Ψήφισμα του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ
για την Ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ εκφράζει τη στήριξή του στις προσπάθειες της Συγκλήτου
ΑΠΘ, σε σχέση με το θέμα της φύλαξης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Με αφορμή
συγκεκριμένα φαινόμενα ανομίας και παραβατικότητας που έχουν εκδηλωθεί στον
πανεπιστημιακό χώρο, συμφωνεί ότι αυτά δεν οφείλονται σήμερα σε δυσλειτουργίες και
αδυναμίες των ανώτατων ιδρυμάτων, αλλά στην έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης.
Παρόλη την προσπάθεια συκοφάντησης και απαξίωσης του ρόλου που έχουν και του
έργου που επιτελούν τα Πανεπιστήμια της χώρας, το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ έχει πλήρη
επίγνωση της ευθύνης και του ρόλου του, αφού ο Ελληνικός Λαός του έχει εμπιστευθεί ένα
σημαντικό τμήμα της περιουσίας του και το ακόμη πιο σημαντικό καθήκον της εκπαίδευσης των
παιδιών του. Παράλληλα, θεωρεί ότι ο χώρος των πανεπιστημίων πρέπει να αποτελεί χώρο
ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ανεμπόδιστης έρευνας και διδασκαλίας και δεν μπορεί να
περιορίζεται από εξωτερικές δυνάμεις, που στόχο έχουν να τον ελέγξουν και να τον
κατευθύνουν. Η κάθε μορφής άσκηση βίας, η οποία προσπαθεί να επιβληθεί σε διαφορετικές
απόψεις, στερεί από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας το αναφαίρετο και κυριαρχικό
δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της έρευνας και της διδασκαλίας.
Τέλος, τάσσεται στο πλευρό της Συγκλήτου στο αίτημά της:
Α) Να ενισχυθούν τα πανεπιστήμια με το απαραίτητο προσωπικό φύλαξης, το οποίο θα
αναφέρεται και θα λογοδοτεί στις πανεπιστημιακές αρχές και μόνο σ’ αυτές.
Β) Να αναλάβει η Πολιτεία τις ευθύνες της σε σχέση με την προστασία του Πανεπιστημίου
από προσβολές ποινικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας ότι στο Πανεπιστήμιο θα εφαρμόζονται οι
νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος της χώρας.
Προτείνουμε στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ίδρυση πανεπιστημιακής
αστυνομίας και να υιοθετήσει τις προτάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ, τόσο σε σχέση με τη
φύλαξη, όσο και σε ότι αφορά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την ανάπτυξη
της υποδομής για εκπαίδευση και έρευνα στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

