
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού   

για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και το όργιο καταστολής εναντίον των 

φοιτητών/τριών 

Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόπειρα της κυβέρνησης να προχωρήσει στην εγκατάσταση 

πανεπιστημιακής αστυνομίας (ΟΠΠΙ) σε κεντρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και το όργιο δολοφονικής 

καταστολής των ΜΑΤ σε συναυλία αλληλεγγύης στο ΑΠΘ και στην κινητοποίηση των Φοιτητικών Συλλόγων 

το Σάββατο 17/9. 

Σκοπός της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν είναι η "πάταξη της ανομίας" αλλά η καταστολή και θωράκιση 

της αναδιαρθρωτικής πολιτικής της κυβέρνησης στην εκπαίδευση από τις αντιστάσεις του φοιτητικού 

κινήματος ενάντια στην διάσπαση των προγραμμάτων σπουδών, στην ρευστοποίηση των πτυχίων, στην 

λειτουργία των ιδρυμάτων με όρους αγοράς. 

Οι δολοφονικές επιθέσεις των ΜΑΤ στο ΑΠΘ κατά την διάρκεια συναυλίας με χιλιάδες κόσμο, φοιτητές/τριες, 

οικογένειες να κινδυνεύουν να ποδοπατηθούν, να λιποθυμούν και να βρίσκεται σε πανικό από τα χημικά, τα 

δακρυγόνα και τις κρότου λάμψης και στην συγκέντρωση των Φοιτητικών Συλλόγων το Σάββατο με 

δολοφονικά χτυπήματα στα κεφάλια που οδήγησαν σε σοβαρότατους τραυματισμούς φοιτητών/τριών 

αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος του κόσμου της δουλειάς και 

της νεολαίας. Οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν από την ακρίβεια, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται 

από τον πληθωρισμό, χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη εστιών και τα 

υπέρογκα νοίκια, η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων μειώνεται συνεχώς, τα κενά στις σχολικές μονάδες 

και υποδομές παραμένουν τεράστια. 

Δεν πρόκειται να ανεχτούμε τις βίαιες εικόνες του ΑΠΘ και του Σαββάτου με οικογένειες να τρέχουν να 

σωθούν και ανοιγμένα κεφάλια νέων ανθρώπων. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε  τις δυνάμεις καταστολής να 

περικυκλώνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν θα ανεχτούμε την βία και την καταστολή στους δρόμους 

και τις γειτονιές μας. 

Ο αγώνας ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στην δολοφονική βία των ΜΑΤ και στην καταστολή 

είναι και δικός μας, ως αγώνας για την υπεράσπιση των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους Συλλόγους Φοιτητών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. 

Να παρθεί πίσω από την κυβέρνηση η απόφαση για εγκατάσταση ΟΠΠΙ σε πανεπιστήμια. 

 


