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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για την ανομία στους πανεπιστημιακούς χώρους
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, με αφορμή πρόσφατα γεγονότα, επανέρχεται για ακόμη
μια φορά στην απαράδεκτη κατάσταση που χρονίως βιώνουν συγκεκριμένα πανεπιστημιακά
ιδρύματα, με χώρους όπου δρουν ανεξέλεγκτα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.
Επισημαίνουμε τα εξής:
 Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, σχολιάζοντας ενυπόγραφη καταγγελία 471 φοιτητών του
ΑΠΘ1 για παράνομες δραστηριότητες και κυρίως για διακίνηση ναρκωτικών τον περασμένο
Ιούνιο, μετέθεσε τις ευθύνες για την αντιμετώπιση φαινομένων του κοινού ποινικού δικαίου
στην έλλειψη «ρωμαλέου φοιτητικού κινήματος», στους εκπαιδευτικούς και στη διοίκηση.
 Η Σύγκλητος και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ, στις 31/8/2017, απηύθυναν έγγραφη
πρόσκληση στα αρμόδια εισαγγελικά και αστυνομικά όργανα2, για συνεχή παρέμβασή τους
εντός της πανεπιστημιούπολης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποκλειστικά και μόνο το
πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών. Η πρόσκληση έγινε σε εφαρμογή του νέου νόμου για
τα ΑΕΙ (ν.4485/2017), νόμος που με τις γραφειοκρατικές και παρωχημένες περί ασύλου
διατάξεις περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσων και αποτελεσματικών τέτοιων
παρεμβάσεων. Αυτή τη φορά ο κ. Υπουργός, εμμένοντας στην αποποίηση των ευθυνών της
Πολιτείας, καταλόγισε στους Πρυτάνεις τη μη αντιμετώπιση του προβλήματος3.

 Στους χώρους γύρω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Πατησίων, συχνά
εκδηλώνονται επεισόδια τα βράδια ενώ εικόνες ντροπής και αθλιότητας συναντούν αυτές τις
μέρες οι πρωτοετείς φοιτητές στην είσοδο και τα πεζοδρόμια γύρω από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου το παραεμπόριο και η κάθε μορφής εγκληματικότητα και
παραβατικότητα βασιλεύουν4.
 Η γνωστή υπόθεση του ακινήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, που «αξιοποιείται» με κατάληψη
από την Rosa Nera, έχει πάρει νέα τροπή, καθώς η εισήγηση προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού το χαρακτηρίζει «χώρο κοινωνικών δράσεων και
αναψυχής»!5. Η στάση αυτή όχι μόνο προκαλεί έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη
καταστροφή του ιστορικού κτιρίου της πρώην Μεραρχίας, αλλά και στερεί από το Ίδρυμα
σημαντικούς πόρους που θα προέλθουν από την εκμίσθωσή του.
Εξαιτίας τέτοιων καταστάσεων, που εκτρέφονται από την αδράνεια και τις ιδεοληψίες των
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αρμοδίων αρχών,
- προκαλείται σημαντικό πλήγμα στην ποιότητα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο
καλούνται να ζήσουν νέες και νέοι, και να σπουδάσουν με κόπο και με μεγάλες δαπάνες των
οικογενειών τους,
- συχνά καταστρέφεται εξοπλισμός και άλλες υποδομές των Ιδρυμάτων αλλά και τίθεται σε
κίνδυνο και η ίδια η σωματική ακεραιότητα διδασκομένων και διδασκόντων,
- πλήττονται και απαξιώνονται οι τίτλοι σπουδών αυτών των Ιδρυμάτων, και η εικόνα του
δημόσιου Πανεπιστημίου, στο εσωτερικό αλλά και στον διεθνή χώρο με τις εικόνες που
κυκλοφορούν στα ΜΜΕ.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ
-

αποδοκιμάζει τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, οι οποίες αναδεικνύουν με τον πιο
εύγλωττο και ηχηρό τρόπο την άρνηση της κυβέρνησης να αναλάβει τις ευθύνες που έχει
ακέραιες, την αδυναμία κατανόησης του προβλήματος και την έλλειψη πολιτικής βούλησης
για την επίλυσή του

-

υποστηρίζει τις ενέργειες των αρχών του ΑΠΘ, όπως και όλων των Ιδρυμάτων της χώρας,
οι οποίες, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις και με επίγνωση της ευθύνης τους, ζητούν την
εφαρμογή της νομοθεσίας προκειμένου να αντιμετωπίζονται αξιόποινες πράξεις που
τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ.

-

καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αντιληφθεί επιτέλους την πραγματικότητα και ζητά από
την Κυβέρνηση -μέσω των αρμοδίων υπουργών (Οικονομικών, Εσωτερικών και
Δικαιοσύνης)- να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της για την κατάσταση που επικρατεί
στους πανεπιστημιακούς χώρους.
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