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Θέμα: για την εισβολή κουκουλοφόρων στο ΟΠΑ και την επίθεση στον πρύτανη
Την Πέμπτη 29/10 δεκαπέντε κουκουλοφόροι, αναρχικοί αντιεξουσιαστές που
αυτοαποκαλούνται «Πρωτοβουλία μαχητικής αλληλεγγύης», εισέβαλαν στην πρυτανεία του
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, προξένησαν εκτεταμένες καταστροφές και
προπηλάκισαν βάναυσα τον Πρύτανη Δημήτρη Μπουραντώνη, ασκώντας πάνω του και
σωματική βία.
Την επόμενη ημέρα οι δράστες δημοσίευσαν ένα κείμενο ανάληψης ευθύνης, και μια
φωτογραφία-«μήνυμα». Στη φωτογραφία, οι κουκουλοφόροι έχουν περάσει στον αιχμάλωτο
πρύτανη ταμπέλα για «αλληλεγγύη στις καταλήψεις» (επιγραφή που διαστρεβλώνει την
έννοια «αλληλεγγύη», η οποία ασκείται με πράξεις ανθρωπιάς και όχι εξευτελισμού του
ανθρώπινου προσώπου). Η εικόνα παραπέμπει συνειρμικά σε αντίστοιχες καταγραφές από
φρικαλέα ιστορικά γεγονότα, με δημίους ολοκληρωτικών καθεστώτων, ή πρόσφατα με
εκτελεστές τύπου τζιχάντ που το ίδιο αυτάρεσκα και προειδοποιητικά δημοσίευαν παρόμοιες
εικόνες. Η πρακτική αυτή αποκαλύπτει τις φασιστικές αντιλήψεις και τον ολοκληρωτικό
πυρήνα της αντίληψης των ομάδων αυτών.
Στο πρόσωπο του Πρύτανη, προσβάλλεται το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά και το σύνολο της
ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, οι διδάσκοντες, οι φοιτητές, εν τέλει η ίδια η κοινωνία και
η αντίληψη για το κράτος δικαίου σε μία δημοκρατική χώρα.
Το μήνυμα απειλής και εκφοβισμού που προσπάθησαν να περάσουν, έχει αντίθετα
αποτελέσματα. Η πρωτοφανής κλιμάκωση της βίας και ο συμβολισμός της επίθεσης κατά του
πρύτανη του ΟΠΑ, ξεχείλισαν το ποτήρι της ανοχής και της αδράνειας. Αυτές οι πρακτικές
πρέπει να βρουν απέναντι την ακαδημαϊκή κοινότητα, την Πολιτεία και την κοινωνία. Η
κατακραυγή που ξέσπασε από την αποτρόπαιη σκηνή αλλά και από αυτό καθ’ εαυτό το
γεγονός της άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας έναντι ενός δημόσιου λειτουργού,
πρέπει να ευαισθητοποιήσει επί τέλους την πολιτεία και τα πανεπιστήμια, ώστε να
ανακτήσουν την χρονίως χαμένη κυριαρχία σε κατειλημμένους πανεπιστημιακούς χώρους και
να διασφαλίσουν την εύρυθμη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων και την πανεπιστημιακή ζωή, χωρίς προσβολές των ακαδημαϊκών ελευθεριών.
Η ενέργεια αυτή των κουκουλοφόρων πρέπει να αποτελέσει το τέλος της χρόνιας ανοχής στις
φασιστικές ενέργειας βίας και επιβολής, και, με κατάλληλες ενέργειες, την αρχή του τέλους
της δράσης τους, όπως συνέβη μετά τη δολοφονία Φύσσα από τους Χρυσαυγίτες.
Θέματα ασφάλειας των χώρων και του προσωπικού, που είναι λυμένα στα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια, πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να αποτελούν ανοιχτή πληγή για τα ελληνικά
πανεπιστήμια.
Βίαιες ενέργειες εκφοβισμού με τον μανδύα διαμαρτυρίας δεν έχουν θέση στο δημόσιο
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πανεπιστήμιο. Οι βασικές λειτουργίες φύλαξης και ελέγχου πρέπει να είναι οργανωμένες και
να λειτουργούν αποτελεσματικά για την αποτροπή τους. Όμως η υπεράσπιση του δικαιώματος
έκφρασης και η ανεμπόδιστη ακαδημαϊκή λειτουργία έναντι οποιουδήποτε αυτόκλητου
υπερασπιστή των δικών του ιδεοληψιών δεν διασφαλίζεται με διοικητικά μέτρα και μόνο.
Απαιτείται απομόνωση και πολιτική καταδίκη των ανελεύθερων και αντιδημοκρατικών
απόψεων και πρακτικών.
Η ΚΙΠΑΝ
- εκφράζει τον αποτροπιασμό για την επίθεση στο ΟΠΑ και τη συμπαράστασή της στον
πρύτανή του, καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη,
- δηλώνει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή της σε όλες τις πρυτανικές αρχές και τους
συναδέλφους που είναι αποδέκτες βίας, απειλών και εκφοβισμού,
- σταθερά και σθεναρά ενώνει τη φωνή της με εκείνους τους πανεπιστημιακούς που δεν
ανέχονται ολιγομελείς ομάδες γνωστών – αγνώστων, παρά και ενάντια στη βούληση της
πανεπιστημιακής κοινότητας, να επιβάλουν απόψεις και καταστάσεις με την απειλή ή την
άσκηση τρομοκρατικής βίας,
- υπερασπίζεται
την ασφάλεια των καθηγητών, εργαζομένων και φοιτητών έναντι
οποιασδήποτε απειλής, προερχόμενης από στοιχεία που επιβουλεύονται τη δημοκρατία και
την ελευθερία έκφρασης και διακίνησης ιδεών, όπως και από παραβάτες του κοινού ποινικού
δικαίου
- ζητά την εκκένωση όλων των κατειλημμένων πανεπιστημιακών χώρων,
- ζητά από τα πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου και με τη νομοθετική και
έμπρακτη υποστήριξη της πολιτείας, να θωρακίσουν τα ιδρύματα από τις απειλές κατά της
ασφάλειας προσωπικού και εγκαταστάσεων με κατάλληλα μέτρα φύλαξης (π.χ. ελεγχόμενη
είσοδο στους χώρους του πανεπιστημίου και θεσμοθέτηση πανεπιστημιακής αστυνομίας,
όπως ισχύουν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια).
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Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βιου Μάθησης
Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γ.Γ. Θρησκευμάτων
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ
Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων
Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
ΜΜΕ
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