
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και εργαζόµενοι 
 
Έχετε πληροφορηθεί από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, έντυπα και 

ηλεκτρονικά, την είσοδο αστυνοµικών δυνάµεων στο χώρο της 

Πολυτεχνειούπολης το µεταµεσονύχτιο του Σαββάτου της 20/2/10. Όµως 

αποτελεί καθήκον µας να σας ενηµερώσουµε πλήρως και αντικειµενικά, για τα 

γεγονότα που µας οδήγησαν σε δύσκολες αποφάσεις.  

 

Όλοι γνωρίζετε τις σταθερές  προσπάθειές µας, παρά  τα πενιχρά µέσα 

φύλαξης που διαθέτουµε, να αντιµετωπίσουµε δράσεις και συµπεριφορές 

καταστροφικές, υπερασπιζόµενοι ταυτόχρονα το Ακαδηµαϊκό άσυλο.  Πολλές 

φορές το πετύχαµε, χάρις και στη  δική σας συνδροµή.  Τα τελευταία όµως 

γεγονότα εξελίχθηκαν επί τρεις  κατά σειρά ηµέρες και νύχτες και 

διαµόρφωσαν οριακές για µας δυνατότητες αντιµετώπισης.   

 

Το βράδυ της Πέµπτης 18/2/10 είχε προηγηθεί στο κτίριο Χηµικών Μηχανικών 

η παραβίαση γραφειακών χώρων συναδέλφων µε απώλειες ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. Την Παρασκευή 19/2/10 είχαµε τον εµπρησµό ενός αυτοκινήτου 

φοιτητή,  από αγνώστους  και κατά τις βραδυνές ώρες την παραβίαση και 

αφαίρεση ηλεκτρονικού εξοπλισµού από το Έργαστήριο Πληροφορικής στο 

κτίριο Ηλεκτρολόγων µε φωτιές σε κάδους απορριµάτων και κλεφτοπόλεµο 

µεταξύ άγνωστων επικίνδυνων βανδαλιστών και φυλάκων της βραδυνής 

βάρδιας και σχεδόν διανυκτέρευση του Πρύτανη στην Πολυτεχνειούπολη.  

 

Προσπαθήσαµε, όσο µπορούσαµε, να ελέγξουµε την κατάσταση 

υπερασπιζόµενοι  το Ίδρυµα, τις δικές µας αρχές αλλά και της Πολυτεχνειακής 

Κοινότητας. Το βράδυ του Σαββάτου, µετά τα µεσάνυχτα, δεχτήκαµε 

απεγνωσµένα τηλεφωνήµατα από τη φύλαξη για την  παρουσία πολλών 
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νεαρών ατόµων, που απειλούσαν σωµατική ακεραιότητα, προέβαιναν αναίτια 

σε σπασίµατα και παραβιάσεις χώρων, χωρίς καν την απαίτηση για 

διεξαγωγή µουσικής εκδήλωσης. Η απουσία αιτηµάτων και δυνατότητας 

διαλόγου, µε αυτή τη µορφή νεανικής βίας, µας στέρησε κάθε δυνατότητα 

εκτόνωσης ή διαχείρισης της κατάστασης. 

 

Μπροστά στους προφανείς κινδύνους, που εγκυµονούσαν αυτές οι εξελίξεις, 

θεωρήσαµε ότι δεν έχουµε άλλο τρόπο υπεράσπισης των ανθρώπων που 

κινδύνευαν και του Ιδρύµατος, από το να απευθυνθούµε στον Εισαγγελέα και 

να του εκθέσουµε τα γεγονότα και µόνο. Από το σηµείο  αυτό και µετά, οι 

εξελίξεις ήταν αναπόφευκτες. Απέναντι στο αίτηµα για παρέµβαση της 

δηµόσια δύναµης µε σκοπό την αποτροπή της απειλής ζωής κατά 

εργαζοµένων, σε καµιά Πρυτανική αρχή δεν είναι εύκολη η άρνηση και η 

ανάληψη της ευθύνης για τα όσα θα µπορούσαν να συµβούν στη συνέχεια. 

Στο κλίµα  αυτό και υπό το βάρος του ηθικού διλήµµατος να επιτρέψουµε την 

είσοδο αστυνοµικών δυνάµεων, µε τις όποιες αρνητικές και πολιτικά 

αξιοποιήσιµες συνέπειες αφενός από όσους επιβουλεύονται το 

πανεπιστηµιακό άσυλο, και αφετέρου τους κινδύνους σοβαρών τραυµατισµών 

ανθρώπων που υπηρετούν το ίδρυµά µας, επιλέξαµε την δύσκολη απόφασή 

να επιτρέψουµε  την είσοδο στη δηµόσια δύναµη, µε τη δέσµευση της ότι θα 

περιορίζονταν µόνο σε δράσεις ελεγχόµενης  αποτροπής δυσάρεστων  

εξελίξεων, εκτός κτιρίων, όπως και έγινε, χωρίς να συµβούν τα χειρότερα.. 

 

 Γνωρίζετε ότι στη θητεία µας έχουµε εργαστεί για την ουσιαστική και αναγκαία 

υπεράσπισή του πανεπιστηµιακού ασύλου, µε σταθερή στοχοπροσήλωση 

στο θεσµό του. Πολλές φορές δεχτήκαµε επιθέσεις για τον τρόπο που το 

υπερασπιζόµαστε από τους θιασώτες της κατάργησής του. Η αξιακή αυτή 

θέση µας, την οποία επιµένουµε και σήµερα να υπερασπιζόµαστε, το βράδυ 

του Σαββάτου δοκιµάστηκε µε οριακά διληµµατικό τρόπο . Βιώσαµε ακόµη µία 

φορά τη µοναξιά του Δον Κιχώτη, αφού µόνοι µας έπρεπε σε µια ακόµα κρίση 

να εκπροσωπήσουµε την εκπαιδευτική κοινότητα του Ε.Μ.Π., χωρίς την 

αναγκαία και επιθυµητή από εµάς συνολική και συλλογική παρουσία της και 

συµµετοχής της. 
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Αναλαµβάνουµε την ευθύνη των πράξεων µας και αισθανόµαστε την ανάγκη 

να λογοδοτήσουµε στη Πολυτεχνειακή Κοινότητα και την Σύγκλητο, µετά την 

οποία θα σταθµίσουµε τη θέση µας. 

 

                                                                          Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ε.Μ.Π. 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


