρηση των φοιτητικών 

συλλόγων από την Πρυτανεία του ΑΠΘ, εφόσον 

εκπλήρωσε τον στόχο της και δεν εμφανίστηκαν 

αστυνομικές δυνάμεις. 

7-8/06/2021: Lock-out του campus από Ζήτα και 

ΜΑΤ με σύγκρουση-σπάσιμο του αποκλεισμού 



και αντανακλαστική πορεία στο κέντρο της 

πόλης. 

15/10/21: Εισβολή μπάτσων και γκρέμισμα 

πολιτικού χώρου στην ΣΕΜΦΕ 

10/12/2021: Επιχείρηση χαρτογράφησης από 

γκρουπ ασφαλιτών στη ΣΘΕ και εκδίωξή τους με 

πυροσβεστήρες και συνθήματα 

31/12/2021: Εκκένωση της κατάληψης «Στέκι 

στο Βιολογικό» και περιφρούρηση από 

μπάτσους πέριξ της ΣΘΕ με lock-out της ημέρες 

τον διακοπών. 

12/01/2022: Εκκένωση της νέας κατάληψης 

πίσω απ’ το Χημικό με 15 συλλήψεις. 

12/01/2022: Εισβολή αστυνομίας, με δυνάμεις 

τις ΟΠΚΕ και 6 συλλήψεις στην ΑΣΟΕΕ 

18-20/04/2022: Έναρξη εργασιών οικοδόμησης 

στο γκρεμισμένο Βιολογικό και στρατοπέδευση 

διμοιριών στο στενό του στεκιού, αλλά και 

γενικά πέριξ της ΣΘΕ μέσα κι έξω από το 

campus. Συγκρούσεις και εκδίωξη των 

μπάτσων, με 2 συλλήψεις. 

26-30/04/2022: Περιφρούρηση των εργασιών 

στο Βιολογικό από διμοιρίες μέσα, έξω και 

πέριξ, αποχώρηση των μπάτσων με το τέλος της 

βάρδιας των εργατών. 

10/05/2022: Επιστροφή των μπάτσων για 

περιφρούρηση των εργασιών (έπειτα από το 

γκρέμισμα της «βιβλιοθήκης» στις 07/05), με 

σύγκρουση, χημικά μέσα στο κτήριο της ΣΘΕ, 1 

σύλληψη και αποχώρηση των ένστολων.  

11/05/2022: Περιφρούρηση των εργασιών από 

μπάτσους, παραμονή μέχρι το τέλος της 

βάρδιας των εργατών. 

25/05/2022: – Σήμερα: Επιστροφή των μπάτσων 

και επίσημη πλέον εγκατάστασή τους με 24ώρη 

στρατοπέδευση στο σημείο και πέριξ αυτού, 

μέχρι το ολικό χτίσιμο της βιβλιοθήκης. Στο 

διάστημα αυτό μεσολαβούν συγκρούσεις πρωί 

και βράδυ, πρωθυπουργικά διαγγέλματα, 

συλλήψεις, σπασμένα δόντια και ανοιγμένα 

κεφάλια γύρω απ’ το επίμαχο σημείο. 

5/09/2022: Εμφάνιση της ΟΠΠΙ σε ΕΚΠΑ και 

ΕΜΠ και προσπάθεια εισόδου με συνοδεία ΜΑΤ 

και ΟΠΚΕ. Δυναμική απάντηση με καθημερινές 

συγκεντρώσεις μέχρι την απομάκρυνσή τους 

δύο εβδομάδες μετά 

14/09/2022: Πρώτη εμφάνιση ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ, με 

«περιπολία» ανάμεσα σε δύο διμοιρίες των 

ΜΑΤ στις 11 το βράδυ σε ένα άδειο 

πανεπιστήμιο. Άμεση μαζική συγκέντρωση 

φοιτητ(ρι)ών και απομάκρυνση των ΟΠΠΙ πίσω 

από τα ΜΑΤ αλλά και έξω από το ΑΠΘ. 

Δυναμικές συγκεντρώσεις και πορείες τις 

επόμενες μέρες που όμως δεν κατάφεραν την 

οριστική απομάκρυνση των αστυνομικών 

δυνάμεων 

16/09/2022: Στα πλαίσια  της 3ης μέρας 3ου 

Ελευθεριακού Φεστιβάλ Κατειλημμένων 

Χώρων και Συλλογικοτήτων εντός του ΑΠΘ, 

πνίγεται στα δακρυγόνα η Συναυλία του 

Θανάση Παπακωνσταντίνου από τα ΜΑΤ. Καθ’ 

όλη την διάρκεια την ημέρας οι αστυνομικές 

δυνάμεις παρέμειναν ασφυκτικά κοντά στον 

χώρο διοργάνωσης του φεστιβάλ, 

προκαλώντας τον κόσμο ης διοργάνωσης, 

κάνοντας ξεκάθαρες τις προθέσεις της 

αστυνομίας για την παρεμπόδιση της 

μεγαλύτερης προσπάθειας για άνοιγμα του 

Ασύλου στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια. 

Αφορμή για την επίθεση της αστυνομίας στάθηκε 

επίθεση με μερικές πέτρες από πολύ μικρή μάζα 

κόσμου 500 μέτρα μακριά από το σημείο της 

συναυλίας. 

 

…-13/11/2022:  Έχει παγώσει η παρουσία των 

ΟΠΠΙ στην Αθήνα, στη Θεσσαλόνικη  

εμφανίζονται πλάι στις μόνιμες διμοιρίες ΜΑΤ

 

 

 

 

 



 

 


