ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν μετατρέψει το ΑΠΘ σε
χώρο κυνηγητού φοιτητών και φοιτητριών. Βιώνουμε
καθημερινά σκηνές αστυνομικής βίας μέσα στο ίδρυμα. Η
επιλογή της κυβέρνησης να φέρει την αστυνομία στα ΑΕΙ
έχει οδηγήσει σε κατάσταση πρωτόγνωρης έντασης και
καταστολής.
Σε συνάρτηση με το πρόσφατα ανακοινωθέν Σχέδιο Νόμου
για την ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο προβλέπει την
εγκαθίδρυση
ενός
συγκεντρωτικού
γραφειοκρατικού
μηχανισμού διοίκησης των ιδρυμάτων και ουσιαστική
κατάργηση του αυτοδιοίκητού τους, βρισκόμαστε ενώπιον
μιας πρωτόγνωρα αυταρχικής εξέλιξης στον ακαδημαϊκό
χώρο.
Τα ΑΕΙ υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια τις καταστροφικές
συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που με
απύθμενο κυνισμό εφαρμόζονται σε αυτά, όπως είναι η
συρρίκνωση του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, η
υποβάθμιση των υποδομών, η διαρκώς μεγαλύτερη
εμπορευματοποίηση του ακαδημαϊκού έργου.
Η εξαιρετική κλιμάκωση της αγοραίας μετάλλαξης του
πανεπιστημίου που δρομολογεί η κυβέρνηση με τις
νομοθετικές παρεμβάσεις και την πολιτική της απέχει
παρασάγγες από τις ανάγκες των φοιτητών και
φοιτητριών, τις ανάγκες της κοινωνίας.
Γι’ αυτό και σε υψηλή προτεραιότητα τίθεται ο
γραφειοκρατικός έλεγχος των ΑΕΙ, η εγκαθίδρυση σε αυτά
αστυνομικών δομών και η καταστολή της φοιτητικής

διαμαρτυρίας, φαινόμενα που οδηγούν την ακαδημαϊκή
ζωή σε μια δυστοπική κατάσταση.
Η αυταρχική εκτροπή που παρατηρείται στο ΑΠΘ
αποκαλύπτει το αδιέξοδο της αστυνομικής αντιμετώπισης
των φοιτητών και φοιτητριών, τη θεμελιώδη ασυμβατότητα
της αστυνομικής καταστολής με τη δημοκρατική
κουλτούρα λειτουργίας των ιδρυμάτων.
Η κυβέρνηση δηλώνει την πρόθεσή της η πανεπιστημιακή
αστυνομία να εμφανιστεί σε όλα τα ΑΕΙ άρα και στις
πανεπιστημιακές σχολές της γειτονιάς μας μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του Ιούνη.
Το δημοτικό συμβούλιο της Καισαριανής δηλώνει ότι
θα σταθεί αλληλέγγυο στους αγώνες των φοιτητών
και θα υπερασπιστεί την ακαδημαϊκή ελευθερία και
δημοκρατία.
Βάσει των παραπάνω δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι
α) οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν θέση στα ΑΕΙ και σε
καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι ρυθμιστές της
ακαδημαϊκής ζωής, των ζητημάτων και προβλημάτων που
την απασχολούν
β) θα πρέπει να μπει τέλος στην αυταρχική εκτροπή της
αστυνομοκρατίας
 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ! ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!


ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ !

 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ! ΕΞΩ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΧΟΛΕΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο , αφού έλαβε υπόψη το ψήφισμα της Ανυπότακτης
Καισαριανής, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του η οποία καταγράφεται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ., ,Γαβρίλη Αγγελική, Φασκιώτης Γεώργιος , Γραφίφου
Γεσθημανή ,Ζαρκαδούλας Νικόλαος , Παρασκευά Δέσποινα , Παραγυιού Άννα ,
Κουφού Σταυρούλα , Αλεξόπουλος Σπυρίδων και Μιλτσακάκης Μιχάλης ψηφίζουν
(9)ΥΠΕΡ
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αντωνόπουλος Δημήτριος, Κιτσέλλης Εμμανουήλ
Σταμέλος Ηλίας , Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος ,
Κατσαρέλλης Νικόδημος ,Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή, Αραχωβίτη Μαρία ,
Πλυτάς Ευάγγελος Κατημερτζής Γεώργιος, ψηφίζουν (10)ΚΑΤΑ
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βούρλου Μαρία , Τσιροζίδης Ιωάννης, η κ. Καγιαμπάκη
Ειρήνη ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαζαράκης Ευγένιος ψηφίζει ΚΑΤΑ και στα δύο
ψηφίσματα

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

