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Ανακοίνωση Πρυτανείας 

 

Την Δευτέρα 12/3/2018 κατά τις βραδινές ώρες ομάδα ατόμων εκτός της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας διέρρηξε την πόρτα εργαστηρίου του Τμήματος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο Ρέθυμνο και προχώρησε σε κατάληψη 

ως αντίποινα για την εκκένωση από την Αστυνομία τριών καταλήψεων στην Αθήνα. 

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας για το Τμήμα 

ΦΚΣ, παρεμποδίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο, απειλεί την ασφάλεια των 

παρακείμενων χώρων και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας ενώ εκθέτει 

σε κινδύνους φθοράς τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Η Πρόεδρος του Τμήματος 

αρχικά, και η Συνέλευση του Τμήματος στη συνέχεια, ζήτησαν από τους καταληψίες 

να αποχωρήσουν από τον χώρο για να εισπράξουν την επιθετική άρνησή τους. 

Τέτοιες πρακτικές είναι εντελώς απαράδεκτες και νομικά, πολιτικά και ηθικά 

και θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο Πανεπιστήμιο ως χώρο ελεύθερης διακίνησης 

ιδεών, ως χώρο έρευνας και διδασκαλίας, υπονομεύουν τις ήδη περιορισμένες 

δυνατότητες εξάσκησης των φοιτητών μας και δημιουργούν την εντύπωση ότι η 

πανεπιστημιακή κοινότητα δεν προασπίζεται τους χώρους και τις υποδομές που 

έχουν πληρωθεί από το υστέρημα των πολιτών. Η Πρυτανεία, πριν εξαντλήσει τα εκ 

του νόμου προβλεπόμενα, κατέβαλε προσπάθεια να συζητηθεί το θέμα και 

οργάνωσε σύσκεψη όλων των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας 

περιλαμβανομένων των ακαδημαϊκών οργάνων και των συλλόγων των φοιτητών, 

των διδασκόντων και των εργαζομένων. Οι καταληψίες εισέβαλαν στον χώρο της 

σύσκεψης, αλλά μετά την αντίδραση των συμμετεχόντων αποχώρησαν από το χώρο 

της σύσκεψης, όχι όμως και από το κατειλημμένο εργαστήριο. Οι φορείς και τα 

όργανα που συμμετείχαν στην σύσκεψη εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στον 

σφετερισμό των χώρων του δημόσιου πανεπιστημίου και την απαίτησή τους να 

εκκενωθεί πάραυτα ο χώρος, προκειμένου να αποδοθεί στην προβλεπόμενη 

λειτουργία του. 

Η Πρυτανεία έχει προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες και είναι βέβαιη 

ότι οι δημοκρατικοί φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας θα ασκήσουν, πάντα 

στο πλαίσιο της νομιμότητας, όση πίεση είναι αναγκαία προκειμένου να ανακτηθεί 

ο πανεπιστημιακός χώρος που έχει παρανόμως καταπατηθεί. Σε κάθε περίπτωση 

αυτή η πρακτική δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.  

 


