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Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνεχίζει να βιώνει, όπως όλος ο 

ελληνικός λαός, θλίψη και πόνο για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο νους μας 

επιστρέφει ξανά και ξανά στους αθώους και στις αθώες που έγιναν θύματα της 

ανεπάρκειας της δημόσιας διοίκησης. Ευχόμαστε οι γονείς και οι οικείοι τους να 

βρουν παρηγοριά και οι τραυματισμένοι να σταθούν στα πόδια τους και να 

συνεχίσουν τη ζωή τους. 

H οδύνη μας ωστόσο για τις αδόκητες απώλειες, αδυνατεί να βρει την έκφρασή της 

στις επαναλαμβανόμενες καταλήψεις που οδηγούν σε κατάλυση της λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου και των ακαδημαϊκών ελευθεριών (ελευθερία του διαλόγου, της 

διδασκαλίας και της έρευνας). Πιστεύουμε πως η απάντηση στην καταστροφή των 

Τεμπών δεν μπορεί να είναι η διάλυση –με τον ίδιο τρόπο που η απάντηση στη βία 

δεν μπορεί να είναι η βία. Η απάντηση μπορεί να είναι μόνο η συνεπής και επίμονη 

δουλειά που ως Πανεπιστήμιο και ως χώρα χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά. Οι 

καταλήψεις αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αντιθέτως συσσωρεύουν 

ακαδημαϊκά και διοικητικά προβλήματα που θα τα βρούμε όλοι μπροστά μας 

(κίνδυνος απώλειας του εξαμήνου, καθυστερήσεις στην κάλυψη των στεγαστικών 

επιδομάτων και πολλά άλλα).  

Η Σύγκλητος, ως εγγυήτρια των ακαδημαϊκών ελευθεριών, σε περίπτωση νέας 

κατάληψης, έχει αποφασίσει την ενεργοποίηση κάθε πρόσφορου μέτρου, εντός του 

πλαισίου της νομιμότητας, για να διασφαλίσει τη διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω 

τηλεκπαίδευσης και τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών μέσω τηλεργασίας.  

Το Πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό σε δράσεις και συζητήσεις, σχετικές όχι μόνο με την 

τραγωδία, αλλά και με τα προβλήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας και της 

κοινωνίας γενικότερα, που αγγίζουν όλους και όλες. Ένα τέτοιο πρόβλημα, αυτό της 

σίτισης των φοιτητών/τριών μας, βρίσκει επιτέλους λύση μετά από διαδοχικά 

εμπόδια και επίπονες προσπάθειες: Από τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στο εστιατόριο θα 

σιτίζονται δωρεάν 1.600 επιπλέον φοιτητές/τριες, δηλαδή πλέον όλοι/ες ανεξαιρέτως 

οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Επίσης, στο τέλος Ιουνίου, ο χώρος που είχε διατεθεί στο Τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης, θα επανέλθει στην αρχική του χρήση για εξυπηρέτηση των 

αναγκών σίτισης. Έως το τέλος Ιουνίου, θα αποκατασταθεί μία ακόμη εκκρεμότητα, 

της χρήσης του γηπέδου για αθλοπαιδιές. 

Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών:  

Με συναυλία που διοργανώνει το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στο 

Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 30/3/2023, με τίτλο «Πάρε με 

όταν φτάσεις»       και 

Με διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Φταίει η κακιά η (χ)ώρα: βιοπολιτικές, 

περιφράξεις, ανατροπές στη ζωή των νέων, πριν και μετά την οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα», στη μνήμη της Φραντσέσκας Μπέζα, μετά από ομόφωνη απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών όπου 

φοιτούσε. 


