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Αθήνα, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Θέμα: Νέα φαινόμενα βίας, λεηλασιών και καταστροφών μέσα στα Πανεπιστήμια.
Βρισκόμαστε στην αρχή σχεδόν της ακαδημαϊκής χρονιάς και με βαθειά θλίψη,
περίσκεψη, προσοχή αλλά και έντονο προβληματισμό διαπιστώνουμε το τελευταίο
διάστημα να επαναλαμβάνονται φαινόμενα βίας, καταστροφών, λεηλασιών κατά
συναδέλφων, φοιτητών, πολιτών και της περιουσίας κάποιων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων.
Για να γίνουν κατανοητές οι ανησυχίες μας, αναφέρουμε -ενδεικτικά και μόνο- τα
παρακάτω γεγονότα, που έτυχε να υποπέσουν στην αντίληψη μας:
•

•

•

•

•

Κατάληψη για μια βδομάδα τον Οκτώβριο του κεντρικού κτιρίου –Προπύλαια- του
Πανεπιστημίου Αθηνών από ολιγομελή ομάδα ατόμων του αυτοαποκαλούμενου
αντιεξουσιαστικού χώρου με αιτήματα εντελώς ξένα με τα πανεπιστημιακά
θέματα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του συνόλου
του διοικητικού μηχανισμού του Ιδρύματος για όλο αυτό το διάστημα και όχι
μόνο.
Επαναλαμβανόμενες συμπλοκές με σοβαρότατους τραυματισμούς μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων φοιτητικών παρατάξεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
στη συνέχεια παρεμπόδιση των λειτουργιών της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος
από μέλη μιας εξ αυτών των παρατάξεων.
Κατάληψη όλων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης -τις μέρες γύρω
από τη 17η Νοεμβρίου- από μικρή ομάδα φοιτητών για μια ολόκληρη εβδομάδα.
Μετά τη λήξη της κατάληψης η διοίκηση διαπίστωσε κλοπές νεοαποκτηθέντος
τεχνολογικού εξοπλισμού και εκτεταμένες φθορές άλλων περιουσιακών στοιχείων
του Ιδρύματος εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα .
Στα πλαίσια των εορτών για την επέτειο της 17ης Νοέμβριου συνέβησαν
εκτεταμένα επεισόδια και συμπλοκές με την αστυνομία στους χώρους και γύρω
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης έγινε προσπάθεια
παρεμπόδισης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Πρυτανείας από τις
γνωστές μικροομάδες.
Το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομάδα
15 περίπου ατόμων αγνώστων στοιχείων εισέβαλε σε αίθουσα όπου δίδασκε
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συνάδελφος και του ζήτησαν με σκαιό τρόπο να σταματήσει τη διάλεξη και να
αποχωρήσει, διότι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη αίθουσα. Όταν
αυτός αρνήθηκε, τον προπηλάκισαν με χυδαίο λεξιλόγιο και χειροδίκησαν εναντίον
του. Το επεισόδιο αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων περιστατικών βίας που έλαβαν
χώρα στο ΟΠΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά που ασκείται
σωματική βία σε βάρος διδάσκοντος του Ιδρύματος κατά την ώρα του
μαθήματος.
Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου έγινε επιδρομή ομάδας 20 περίπου ατόμων
αυτοσυστηνόμενων ως εκπρόσωπων του αντιεξουσιαστικού χώρου σε εκδήλωση
στη Νομική Σχολή της Αθήνας με θέμα την «πολιτική βία μετά το 1973».
Παρεμποδίστηκε η συνέχιση της εκδήλωσης, καθυβρίστηκαν και απειλήθηκαν οι
ομιλητές και οι άλλοι συμμετέχοντες –φοιτητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι,
δημοσιογράφοι, συγγραφείς, μέλη του αντιδικτατορικού αγώνα. Όλα αυτά
συνέβησαν σε εκδήλωση του υπερπαραταξιακού ομίλου προβληματισμού
δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών της Νομικής η "Ελεύθερη Σκέψη", που έχει
ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση του διαλόγου.
Τις τελευταίες μέρες στο κεντρικό κτίριο της ΝΟΠΕ του ΕΚΠΑ διάφορες ομάδες
νεαρών ατόμων απαιτούν -ενώ απειλούν για δυσάρεστες συνέπειες- να παραμείνει
το κτίριο ανοιχτό στη διάρκεια των επικείμενων διαδηλώσεων αδιαφορώντας για
τις δυσμενείς συνέπειες, που θα είχε η χρήση του από εξωπανεπιστημιακά
στοιχεία.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε τα διάφορα διαχρονικά φαινόμενα ουσιαστικής
κατάλυσης του πανεπιστημιακού ασύλου είτε με τις καταλήψεις μέρους -μερικές
φορές ιδιαίτερα σημαντικού- της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων, είτε με
την ύπαρξη λειτουργιών και δράσεων μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους, στις
οποίες δεν ασκείται κανένας έλεγχος, από τα -κατά τα άλλα απόλυτα δημοκρατικά
εκλεγμένα- θεσμικά όργανα των Ιδρυμάτων.

Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όλα αυτά τα επεισόδια. Το Ελληνικό
Πανεπιστήμιο -δημιούργημα των κόπων των πανεπιστημιακών δασκάλων, των χρημάτων
του ελληνικού λαού, της συνδρομής των φοιτητών και του λοιπού προσωπικού- δεν
μπορεί και δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να βιώνει αυτή την κατάσταση.
Εκτιμάμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο διέρχεται την κρισιμότερη περίοδο της ιστορίας
του, από άποψη θεσμική, λειτουργική, οικονομική. Για το λόγο αυτό, και εκφράζοντας πιστεύουμε με απόλυτο αίσθημα ευθύνης- τη βούληση της μεγάλης πλειονότητας των
συναδέλφων αλλά και των λοιπών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ζητάμε:
1) Από τις Πρυτανείες των ιδρυμάτων να μελετήσουν με τη δέουσα σοβαρότητα το
τεράστιο θέμα της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων, έτσι
ώστε το συντομότερο δυνατόν να μπορούν να λειτουργούν απερίσπαστα -δημιουργικά
και ακαδημαϊκά- 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 365 μέρες το χρόνο κατά τα γνωστά
διεθνή πρότυπα.
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2) Από το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων να εισαγάγει το γενικότερο θέμα της
«ποιότητας της ακαδημαϊκής ζωής μέσα στα Πανεπιστήμια» για συζήτηση -αν είναι
εφικτό ως έκτακτο- ακόμα και στην επόμενη Σύνοδο του Λαυρίου, 11-12 Δεκεμβρίου
2009.
3) Από τους συναδέλφους πανεπιστημιακούς δασκάλους να συμβάλουν με όλες τους τις
δυνάμεις στη δημιουργία ενός μαζικού, ειρηνικού, κινήματος κατά της βίας μέσα στα
πανεπιστήμια μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών μας και των άλλων
εργαζόμενων. Ένα τέτοιο κίνημα προφανώς χρειάζεται την ουσιαστική συμπαράσταση
και συμπαράταξη όλων των συνιστωσών της οργανωμένης κοινωνίας. Η διαμόρφωση και
παγίωση ενός άλλου «ακαδημαϊκού πολιτισμού» είναι ένα από τα αναγκαία
προαπαιτούμενα.
4) Από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τους φορείς της Πολιτείας –κεντρικούς και
τοπικούς- να ανταποκριθούν επιτέλους στο από χρόνια οφειλόμενο χρέος τους να
προστατεύσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ένα χρέος που έχει οικονομικό, θεσμικό,
πολιτικό αλλά και πολιτισμικό χαρακτήρα.
5) Από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά τα
φαινόμενα έμπρακτα και ξεκάθαρα. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε την ουσιαστική συμβολή
τους –μέσα από διάλογο και κοινά αποφασισμένες συγκεκριμένες δράσεις- στην εξάλειψη
των αιτίων που παράγουν αυτά τα φαινόμενα.
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