
Το Υπουργείο Παιδείας εν μέσω πανδημίας, υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης, αιφνιδίασε την πανεπιστημιακή κοινότητα με την εξαγγελία της σύστασης ειδικής 
Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), στελεχωμένης από την ΕΛ.ΑΣ., 
ενώ, παρά τις αντιδράσεις από πολυάριθμους φορείς, όπως π.χ. την καθ’ ύλη αρμόδια 
σύνοδο των πρυτάνεων, καταθέτει το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, προβλέποντας -
μεταξύ άλλων- την κατάρτιση «Πειθαρχικού Δικαίου», τις διαγραφές φοιτητών και το νέο 
σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. 
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ κατά τη συνεδρίασή του στις 
21/01/2021, μετά από συζήτηση, εκφράζει ομόφωνα τις παρακάτω θέσεις: 
 
Το συνταγματικά κατοχυρωμένο και αδιαπραγμάτευτο για την πανεπιστημιακή κοινότητα 
αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ ορίζει ότι τα ίδια, μέσω των συλλογικών τους οργάνων και των 
δημοκρατικά εκλεγμένων πανεπιστημιακών αρχών, αποφασίζουν για θέματα που 
σχετίζονται με την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία τους. Η πανεπιστημιακή φύλαξη -
την οποία βέβαια κανένας δεν αμφισβητεί-, επομένως, ανήκει στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου των Ιδρυμάτων, η οποία αποφασίζει για τους τρόπους οργάνωσης και περαιτέρω 
ενίσχυσής της. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το Πανεπιστήμιο 
μπορεί να αντιμετωπίζει τα όποια φαινόμενα παραβατικότητας. 
Τα προτεινόμενα μέτρα αστυνόμευσης που προωθεί το Υπουργείο με επιχείρημα την 
ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων δεν αντιμετωπίζουν τα χρόνια προβλήματα (χώροι 
της Πανεπιστημιούπολης υποβαθμισμένοι, αδιαμόρφωτοι και αφιλόξενοι). Αντιθέτως, 
αντίκεινται στο ακαδημαϊκό πνεύμα και στο μακρόχρονο αξιακό σύστημα που διέπει τη 
λειτουργία των Πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο. 
Τα Πανεπιστήμια, στο σύνολό τους, δεν είναι χώροι ανομίας, όπως μονομερώς προβάλλεται 
εδώ και πολύ καιρό, είναι, αντιθέτως και κατά κανόνα, χώροι ειρηνικής ακαδημαϊκής ζωής, 
ανάπτυξης και μετάδοσης επιστημονικής γνώσης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών, πνευματικής 
καλλιέργειας και πολιτισμού. Συνεπώς, θεωρούμε απαραίτητη την επαρκή χρηματοδότηση 
εκ μέρους της Πολιτείας, ώστε τα Ιδρύματα να εξασφαλίζουν τη χωροταξική αναβάθμιση και 
την ορθολογική φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων, την καθαριότητα και τη στοιχειώδη 
αισθητική ενός πολιτισμένου και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος που προάγει την ακαδημαϊκή 
ζωή. 
Γενικά αντίθετο προς τις πανεπιστημιακές αξίες και το αυτοδιοίκητο είναι και το 
προτεινόμενο στο νομοσχέδιο «Πειθαρχικό Δίκαιο». Εκφράζουμε την ανησυχία ότι το κλίμα 
εκφοβισμού και τιμωρητικής διάθεσης που πιθανότατα θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, με 
αποκλεισμούς και διαγραφές των φοιτητών και φοιτητριών, θα υπονομεύσει καίρια την 
εκπαιδευτική λειτουργία, ενώ συνειρμικά παραπέμπει σε άλλες εποχές, που η χώρα έχει 
αφήσει πίσω της. 
Υπενθυμίζουμε ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παρά τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης 
και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει, επιτελεί εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο 
υψηλού επιπέδου, κατακτώντας υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις. Το Υπουργείο 
Παιδείας σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία οφείλει να εστιάσει σε δημιουργικές λύσεις και όχι 
σε συγκρουσιακές προτάσεις, καθώς και να μεριμνά για την ομαλή και ασφαλή μετάβαση 
στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ τάσσεται κατά της σύστασης της 
Ο.Π.Π.Ι. και της εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου και καλεί το Υπουργείο να αποσύρει τις 
επίμαχες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου. 
 


