Συσπείρωση Πανεπιστημιακών ΕΜΠ
Πανεπιστημιακό Άσυλο
Στο τελευταίο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (Μάρτιος 2009), η Συσπείρωση κατέθεσε την εξής
πρόταση για το Πανεπιστημιακό Άσυλο:
Το Πανεπιστημιακό Άσυλο είναι θεσμός σύμφυτος με την έννοια του Πανεπιστημίου. Έχει
κατακτηθεί με αγώνες και έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Το πανεπιστημιακό άσυλο, μπορεί
να αξιοποιείται εκτός από την πανεπιστημιακή κοινότητα και από κάθε συλλογικότητα που
επιθυμεί να εκφράζεται ελεύθερα και να διεκδικεί.
Σήμερα όλοι μοιάζει να ανησυχούν για το άσυλο. Πρέπει να ξεχωρίζουμε όμως εκείνους που
πράγματι νοιάζονται για την υπεράσπιση και τη χρήση του από εκείνους που απεργάζονται τη
συρρίκνωση και την κατάργησή του. Υπερασπιζόμαστε το χώρο, την ουσία του Δημόσιου
Πανεπιστημίου και την κοινωνική κατάκτηση του ασύλου που στοχοποιείται σήμερα ως η
κύρια αιτία των δεινών του Πανεπιστημίου. Υπερασπιζόμαστε το άσυλο γιατί εκεί βρίσκεται
σήμερα το σημείο της σύγκρουσης μεταξύ εκείνων που θέλουν τη συρρίκνωση των συλλογικών
δικαιωμάτων και εκείνων που διεκδικούν τη διεύρυνση της δημοκρατίας και την υπεράσπιση
της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Εκτιμώντας ότι η κυβερνητική επίθεση ενάντια στο πανεπιστημιακό άσυλο θα ενταθεί,
δηλώνουμε ότι για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πρυτανείας, τα γεγονότα που συνέβησαν στην
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου το 3ήμερο 18-20/2/10, δηλαδή: παραβίαση γραφείων στο
Κτίριο Χημικών Μηχανικών και απώλεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εμπρησμός αυτοκινήτου
σπουδαστή, παραβίαση εργαστηρίου πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων και αφαίρεση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κυρίως η αδυναμία των φυλάκων της Πολυτεχνειούπολης να
ελέγξουν την κατάσταση και η δήλωσή τους πως δέχονταν απειλές για τη σωματική του
ακεραιότητα οδήγησαν την Πρυτανεία να απευθυνθεί στον Εισαγγελέα και αποτέλεσμα
αυτού του διαβήματος ήταν η είσοδος αστυνομικής δύναμης στο χώρο της
Πολυτεχνειούπολης.
Η Συσπείρωση ΕΜΠ, με πλήρη επίγνωση της πολιτικής ευθύνης που της αναλογεί και με
δεδομένο ότι η συγκεκριμένη Πρυτανεία έχει υπερασπιστεί το άσυλο σε οριακές και κρίσιμες
καταστάσεις τόσο στο Συγκρότημα της Πατησίων όσο και στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, κατανοεί την ενέργεια αυτή της Πρυτανείας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που
είχε σχετικά με την απειλή της σωματικής ακεραιότητας εργαζομένων στο ίδρυμα . Όμως τα
πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι:
Α. Η πρόσκληση των αστυνομικών δυνάμεων δεν αντιμετωπίζει τις αξιόποινες πράξεις βίας
που συντελούνται εντός των ιδρυμάτων από αγνώστους.
Β. Οι αποφάσεις για την άρση του πανεπιστημιακού ασύλου απαιτούν τη συναίνεση της
Συγκλήτου (συλλογικού εκφραστή της πανεπιστημιακής κοινότητας). Η εκχώρηση αυτού
του δικαιώματος στα Πρυτανικά Σχήματα από τον Νόμο-Πλαίσιο Γιαννάκου είναι παγίδα
και δεν πρέπει να εφαρμόζεται.
Γ. Η Συγκεκριμένη απόφαση της Πρυτανείας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να δημιουργήσει
προηγούμενο. Διότι υπάρχει κίνδυνος να φθάσουμε σε ότι βίωσαν πρόσφατα τα
Γερμανικά Πανεπιστήμια, δηλαδή να χρησιμοποιείται η κατάλυση του ασύλου εναντίον
του φοιτητικού κινήματος και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών ή να διώκονται οι
φοιτητές στα Χανιά από κτίριο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου.
Καλούμε επομένως την πολυτεχνειακή κοινότητα και την Πρυτανεία να μην
υποκύψουν στις πιέσεις για κατάργηση του Ασύλου που προβλέπουμε πως θα ενταθούν
με αφορμή αυτό το γεγονός.

