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Το πρόβληµα και τα γεγονότα 
   

Στους φοιτητές Φυσικής του Τµήµατός µας διδάσκουµε να µελετούν καλά τα 
δεδοµένα ενός προβλήµατος προτού προσπαθήσουν να το λύσουν. Τις τελευταίες 
ηµέρες βοµβαρδιζόµαστε από πληροφορίες σχετικές µε συµβάντα που έλαβαν χώρα 
στο  Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης πριν από ένα περίπου χρόνο. Και 
φυσικά κάθε ένας έχει την άποψή του για αυτά. Ποιά είναι όµως τα γεγονότα; 

Το καλοκαίρι του 2011 ενα µέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν ανάστατο γιατί  
ένας νέος νόµος για την ανώτατη εκπαίδευση είχε κατατεθεί πρός ψήφιση στην 
Βουλή.  Στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα έγιναν κινητοποιήσεις κατά του νόµου  από 
µικρές ή και µεγαλύτερες οµάδες πολιτικοποιηµένων φοιτητών.  Στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης η  Γενική Συνέλευση φοιτητών του Tµήµατος Φυσικής αποφάσισε να κάνει 
κατάληψη του Τµήµατος κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας της εξεταστικής 
περιόδου όταν είχαν µείνει περί τα τέσσερα υπό εξέταση υποχρεωτικά µαθήµατα. Στην 
διάρκεια της «κατάληψης» οι φοιτητές απλά δεν προσήλθαν στις εξετάσεις.  Στο χώρο 
του τµήµατος δεν έγινε καµιά εκδήλωση και οι φοιτητές είτε πήγαν στά σπίτια τους ή 
στις παραλίες.  Στό µεταξύ  ο νόµος  4009/2011 (νόµος Διαµαντοπούλου) είχε ήδη 
ψηφισθεί από ευτύτατη πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων και  βρισκόταν σε ισχύ. 
Το Τµήµα Φυσικής, το οποίο τηρεί ευλαβικά και µε συνέπεια τις ηµεροµηνίες 
µαθηµάτων και εξεταστικών τους προς το συµφέρον διδασκόντων και διδασκοµένων, 
ενηµέρωσε εκ των προτέρων τους φοιτητές του για την γνωστή του θέση ότι δεν 
επιτρέπονται καταλήψεις δηµοσίων χώρων όπως τα Πανεπιστήµια και  ότι 
αναπληρώσεις εξετάσεων εκτός της επίσηµης εξεταστικής περιόδου δεν γίνονται.  Η 
έναρξη του εξαµήνου έγινε κανονικά την Δευτέρα 26/9/11.  

Τη  Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 έγινε προγραµµατισµένη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του 
Τµήµατος Φυσικής στην  οποία δεν παρευρέθηκα λόγω απουσίας µου στο εξωτερικο.  
Πλήθος φοιτητών από το τµήµα αλλά και άλλα τµήµατα προσήλθαν κατά την διάρκεια 
της ΓΣ και απαίτησαν να γίνει εξέταση των µαθηµάτων που δεν εξετάστηκαν µε 
υπαιτιότητα των ιδίων.  Η ΓΣ αρνήθηκε εκτός των άλλων γιατί η διεξαγωγή εξετάσεων 
εκτός εξεταστικής περιόδου απαγορεύεται ρητά από το νόµο 4009/2011. Στην 
συνέχεια οι οµάδες φοιτητών κράτησαν τους  δεκαεπτά καθηγητές του Τµήµατος 
Φυσικής όµηρους για δεκατρείς ώρες, από τις δύο το απόγευµα µέχρι τα ξηµερώµατα 
της επόµενης ηµέρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος.  Κατά την διάρκεια 
της οµηρίας η κατάσταση ήταν έκρυθµη, τα τοπικά κανάλια κάλυψαν επιτοπίως το 
γεγονός, ο Πρύτανης του ιδρύµατος κ. Ε. Στεφάνου προσπάθησε να βρει λύση, ενώ η 
αστυνοµία και ο εισαγγελέας δεν επενέβησαν. Ασκήθηκε κατ’ επανάληψη τόσο φυσική 
όσο και ψυχολογική βία στους καθηγητές οι οποίοι προπηλακίστηκαν, εξυβρίστηκαν 
και κρατήθηκαν όµηροι, ενώ παράλλήλα έγιναν βανδαλισµοί και καταστροφές στο 
κτίριο. Η οµηρία έληξε εν τέλει µετά από δεκατρείς ολόκληρες ώρες. 

