
Εκκλήσεις κάνουν οι Πρύτανεις να σταματήσουν τα έκτροπα στα 
Πανεπιστήμια και δηλώνουν ότι θα προστατεύσουν, όσο μπορούν, 
τα συμφέροντα των φοιτητών.

Καταδικάζουν και οι νεολαίες Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ τις καταλήψεις 
και τις βίαιες εκδηλώσεις.

Μιλούν στη «Μ» οι πρυτάνεις του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου Α
θηνών και Θεσσαλονίκης και οι πρόεδροι των Νεολαιών Ν.Δ. και 
ΠΑΣΟΚ.

Νουτσόπουλος: Αρκετά εκατομμύρια
«Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε

χνείο δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί. Το μόνο που μπορώ να πω 
σίγουρα είναι ότι ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια, καθώς α
φορούν σε τεχνικό εξοπλισμό, κυρίως σε ηλεκτρονικούς υπολο
γιστές».

Αυτά τόνισε στην «Μ» ο πρύτανης του ΕΜΠ κ. Νουτσόπουλος, 
υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Τις ζημιές θα τις πληρώσει 
-  ποιος άλλος -  ο ελληνικός λαός».

Σταθόπουλος: Ανατρέπονται οι εξετάσεις
«Από ό,τι ξέρω οι ζημιές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εί

ναι πολύ μεγάλες, καθώς έχουν γίνει κλοπές και βανδαλισμοί.
Όσον αφορά τώρα το Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτό που θέλω 

να τονίσω είναι ότι οι ζημιές δεν είναι τόσο υλικές, όσο η ανατρο
πή του εξεταστικού προγράμματος».

Αυτά υπογράμμισε στην «Μ» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, για να συνεχίσει:

«Με τη σημερινή ημέρα και με την υπόθεση ότι οι Γενικές Συ
νελεύσεις των Σχολών θα αποφασίσουν να σταματήσουν τις κα
ταλήψεις, έχουν ήδη χαθεί τρεις ημέρες από το εξεταστικό Πρό
γραμμα. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα ε
λεύθερες ημέρες για να δοθούν τα μαθήματα που αναβλήθηκαν 
και αυτό σημαίνει, με δεδομένες τις δυσκολίες που υπάρχουν, ότι 
χάνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα από τις δώδεκα περίπου του

εαρινού εξαμήνου».

Τρακατέλλης: Τρομερές οι ζημιές
Ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Αντώνης Τρα

κατέλλης μιλώντας στη «Μ» και απαντώντας στο ερώτημα πώς 
προστατεύονται τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των σπουδαστών που εμποδίζονται να δώσουν εξετάσεις, είπε:

«Οι ίδιοι οι φοιτητές προστάτευσαν τους εαυτούς τους. Τη Δευ
τέρα προσήλθαν κανονικά και έδωσαν τις εξετάσεις τους ενώ σε 
πολλές σχολές έγιναν κανονικά και τα μαθήματα. Όσον αφορά 
το ερώτημα δεν υπάρχει τρόπος προστασίας. Όταν δεν μπορούν 
οι ίδιοι να κάνουν κάτι, τι θα μπορέσει να κάνει η Πρυτανεία. Χρειά
ζεται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Ε
πίσης το Πανεπιστήμιο και όλα βέβαια τα πανεπιστήμια πρέπει 
να συζητήσουμε καλύτερους τρόπους προστασίας του ασύλου. 
Είτε αυτό λέγεται φυλακές, είτε πανεπιστημιακή αστυνομία, είτε 
ομάδα φοιτητών που θα πληρώνονται από το Πανεπιστήμιο για 
να προστατεύουν τους χώρους όπου φοιτούν. Ακόμη πρέπει να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και ο Τύπος. Πιστεύω ότι αν τα 
άτομα που έχουν κάνει αποθήκη διαμαρτυριών το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο ήξεραν ότι υπάρχει σοβαρή αντίδραση δεν θα εί
χαν το θράσος να κάνουν τίποτα».

Αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν προκληθεί στα κτίρια και 
γενικότερα στο Πανεπιστήμιο ο κ. Τρακατέλλης σημείωσε ότι εί
ναι πολλές. «Μόνο στο παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής σχολής οι 
ζημιές είναι τρομερές. Χρειάζεται και πάλι βάψιμο μέσα και έξω, 
ενώ θέλουν τρίψιμο όλα τα μάρμαρα. Για να μην αναφέρουμε τις 
ζημιές στη Θεολογική σχολή από την εμπρηστική ενέργεια».

Ποιος θα κληθεί να τα πληρώσει αυτά;» αναρωτιέται ο κ. Τρα
κατέλλης. «Φυσικά ο Έλληνας φορολογούμενος. Το πανεπιστή
μιο δεν είχε υπολογίσει αυτές τις ζημιές και δεν έχει αντίστοιχα 
κονδύλια. Ίσως θα πρέπει να αφήσουμε το κτίριο όπως είναι για 
να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει».

