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Προς όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας 
 

Βιώνουμε συχνά στο χώρο του Πολυτεχνείου καταστάσεις αντιακαδημαϊκής 
συμπεριφοράς. Ένα πρόσφατο περιστατικό ήταν η τρίωρη κατάληψη του γραφείου 
του Προέδρου της ΣΗΜΜΥ από φοιτητές, κατά την οποία μέσα σε κλίμα έντονης 
αντιπαράθεσης έγινε απόπειρα παραβίασης των αρχείων του στον Η/Υ,  ενέργεια την 
οποία θεωρούμε απαράδεκτη και μας θλίβει. Επιπλέον, έχουμε ζήσει σε αρκετές 
περιπτώσεις έντονες καταστάσεις στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων του 
Ιδρύματος, στις οποίες αμφισβητείται το δικαίωμα έκφρασης γνώμης και 
προσβάλλεται συχνά η προσωπικότητα του ατόμου. Για τους λόγους αυτούς, 
κρίνουμε σκόπιμο να απευθυνθούμε σε όλους σας, όχι μόνον ως επιφορτισμένοι με 
διοικητικά καθήκοντα, αλλά πρωτίστως ως δάσκαλοι, επισημαίνοντας ορισμένα 
σημεία ακαδημαϊκής δεοντολογίας και συμπεριφοράς.   

Οι αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις μπορεί να είναι σύμφυτες με τη ζωή και τη 
λειτουργία του πανεπιστημίου. Όμως προκειμένου αυτές να είναι γόνιμες, 
επιβάλλεται η τήρηση κανόνων και ορίων, η καταστρατήγηση των οποίων έχει 
βλαβερές συνέπειες για τη λειτουργία του πανεπιστημίου και για τις σχέσεις μεταξύ 
των μελών του. Ο σεβασμός του ατόμου, ακόμη κι αν διαφωνούμε με τις απόψεις 
του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αρμονικής συνύπαρξης και δημιουργικής 
συνεργασίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων, ώστε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να εκπληρώνει την κοινωνική 
του αποστολή.  

Στους καιρούς που ζούμε, οι αντιθέσεις μέσα στην κοινωνία είναι ιδιαίτερα οξείες, 
και αυτό έχει αντανάκλαση και μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Απαιτείται, 
επομένως, αυξημένη επαγρύπνηση όλων μας, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, 
ώστε οι αντιπαραθέσεις να μην καταλήγουν σε αυθαιρεσίες, εξαναγκασμούς και 
προσβλητικές συμπεριφορές. Να βρίσκονται, δηλαδή, εντός των ορίων που επιβάλλει 
ο αλληλοσεβασμός.  

Οι διδάσκοντες έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση της ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας, διότι, εκτός των άλλων, η στάση τους αποτελεί παράδειγμα για τους 
φοιτητές. Όμως, ανάλογη ευθύνη πρέπει να χαρακτηρίζει και τους φοιτητές: η 
διεκδίκηση ορισμένων αιτημάτων, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι και δικαιολογία για 
ενέργειες που δεν έχουν θέση στον πανεπιστημιακό χώρο, αλλά ούτε και στην 
ευρύτερη κοινωνία.    
 

Οι Υπογράφοντες: 

Πρόεδροι των Σχολών Ε.Μ.Π. 
Π.Μ.,   Καθηγήτρια κ. Μαρία Μιμίκου 

Μηχ. Μηχ., Καθηγητής  κ. Κωνσταντίνος Ρακόπουλος  

ΗΜ&ΜΥ., Καθηγητής κ. Ιωάννης Βασιλείου, Αναπλ. Πρόεδρος 

Αρχιτ. Μηχ., Καθηγητής κ.  Σπ-Σ. Ραυτόπουλος 



Χημ. Μηχ., Καθηγητής κ. Νικόλαος Μαρκάτος 

Αγρ. & Τοπ. Μηχ., Καθηγητής κ.  Μαρίνος Κάβουρας 

Μηχ. Μετ.-Μετ., Καθηγήτρια κ. Σοφία Σταματάκη 

Ναυπ. Μηχ. Μηχ., Καθηγητής κ. Χρίστος Φραγκόπουλος  

Ε.Μ. & Φ.Ε., Καθηγήτρια κ. Κυριακή Κυριάκη    

 
 
                                             Οι Αντιπρυτάνεις 
 
  Καθηγητής  κ. Ιωάννης Πολύζος     Καθηγητής κ.  Γεράσιμος Σπαθής 


