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Απόθαζη
Για τθν ποιότθτα του Ακαδθμαϊκοφ Περιβάλλοντοσ και τα φαινόμενα βίασ και ανομίασ
ςτουσ χώρουσ των Πανεπιςτθμίων
Το Ελλθνικό Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο και ειδικά τα πλζον εμβλθματικά και ιςτορικά Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ χώρασ, αντιμετωπίηουν μια παρατεταμζνθ επίκεςθ από -κατά κφριο
λόγο- εξωπανεπιςτθμιακζσ ομάδεσ, αυτζσ των αυτοαποκαλοφμενων «αντιεξουςιαςτών», των
κατά κοινι ομολογία πλζον «ζνκερμων εραςτών τθσ εξουςίασ». Υπάρχουν, επίςθσ,
πανεπιςτιμια ςτα οποία θ ανομία και θ εγκλθματικότθτα τείνει να γίνει διαχρονικό φαινόμενο
με τθ ςυνεχι παρουςία και δράςθ παραβατικών ι και εγκλθματικών ομάδων
εξωπανεπιςτθμιακών, οι οποίεσ λυμαίνονται τουσ χώρουσ τουσ.
Ιδίωσ εν μζςω κρίςθσ, θ Ελλθνικι οικονομία και κοινωνία χρειάηεται ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ, που
δουλεφουν πρωτίςτωσ εν ειρινθ, μεγιςτοποιώντασ τθν απόδοςι τουσ ς’ ζνα διεκνώσ ανοικτό
και ανταγωνιςτικό περιβάλλον με ζντονα αναπτυξιακό χαρακτιρα. Γι’ αυτό, θ ακαδθμαϊκι και
αρμόδια πολιτικι θγεςία οφείλει να εκτελζςει το κακικον τθσ απζναντι ςτουσ φοιτθτζσ και τισ
κατά το πλείςτον δεινοπακοφςεσ οικογζνειεσ τουσ και να επαναφζρει τθν ειρινθ και τθν
αςφάλεια το ςυντομότερο δυνατόν ςτουσ χώρουσ, ςτισ υποδομζσ και ςτισ λειτουργίεσ όλων
των Ακαδθμαϊκών Ιδρυμάτων, εφαρμόηοντασ τθν κείμενθ νομοκεςία.
Η 40χρονθ πλζον Ελλθνικι Δθμοκρατία παρζχει ςτουσ κεςμικά υπευκφνουσ όλα τα προσ τοφτο
αναγκαία νόμιμα μζςα. Η ςιωπι, θ αδράνεια, θ ολιγωρία ι ανεπάρκεια είναι αδικαιολόγθτθ και,
ευλόγωσ, υπολείπεται των απαιτιςεων των καιρών.
Στο πλαίςιο αυτό ηθτάμε:
 Από τθν Πολιτεία, τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ Παιδείασ, Δικαιοςφνθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ, να προβοφν ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που κα προςτατεφςουν τισ ακαδθμαϊκζσ
εγκαταςτάςεισ από τισ επιδρομζσ των ομάδων τθσ ανομίασ, των καταςτροφών, τθσ
εγκλθματικισ εμπορευματοποίθςθσ και τθσ διάλυςθσ. Οφείλουν, με κάκε πρόςφορο νόμιμο
μζςο να εξαφανίςουν αυτό το ιδιότυπο φαινόμενο.
 Από τθ Διοίκηση των πανεπιστημίων (Πρυτανείεσ, Σφγκλθτοι, Κοςμιτορεσ, Συμβοφλια
Ιδρφματοσ) των Δθμοςίων Πανεπιςτθμίων όπου ςυμβαίνουν τζτοια γεγονότα, να κζςουν
ζμπρακτα ςε άμεςθ προτεραιότθτα το κζμα τθσ ευνομίασ και τθσ αςφάλειασ των μελών τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ μζςα ςτουσ χώρουσ των Ιδρυμάτων. Εφαρμόηοντασ το νόμο και τον
εςωτερικό κανονιςμό του Ιδρφματόσ τουσ, να κινιςουν τισ διαδικαςίεσ εκείνεσ που κα
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εξομαλφνουν τθν κατάςταςθ ςε όλουσ τουσ χώρουσ ευκφνθσ τουσ, κα επαναφζρουν τθ
νομιμότθτα και κα διαμορφώςουν ζνα φιλικό, ειρθνικό και δθμιουργικό ακαδθμαϊκό
περιβάλλον.
Και από τουσ δυο φορείσ, Πολιτεία και Πανεπιστήμια, τθ διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου
ςυνεργαςίασ για τθν αντιμετώπιςθ φαινομζνων βίασ και ανομίασ ςτουσ χώρουσ των ιδρυμάτων.
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