Οι δεσµώτες καθηγητές του Τµήµατος Φυσικής, ως αυτόπτες µάρτυρες, αναγνώρισαν 
δώδεκα από τους φοιτητές που τους κράτησαν οµήρους και  ζήτησαν εγγράφως από 
τα αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου να εξετάσουν εάν σύµφωνα µε τον εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας του Πανεπιστηµίου η βίαιη οµηρία τους επί δεκατρείς ώρες και 
η διακοπή της ΓΣ του Τµήµατος από τους δώδεκα φοιτητές συνιστούν πειθαρχικά 
παραπτώµατα.  Ανεξάρτητα από αυτό, η εισαγγελία Ηρακλείου ξεκίνησε διαδικασία για 
να εξετάσει εάν κατά την διάρκεια του βίαιου περιορισµού των δεκαεπτά καθηγητών 
διεπράχθησαν τυχόν ποινικά διώξιµες πράξεις. 
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Το Πανεπιστήµιο Κρήτης αποφάσισε την διενέργεια εξέτασης του συµβάντος την οποία  
ανέθεσε στον  πρώην αντιπρύτανη κ. Ι. Παπαµατθαιάκη. Το σχετικό πόρισµα 
παραδόθηκε στην Κοσµητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών τον 
Φεβρουάριο 2012. Η Κοσµητεία, αφού διερεύνησε την νοµική πλευρά της υπόθεσης, 
αποπειράθηκε να συνεδριάσει για το εν λόγω θέµα υπό την ιδιότητά της ως 
πειθαρχικό συµβούλιο την Δευτέρα 21/10/2012 αλλά παρεµποδίσθηκε από οµάδες 
φοιτητών. 
 
Στην πρόσφατη διαδικασία υπήρξε έντονη πολιτική εµπλοκή συµβατή µε την  
«παράδοση»  τριάντα και πλέον χρόνων που θέλει τα κόµµατα να παρεµβαίνουν και 
να έλεγχουν τις ακαδηµαικές διαδικασίες. Στην «προοδευτική» Οργουελική 
Νεαγλώσσα  οι παραβάτες αναγορεύονται σε ήρωες, η κατάλυση των ακαδηµαικών 
ελευθεριών  σε δηµοκρατική διαδικασία και ο καταναγκαστικός αποκλεισµός των 
καθηγητών του τµήµατος σε  διεκδίκηση κάποιων αυτοπροσδιοριζόµενων 
δικαιωµάτων.  Τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν µε το θέµα αλλά η δηµοσιογραφική δεοντολογία 
τους δεν έφτασε τοσο µακρυά ωστε να ζητήσουν και την άποψη κάποιου από τους 
έγκλειστους καθηγητές.   
 
Οι καθηγητές του Τµήµατος Φυσικής λοιδωρούνται άλλη µία φορά για την 
ευσυνειδησία τους.  Επειδή έχουν καθαρές και ακλόνητες αρχές, δεν ενδίδουν σε 
πολιτικές πιέσεις, θεωρούν οτι στην έρευνα και τη διδασκαλία δεν χωρούν εκπτώσεις 
και επειδή δεν υποτάσσονται στον επιβαλλοµενο κοµµατικοδίαιτο φοιτητικό 
συνδικαλισµό.  Επειδή δηλαδή δεν συµµετέχουν  στις εθνικά κατοχυρωµένες 
διαδικασίες που µας οδήγησαν εδώ που βρισκόµαστε σήµερα.  Προς το παρόν 
ανέχουν. Γιά πόσο; 
 

 

 
 

  
 

 


