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Ψήφισµα για το ζήτηµα του Πανε�ιστηµιακού Ασύλου1 

 

 

Η Εθνική Ε	ιτρο	ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ	ου (ΕΕ∆Α) αφού 

έλαβε γνώση και συζήτησε τις εισηγήσεις της Καθηγήτριας κας Α. 

Γιωτο	ούλου-Μαραγκο	ούλου και του κ. Α. Θεοδωρίδη, µελών της ΕΕ∆Α, 

σχετικά µε την 	ροστασία του 	ανε	ιστηµιακού ασύλου και τις σχετικές 

ρυθµίσεις του νέου νόµου, ανέθεσε στον Καθηγητή κ. Α. Μανιτάκη να συντάξει 

κείµενο ψηφίσµατος µε βάση τις εισηγήσεις, την α	ό 27.09.07 συζήτηση στην 

Ολοµέλεια και τη δική του 	αρέµβαση, το ο	οίο έχει ως εξής: 

 

Το AανεAιστηµιακό άσυλο αAοτελεί τη θεµελιωδέστερη εγγύηση της 

ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αAόλυτα συνυφασµένη µε την ύAαρξη και 

λειτουργία κάθε AανεAιστηµιακού ιδρύµατος. Καθιερώθηκε αAό την Aρώτη 

εµφάνιση των AανεAιστηµίων, αAό τη δύση δηλαδή του µεσαίωνα, στις 

Aρώτες AανεAιστηµιακές µονάδες της Ιταλίας, στην Παβία και στη Πάντοβα. 

Στρεφόταν κατά του εκκλησιαστικού σκοταδισµού της εAοχής και εναντίον 

κάθε εAέµβασης στην ελευθερία της σκέψης, της έρευνας και της 

διδασκαλίας. Συνδέθηκε µε αγώνες σκληρούς και στάσεις ηρωικές Aου 

έφταναν µέχρι τη διακινδύνευση της ζωής Aνευµατικών ανθρώAων. Για το 

λόγο αυτό θεωρείται εγγύηση συνυφασµένη µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία. 

Ανάλογη, αν και µικρότερης σχετικά έκτασης και έντασης υAήρξε και 

η ιστορία του στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η Aερίοδος, Aριν αAό τη 

δικτατορία και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης ΑAριλίου 1967. 

Οι φοιτητικοί αγώνες και οι µαζικές φοιτητικές κινητοAοιήσεις µε 
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αιτήµατα τη ∆ηµοκρατία και την Ελευθερία τον Νοέµβριο του 1973 στο 

Πολυτεχνείο οδήγησαν στην κατάρρευση της δικτατορίας και µετέτρεψαν 

το AανεAιστηµιακό άσυλο σε AροAύργιο διεκδικήσεων και αγώνων  και τους 

χώρους του AανεAιστηµίου, ανοιχτούς και κλειστούς, σε Aροστατευτική 

ασAίδα των ελευθεριών γενικά. 

Παρόλο Aου το AανεAιστηµιακό άσυλο δεν υAήρξε Aοτέ ρητά 

συνταγµατικά κατοχυρωµένο, δεν υAάρχει η Aαραµικρή αµφιβολία ωστόσο 

ότι αAοτελεί εγγύηση συνταγµατικής AεριωAής και ισχύος, αAόλυτα 

συνυφασµένη µε την ελευθερία της AανεAιστηµιακής έρευνας και 

διδασκαλίας και γενικότερα µε την ελεύθερη διακίνηση και Aάλη των 

ιδεών. 

Το AανεAιστηµιακό άσυλο αAοτελεί µία συνταγµατικά κατοχυρωµένη, 

θεσµική εγγύηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, για χάρη της οAοίας 

υAάρχει. Στηρίζει την αυτοδιοίκηση των AανεAιστηµιακών ιδρυµάτων και 

στηρίζεται αAό αυτήν. 

