
 

 
 

Ψήφισμα 

της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ 

για την πρόθεση  δημιουργίας «πανεπιστημιακής αστυνομίας»  

 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ίδρυση Ειδικής  Ομάδας   Προστασίας 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, με αρμοδιότητες σύλληψης και προανάκρισης, η οποία θα αναφέρεται 

στη ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός αυτό, δηλώνουμε τα εξής: 

 
Εδώ και χρόνια με αφορμή ορισμένα μεμονωμένα, προβοκατόρικα και απολύτως καταδικαστέα 

περιστατικά καταβάλλονται προσπάθειες συκοφάντησης  των ΑΕΙ ως χώρων γενικευμένης 

παραβατικότητας. Προσπάθειες ενορχηστρωμένες, εκπορευόμενες από εξουσιαστικές δυνάμεις και 

συμφέροντα.  

Πρόκειται για δυνάμεις που ενοχλούνται σφόδρα από τη λειτουργία των πανεπιστημίων ως πεδίων 

κριτικής εξέτασης και αμφισβήτησης κυρίαρχων  ιδεών και πρακτικών, καθώς και  ανίχνευσης 

εναλλακτικών μορφών της ανθρώπινης κατάστασης· ως χώρων  ανάπτυξης φοιτητικών αγώνων 

ενάντια στις εφαρμοζόμενες πολιτικές  που επιδείνωσαν δραματικά τις συνθήκες σπουδών και 

διαβίωσης, αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές μεγάλου μέρους των  φοιτητών και φοιτητριών. 
 

Η κυβέρνηση, έχοντας ήδη καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο, αξιοποιεί τώρα  την κατάσταση της 

καραντίνας, προκειμένου να προωθήσει τα σχέδιά της για τα ΑΕΙ, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση 

με την πανεπιστημιακή κοινότητα.  

 

Τα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωπα με προβλήματα  

υποχρηματοδότησης, ανεπαρκών υλικοτεχνικών υποδομών, σημαντικών ελλείψεων προσωπικού, 

ανεπαρκούς φοιτητικής μέριμνας.  

Οι ανάγκες των ΑΕΙ της χώρας απαιτούν τη γενναία δημόσια στήριξη και χρηματοδότησή τους, αντί 

της δημιουργίας μηχανισμών αστυνόμευσής τους.  

 

Επισημαίνουμε εμφατικά  ότι η δημιουργία εντός των πανεπιστημίων δύναμης με αστυνομικά 

καθήκοντα υπαγόμενης στην ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως εγχείρημα κρατικού ελέγχου 

της πανεπιστημιακής ζωής και ακύρωσης του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ.  

Παίρνοντας υπ’ όψη τις πολλές περιπτώσεις αυταρχικής συμπεριφοράς και εκτενούς χρήσης βίας των 

δυνάμεων καταστολής δεν έχουμε κανένα λόγο να μην θεωρούμε ότι η προσπάθεια αυτή της 

κυβέρνησης στρέφεται εναντίον της λειτουργίας των πανεπιστημίων  ως δημόσιων  θεσμών ανοιχτών  

στην κοινωνία, συνδεδεμένων με τον ελεύθερο στοχασμό επί βασικών προβλημάτων, αντιθέσεων  και 

προκλήσεων της κοινωνικής ζωής.  

 

Δεδομένου του θεμελιωδώς νεοφιλελεύθερου προσανατολισμού της κυβερνητικής πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής στην ανώτατη εκπαίδευση, φρονούμε ότι η απόφαση ίδρυσης 

πανεπιστημιακής αστυνομίας θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο  το δημόσιο πανεπιστήμιο, την 

αυτονομία του και τον κοινωνικό προσανατολισμό του έργου του.  

Γι’ αυτό και καταδικάζουμε την εν λόγω επιδίωξη της κυβέρνησης, καλώντας ταυτόχρονα την 

πανεπιστημιακή κοινότητα σε κινητοποίηση για τη μη υλοποίησή της.  

 


