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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Φαινόμενα Βίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Από χθες το πρωί βρίσκεται σε κατάληψη το κτίριο της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου
Κρήτης, από άτομα του αυτοαποκαλούμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, τα οποία δεν
έχουν καμιά σχέση με το Ίδρυμα. Η εν λόγω ομάδα εκβιάζει την Ηγεσία του Ιδρύματος
απειλώντας ότι δεν θα εγκαταλείψει την Πρυτανεία αν δεν επανατοποθετηθούν τα
κουφώματα, που αφαιρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες από το «υπό κατάληψη»
ευρισκόμενο Μέγαρο Παπαδόπετρου στην οδό Τζανακάκη στο κέντρο των Χανίων, μετά
από παρέμβαση της Πρυτανικής αρχής και εργαζομένων του Ιδρύματος.
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας:
1) Συγχαίρει θερμά τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Συλλόγων Εργαζομένων στο
Πολυτεχνείο Κρήτης για την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τους (βλέπε συνημμένα) στην
οποία … «καταδικάζουν την κατάληψη του κτιρίου Διοίκησής του από άτομα
άσχετα με το Ίδρυμα και τα καλεί να αποχωρήσουν άμεσα από αυτό» και
δηλώνουν την πεποίθηση τους ότι .. «η Πανεπιστημιακή κοινότητα είναι σε θέση

με διάλογο να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα του χώρου της ..…..
καλώντας την ταυτόχρονα …... σε ψύχραιμη εγρήγορση».

2) Δηλώνει τη σταθερή και αταλάντευτη συμπαράσταση της στην Πρυτανεία του
Πολυτεχνείου Κρήτης, στην προσπάθεια της να επανακτήσει σημαντικά τμήματα
της ακίνητης περιουσίας της -πολύτιμα για την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής
λειτουργίας του Ιδρύματος και την ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας του σ’ αυτή τη
φάση- τα οποία βρίσκονται «υπό κατάληψη» από άτομα και ομάδες
αυτοπροσδιοριζόμενες κατά βούληση και τα έχουν μετατρέψει σε χώρους εκτός
της ελληνικής επικράτειας.
Εκτιμάμε ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο διέρχεται την κρισιμότερη περίοδο της ιστορίας
του, από άποψη θεσμική, λειτουργική, οικονομική. Για το λόγο αυτό, και εκφράζοντας πιστεύουμε με απόλυτο αίσθημα ευθύνης- τη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των
συναδέλφων αλλά και των λοιπών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ζητάμε:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Α) Από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τους σχετικούς φορείς της Πολιτείας με τη
ευρεία έννοια –κεντρικούς και τοπικούς, δηλαδή τη Δικαιοσύνη, την Προστασία του
Πολίτη, την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τα Συνδικάτα- να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων και να ανταποκριθούν επιτέλους στο από χρόνια οφειλόμενο χρέος
τους για την προστασία του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Ένα χρέος, που έχει οικονομικό,
θεσμικό, πολιτικό αλλά και πολιτισμικό χαρακτήρα.
Β) Από όλα τα Kόμματα του Κοινοβουλίου να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά τα
φαινόμενα έμπρακτα και ξεκάθαρα. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε την ουσιαστική συμβολή
τους –μέσα από διάλογο και κοινά αποφασισμένες συγκεκριμένες δράσεις- στην εξάλειψη
των αιτίων, που παράγουν αυτά τα φαινόμενα.
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