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Για"παράβαση καθήκοντος" είναι αποφασισμένος ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών να εγκαλέσει
τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και της αστυνομίας, εάν δεν ληφθούν μέτρα για την κατάσταση
ανομίας και διάπραξης αδικημάτων γύρω από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.
Τακρούσματα που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα κυρίως γύρω από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕ), έχουν προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αντιδράσεις αλλά οι δικηγόροι
βγαίνουν μπροστά και είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, να κινητοποιήσουν τις αρχές, ακόμα και
με νομικές ενέργειες αν χρειαστεί.
Είναιδε χαρακτηριστικό πως τεχνηέντως εμπλέκεται το άσυλο στη συζήτηση, αφού προφανώς και
δεν είναι θέμα ασύλου (ελεύθερης διακίνησης ιδεών) το παρεμπόριο, η διακίνηση ναρκωτικών ή η
άσκηση βίας που σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται (ή βασιλεύει κατά άλλους) σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ της χώρας.
Η μήνυση
Όπωςπροκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα ο ΔΣΑ, οι δικηγόροι προτίθενται να
σπεύσουν στη Δικαιοσύνη αν δεν παρέμβουν τα όργανα του Κράτους και οι εισαγγελείς για τα
φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια: "θα προβούμε εμείς σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να
βρεθούν όλοι προ των ευθυνών τους, ιδίως αυτοί που ανέχονται και ενθαρρύνουν με την ανοχή
τους την παρανομία", αναφέρουν οι δικηγόροι σε μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία.
Η έρευνα
Κιόλα αυτά ενώ έχουν υπάρξει γεγονότα το τελευταίο διάστημα που κέντρισαν το ενδιαφέρον της
Δικαιοσύνης. Στις αρχές Φεβρουαρίου 2018 ο τότε Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της
Αθήνας Ηλίας Ζαγοραίος, διέταξε προκαταρκτική εξέταση με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου

που έκαναν λόγο για περιστατικά βίας, διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, ληστείες ακόμη και
σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Αντικείμενο της έρευνας ήταν να
διαπιστωθούν ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των πανεπιστημίων αλλά και
να εντοπιστούν οι δράστες των τυχόν παράνομων ενεργειών. Το αποτέλεσμα της έρευνας ακόμα
αγνοείται πάντως.
Η κόντρα Μπαμπινιώτη- Γαβρόγλου
Ηυπόθεση είχε προκαλέσει οξεία αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην πρύτανη Γ. Μπαμπινιώτης ο
οποίος πρότεινε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργού Παιδείας, Κώστα Γιαβρόγλου. Ο κ. Μπαμπινιώτης
ανέφερε πως "πάντοτε στα πανεπιστήμια μεμονωμένα περιστατικά υπήρχαν και καταλήψεις και
διάφορα, αλλά αυτή η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με διακίνηση ναρκωτικών, με
χρήση ναρκωτικών μέσα στα πανεπιστήμια, με εκβιασμούς, ακόμα και βιασμός έχει παρατηρηθεί,
με όλη αυτή την κατάσταση των εξω-πανεπιστημιακών ατόμων που μπαίνουν μέσα και αλωνίζουν,
όλα αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή σε έκταση, σε μορφή, σε όλη αυτή την έκρηξη της
παραβατικότητας. Όταν έχει έτσι αυτή η κατάσταση πως μπορεί να αντιμετωπιστεί; Θα
αντιμετωπιστεί με το πόρισμα της επιτροπής Παρασκευόπουλου που μιλάει για θεωρητικές
συζητήσεις κλπ; Να αντιμετωπιστεί με το "ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα" που λέει ο κ. Γαβρόγλου; Να
βάλουμε τα παιδιά δηλαδή να παίζουν ξύλο και να σκοτώνονται μέσα στα πανεπιστήμια;".
Απαντώνταςστην πρόταση Μπαμπινιώτη, ο κ. Γαβρόγλου ανέφερε ότι "το αίτημα να κλείσουν όλα
τα Πανεπιστήμια, αυτή τη στιγμή, δεν βοηθάει ούτε τη δημοκρατία αλλά ούτε και μία δημοκρατική
συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα Πανεπιστήμια, γιατί ας μην
τα γενικεύουμε όλα. Κι αυτό αν θέλετε είναι η κριτική μου στον κύριο Μπαμπινιώτη και η κριτική
μου στον κύριο Μητσοτάκη. Ότι θέλουν να προβάλουν μία χώρα όπου τα Πανεπιστήμιά της είναι
ρημαδιό", είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο κ. Μπαμπινιώτης "έχει ελλιπή
ενημέρωση" και σχολίασε ότι "ο χρονικός συνδυασμός το να γίνεται αυτό μία μέρα μετά το
κάλεσμα του κ. Μητσοτάκη να γίνουν όλα τα Ιδρύματα αστυνομοκρατούμενα δεν βοηθάει
κανέναν".
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