Ο πρύτανης του ΑΠΘ απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις 
ζημιές που έχει υποστεί το ίδρυμα τον τελευταίο χρόνο (1989) από 
ανάλογες ενέργειες θα πει: «Είναι ζημιές εκατομμυρίων. Θα ανα
φέρω μόνο μερικά περιστατικά. Η μεγάλη κλοπή που έγινε στην

Φυσικομαθηματική με ζημιές 2.000.000 σρΧ. Ή πυρκάγια στην ί
δια σχολή με κόστος 1.500.000 δρχ. Τα καθημερινά γραψίματα 
στους τοίχους από διαμαρτυρόμενους. Δεν θυμάμαι τι άλλα..,».

Και το πρόβλημα παραμένει άλυτο.
Η κατάληψη των αναρχικών συνεχίζεται και λύση δεν βρίσκε

ται.
Το πανεπιστήμιο έχει καταντήσει πλέον -  όπως χαρακτηριστι

κά είπε ο κ. Τρακατέλλης -  αποθήκη διαμαρτυριών.

Μαύρος: «Λογική» βανδαλισμών
Σχολιάζοντας, τα των καταλήψεων, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ κ. 

Σταμάτης Μαύρος έκανε στην «Μ» την ακόλουθη δήλωση:

«Η ΕΦΕΕ έκανε με την τελευταία της απόφαση, ένα ακόμη λά
θος. Μη εκπροσωπώντας ουσιαστικά τίποτα στο φοιτητικό κίνη
μα, πήρε μιαν ανεξήγητη απόφαση για αποχές και καταλήψεις στα 
Πανεπιστήμια. Οι περιστασιακές πλειοψηφίες που δημιούργησαν 
εντός της ΕΦΕΕ, οι τελευταίοι "βαρόνοι”  της αριστερός (Γραφι- 
κοί, Αριστερές Συσπειρώσεις, PAN και ΚΚΕ εσ.) καθώς και λίγοι 
θερμόαιμοι καταλήψιες, σε συνελεύσεις των 40 ατόμων μόλις, ενώ 
οι Σχολές αριθμούν εκατοντάδες μέλη, οδήγησαν τα Πανεπιστή
μια σε εκρηκτική κατάσταση.

Γεγονός είναι ότι ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες σοβαρές αντιδρά
σεις μέσα στο φοιτητικό κίνημα. Οι φοιτητές δεν είναι διατεθιμέ- 
νοι να εμπιστευθούν στις αριστερές μειοψηφίες τις τύχες τους.
Δεν δέχονται "καπέλωμα” από κανέναν. Αλλά οι καταλήψεις γιατί 
γίνονται: "Διότι η απόφαση του Δικαστηρίου για τον Μελίστα έρ
χεται σε αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα” , λένε οι καταλήψιες. Α
λήθεια, την ίδια ώρα οι δικές τους καταλήψεις, οι αποχές από τις 
εξετάσεις, οι καταστροφές, οι κλοπές, οι βανδαλισμοί κ.λπ., δεν 
έρχονται σε αντίθεση με το αίσθημα των φοιτητών; Δεν αναιρεί
ται έτσι η ίδια τους η "λογική” ; Γ Γ αυτό οι καταλήψιες βιάστηκαν 
να κάνουν καταλήψεις, πριν γίνουν φοιτητικές συνελεύσεις;

Η ΟΝΝΕΔ καταγγέλλει απερίφραστα τις καταλήψεις και τους 
βανδαλισμούς, καθώς επίσης και αυτούς που βρίσκονται από πί
σω τους. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θα εγγυηθεί τη λειτουργία της δημοκρα

τίας στους φοιτητικούς συλλόγους».

Τόγιας: Δυσφήμιση του κινήματος
Σε δήλωσή του προς την «Μ» ο γραμματέας της νεολαίας ΠΑ

ΣΟΚ κ. Βασίλης Τόγιας υπογραμμίζει:
«Η προκλητική αθώωση του Μελίστα είναι εύλογο να δημιουρ

γεί αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στο χώρο της 
νέας γενιάς, με την αυξημένη ευαισθησία της ενάντια στην κατα
στολή και τον αυταρχισμό.

Όμως αυτή η γνήσια διάθεση διαμαρτυρίας που εξέφρασε η 
μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, έγινε αντικείμενο εκμετάλλευ
σης από κάποιες δυνάμεις που λειτουργούν έξω από τις κοινωνι
κές διαθέσεις.

Έτσι παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατάληψης πανεπιστημιακού 
χώρου όπως στο ΕΜΠ, αλλά και αποφάσεις της πλειοψηφίας του 
Κ.Σ. της ΕΦΕΕ που δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατα
γραφή δυνάμεων στο φοιτητικό κίνημα, με αποτέλεσμα να διώ
χνουν τους φοιτητές από το χώρο δράσης τους.

