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Σε Λάθος Κατεύθυνση

ϱόσφατα η υπουργός Παιδείας, κ. Ν. Κεραµέως, από κοινού µε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, προανάγγειλαν την κατάθεση νοµοσχεδίου για τη δηµιουργία
ειδικού αστυνοµικού σώµατος που ϑα επιβάλλει
το νόµο και την τάξη στα ελληνικά ΑΕΙ. Το ϑέµα
έχει απασχολήσει συνεδριάσεις συνδικαλιστικών
οργάνων ϕοιτητικών συλλόγων, συλλόγων µελών
∆ΕΠ κ.λπ. Επίσης έχει απασχολήσει συγκλήτους
και διοικήσεις ΑΕΙ, τη σύνοδο των πρυτάνεων και
αποτελεί αντικείµενο αρθρογραφίας στον τύπο.

Π

Ως Σύλλογος, και εµείς ϑεωρούµε ότι όντως οϱισµένες ϕορές υπάρχουν ανοιχτά Ϲητήµατα προστασίας της δηµόσιας περιουσίας, αλλά και προστασίας της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών στα
ΑΕΙ, πλάι σε προβλήµατα εγκληµάτων του κοινού
ποινικού δικαίου (των οποίων όµως η συχνότητα είναι µάλλον µικρότερη από τον κοινωνικό
µέσο όρο) Επίσης, ορισµένες ϕορές παρουσιάζονται προβλήµατα παρεµπόδισης της οµαλής λειτουργίας των πανεπιστηµιακών οργάνων και διαδικασιών. ΄Ολα αυτά τα προβλήµατα, συχνά δεν
µπορούν να αντιµετωπιστούν από το ολιγάριθµο
προσωπικό ϕύλαξης, ιδιαίτερα στα µεγάλα ΑΕΙ.
Οι λόγοι γι’ αυτό είναι αντικειµενικοί, αλλά και
υποκειµενικοί.
Στο παρελθόν, στη Σχολή µας υπήρξε επίθεση

30 µελούς συµµορίας νέο-ϕασιστών εξωπανεπιστηµιακών κουκουλοφόρων, οι οποίοι επιτέθηκαν
«στο σωρό» κατά δεκάδων ϕοιτητών που ϐρισκόταν
στους χώρους αµφιθεάτρων του Τµήµατος Μαθηµατικών και Φυσικής τραυµατίζοντας κάποιους.
΄Εχει σηµειωθεί επίσης η αναιτιολόγητη επίθεση
Χρυσαυγιτών εξωπανεπιστηµιακών τραµπούκων
κατά µεταπτυχιακού ϕοιτητή, του οποίου η ϕυσιογνωµία δεν τους άρεσε (υπόθεση Κασιδιάρη).
Ακόµη, έχουν υπάρξει προπηλακισµοί και χυδαίες απειλές κατά καθηγητών, µε αποκορύφωµα
τα πρόσφατα επεισόδια στο Γεωλογικό κατά µελών ∆ΕΠ επειδή . . . έλεγχαν τις ταυτότητες των
προσερχοµένων σε εξετάσεις !
∆υστυχώς, δεν είναι αποκλειστικότητα της
Σχολής µας το προνόµιο της εκκόλαψης τέτοιων
αντι-ακαδηµαϊκών ενεργειών που ϑίγουν όχι µόνο
τον πυρήνα της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, αλλά ακόµη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπως διαπιστώσαµε πρόσφατα από τις ϕωτογραφίες εξευτελισµού του πρύτανη του ΟΠΑ ή παλαιότερα από τον
ξυλοδαρµό καθηγητή στο Πάντειο, επειδή απευϑύνθηκε σε αφισοκολλητές.
Το πρόβληµα όµως είναι ότι τα σχέδια της κ.
Κεραµέως µοιάζει να αποσκοπούν στην όξυνση
των υπαρκτών προβληµάτων και όχι στην αντιµετώπισή τους. Εξηγούµαστε αµέσως µετά.

έχουµε αναφερθεί, οφείλει να αναφέρεται και να
ελέγχεται άµεσα από τις πανεπιστηµιακές αρχές,
τη σύγκλητο και το πρυτανικό συµβούλιο. Η διοικητική αυτονοµία των ΑΕΙ δεν έχει παρασχεθεί ως
«χάρη» αλλά αποτελεί διεθνώς όρο και προϋπόθεση για τη λειτουργία τους και την παραγωγή έργου. Οι αιτιάσεις ότι ο έλεγχος της λειτουργίας
τους και η αναφορά τους στις αρχές διοίκησης του
πανεπιστηµίου ϑα καταστήσει τη λειτουργία ενός
τέτοιου σώµατος αναποτελεσµατική, απλούστατα
είναι εκ του πονηρού : σε όποια πανεπιστήµια στο
εξωτερικό υπάρχουν τέτοια σώµατα (και υπάρχουν
σε πολλά), παντού αυτά αναφέρονται στις πανεπιστηµιακές αρχές και αυτό κάθε άλλο παρά τα
εµποδίζει να επεµβαίνουν σε κρίσιµα και σοβαρά
περιστατικά.

