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Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΤΥ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ για τους πρόσφατους βανδαλισμούς σε σημαντικό τμήμα της
βορειοδυτικής όψης του κτηρίου της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ εκφράζει οργή και αποτροπιασμό για τους πρόσφατους
βανδαλισμούς και τις πιθανές σημαντικές αλλοιώσεις σε μεγάλο τμήμα της βορειοδυτικής όψης
του ιστορικού και εμβληματικού (παλαιού) κτηρίου της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου επί της Οδού Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας.
Ως πρώτες σκέψεις
Αρνητικά μας προδιαθέτει η μικρής έκτασης, χλιαρή, αμφίθυμη, και καθυστερημένη
αντίδραση κάποιων από τους ‘καθ’ ύλην’ αρμόδιους θεσμούς, εντός και εκτός Ιδρύματος,
αποφάσισαν μέχρι σήμερα να τοποθετηθούν για το γεγονός (βλ. [1], [3]- [5]).
Ανησυχητικές απορίες γεννιούνται από το γεγονός ότι μια παρέμβαση τέτοιας ποιότητας,
έκτασης και διάρκειας στο συγκεκριμένο -ιδιαίτερα πολυσύχναστο καθ’ όλο το 24ωρο
σημείο- δεν κινητοποίησε/ευαισθητοποίησε την τοπική κοινωνία, αλλά ούτε τους
διερχόμενους, ώστε να αποτραπεί, στο βαθμό που αυτό θα ήταν εφικτό, η ολοκλήρωση της
καταστροφής. Διαβλέπουμε ότι αντιμετωπίστηκε ως ένα ακόμα φαινόμενο της
«καθημερινότητας» στην οποία μας έχει οδηγήσει ο μιθριδατισμός στις μικρές δόσεις
επαναλαμβανόμενης αυθαιρεσίας.
Ίσως αποδειχθεί (βλ. [2]) ότι οι πολυάριθμες κάμερες -που σίγουρα βρίσκονται στην
περιοχή- ήταν οι μόνες που ευαισθητοποιήθηκαν και -έστω σιωπηρά, ως άλλοι αφανείς
ήρωες- κατέγραφαν τα συμβαίνοντα.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης με πρωτοστατούντες
το εξειδικευμένο προσωπικό και τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Ιδρύματος. Οι όποιες ανάγκες
χρηματοδότησης θεωρούμε ότι μπορούν να καλυφθούν μέσα από πολλαπλές επιλογές.
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Αποτελεί ανάγκη πρώτης προτεραιότητας η φύλαξη των Ιδρυμάτων (ανθρώπινου δυναμικού και
εγκαταστάσεων) να υπερβεί τον κάθε τύπου ερασιτεχνισμό και ιδεοληψίες του παρελθόντος και
να ακολουθήσει τις διαδρομές της έγκυρης, αποτελεσματικής και επαγγελματικής αντιμετώπισης,
όπως οι διεθνείς πρακτικές υποδεικνύουν. Χρειάζεται επίσης συνεχής έλεγχος ώστε οι υπηρεσίες
που προβλέπονται στις συμβάσεις φύλαξης να προσφέρονται πραγματικά στα πανεπιστήμια και οι
πιστώσεις δεν εξαερώνονται από επιτήδειους.
Διαβεβαιώνουμε τον ελληνικό λαό, και την ελληνική οικογένεια που υφίσταται τα πάντα για να
στείλει τα παιδιά της στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικά στο ΕΜΠ, ότι, παρά την
υποχρηματοδότηση, το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο στη μεγάλη πλειονότητά του εξακολουθεί
να αναδεικνύει υψηλή ακαδημαϊκότητα, εκπαίδευση ανταγωνιστική στο διεθνή χώρο καθώς και
αναγνωρισμένη έρευνα, αριστεία και καινοτομία. Μία εικόνα δηλαδή που βρίσκεται σε ευθεία
αντίθεση με τη μαύρη, σκοτεινή και απωθητική όψη που ο ανύποπτος περαστικός αντικρίζει
σήμερα Πατησίων και Στουρνάρη γωνία.
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