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Αθήνα, 22.07.2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 

Με το «καλημέρα», η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνει τα δόντια της απέναντι στους 

φοιτητές και τους εργαζόμενους. Η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου 

Παιδείας θα είναι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Η κατάργηση αυτής 

της κορυφαίας κατάκτησης του φοιτητικού κινήματος θα συμπεριληφθεί στο πρώτο 

νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή, στις 23 Ιούλη. 

Υπενθυμίζουμε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το άσυλο ήταν αυτό του 

νόμου Γιαννάκου, το οποίο είχε αποσυρθεί κάτω από την πίεση του φοιτητικού 

κινήματος και το επανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το πλαίσιο αυτό δίνει τη δυνατότητα 

παρέμβασης στην αστυνομία σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων. Τι επιδιώκουν να 

πετύχουν λοιπόν; 

Η δήθεν ανησυχία της κυβέρνησης για την εγκληματικότητα στα 

Ανώτατα Ιδρύματα είναι υποκριτική και ψεύτικη. Δεν είναι το πανεπιστημιακό 

άσυλο αυτό που εμποδίζει την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της διακίνησης 

των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας ή και σε άλλες περιοχές όπου δεν υπάρχουν 

Πανεπιστήμια. Άλλωστε, όπως ήδη αναφέραμε, το ήδη υπάρχον πλαίσιο για τα 

Πανεπιστήμια μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα εγκληματικότητας μέσα σ’ αυτά.  

Αυτό που λείπει σήμερα στα Πανεπιστήμια δεν είναι τα ΜΑΤ και οι 

διμοιρίες καταστολής. Για να λυθούν προβλήματα, όπως π.χ. έλλειψη φωτισμού, 

συντήρησης και φύλαξης που δίνουν χώρο σε φαινόμενα εγκληματικότητας όπου 

αξιοποιούνται υποκριτικά μετά για το χτύπημα του ασύλου απαιτείται η επαρκής 

χρηματοδότηση και στελέχωση με προσωπικό που θα δουλεύει με μόνιμες και 

σταθερές σχέσεις εργασίας. 

Η προσπάθεια για την κατάργηση του ασύλου έχει άλλες στοχεύσεις. 

Τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ - η οποία με το «Πόρισμα 

Παρασκευόπουλου» έβαλε επίσημα στην ίδια συζήτηση διάφορα περιστατικά 

εγκληματικότητας ΜΑΖΙ με τις κινητοποιήσεις των Φοιτητικών Συλλόγων και των 

εργαζομένων - όσο και αυτή της ΝΔ, υπηρέτησαν και υπηρετούν την 

εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, την επιχειρηματική λειτουργία και 

δραστηριότητα των Πανεπιστημίων. Αυτή η λειτουργία επιτάσσει την κατάργηση του 

ασύλου, για να εξασφαλιστεί η “ασυλία” στα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών 

ομίλων, το χτύπημα των δικαιωμάτων των φοιτητών και των εργαζομένων 

συνεπικουρούμενοι από τα καθεστωτικά ΜΜΕ τα οποία συντηρούσαν όλο το 

προηγούμενο διάστημα το αφήγημα περί «βίας και ανομίας» στα Ιδρύματα. 

mailto:savaspap@edlit.auth.gr


Στο σύνολό τους οι δηλώσεις τόσο του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, όσο και 

της υπουργού Ν. Κεραμέως έχουν τη σφραγίδα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΟΟΣΑ, για μια Παιδεία που κατ’ όνομα θα είναι δημόσια, στην 

πραγματικότητα όμως, η ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης θα καθορίζεται από την 

τσέπη των γονιών. 

Δηλώνουμε την αντίθεση μας στην προσπάθεια κατάργησης του ασύλου από την 

κυβέρνηση της ΝΔ. 

Καλούμε τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να καταδικάσουν με αποφάσεις τις 

προσπάθειες αυτές καθώς και τις πρακτικές του δόγματος “νόμος και τάξη”, να μπουν 

στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα των φοιτητών και των εργαζομένων. 

Καλούμε εργαζόμενους και φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις 

που θα πραγματοποιηθούν την ημέρα που θα φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο στη 

Βουλή. 

Να μην περάσει η κατάργηση του ασύλου! Να μην περάσουν οι σχεδιασμοί 

τους για την Ανώτατη Εκπαίδευση!  

 

 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

 

 


