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Θέμα: Η θέση της ΠΡΩΠΑΙΔΕΙΑ για τη δολοφονική επίθεση εναντίον πολίτη από τους γνωστούς 
άγνωστους, που εδρεύουν και εκπαιδεύονται στο ιστορικό και εμβληματικό κτίριο του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. 
 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε πολύ πρόσφατα ότι επιτέλους λειτουργεί το πρώτο ξενόγλωσσο -
πολύγλωσσο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο ενός δημοσίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος -και μάλιστα του πλέον ελληνοκεντρικού και υπερσυντηρητικού σε σχετικά θέματα-  
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου! Προφανώς και οφείλουμε να απευθύνουμε τα 
συγχαρητήριά μας, με τον προσήκοντα σεβασμό, στην Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τον Υπουργό 
Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου και, βεβαίως, την ακαδημαϊκή ηγεσία του Ιδρύματος! 
 
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες (για παράδειγμα παραπέμπουμε στο ενημερωτικό κείμενο [1]), 
το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων και πέραν της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Πέραν δε των υψηλού επιπέδου θεωρητικών σπουδών που προσφέρει, 
δίδει τη δυνατότητα στους φοιτητές του στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας -δεν 
γνωρίζουμε ακριβώς- να αποκομίσουν πλούσιες εμπειρίες σε πραγματικές συνθήκες μάχης εκ του 
συστάδην με τις αστυνομικές δυνάμεις, με φιλήσυχους  πολίτες και με τις λοιπές «δυνάμεις 
καταστολής». Να χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα μέσα, που μπορούν να προμηθευτούν από 
τους αποθηκευτικούς χώρους του Μετσόβιου, αλλά και να εξασκηθούν στην κατασκευή τους, 
ανενόχλητοι και προστατευόμενοι από ένα αδιαπέραστο τείχος ασύλου, που υψώνει το νέο 
θεσμικό πλαίσιο του Υπουργού κυρίου Γαβρόγλου.   
 
Αποτέλεσμα της δράσης αυτών των σύνθετων ‘’μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων’’ αποτελεί και το 
χθεσινό θλιβερό γεγονός του σοβαρού τραυματισμού της δικηγόρου από φωτοβολίδα ευθείας 
βολής- την οποία εκτόξευσαν οι κουκουλοφόροι κατά ομάδας φωτορεπόρτερ (βλέπε [2], [3]). 
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο τελευταίο αυτό θύμα της «αντιεξουσιαστικής» 
βίας και ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Ειρωνεία της τύχης, το θύμα είναι Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού!  

Η επίθεση σε βάρος φιλήσυχων πολιτών είναι επίθεση εναντίον της καρδιάς και της πεμπτουσίας 
της Δημοκρατίας, ειδικά όταν αυτή τελείται την ημέρα του εορτασμού του αγώνα των απλών 
πολιτών κατά της χούντας και κάθε μορφής τυραννίας. 

Δυστυχώς, τα φαινόμενα αυτά ήταν απολύτως προβλέψιμα. Δεν ήμασταν μάντεις κακών όταν 
συχνά τα τελευταία χρόνια εκφράζαμε τους φόβους μας για απευκταία, μη αναστρέψιμα γεγονότα 
(για παράδειγμα, βλέπε, [4]).   
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Ελπίζουμε το τμήμα εκείνο της κοινωνίας μας που διατηρεί τα δημοκρατικά του αντανακλαστικά 
να αντιδράσει άμεσα και καταλυτικά. Η δημοκρατία μας θα αντέξει. Όπως συνέβη και στο 
παρελθόν σε σκοτεινότερες στιγμές για τη χώρα. 

Οι περιστάσεις επιβάλλουν την ανάληψη δράσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας κατά της 
βίας και της τρομοκρατίας. Τα δημοκρατικά κόμματα, οι ακαδημαϊκές ηγεσίες, ο πνευματικός και 
ο επιστημονικός κόσμος της χώρας, αλλά και άλλοι φορείς, όπως το δικαστικό σώμα και οι 
δυνάμεις προστασίας των πολιτών, είναι καιρός πια να αναλάβουν δράση.  

Από τον κ. Γαβρόγλου, δεν περιμένουμε τίποτα. Τον καλούμε όμως ή να σταματήσει την από 
βήματος της Βουλής αρλουμπολογία τύπου «Υπάρχει πρόβλημα παραβατικότητας σε ορισμένα 
Πανεπιστήμια. Για ποιους όμως λόγους; Ας κάνουμε μία προσπάθεια να κατανοήσουμε τους 
βαθύτερους λόγους και να μην μείνουμε σε επιφανειακές διαπιστώσεις. Τους λόγους 
περιθωριοποίησης της νεολαίας. Τα σοβαρά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει αυτοκριτικά το 
εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Ας στοχαστούμε τις νέες πραγματικότητες της κοινωνίας μας και 
μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο, ας δημιουργήσουμε τους όρους υπέρβασης των αδιεξόδων» ή 
να δοκιμάσει να την εφαρμόσει στην πράξη με τους μπαχαλάκηδες των Εξαρχείων, χωρίς όμως 
συνοδεία αστρυνομικής φρουράς. Αν επιλέξει το δεύτερο, του ευχόμαστε προκαταβολικά και από 
καρδιάς καλή ανάρρωση.    
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