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Θέμα: Το χρονικό μιας προσχεδιασμένης επίθεσης κατά της ολομέλειας του Συμβουλίου Ιδρύματος
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χθες, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο βίωσε για άλλη μια φορά τη βία και την αυθαιρεσία μιας
ολιγομελούς ομάδας «αγανακτισμένων φοιτητών», συνεπικουρούμενης από πανεπιστημιακούς μέλη της μειοψηφίας της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ- και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ενώ το Συμβούλιο Ιδρύματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
βρισκόταν σε συνεδρίαση με σχεδόν πλήρη σύνθεση στα γραφεία του στο συγκρότημα των
Προπυλαίων, εμφανίστηκε μια ολιγομελής ομάδα «αγανακτισμένων φοιτητών», η οποία, όταν
δεν της επετράπη η πρόσβαση στο χώρο, προσπάθησε να παραβιάσει τις πόρτες με λοστούς και
άλλα σύνεργα. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατόν, απέκλεισαν το χώρο και δεν επέτρεψαν στα μέλη
του Σ.Ι. αλλά ούτε και στον Πρύτανη –που είχε κληθεί και συμμετείχε στη Συνεδρίαση- να
εξέλθουν ούτε για ικανοποίηση βασικών βιολογικών αναγκών! Συγχρόνως δε, όσοι από τους
εισβολείς βρίσκονταν σε οπτική επαφή με τα μέλη του Σ.Ι. εκτόξευαν ύβρεις, όπως
«γερμανοτσολιάδες», «λαμόγια», «χουντικοί», κλπ. Επίσης, εκτόξευσαν απειλές κατά
συγκεκριμένων μελών του Συμβουλίου.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το Συμβούλιο Ιδρύματος ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει την
αστυνομία να επέμβει, πράγμα που έγινε. Η αστυνομία έκανε 31 προσαγωγές. Άλλοι τόσοι
περίπου διευκολύνθηκαν να διαφύγουν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο Πρόεδρος του Σ.Ι.,
καθηγητής του ΜΙΤ, Δημήτριος Μπερτσιμάς και μέλη του ΣΙ πήγαν στην Αστυνομική Διεύθυνση
Αττικής και κατέθεσαν σχετικά με την εξέλιξη των γεγονότων. Γνωρίζουμε επίσης ότι σήμερα ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου προτίθεται να καταθέσει μήνυση σχετική με τα γεγονότα.
Για το απαράδεκτο γεγονός της διάλυσης της Συνεδρίασης του Σ.Ι. και όσα επακολούθησαν,
δηλώνουμε ότι:
 Η όλη δράση δείχνει να ήταν σχεδιασμένη σε πολλά επίπεδα -δεν ήταν τυχαία η παρουσία
στο χώρο μελών της μειοψηφίας της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ και βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ- και αποσκοπούσε στην διάλυση της συνεδρίασης του ΣΙ και την εκδίωξη των
συμβούλων από το χώρο του Πανεπιστημίου. Άλλωστε, όπως είχαν αναφέρει κάποιοι
άλλοι(;) πριν ένα μήνα περίπου στο επεισόδιο με την αποπομπή του Συμβουλίου
Ιδρύματος του ΕΜΠ από το κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του ΕΚΠΑ, « … οι σύμβουλοι δεν
επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε χώρους πανεπιστημιακού ασύλου»(!) (Βλ. [1])
 Είναι λυπηρό που κάποιοι επιμένουν να μη διδάσκονται από τα λάθη τους, ακόμα και τα
πολύ πρόσφατα. Υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ (εσωτερικά μέλη)
εξελέγη στις 27 Νοεμβρίου 2012 με ποσοστό συμμετοχής 79,3%, παρά τις φασιστικού
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χαρακτήρα ενέργειες και τότε κάποιων άλλων(;) αγανακτισμένων μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας εναντίων των εγκαταστάσεων του κέντρου δικτύων του
Ιδρύματος, την πρόσκληση για αποχή από τις αντιτιθέμενες πολιτικές παρατάξεις –τις
παρατάξεις που πρωτοστάτησαν και στα χθεσινά γεγονότα- αλλά και το κλίμα εκφοβισμού
που όλο το διάστημα προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν στους συναδέλφους.
