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Θέμα: Αποπομπή του συνόλου της Ακαδημαϊκής Ηγεσίας του ΕΜΠ από το εντευκτήριο του ΕΚΠΑ «Κωστής
Παλαμάς» μετά από απαίτηση ομάδας «αγανακτισμένων φοιτητών» και παρέμβαση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χθες βράδυ σε προγραμματισμένο δείπνο που παρέθετε το Συμβούλιο Ιδρύματος του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στους Κοσμήτορες των Σχολών με την παρουσία και των Πρυτανικών
Αρχών του ΕΜΠ στο εντευκτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, εμφανίστηκε μικρή ομάδα “αγανακτισμένων φοιτητών” και απαίτησε από τους
συναδέλφους του ΕΜΠ να αποχωρήσουν από το κτήριο, δηλώνοντας ότι «… μέλη Συμβουλίων δεν
επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε χώρους ασύλου!»
Ενώ οι συνάδελφοι είχαν αποφασίσει να παραμείνουν στο χώρο -καθώς η κατάσταση ήταν υπό
έλεγχο και οδηγείτο σε εκτόνωση- ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΜΠ καθηγητής
του ΜΙΤ Μιχάλης Τριανταφύλλου δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή
Θεοδόση Πελεγρίνη, ο οποίος του ζήτησε να αποχωρήσουν άμεσα από το εντευκτήριο όλοι οι
συμμετέχοντες στο δείπνο του ΕΜΠ, γιατί η παρουσία τους δημιουργεί προβλήματα. Μετά και
από αυτή την αναπάντεχη εξέλιξη τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, οι Κοσμήτορες και οι
Πρυτανικές Αρχές του ΕΜΠ απεχώρησαν ιδιαίτερα ενοχλημένοι και προβληματισμένοι.
Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης
1) Καταγγέλλει την απαράδεκτη και φασίζουσα στάση της ομάδας των «αγανακτισμένων
φοιτητών».
2) Αποδοκιμάζει τη θλιβερή συμπεριφορά που ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ επέδειξε τόσο στο
πρόσωπο του καθηγητή Τριανταφύλλου όσο και στο σύνολο της δημοκρατικά εκλεγμένης
ακαδημαϊκής ηγεσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η συμπεριφορά αυτή
αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας των αποπεμφθέντων συναδέλφων αλλά και
προσβολή των καθηγητών του φιλοξενούντος ιδρύματος, του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και
ευρύτερα όλης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του
ΕΚΠΑ, ενώ σύμφωνα με απόφαση της Πρυτανείας τους χώρους και τις υπηρεσίες του
Εντευκτηρίου τις χρησιμοποιεί ο οποιοσδήποτε πανεπιστημιακός, όπως αυτό έχει γίνει πολλάκις
μέχρι σήμερα από όλους μας. Παράλληλα, μας προβληματίζει η ύπαρξη πηγής (ή πηγών)
προέλευσης της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης, που φαίνεται πως διαθέτουν αυτές οι
ομάδες για συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες που δεν δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων.
Στην εποχή της μεγάλης εθνικής κρίσης οι πολίτες αυτής της χώρας αναμένουν από τους
ανθρώπους του πνεύματος και ειδικά τους ακαδημαϊκούς ηγέτες, αντί να υποθάλπουν τέτοιες
φασίζουσες συμπεριφορές, να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ένα πνεύμα
δημιουργικής και ειλικρινούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις.
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Φαινόμενα όπως το χθεσινό οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση του ακαδημαϊκού πολιτισμού,
ενώ για μια ακόμα φορά τέτοιας ποιότητας μεμονωμένες συμπεριφορές εκθέτουν τους
πανεπιστημιακούς καθηγητές στο λαό και την νεολαία μας.
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