ενώ είχε µείνει στα συρτάρια του υπουργού επί
εξάµηνο) ήλθε στη δηµοσιότητα το πόρισµα της
επιτροπής Αλιβιζάτου, που το ίδιο το υπουργείο
ΠροΠο συνέστησε, και το οποίο οµόφωνα χαρακτηρίστηκε από όλα τα ΜΜΕ ως «κόλαφος» για
την ΕΛΑΣ. Υπενθυµίζουµε ότι το πόρισµα µιλά1
για συστηµατική παράνοµη αστυνοµική ϐία και
χαρακτηρίζει ως ελληνική ιδιοµορφία την ατιµωϱησία της, όπως αποδεικνύεται από τις αλλεπάλληλες καταδίκες της χώρας µας µετά από προσφυγές πολιτών σε διεθνή όργανα. Μιλά επίσης
για µεροληψία και ϱατσιστικές συµπεριφορές των
αστυνοµικών οργάνων, για απροθυµία των ανακριτικών οργάνων της ΕΛΑΣ να συνεργαστούν µε
το Συνήγορο του Πολίτη, για σοβαρές και συστηµατικές παραλείψεις στην ορθή λήψη καταθέσεων
και στην εξέταση ιατρών κατά τη διερεύνηση πεϱιστατικών αστυνοµικής ϐίας.
Καινούργια τέτοια περιστατικά αστυνοµικής
ϐαναυσότητας και αυθαιρεσίας, ϐιαιοπραγιών και
ταπεινώσεων πολιτών αναφέρονται συνεχώς στον
Τύπο αλλά ουδείς ελέγχεται. Αναφέρουµε ενδεικτικά ότι οι καταγγελίες της οικογένειας Ινδαρέ2
τέθηκαν στο αρχείο και οι ίδιοι παραµένουν κατηγορούµενοι. Από τα µηχανάκια της ∆έλτα που
πέφτουν πάνω σε διαδηλωτές µέχρι τον αστυνοµικό ειδικό ϕρουρό που εκτός υπηρεσίας περιφεϱόταν µε το όπλο στο χέρι και απειλούσε µέσα στο
ΟΠΑ, ϑεωρούµε ϐέβαιο ότι η εισαγωγή παρόµοιων
πρακτικών πρόκλησης στα ΑΕΙ ϑα ήταν ανεπανόρϑωτο δυστύχηµα που ϑα ξεπερνούσε κατά πολύ
τα σηµερινά παρατράγουδα ελλιπούς προστασίας
της ακαδηµαϊκής περιουσίας, ελευθερίας και ανϑρώπινης αξιοπρέπειας. Οι ϕωτιές δεν σβήνονται
µε ϱίξιµο λαδιού, εκτός και αν ακριβώς επιδιώκεται αυτές να ενταθούν και να εξαπλωθούν.
Μας είναι σαφές ότι οποιοδήποτε σώµα αναλάβει τη ϕύλαξη των ΑΕΙ και των αγαθών στα οποία
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(∆) ΄Εχουµε τους εντονότερους ϕόβους ότι η στελέχωση ενός αστυνοµικού σώµατος για τα ΑΕΙ από «ειδικούς ϕρουρούς», όπως γράφεται ότι εισηγείται η κα υπουργός, ϑα δώσει µια ακόµη
ευκαιρία ανάληψης δράσης από τον γνωστό σε
όλους µας «µπάρµπα από την Κορώνη». Ποιος δεν
ξέρει τον τρόπο που προσλαµβάνονται οι ειδικοί
ϕρουροί και τη σχέση που έχουν οι διαδικασίες
πρόσληψής τους µε τη πολυδιαφηµισµένη (αλλά
«εν ανεπαρκεία») αξιοκρατία. Αν µεθαύριο οι ειδικοί ϕρουροί των ΑΕΙ πέφτουν µε τα µηχανάκια
τους πάνω στους ϕοιτητές µας ή τραβούν πιστόλια
α-λα-Κορκονέας, τότε ϑα ϐρεθούµε µπροστά σε
έκρυθµες καταστάσεις που ϑα µας γυρίζουν πολλές δεκαετίες πίσω. ΄Αλλωστε, αποτελεί κοινό µυστικό η ύπαρξη υπόγειων διασυνδέσεων κλάδων
της αστυνοµίας µε το νέο-ναζιστικό µόρφωµα της
ΧΑ.3 ΄Οσο για το σεβασµό των νέο-ναζί προς τον
πανεπιστηµιακό χώρο, µόνο το γέλιο ϑα προκαλούσε όποιος τον υποστήριζε.
Οι άνθρωποι που ϑα αναλάβουν να ενισχύσουν

