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Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011

Θέμα: Ασφάλεια και ευπρέπεια των χώρων γύρω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το
κέντρο της Αθήνας

Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ έχει και παλιότερα τοποθετηθεί σχετικά με την
ασφάλεια και την ευπρέπεια των χώρων του κέντρου της Αθήνας και κατά
συνέπεια και των ΑΕΙ που βρίσκονται εκεί.
Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που ιδρύθηκε το 1837, τα Προπύλαιά του
κοσμούν το κέντρο της πρωτεύουσας, και θα έπρεπε να απολαμβάνουν τη φροντίδα
όλων των οργάνων της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της πολιτείας. Στην
πράξη ωστόσο, και για σειρά ετών, δεν έχουν τη φροντίδα που τους αρμόζει.
Μόλις αφαιρέθηκαν τα αντίσκηνα που είχαν στηθεί για περισσότερο από ένα χρόνο
από μετανάστες που ζητούσαν πολιτικό άσυλο, έδωσαν τη θέση τους σε χρήστες
και εμπόρους ναρκωτικών! Παρά τις εκκλήσεις των πρυτανικών αρχών, το
φαινόμενο αυτό διατηρήθηκε μέχρι χτες το πρωί, που η κατάσταση
δημοσιοποιήθηκε στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.
Θεωρούμε απαράδεκτη την υποκρισία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας που στην προσπάθειά της να απαξιώσει τα πανεπιστήμια και τους
πανεπιστημιακούς δαιμονοποίησε την έννοια του ασύλου και σήμερα αρνείται να
στηρίξει τις ενέργειες των πρυτανικών αρχών που ζητούν βοήθεια από την
πολιτεία! Τώρα που δεν υπάρχει το πρόσχημα του ασύλου, γιατί δεν φροντίζει η
συντεταγμένη πολιτεία να επιβάλει το Νόμο για τους γύρω από το πανεπιστήμιο
χώρους και αφήνει να καταρρέει το κέντρο της πόλης μαζί με την οικονομία;
Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού πρέπει είναι άμεση και η επίλυσή του να
έχει μόνιμο χαρακτήρα.
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