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ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ για το μέτωπο φασιστικής βίας και τρομοκρατίας που αναπτύσσεται
έντονα το τελευταίο διάστημα στα Πανεπιστήμια.
Η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 1973 ήταν μια κορυφαία στιγμή της
αντίστασης της νεολαίας εκείνης της εποχής κατά της χούντας της 21ης Απριλίου 1967. Η
αυθόρμητη, ανιδιοτελής και ακηδεμόνευτη αντίδραση των φοιτητών στις επιταγές του
στρατιωτικού καθεστώτος, όπως και η κατάληψη της Νομικής λίγους μήνες νωρίτερα, εξέφρασε,
με μια πράξη αυτοθυσίας, την επιθυμία των νέων και της πλειοψηφίας των Ελλήνων να
απαλλαγούν από τους τυράννους που τους καταδυνάστευαν.
Μετά την πτώση της χούντας, η απόδοση φόρου τιμής στους φοιτητές που αγωνίστηκαν και σε
όσους δολοφονήθηκαν τις ημέρες εκείνες ήταν πράξη χρέους προς τους ήρωες της εξέγερσης.
Δυστυχώς, με την πάροδο των ετών, ο εορτασμός του Πολυτεχνείου πήρε τη μορφή μιας
εκφυλισμένης τελετουργίας με μοιρασμένους ρόλους μεταξύ αφενός της επίδειξης κομματικών
νεολαιών κατά το πρότυπο στρατιωτικών σχηματισμών και αφετέρου της δυναμικής παρουσίας
ομάδων αποτελούμενων από τους «γνωστούς αγνώστους», που μετατρέπουν σε πεδίο μάχης το
κέντρο της Αθήνας, καταστρέφοντας δημόσια και ιδιωτική περιουσία και θέτοντας σε υψηλό
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Το όλο θέμα μετατράπηκε σε παρωδία, μια καρικατούρα του
πραγματικού νοήματος της επετείου του Πολυτεχνείου και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Παράλληλα το ακαδημαϊκό άσυλο, έτσι όπως εφαρμόστηκε μέσα στα Πανεπιστήμια με βάση τον
Νόμο Πλαίσιο του 1982, από άσυλο ελεύθερης διακίνησης ιδεών σύντομα εκφυλίστηκε σε άσυλο
έκνομων ενεργειών από μειοψηφικά πανεπιστημιακά και εξωπανεπιστημιακά στοιχεία.
Ταυτόχρονα οργανωμένες μειοψηφίες, εκμεταλλευόμενες υπαρκτά προβλήματα, αναπτύσσουν
πρωτόγνωρες έντονα φασίζουσες -αλλά με «αριστερό», «επαναστατικό» προσωπείο«συνδικαλιστικές» πρακτικές επιβολής της άποψής τους στα πανεπιστημιακά δρώμενα με την
παρεμπόδιση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης που δεν συμμορφώνονταν με τις
απαιτήσεις τους.
Η ψήφιση του Νόμου 4009/2011, από μια πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εξέφραζε
μεταξύ άλλων και την καθολική καταδίκη αυτών των φαινομένων από την Ελληνική κοινωνία και
τα πολιτικά κόμματα καθώς και τη βούληση όλων να ισχύουν ΚΑΙ στη χώρα μας οι κανόνες
ακαδημαϊκής λειτουργίας που ισχύουν στα Πανεπιστήμια όλου του πολιτισμένου κόσμου. Βέβαια
η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου δεν ήταν ομαλή: στήθηκαν τεχνητά εμπόδια,
εκδηλώθηκαν υποκριτικές και «κάλπικες» αντιδράσεις και έγιναν εύκολες υπαναχωρήσεις. Όμως η
βασική φιλοσοφία του Νόμου 4009/11 ακόμα παραμένει αναλλοίωτη και η βασική διοικητική
τομή για το συμβούλιο ιδρύματος και την εκλογή διοίκησης διατηρήθηκε και τώρα δοκιμάζεται
στην πράξη.
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Η ανάληψη καθηκόντων από τις νέες Πρυτανικές αρχές σε πολλά, αλλά κυρίως στα τρία
αρχαιότερα, εμβληματικά και ιστορικά Πανεπιστήμια της χώρας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ) -εκλεγμένες
για πρώτη φορά μόνο από καθηγητές- σήμανε την έναρξη ενός νέου ανταρτοπόλεμου μέσα στα
Πανεπιστήμια, ειδικά στα δύο πρώτα. Ένας ανταρτοπόλεμος που τροφοδοτείται από ποικίλες
δυνάμεις της βαθειάς ακαδημαϊκής συντήρησης και παρέες ισχυρών και γκρίζων οικονομικών
συμφερόντων, με την προσδοκία ότι μετά τις επόμενες εκλογές οι πολιτικοί συσχετισμοί θα
αλλάξουν και η νέα κυβέρνηση θα «σκίσει» μεταξύ άλλων και το νέο Νόμο Πλαίσιο και το
κατεστημένο θα συνεχίσει αδιατάρακτα να νέμεται τα «κεκτημένα». Αναφέρουμε συγκεκριμένα
γεγονότα:
•

