
Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου κατατέθηκε στη Βουλή το νέο αντιδραστικό 

νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, που προβλέπει ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, νέα 

πειθαρχικά πλαίσια, όρια φοίτησης, διαγραφές φοιτητών/τριών και την καθιέρωση της 

ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αποκλείοντας την πρόσβαση σε 

χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες κατευθύνοντάς τους στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι 

επιδιώξεις της κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

εμπορευματοποίησή της έγιναν ορατές από την πρώτη κιόλας στιγμή της 

διακυβέρνησης με την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου αλλά και με την 

εξίσωση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων με αυτά των ιδιωτικών κολλεγίων. 

Τα παραπάνω καμία σχέση δεν έχουν με το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο το οποίο 

υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε. Η πολιτική της κυβέρνησης, σε συνέχεια των 

πολιτικών όλων των κυβερνήσεων των προηγούμενων ετών, αποτελεί μια ευθεία 

επίθεση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία.  

Οι δυσλειτουργίες του δημόσιου πανεπιστημίου, ως απόρροια της ελλιπούς 

κρατικής μέριμνας, αποσιωπώνται τεχνηέντως με την αναπαραγωγή ρητορικών που 

απευθύνονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, χαρακτηρίζοντάς τους/τες 

«ανάγωγους ταραχοποιούς» και «θρασίμια». Μια ρητορική προβληματική, η οποία 

χρησιμοποιείται κατά κόρον για την προβολή του πανεπιστημιακού ασύλου ως χώρου 

ανομίας. Οι κυρίαρχες δυνάμεις που για χρόνια κατηγορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο 

για τις ανεπάρκειές του εξυπηρετούν την αγοραία αντίληψη για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, προσπαθώντας παράλληλα να μας πείσουν ότι το μέτρο της αστυνόμευσης 

έχει ως στόχο την καταπολέμηση της «ανομίας» στους χώρους του πανεπιστήμιου και 

τη βελτίωση των παρεχόμενων «υπηρεσιών». Τα ΜΜΕ που τάσσονται υπέρ του -

πολλά υποσχόμενου- σλόγκαν για την επιβολή «νόμου και τάξης», λοιδορούν 

αδιάκοπα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και συνηγορούν στη σύσταση 

σωμάτων ασφαλείας εντός των δημόσιων πανεπιστημίων, με αρμοδιότητες σύλληψης 

και προανάκρισης. 

Η ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι ένα ακόμα μέτρο κρατικού 

ελέγχου και καταστολής των αγώνων του φοιτητικού κινήματος. Άλλωστε, το 

τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες της αυθαίρετης αστυνομικής βίας με πρόσφατα 

περιστατικά την καταστολή στην πορεία της 17ης Νοεμβρίου και τα γεγονότα που 

συνέβησαν στην ημέρα μνήμης της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.  

Η κυβέρνηση συνεχίζει προκλητικά να αγνοεί τις αντιδράσεις ολόκληρης της 

πανεπιστημιακής κοινότητας που έχουν δηλώσει την εναντίωσή τους στο νέο 

νομοσχέδιο. Με πρόσχημα την «προστασία της δημόσιας υγείας» επιχειρεί να κλείσει 

τα στόματα όσων αντιστέκονται στα σχέδιά της. Θα έπρεπε να γνωρίζει όμως πως τα 

δικαιώματα και οι ελευθερίες μας δεν μπαίνουν σε «καραντίνα». 

Είμαστε εδώ για να ταχθούμε ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενάντια στον κρατικό έλεγχο, στην καταστολή των 

φοιτητικών αγώνων και στην καταπάτηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων. Τα 

πανεπιστήμια είναι φορείς δημόσιας συζήτησης, χώροι καλλιέργειας της 



συντροφικότητας και της αλληλεγγύης και χώροι συζήτησης των κοινωνικών 

προβλημάτων. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες και όχι 

στην αστυνομία. 

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο νέο νομοσχέδιο και συντασσόμαστε με τους 

φοιτητικούς συλλόγους και τα εκπαιδευτικά σωματεία που καλούν σε νέα 

κινητοποίηση την  

 Τετάρτη 10/2 στις 13:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου   

 Τετάρτη 10/2, παλλαϊκό - πανεργατικό συλλαλητήριο στο κέντρο 

της πόλης στις 17.30 

 Πέμπτη 11/2 Συλλαλητήριο Φοιτητικών Συλλόγων στις 13.00 στο 

Άγαλμα Βενιζέλου 

Διεκδικούμε: 

 Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη. 

 Όχι στα όρια φοίτησης και τις διαγραφές φοιτητών. 

 Όχι στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία.  

 Όχι στην θέσπιση βάσης εισαγωγής. 

 Όχι στην ισοτίμηση των πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων με των 

πανεπιστημίων. 

 Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλες και όλους. 

 

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών και Υποψήφιων Διδακτόρων 

του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. 

 


