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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ε.Μ.Π.
Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου το Σάββατο 29/11/08 στις πέντε η ώρα το
πρωί,
στα γραφεία της φοιτητικής παράταξης ΑΝΑΦΗ της Σχολής
Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π., εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατέστρεψε
ολοσχερώς τον εσωτερικό χώρο, την επίπλωση, τη γραφική ύλη και κάθε
τύπου εξοπλισμό της φοιτητικής παράταξης.
Με την έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά την άμεση
αντίδραση των φυλάκων που επόπτευαν τον περιβάλλοντα χώρο της
Πολυτεχνειούπολης, αποφεύχθηκε η μετάδοση της πυρκαγιάς στο υπόλοιπο
κτίριο της Σχολής Ηλεκτρολόγων.
Τόσο οι Πυροσβέστες που πήραν μέρος στην κατάσβεση όσο και οι
εμπειρογνώμονες πυροτεχνουργοί που επόπτευσαν το χώρο στη συνέχεια,
ήταν κατηγορηματικοί ότι επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο εμπρησμό, με
τη χρήση εύφλεκτων υλικών που ανέπτυξαν μεγάλες θερμοκρασίες σε
ελάχιστο χρόνο. Το γεγονός αυτό δεν μας επιτρέπει να προβούμε απλά σε μια
έντονη διαμαρτυρία και καταγγελία των άγνωστων κύκλων που οργάνωσαν
την εγκληματική αυτή πράξη με στόχο να δημιουργήσουν φοβικά ανακλαστικά
και αισθήματα τρόμου σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας.
Αντίθετα θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ενέργεια
αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που τα ΑΕΙ της χώρας, με το Ε.Μ.Π.
να πρωτοστατεί, αγωνίζονται για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα
της εκπαίδευσης. Οι σειρήνες της ιδιωτικοποίησης και της εκστρατείας
απαξίωσης των δημόσιων πανεπιστημίων, με τέτοιου τύπου φαινόμενα,
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη των στόχων τους. Δεν είναι
λοιπόν τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι έξωθεν
επιθέσεις εναντίον μελών
και συλλογικοτήτων της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας, με στόχο την απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την
κατάλυση του Πανεπιστημιακού ασύλου.
Φοιτητές, δάσκαλοι και εργαζόμενοι στο Ε.Μ.Π. θα πρέπει συλλογικά, παρά
τις όποιες διαφορές και αποχρώσεις, με τις οποίες τοποθετούνται στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παιδεία στη χώρα μας, να δυναμώσουν την
κοινή τους προσπάθεια για την απόκρουση κάθε επιθετικής πολιτικής και
ενέργειας που απειλεί το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο.

