
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Μεγάλη αστυνομική δύναμη εισέβαλλε στις 30/12, νωρίς το πρωί, στη Φοιτητική Εστία 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ), με αφορμή έρευνα για κατοχή και διακίνηση 
ναρκωτικών. Προχώρησαν σε βανδαλισμούς, προκάλεσαν φθορές σε χώρους που δεν 
είχαν σχέση με την έρευνα, όπως την αίθουσα των πολιτιστικών ομάδων του συλλόγου 
Οικοτρόφων. Απαγόρευσαν μέχρι και την είσοδο και έξοδο των οικότροφων από τα 
δωμάτια τους . 

Καταγγέλλουμε αυτό το νέο επεισόδιο αυταρχισμού! 

Και αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης  να προχωρήσει 
με την ένταση της καταστολής και της αστυνομοκρατίας στα ιδρύματα. Συμπίπτει χρονικά 
με την προετοιμασία του νομοσχεδίου για την ίδρυση ‘’πανεπιστημιακής αστυνομίας’’. 
Αυτά τα νέα κυβερνητικά σχέδια στόχο έχουν να “προστατέψουν” το βάθεμα της 
επιχειρηματικής δράσης στα Πανεπιστήμια, που έχουν δρομολογήσει με νομοθετικές 
ρυθμίσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, από την οργανωμένη συλλογική δράση 
εργαζομένων και φοιτητών, που διεκδικούν τα δικαιώματά τους ενάντια στην υποβάθμιση 
των σπουδών, της μόρφωσης και των εργασιακών τους δικαιωμάτων.  

Από τη μία, η κυβέρνηση δήθεν καίγεται ν’ αντιμετωπίσει τη διακίνηση ναρκωτικών, από 
την άλλη δεν παίρνει κανένα μέτρο προστασίας της υγείας, αφήνει τους φοιτητές στις 
εστίες χωρίς φαγητό, ζεστό νερό και θέρμανση! Ακόμα και για το συγκεκριμένο θέμα – 
αυτό της διακίνησης ναρκωτικών - δεν έχει λάβει υπόψη της τις σχετικές καταγγελίες 
οικότροφων, φοιτητικών συλλόγων. 

Η υποκρισία τους δεν έχει όριο! Λύση στα σοβαρά προβλήματα της συγκεκριμένης εστίας, 
των εστιών σε όλη τη χώρα, της φοιτητικής μέριμνας συνολικά μπορεί να δώσει η αύξηση 
της κρατικής χρηματοδότησης, οι επαρκείς προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό για τη 
φύλαξη, την συντήρηση, την καθαριότητα, η αναβάθμιση όλων των υποδομών, 
προκειμένου να είναι σύγχρονες και ασφαλείς για να καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης των 
φοιτητών. Αυτά λείπουν από την εστία και όχι η αστυνομία! 

Δε θα επιτρέψουμε, εν μέσω πανδημίας και γιορτών, με κλειστά τα Πανεπιστήμια, να 
προωθηθούν σχέδια χρόνων, να μονιμοποιηθεί η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις 
σχολές και τις Εστίες,  να φιμώσουν κάθε φωνή συλλογικής διεκδίκησης και δράσης στα 
Πανεπιστήμια. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να δεχτούμε το σάρωμα των δικαιωμάτων 
μας. Ούτε σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 
Πανεπιστήμια! Όχι στο νέο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση! 
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