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ΘΕΜΑ: Η θέση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για τη βία, ανομία και εγκληματικότητα, που φωλιάζει στο
Μετσόβιο: ΈΞΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!
Με αφορμή την "κατάληψη" που εξελίσσεται στο Πολυτεχνείο, την καπηλεία και την παρεμπόδιση
του επετειακού εορτασμού της εξέγερσης του 1973, από τους κουκουλοφόρους
ψευτοεπαναστάτες (βλέπε [1], [2]), η ΚΙΠΑΝ επανέρχεται, όχι για πρώτη φορά (βλέπε [3]), στο
θέμα της ανομίας στα ιδρύματα.
Πλησιάζοντας η 17η Νοέμβρη ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας βιώνει για μια
ακόμα φορά ανάμεικτα αισθήματα και δυστυχώς φορτώνεται με νέες δυσάρεστες εμπειρίες
σχετιζόμενες με τα δρώμενα στο Μετσόβιο και τον περιβάλλοντα χώρο. Οι «γνωστοί άγνωστοι»,
κουκουλοφόροι ή ασκεπείς, αυτοαποκαλούμενοι «επαναστάτες» και «αντιεξουσιαστές»
καταλύουν, εμπαίζουν και εξευτελίζουν κάθε έννοια τάξης και ευνομούμενης Πολιτείας με
αυτοσχέδια πολεμοφόδια.
Τα πιο σοβαρά από τα θέματα που αναδεικνύονται από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό λόγο,
είναι τα ακόλουθα:
 στο Μετσόβιο της Πατησίων η ανομία και η εγκληματικότητα τείνει να γίνει διαχρονικό
φαινόμενο, με τη συνεχή παρουσία και δράση παραβατικών ή και εγκληματικών ομάδων
εξωπανεπιστημιακών, οι οποίοι λυμαίνονται τους χώρους του και ασκούν γκρίζα ή μαύρη
οικονομική δραστηριότητα απροκάλυπτα, στο φως της ημέρας.
 Υπάρχουν χώροι στο Μετσόβιο, οι οποίοι από χρόνια έχουν τεθεί όχι μόνο εκτός του
στοιχειώδους ελέγχου της ακαδημαϊκής εξουσίας του Ιδρύματος, αλλά και εκτός του
κρατικού ελέγχου που ασκείται στην Ελληνική Επικράτεια.
 Οι χώροι αυτοί -καθόλου αμελητέας έκτασης / κάποιες χιλιάδες τετραγωνικά!– βρίσκονται
υπό την υψηλή κυριαρχία των «γνωστών-άγνωστων», οι οποίοι δεν φαίνεται να
αναφέρονται σε καμιά ακαδημαϊκή ή κρατική αρχή.
 Η παρατεταμένη και αδιατάρακτη συνέχιση αυτής της εκφυλισμένης κατάστασης ενισχύει
τις απόψεις εκείνες που ισχυρίζονται ότι, πίσω από το κάλυμμα της δήθεν
επαναστατικότητας και των δήθεν ιδεοληψιών, κρύβονται συγκεκριμένα ισχυρά και βαθιά
διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα, που δραστηριοποιούνται σε ποικιλόμορφες
εγκληματικές δραστηριότητες του κοινού ποινικού δικαίου.
 Οι χώροι αυτοί αποτελούν μόνιμη πηγή αστάθειας, από την οποία εκπορεύονται σε
συγκεκριμένες περιστάσεις ενέργειες βίας, ανομίας και καταστροφών στους
ακαδημαϊκούς χώρους αλλά και στην ευρύτερη, γύρω από το Ίδρυμα, περιοχή.
 Οι καταστάσεις ανομίας και τρομοκρατίας που έχουν με τα χρόνια οικοδομηθεί σε αυτούς
τους χώρους του Μετσόβιου, καθώς και σε αντίστοιχους χώρους σε άλλα Ιδρύματα,
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δημιουργούν επιπρόσθετα συνθήκες υποβάθμισης του ακαδημαϊκού επιπέδου, όπως
μαζικές φανερές αντιγραφές, εκβιασμοί από ομάδες φοιτητών ακραίων παρατάξεων για
«εκπτώσεις» και «ελαφρύνσεις» στην εξεταστική διαδικασία, συνεχείς προκλήσεις και
απειλές κατά καθηγητών, φοιτητών και λοιπών εργαζομένων, που δεν συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις κ.α. Γεγονότα που, εκτός των άμεσων συνεπειών στο ποιοτικά
προσδοκόμενα, σωρευτικά στο άμεσο μέλλον μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση το
επίπεδο των σπουδών και την αξία των πτυχίων. Απευχόμαστε τα χειρότερα!
 Συνήθως οι αρχές κάθε επιπέδου, εντός και εκτός των Δημοσίων Πανεπιστημίων, όπως
Πρυτανείες, Σύγκλητοι, Κοσμήτορες, κρατικοί αρμόδιοι, αποφεύγουν συστηματικά όχι μόνο
να εμπλακούν, ασκώντας τις εκ του νόμου, της κοινής λογικής και της ακαδημαϊκής
ευθύνης υποχρεώσεις τους, αλλά ακόμα και να αναφερθούν σε αυτές τις έντονα
εκφυλισμένες καταστάσεις.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ζητάμε:
 Από τις ακαδημαϊκές αρχές (Πρυτανείες, Σύγκλητοι, Κοσμήτορες) των Δημοσίων
Πανεπιστημίων όπου συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, να θέσουν έμπρακτα σε άμεση
προτεραιότητα το θέμα της ευνομίας και της ασφάλειας των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας. Εφαρμόζοντας το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματός τους, να
κινήσουν τις διαδικασίες εκείνες που θα εξομαλύνουν την κατάσταση, θα επαναφέρουν τη
νομιμότητα και θα διαμορφώσουν ένα ειρηνικό και δημιουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 Από την Πολιτεία, την Κυβέρνηση, ειδικά τους συναρμόδιους Υπουργούς Παιδείας,
Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, να προβούν σε όλες τις ενέργειες που θα
προστατεύσουν τις ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις από τις επιδρομές των ορδών της ανομίας,
των καταστροφών, της εγκληματικής εμπορευματοποίησης και της διάλυσης. Οφείλουν, με
κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο να εξαφανίσουν αυτό το ιδιότυπο μόρφωμα!
Ειδικά για τα συμβαίνοντα χρόνια τώρα στους χώρους του Ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ, δεν
μπορούμε να μην αναρωτηθούμε για τη στάση παρατεταμένης αφωνίας και αδράνειας των
λαλίστατων «επιφανών» της «γενιάς του Πολυτεχνείου», ειδικά αυτών που αντιμετώπισαν την
τότε δράση τους ως ‘‘επένδυση ζωής’’. Τους καλούμε να τολμήσουν -όπως τότε στα ηρωικά
χρόνια- απλά να περπατήσουν τα μέρη της νεανικής τους δράσης που είναι πλέον το άβατο του
Μετσόβιου, να ανατρέψουν την ένοχη σιωπή που επικρατεί και όλοι μαζί να φωνάξουμε, αλλά και
να αγωνιστούμε για να κάνουμε πράξη το: ΕΞΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!
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