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Τα τελευταία χρόνια ολόκληρη η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει γίνει στόχος πρωτοφανών επιθέσεων 

µε κύριους άξονες την απόπειρα αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγµατος, το νέο νόµο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, 

το νόµο περί αξιολόγησης και τη διαρκή προσπάθεια κατασυκοφάντησης κάθε πανεπιστηµιακής δράσης µε 

πρόσχηµα το πανεπιστηµιακό άσυλο. Η προσπάθεια αυτή να πληγεί ηθικά η πανεπιστηµιακή ζωή και 

δραστηριότητα εντάθηκε πρόσφατα µε αφορµή τη βάρβαρη επίθεση που δέχθηκε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ 

µέσα σε πανεπιστηµιακό χώρο, υπερασπιζόµενος ένα δηµόσιο ίδρυµα από καταστροφές και βανδαλισµούς. 

Σε µια τέτοια ευαίσθητη περίοδο όπου ολόκληρη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί µε προσοχή τις 

εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση και το διακύβευµα είναι µεγάλο, θέλουµε να τονίσουµε για πολλοστή 

φορά, ότι όσον αφορά τις επιλεγόµενες µορφές πάλης, η άποψη ότι ‘ο σκοπός αγιάζει τα µέσα’ στερείται 

κάθε ηθικής βάσης και νοµιµότητας. Οποιαδήποτε µονοµερής ενέργεια κατάληψης πανεπιστηµιακού 

χώρου, µε ταυτόχρονη απαγόρευση της πρόσβασης σε αυτόν σε οποιονδήποτε εργαζόµενο του Ιδρύµατος, 

δεν συνάδει µε την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και θεωρούµε ότι συνιστά παραβίαση του πανεπιστηµιακού 

ασύλου και ενισχύει ηθεληµένα ή αθέλητα όσους επιθυµούν την άµεση κατάργησή του. Ως εργαζόµενοι του 

ΕΜΠ και πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι δηλώνουµε ότι θα αντιταχθούµε σε κάθε παρόµοια προσπάθεια, απ’ 

οπουδήποτε και αν προέρχεται και καλούµε όλα τα µέλη ∆ΕΠ όλων των Σχολών του ΕΜΠ, τους 

εργαζόµενους του Ιδρύµατος και τους φοιτητές να τηρήσουν παρόµοια στάση. Το µόνο αποτέλεσµα 

τέτοιων δράσεων είναι η θλιβερή εικόνα των έρηµων, εγκαταλελειµµένων  κτιρίων, χωρίς ζωντανό διάλογο, 

χωρίς καµία µαζική συµµετοχή, χωρίς καµία προοπτική. Η επί µακρόν σιωπή µας σε επαναλαµβανόµενα 

ακραία φαινόµενα, που συχνά οδήγησαν και σε προπηλακισµούς συναδέλφων, έχει δυστυχώς 

παρερµηνευθεί ως ένδειξη αδυναµίας ή και αδιαφορίας. Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια. 

Εµείς, τα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα Φυσικής της ΕΜΦΕ, εργαζόµενοι στο ΕΜΠ, δηλώνουµε τη θέλησή µας να 

κρατήσουµε το Πολυτεχνείο ανοικτό και ζωντανό, σε πείσµα όσων απεργάζονται την παρακµή του. 
 