Στέφεται, Aρώτα και κύρια, κατά τις κρατικής εξουσίας και αAοκλείει 

κυρίως τις αυθαίρετες –χωρίς άδεια- Aαρεµβάσεις ή εισβολές των 

αστυνοµικών αρχών στους AανεAιστηµιακούς χώρους. Αντιµάχεται όµως και 

κάθε είδους αστυνόµευση και κάθε αAόAειρα φίµωσης, ελέγχου, εξαγοράς ή 

χειραγώγησης της διδασκαλίας και της ελεύθερης έρευνας και διάδοσης των 

ιδεών. Προστατεύεται έναντι Aάντων, τόσο έναντι της κρατικής εξουσίας όσο 

και έναντι των ιδιωτών ή τρίτων, (ατόµων, οµάδων, εAιχειρήσεων). Την 

εγγύηση του AανεAιστηµιακού ασύλου την αAολαµβάνουν τα 

AανεAιστηµιακά ιδρύµατα αλλά και κάθε οργανωµένη µονάδα ανώτατης 

Aαιδείας, -AανεAιστηµιακή ή τεχνολογική (ΑΕΙ και ΤΕΙ)-, ανεξάρτητα αAό 

τη νοµική µορφή Aου έχει, Aου µAορεί να είναι νοµικό AρόσωAο δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου. Η ανεξαρτησία της γνώµης των AανεAιστηµιακών 

δασκάλων αλλά και της ελεύθερης έρευνας και διακίνησης κάθε είδους 

ιδεών των σAουδαστών και των ερευνητών είναι αAόλυτη και δε µAορεί να 

εξαρτάται αAό νόµους, υAουργικές αAοφάσεις, εγκρίσεις ή άδειες ούτε να 

εκβιάζεται ή να χειραγωγείται αAό ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και χορηγούς. 
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∆ικαιούνται να αAολαµβάνουν της Aροστασίας του AανεAιστηµιακού 

ασύλου όλα τα µέλη της AανεAιστηµιακής κοινότητας, ατοµικά και 

συλλογικά, ως άτοµα και ως αρχές. Φορείς άρα του AανεAιστηµιακού ασύλου 

είναι οι φορείς της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, όσοι συµµετέχουν στη 

διδασκαλία, έρευνα και στη διάδοση των γνώσεων, διδάσκοντες και 

διδασκόµενοι. Τη φροντίδα και την ευθύνη της ειρηνικής και ελεύθερης 

αAόλαυσης των αγαθών του AανεAιστηµιακού ασύλου καθώς και της 

αAοτελεσµατικής Aροστασίας του την έχουν κατά Aρώτο και κύριο λόγο οι 

AανεAιστηµιακές αρχές. Η ίδια η αυτοδιοίκηση των AανεAιστηµίων 

συνεAάγεται και συνεAιφέρει την ανάθεση στις AανεAιστηµιακές αρχές της 

αρµοδιότητας φύλαξης των AανεAιστηµιακών χώρων και ασφαλούς και 

ειρηνικής αAόλαυσης των ακαδηµαϊκών ελευθεριών. Την ευθύνη όµως της 

Aροστασίας των χώρων αυτών αAό κάθε είδους καταστροφές ή αναίτιες 

φθορές την εAωµίζονται, ατοµικά και συλλογικά, και όλα τα µέλη της 

AανεAιστηµιακής κοινότητας και κάθε οργανωµένος φορέας των σAουδαστών 

ή των καθηγητών, όAως είναι οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι συνδικαλιστικές, οι 

Aολιτικές ή Aολιτιστικές οργανώσεις τους. 

Οι χώροι Aου καλύAτονται αAό το AανεAιστηµιακό άσυλο είναι οι 

φυσικοί χώροι, οι εν γένει εγκαταστάσεις καθώς και οι εικονικοί χώροι 

(ηλεκτρονικοί  ή του κυβερνοχώρου), κύριοι και βοηθητικοί, όAως είναι τα 

αµφιθέατρα, οι χώροι τέχνης, ψυχαγωγίας, εστίασης ή σίτισης και βέβαια 

και οι ανοικτοί χώροι, Aλατείες, Aροαύλιο ή τα AροAύλαια, όAου 

συντελούνται η διδασκαλία, η έρευνα και η διακίνηση των ιδεών καθώς και 

η ψυχαγωγία των σAουδαστών. 

Είναι Aροφανές εξάλλου ότι το AανεAιστηµιακό άσυλο δε µAορεί να 

αAοτελεί το Aρόσχηµα για τη διάAραξη αξιόAοινων Aράξεων ούτε η 

εAίκλησή του µAορεί να αAοτελέσει νόµιµο λόγο άρσης του αδίκου. Το 

άσυλο δεν Aαρέχει Aοινική ή αστική ασυλία σε όσους, AανεAιστηµιακούς ή 

τρίτους, καταστρέφουν δηµόσια αγαθά και Aροβαίνουν αναίτια και 

αδικαιολόγητα σε βιαιοAραγίες ή σε Aοινικά αδικήµατα. Είναι γνωστό 

εξάλλου ότι η διάAραξη αυτόφωρων κακουργηµάτων καθώς και η 

διακινδύνευση της ζωής εAιτρέAουν και δικαιολογούν τη χωρίς άδεια είσοδο 
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αστυνοµικών δυνάµεων στους AανεAιστηµιακούς χώρους, µετά αAό 

Aαραγγελία των αρµόδιων εισαγγελικών αρχών, για την Aροστασία της ζωής 

και άλλων σηµαντικών εννόµων αγαθών Aου κινδυνεύουν άµεσα. 

