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Για τθν «Αςτυνομία Πανεπιςτθμίων»

Μετά τθν κατάργθςθ του Πανεπιςτθμιακοφ Αςφλου θ κυβζρνθςθ προχωρά με νομοςχζδιο που κα
κατατεκεί άμεςα ςτθν Βουλι και αφορά τθν ίδρυςθ «Αςτυνομίασ Πανεπιςτθμίων» εξυφαίνοντασ το
ςχζδιο τθσ για τθν αςτυνόμευςθ των Ιδρυμάτων και τθν καταςτολι των ακαδθμαϊκϊν ελευκεριϊν.
Με βαςικό εργαλείο τθ ςτρζβλωςθ τθσ πραγματικότθτασ που αναπαράγει κακθμερινά μερίδα των
ΜΜΕ, καταςκευάηει μια δικεν γενικευμζνθ ανομία που επικρατεί ςτουσ Πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ,
παραπλθροφορϊντασ τθν κοινι γνϊμθ ϊςτε να επιβάλλει το προγραμματικό τθσ ςχζδιο «νόμοσ και
τάξθ». Νόμο και τάξθ που με πρόςχθμα τθν πραγματικά κακι επιδθμιολογικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ
είδαμε να εφαρμόηεται με άγρια καταςτολι από τθν Αςτυνομία των πρόςφατων φοιτθτικϊν και
εργατικϊν κινθτοποιιςεων. Σιμερα τα Πανεπιςτιμια είναι υποςτελεχωμζνα, ενϊ το λιγοςτό
προςωπικό δίνει τιτάνιο αγϊνα εν μζςω πανδθμίασ για να ανταπεξζλκει. Οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ
για ζρευνα και εκπαίδευςθ είναι παρωχθμζνεσ, οι κτιριακζσ υποδομζσ και θ φοιτθτικι μζριμνα
ζχουν ςχεδόν εγκαταλειφκεί, ενϊ παράλλθλα θ χρθματοδότθςθ μειϊνεται ςυςτθματικά. Η
επερχόμενθ οικονομικι κατάρρευςθ και απαξίωςθ, κα οδθγιςουν ςε ζνα αςτυνομοκρατοφμενο
Πανεπιςτιμιο που κα εξυπθρετεί ωσ υπεργολάβοσ ιδιωτικϊν ςυμφερόντων νεοφιλελεφκερεσ
πολιτικζσ, ζχοντασ μάλιςτα μετατραπεί ςε χϊρο μαηικισ επιτιρθςθσ και φακελϊματοσ των μελϊν
του.
Επιςθμαίνουμε για μια φορά ακόμθ:


Τα Δθμόςια Πανεπιςτιμια τθσ xϊρασ δεν είναι χϊροι ανομίασ και παραβατικότθτασ όπωσ
ςυςτθματικά επιχειρείται να παρουςιαςκοφν.



Παρά τισ τραγικζσ ελλείψεισ ςε επαρκι χρθματοδότθςθ, ςε διδακτικό και διοικθτικό
προςωπικοφ, ςε ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν υποδομϊν, ςιμερα ςτα
Πανεπιςτιμια επιτελείται εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο υψθλοφ επιπζδου.



Αποτελεί ιςτορικι κατάκτθςθ και ςυνταγματικι ςυνκικθ τουσ κανόνεσ τθσ ακαδθμαϊκισ
ηωισ και των δραςτθριοτιτων εντόσ των Πανεπιςτθμίων, τθσ ελεφκερθσ και ανεμπόδιςτθσ
ζρευνασ, τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ δράςθσ, να τουσ κακορίηει θ ίδια θ Ακαδθμαϊκι
κοινότθτα και όχι οι δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ διωκτικζσ αρχζσ.

Εκφράηουμε τθν ανθςυχία και τθν αγωνία μασ και καλοφμε τθν Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ςε
ετοιμότθτα κακϊσ τα μζτρα αςτυνόμευςθσ και καταςτολισ που προαναγγζλλονται ζρχονται να
υποςτθρίξουν τισ νζεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ κυβζρνθςθσ που οδθγοφν ςε πλιρθ
ιδιωτικοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ εκπαίδευςθσ.
Τα Πανεπιςτιμια δεν ζχουν τθν ανάγκθ από χωροφφλακεσ. Ζχουν ανάγκθ από νζεσ κζςεισ μόνιμου
διδακτικοφ, διοικθτικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ, προςωπικοφ φφλαξθσ, γενναίασ
χρθματοδότθςθσ, ενίςχυςθ και εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν για φοιτθτικι μζριμνα, διδαςκαλία
και ζρευνα.