Στο ΕΚΠΑ, η προσπάθεια του νέου Πρύτανη καθηγητή Θεόδωρου Φορτσάκη να εφαρμόσει
κανονική φύλαξη στο Πανεπιστήμιο, να ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες στη λειτουργία
της Συγκλήτου αλλά και να αναβαθμίσει συνολικά την ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής του
«Ἀθήνησι» ήταν η αφορμή για να εισβάλουν στο Πανεπιστήμιο φοιτητές με
εξωπανεπιστημιακή -και μάλιστα κοινοβουλευτική(!)- υποστήριξη και καθοδήγηση με
στόχο τη μη λειτουργία στοιχειώδους αλλά απόλυτα αναγκαίας φύλαξης. Αυτό
συνοδεύτηκε από εβδομαδιαία κατάληψη των Προπυλαίων και στη συνέχεια με εισβολή
φοιτητών και «φοιτητών» στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με την απαίτηση για παγίως
«Ανοικτή» Σύγκλητο –παγκοσμίως πρωτότυπο φαινόμενο. Η βαρβαρότητα αυτή
συνεχίστηκε αδιάλειπτα και συστηματικά με ποικίλες πράξεις βίας και εκφοβισμού
«σικελικής απόχρωσης» ακόμα και συγγενικών προσώπων της ηγεσίας του Ιδρύματος με
αποκορύφωμα την πρόσφατη ακραία συμπεριφορά -αδιανόητη σε οποιοδήποτε
Πανεπιστήμιο του κόσμου- με το «στόλισμα» του Γραφείου του Αναπληρωτή Πρύτανη με
το περιεχόμενο σακούλας σκουπιδιών από ομάδα «φοιτητών» (!) (βλ. [1]). Ανθρώπων των
οποίων -κατά κοινή ομολογία- η δράση και η συμπεριφορά για χρόνια προκαλεί ποικίλη
«ρύπανση» στους πανεπιστημιακούς χώρους! Αναρωτιόμαστε ποιός μεγαλύτερος
ευτελισμός πρέπει να συμβεί σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο
καθ’ ύλην αρμόδιος Εισαγγελέας και να πράξει τα νόμιμα;

•

Στο ΕΜΠ, μετά την πρόσκληση της Πρυτανείας για Συνεδρίαση της Συγκλήτου την Πέμπτη
20 Νοεμβρίου σε 2 φάσεις, μια ανοιχτή και μια κλειστή, η άρνηση της Συγκλήτου στην Α’
φάση να ψηφίσει συγκεκριμένο ψήφισμα καταδίκης του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, όπως
απαιτούσε ομάδα φοιτητών (ενθαρρυνόμενοι και καθοδηγούμενοι από κύκλο διοικητικών
υπαλλήλων και καθηγητών), υπό την απειλή κατάληψης του Κτιρίου της Διοίκησης,
οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης της Συγκλήτου. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν
άμεσα την απειλή τους, διώχνοντας τους υπαλλήλους από τα γραφεία τους και
καταλαμβάνοντας το κτίριο για μια βδομάδα, ενώ οι συγκλητικοί συναντήθηκαν σε χώρο
του Ιδρύματος εκτός ΕΜΠ και αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
την επόμενη μέρα, όπως και έγινε (βλ. [2], [3]). Ο εκβιασμός για τη μη πραγματοποίηση
συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος με τη
συνδρομή ηλεκτρονικών μέσων συνεχίζεται, με επαναλαμβανόμενες αποχές και
καταλήψεις σε διάφορες Σχολές και στην Κεντρική Διοίκηση. Ας παρατηρήσουμε ότι η
απέχθεια αυτή προς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
έντασή της στο πρώτο Τεχνολογικό Ίδρυμα της χώρας, με πρωτοστατούντες φοιτητές αλλά
και καθηγητές! Τουλάχιστον ντροπή! Τη στιγμή που τώρα πλέον μέσα σε ένα πανεπιστήμιο
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κάθε σώμα (καθηγητές, φοιτητές, κλπ) με τη βοήθεια του διαδικτύου βρίσκεται σε συνεχή
συνεδρίαση και μάλιστα «εν ολομελεία» και όχι απλά σε απαρτία(!)
•