 Το Πανεπιστήμιο είναι από τη φύση του ο χώρος στον οποίο διεθνώς υπάρχει ελευθερία
στη διακίνηση των ιδεών -ακόμα και των πλέον ακραίων- και όπου δεν είναι αποδεκτή
καμιάς μορφής άσκηση βίας για την επιβολή ιδεών και απόψεων. Είναι θλιβερή η
διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο η λειτουργία οργάνων σε
στοιχειώδεις συνθήκες δημοκρατίας και ευνομίας και απαιτείται για την αποκατάσταση της
τάξης να κληθεί η δημόσια δύναμη. Σ’ αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις είναι προφανές ότι
η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τις ισχνές μειοψηφίες, που με περισσό θράσος
δημιουργούν αυτές τις ανώμαλες καταστάσεις.
 Η επέμβαση της Αστυνομίας, με τα χαρακτηριστικά που έχει σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν
δίνει εκ των υστέρων άλλοθι για την απαράδεκτη δράση των «αγανακτισμένων φοιτητών»,
ούτε τους καθιστά δήθεν υπερασπιστές της νομιμότητας, της δημοκρατίας στο
πανεπιστήμιο και του πανεπιστημιακού ασύλου, δηλαδή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών.
Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης
1) Καταγγέλλει την απαράδεκτη και φασιστική στάση αυτής της συγκεκριμένης
περιφερόμενης ομάδας των ανεύθυνων «αγανακτισμένων φοιτητών» και των
καθοδηγητών και υποστηρικτών τους. Στο μόνο πράγμα που φαίνεται να διαφέρουν από
τους θιασώτες της σβάστικας είναι ότι δεν έχουν το θάρρος να δηλώσουν ανοικτά την
προτίμησή τους στη βαθύτερη φιλοσοφία αυτής της ιδεολογίας.
2) Αποδοκιμάζει τη θλιβερή συμπεριφορά συναδέλφων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της
ΠΟΣΔΕΠ, που επικαλέστηκαν την Ομοσπονδία για τις δόλιες πράξεις τους. Τους
παραπέμπουμε στο Πρόγραμμα Δράσης που το 11ο Συνέδριο ψήφισε πριν 6 μήνες (Βλ. [2])
και ειδικά στην Ενότητα 2 για τη νέα θεσμική δομή, στην Ενότητα 21 για την αναβάθμιση
του Ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και τέλος στις Ενότητες 22 και 23 για τους στόχους του
Ακαδημαϊκού Κινήματος.
3) Θεωρεί απαράδεκτο αυτοί που επί χρόνια έχουν εγκαταστήσει για δεκαετίες ένα έντονα
αντιδημοκρατικό, διεφθαρμένο και προβληματικό αντιακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα στα
πανεπιστήμια, να τολμάνε να μιλάνε σήμερα για χούντες εντός των Ιδρυμάτων αλλά και
στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Όλοι γνωρίζουμε για ποιο πράγμα δεν μιλάμε στο σπίτι του
κρεμασμένου …
4) Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση μας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου
Ιδρύματος του ΕΚΠΑ και τους διαβεβαιώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών
αλλά και των πραγματικών φοιτητών παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον το έργο τους
–και όλων των Συμβουλίων- και έχουν επενδύσει πολλές ελπίδες σε αυτό για μια
σύγχρονη, ταχεία και ουσιαστική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού συστήματος της χώρας.
Στην εποχή της μεγάλης εθνικής κρίσης οι πολίτες αυτής της χώρας αναμένουν από τους
ανθρώπους του πνεύματος και ειδικά τους ακαδημαϊκούς, αντί να υποθάλπουν τέτοιες
φασίζουσες συμπεριφορές βίας, να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ένα πνεύμα
δημιουργικής και ειλικρινούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις,
διαφορετικά αυτοακυρώνονται.
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Για άλλη μια φορά είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι φαινόμενα όπως το χθεσινό οδηγούν
σε περαιτέρω υποβάθμιση του ακαδημαϊκού πολιτισμού και εκθέτουν τα Πανεπιστήμια και τους
Πανεπιστημιακούς Καθηγητές στο λαό και τη νεολαία μας. Διαβεβαιώνουμε όμως ότι –ευτυχώςπρόκειται για ηχηρές μεν, αλλά θλιβερές και χωρίς μέλλον μειοψηφίες, καταδικασμένες κατ’
επανάληψη και με όλα τα μέσα από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας στο σύνολο της.
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