Το πόρισµα είναι αναρτηµένο στη διεύθυνση https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/11/Scan_20201106_110334-1.

pdf
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https://www.kathimerini.gr/opinion/interviews/1059730/dimitris-indares-stin-k-moni-diklida-asfaleias-to-syntagma-kai-oi-nomoi/
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Σχετικά ϐλ. ϱεπορτάζ του «Βήµατος» το 2012 µε τίτλο : «΄Ενας στους δύο αστυνοµικούς ψήφισαν Χρυσή Αυγή»
(https://www.tovima.gr/2012/05/10/afieromata/enas-stoys-dyo-astynomikoys-psifisan-xrysi-aygi/) και εκ νέου ϱεπορτάζ του
2015 µε τίτλο : «Αστυνοµικοί, οι πιο ϕανατικοί υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής» και υπότιτλο «Περαιτέρω αύξηση
παρουσίασαν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στα εκλογικά τµήµατα της Αθήνας όπου ψήφισαν µαζικά αστυνοµικοί.»
(https://www.tovima.gr/2015/09/21/politics/astynomikoi-oi-pio-fanatikoi-ypostiriktes-tis-xrysis-aygis/). ΄Ολοι οι σύνδεσµοι ανακτήθηκαν στις 22.12.2020.
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ύντες πρόσληψη να αποδεικνύουν καλή γνώση
του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και χώρου, κατέχοντας οι ίδιοι απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ, (γ) να
περνούν από σοβαρή εκπαίδευση πάνω στις συνϑήκες που επικρατούν στα ΑΕΙ.

τη ϕύλαξη των ΑΕΙ, µε γνώµονα την προστασία
της δηµόσιας περιουσίας, της ακαδηµαϊκής ελευϑερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει
να προσλαµβάνονται µε την τήρηση των ακόλουϑων ελάχιστων προϋποθέσεων : (α) Η διαδικασία
πρόσληψης να γίνεται µέσω ΑΣΕΠ, (ϐ) Οι αιτο-

Ζούµε σε ιδιαίτερες συνθήκες όπου καθηµερινά χάνονται δεκάδες συνάνθρωποί µας, συχνά αβοήθητοι, καθώς το ΕΣΥ έχει συστηµατικά υποστελεχωθεί και µε κυνικό τρόπο έχει αφεθεί στην τύχη
του προκειµένου να ενισχυθούν οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης. Το δικαίωµα του
συνέρχεσθαι έχει περιοριστεί µε τον Ν. 4703/20. Σχετικά άρθρα του Συντάγµατος αναστέλλονται µε
απλή απόφαση του αρχηγού της Αστυνοµίας. Επιτροπές «σοφών» διαφηµίζουν ως δήθεν την τελευταία λέξη του εκσυγχρονισµού πολιτικές που πλέον διεθνώς αναγνωρίζεται ότι έχουν οδηγήσει στη
χειρότερη οικονοµική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Αν
στρέψουµε το ϐλέµµα µας στα ΑΕΙ, ϑα δούµε ότι και εκεί συµβαίνουν τα αντίστοιχα, µε τη διαφοϱά ότι ιδιωτικά ΑΕΙ µπορούν να υπάρξουν µόνο αν λεηλατηθούν τα δηµόσια µε µοχλό την κρατική
παρέµβαση. Και τα ΑΕΙ, όπως τα δηµόσια νοσοκοµεία, συστηµατικά απαξιώνονται, στραγγαλίζονται
οικονοµικά και υποστελεχώνονται.
Θα επιθυµούσαµε, η όποια κυβέρνηση να είχε το ϑάρρος να αντιµετωπίσει τα σοβαρότατα προϐλήµατα που υπάρχουν µε ϱεαλισµό και αντίληψη της πραγµατικότητας, µακριά από ιδεοληπτικές
εµµονές. ΄Οµως, η δηµιουργία αστυνοµικού σώµατος στα ΑΕΙ µε τους όρους που προαναγγέλλονται
από τους κυβερνητικούς αρµόδιους οδηγεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
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