Στο ΑΠΘ παρατηρείται μια σειρά από γεγονότα, με κοινό παρονομαστή την αντίδραση
προς τις νέες Πρυτανικές αρχές: η πολιορκία της Συγκλήτου στις 8 Οκτωβρίου, η
παρεμπόδιση του Πρύτανη καθηγητή Περικλή Μήτκα να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη των
πεσόντων του Πολυτεχνείου, η διακοπή επιστημονικής ομιλίας του καθηγητή Θανάση
Οικονόμου (για την αποστολή “Rosetta” και κατ’ επέκταση για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες
στην εξερεύνηση του διαστήματος) στις 20 Νοεμβρίου με υβριστικά συνθήματα κατά του
παρευρισκόμενου Πρύτανη του ΑΠΘ (βλ. [4]) και η επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση των
συνεδριάσεων της Συγκλήτου, ακόμη και όταν γίνονται με τηλεδιάσκεψη και η περιοδική
κατάληψη του Κτιρίου Διοίκησης (βλ. [5]).

•

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών συνεχίζεται για έβδομη εβδομάδα(!) η κατάληψη από ομάδα
φοιτητών (παρά την απειλή για απώλεια εξαμήνου), λόγω της απόφασης του Τμήματος να
εφαρμόσει το σύστημα ECTS στο πρόγραμμα σπουδών. Η ίδια αυτή ομάδα φοιτητών
διέκοψε με εισβολή και αχαρακτήριστη συμπεριφορά ιδιαίτερης βαρβαρότητας την
εκδήλωση για την επέτειο της «εξέγερσης του Πολυτεχνείου» που είχε οργανώσει η
Διοίκηση του Ιδρύματος και στην οποία μάλιστα κεντρικός ομιλητής ήταν ένας από τους
πρωταγωνιστές της εξέγερσης των φοιτητών κατά της Χούντας κατά την περίοδο 1972-74
στο Πανεπιστήμιο Πατρών(!)

•

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αντίθετα, όπου η Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου τελεί υπό
κατάληψη από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, (με αφορμή την εκδήλωση αλληλεγγύης στους
διαμαρτυρόμενους φοιτητές του ΕΚΠΑ, αλλά με απώτερο στόχο να μην υιοθετηθεί ο νέος
Οργανισμός του ΠΚ) και ενώ έχουν παραλύσει οι ακαδημαϊκές και διοικητικές λειτουργίες
επί δυο εβδομάδες, η Πρυτανεία του ΠΚ τηρεί σιγή ιχθύος! Παραδόξως όμως,
πραγματοποιείται «εν κρυπτώ» και με την άδεια του «συντονιστικού της κατάληψης!», η
απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα στον γερμανό Καθηγητή Χάινς Ρίχτερ που είχε
αναβληθεί μόλις 2 μέρες νωρίτερα, λόγω των τοπικών αντιδράσεων για τις αμφιλεγόμενες
και απαξιωτικές για τη Μάχη της Κρήτης θέσεις του! Τα ερωτήματα που τίθενται δεν
αφορούν την ελευθερία της έρευνας και της γνώμης, αλλά την απονομή της ύψιστης αυτής
διάκρισης σε επιστήμονα με τουλάχιστον αμφιλεγόμενες θέσεις και τη σύμπραξη των
αρχών του ΠΚ με το «συντονιστικό της κατάληψης», ωσάν να είναι αυτό αρμόδιο για
παρόμοια θέματα. (Δείτε την επιστολή προς τον Πρύτανη του ΠΚ του επίτιμου Αρχηγού
ΓΕΕΘΑ στρατηγού Μανούσου Παραγιουδάκη στο [6] και όλο το ιστορικό στα [7] και [8]). Το
Ίδρυμα θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την άμεση αφαίρεση του «απονεμηθέντος» τίτλου
στον Χάινς Ρίχτερ!