Αντί τα Πανεπιστήμια, με τη ζωντανή παρουσία και την ενεργό 
συμμετοχή των φοιτητών, να γίνουν κέντρα διαμαρτυρίας και αμ
φισβήτησης για την προκλητική αθωωτική απόφαση, μετατρέπον- 
ται σε έρημα και απρόσωπα κτίρια που πολλές φορές μάλιστα κα- 
ταστρέφονται.

Οι μεθοδεύσεις αυτές μόνο στη δυσφήμιση και την αποδυνά- 
μωση του φοιτητικού κινήματος συμβάλλουν ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρουν άλλοθι στην ανάπτυξη συντηρητικών πολιτικών στη 
ρ ινωνία  και στη νέα γενιά ιδιαίτερα.
I  Η παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής και της εξεταστικής διαδι
κασίας στα πανεπιστήμια, όταν μάλιστα έχει "αποφασιστεί”  από 
συνελεύσεις που είτε δεν απαρτίζονται από φοιτητές, είτε από 
Ισχνές και μη αντιπροσωπευτικές συνελεύσεις φοιτητών είναι κα- 
παχρηστική και αποτελεί παραβίαση των αρχών και της δεοντο
λογίας του φοιτητικού κινήματος και του πανεπιστημιακού ασύ- 
λου».

«Η εικόνα που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τα ΑΕΙ μπορεί να 
χαρακτηριστεί το λιγότερο θλιβερή. Διάλυση, βία και νόθευση της 
βούλησης των φοιτητών, είναι στοιχεία που τη συνθέτουν».

Αυτό επισημαίνει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας

ότι η γνωστή ομαδούλα των 11 συνεπικουρούμενη από την «προο
δευτική» ΠΑΣΠ έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, χωρίς να σε
βαστεί ούτε στο ελάχιστο τους φοιτητές που όμως «αρνήθηκαν 
να υποκύψουν στα πλαστά διλήμματα και απείχαν από κάθε δια
δικασία».
• Η ΠΑΣΠ σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει τις μικροκομματικές 
μεθοδεύσεις των δυνάμεων που συγκροτούν μεθοδεύσεις των δυ
νάμεων που συγκροτούν την πλαστή πλειοψηφία των 11 στο Κ.Σ. 
της ΕΦΕΕ. Δηλώνε μάλιστα κατηγορηματικά, εκφράζοντας την αν
τίθεσή της στη λογική των καταλήψεων, ότι θα αποτρέψει τέτοιες 
ενέργειες που υπονομεύουν τη συγκρότηση ενός προοδευτικού 
ρεύματος στη νεολαία ενάντια στην καταστολή και τον αυταρχι- 
σμό. Η ΠΑΣΠ καταδικάζει τον εξευτελισμό της έννοιας του πανε
πιστημιακού ασύλου και προτείνει να περάσει η σκυτάλη της δια
μαρτυρίας κατά της προκλητικής αθώωσης του Μελίστα στα χέ
ρια του συνόλου των φοιτητών.

Τέλος προκαλεί όσους πιστεύουν ότι η διακοπή της λειτουρ
γίας των Σχολών εκφράζει τη θέληση των φοιτητών να θέσουν 
το ζήτημα σε καθολικό φοιτητικό δημοψήφισμα αύριο.
•  Το ελληνικό τμήμα της διεθνούς ένωσης αστυνομικών εξέδω
σε χθες ανακοίνωση, στην οποία χαρακτηρίζεται «ανεύθυνη», κά
θε κριτική προς τη δικαστική απόφαση, που αθώωσε τον αστυφύ
λακα Μελίστα.

Στην ανακοίνωση καταδικάζεται κάθε προσπάθεια ηθικής και 
κοινωνικής εξόντωσης του Μελίστα και επισημαίνεται ότι είναι ά
δικο και επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται τα αστυνομικά όργανα 
ως εξιλαστήρια θύματα των κοινωνικών συγκυριών και αδυναμιών.

Καταλήγοντας, η διεθνής ένωση αστυνομικών εκφράζει τη λύ
πη των μελών της για τον άδικο θάνατο ενός νέου ατόμου, το ο
ποίο «οδηγήθηκε ως εκεί από φορείς που επιβουλεύονται την έν- 
νομη τάξη».
• Θεσσαλονίκη (Γραφεία «Μ»). Την αγανάκτησή τους και την α
νησυχία τους για τα έκτροπα αντικοινωνικών στοιχείων εκφρά
ζουν τα μέλη του Συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών και Οπλι
τών Χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος.

Επίσης εκφράζουν την πικρία τους για τις δηλώσεις υπεύθυ
νων πολιτικών παραγόντων κατά της απόφασης της Δικαιοσύνης 
η οποία αθώωσε τον Μελίστα.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι συμπαρίστανται ολόψυχα 
στο έργο των οργάνων της τάξεως και των δικαστικών λειτουρ
γών.