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ
•

Καταδικάζει την επαναλαμβανόμενη εισβολή εξωπανεπιστημιακών παραγόντων στα
Πανεπιστήμια, καθώς και την καλλιέργεια, από ορισμένους κύκλους, προσδοκιών ότι η
ισχύουσα νομιμότητα θα καταργηθεί για να επανέλθει η κυριαρχία της ανομίας, της
διαπλοκής, της αδιαφάνειας και της συναλλαγής που τη συνόδευε.
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•

Θεωρεί ότι είναι καθήκον των εισαγγελικών αρχών να παρεμβαίνουν όπου οι βανδαλισμοί
των διαμαρτυρομένων φοιτητών ξεπερνά τα εσκαμμένα, όπως το πρόσφατο επεισόδιο με
τα σκουπίδια ή παλιότερα επεισόδια με το «χτίσιμο» της πόρτας του γραφείου διαφόρων
καθηγητών.

•

Διευκρινίζει ότι οι σημερινές «καταλήψεις» -στην ουσία κλείδωμα κτιρίων από κάποιες
δεκάδες φοιτητών- καμία σχέση δεν έχουν με τις καταλήψεις που έγιναν επί χούντας από
χιλιάδες φοιτητές και νεολαίους, ως κορύφωση πράξεων διαμαρτυρίας και αυτοθυσίας.
Σήμερα, με καθεστώς δημοκρατίας μέσα και έξω από τα Πανεπιστήμια, οι καταλήψεις είναι
ένα ιδιότυπο «lock out», όπου μια μειοψηφία παρεμποδίζει όλους τους υπόλοιπους (το
σύνολο των καθηγητών και των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και τη συντριπτική
πλειοψηφία των φοιτητών) να κάνουν τη δουλειά τους. Τέτοιες ενέργειες είναι
συνταγματικά, πολιτικά, ακαδημαϊκά αλλά και ηθικά μη αποδεκτές και δεν
νομιμοποιούνται από καμιά διαδικασία ψηφοφορίας,! Από την άλλη, μια αποχή από τα
μαθήματα, με όποιο κόστος στο εξάμηνο, είναι μια θεμιτή διαμαρτυρία, εφόσον βέβαια η
απόφαση λαμβάνεται πραγματικά από την πλειοψηφία των ενεργών φοιτητών, πράγμα
που εύκολα σήμερα πλέον διαπιστώνεται.

•

Καλεί τα πολιτικά κόμματα να αφήσουν τα Πανεπιστήμια να λειτουργήσουν κανονικά και
να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν σαν φυτώριο επαγγελματικών στελεχών.

•

Καλεί την Πολιτεία να αναθεωρήσει την πολιτική της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης
της Ανώτατης Παιδείας και της Έρευνας, να επισπεύσει την προκήρυξη νέων θέσεων
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και να βελτιώσει το μισθολόγιο των καθηγητών
και των ερευνητών. Είναι επίσης καιρός να πάψει πλέον η Πολιτεία και το πολιτικό
σύστημα γενικότερα να χρησιμοποιεί τα ΑΕΙ για την άσκηση λαϊκίστικης κοινωνικής
πολιτικής με την άκριτη αύξηση των εισακτέων και την εν συνεχεία «αναδιανομή» τους
μέσω του –παγκόσμιας πρωτοτυπίας- αντιακαδημαϊκού συστήματος των μετεγγραφών.

•

Δηλώνει ότι θα υποστηρίξει και θα σταθεί αρωγός σε κάθε ενέργεια των Διοικήσεων των
Ιδρυμάτων που θα στοχεύει στην προάσπιση της αποστολής των πανεπιστημίων, δηλαδή
στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές και στη διενέργεια διεθνώς
ανταγωνιστικής έρευνας από τους καθηγητές και τους νέους ερευνητές. Δύο συνθήκες που
είναι αναγκαίες και απαραίτητες για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

•

Πάνω απ’ όλα, καλεί όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, καθηγητές και
φοιτητές, να αναλάβουν τις ευθύνες τους: να υπερασπιστούν δηλαδή την ουσιαστική
ακαδημαϊκή ελευθερία και να προστατεύσουν την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών,
ανοιχτών και άριστων πανεπιστημίων που όλοι μας προσδοκούμε να υπηρετούμε.
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
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