Το AανεAιστηµιακό άσυλο είναι ένα δικαίωµα ιερό, µε ιστορία αιώνων 

στην Ελλάδα και στην ΕυρώAη, και το δυσφηµίζουν ή συµβάλλουν στον 

εκφυλισµό του όσοι ανεύθυνα και εAιAόλαια το µετατρέAουν ή αφήνουν να 

µετατραAεί ή καλύAτουν ιδεολογικά τη µετατροAή του αAό άσυλο των ιδεών 

σε άσυλο βιαιοAραγιών και καταστροφών. 

Ο Aρόσφατος νόµος για την ανώτατη Aαιδεία τροAοAοίησε τον 

Aαλαιότερο σχετικά µε την Aροστασία του AανεAιστηµιακού ασύλου χωρίς 

να καταστήσει όµως την Aροστασία του ασύλου καλύτερη ούτε ασφαλέστερη. 

Αντίθετα, µε µία σειρά διατάξεων του και ειδικά εκείνη του άρθρου 2 Aαρ. 5 

του Ν. 1268/1982, όAως τροAοAοιήθηκε αAό το νέο νόµο, διευρύνθηκαν 

υAέρµετρα οι αξιόAοινες Aράξεις και έγινε η Aεριγραφή τους µε 

γενικόλογους και αόριστους Aροσδιορισµούς έτσι ώστε να καθίσταται η εκεί 

Aρόβλεψη των αξιόAοινων Aράξεων αντίθετη στους συνταγµατικούς 

ορισµούς του άρθρου 7 Σ Aου εAιβάλλει τη βέβαιη και ειδική Aεριγραφή της 

αξιόAοινης Aράξης. (Βλ. σχετικά και τη θέση του καθηγητή Ν. 

ΠαρασκευόAουλου όAως δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδες). 

Η Aαραβίαση Aάντως του ασύλου κινδυνεύει, βέβαια, ακόµη και 

σήµερα, κυρίως αAό τις δηµόσιες αρχές και ειδικά αAό τις αστυνοµικές, 

αAέναντι στις οAοίες και στρέφεται. Όµως οι τρίτοι ή οι οµάδες ατόµων Aου 

εισβάλλουν αυθαίρετα στους AανεAιστηµιακούς χώρους δεν Aαραβιάζουν, αν 

θέλουµε να κυριολεχτήσουµε, το AανεAιστηµιακό άσυλο, αAλώς 

χρησιµοAοιούν το άσυλο καταχρηστικά καταστρέφοντας και καταAατώντας 

τους χώρους του διαAράττοντας, ενδεχοµένως, άλλου είδους αξιόAοινες 

Aαραβιάσεις, όχι όµως εκείνη της Aαραβίασης του ασύλου. Οι βιαιοAραγίες 

Aου διαAράττονται οδηγούν, Aάντως µακροAρόσθεµα, σίγουρα στον 

εκφυλισµό του AανεAιστηµιακού ασύλου και στην αAάλειψη της αίγλης και 

της ηθικής ακτινοβολίας του. Το ίδιο κάνουν και οι Aαρατεταµένες, συχνές, 

αναίτιες και αυθαίρετες ‘καταλήψεις’ των AανεAιστηµιακών αAό οµάδες 

φοιτητών ή αAό AανεAιστηµιακές Aαρατάξεις. 
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Το AανεAιστηµιακό άσυλο είναι µία θεσµική εγγύηση της ελεύθερης 

και ανεξάρτητης διεξαγωγής της εAιστήµης, της έρευνας και της 

διδασκαλίας αAό κάθε είδους Aαρεµβάσεις, εκβιασµούς ή χειραγωγήσεις αAό 

οAουδήAοτε και αν Aροέρχονται, είτε αAό δηµόσιες είτε αAό ιδιωτικές 

εξουσίες. Στους AανεAιστηµιακούς ανήκει σήµερα, όAως και Aάντα η ηθική 

ευθύνη να διαφυλάξουν το αγαθό αυτό όχι µόνο αAό την Aαραβίασή του 

αλλά και αAό τον σταδιακό εκφυλισµό του, στον οAοίο συντείνουν, δυστυχώς 

και αAοφάσεις, Aρακτικές ή ανταγωνισµοί των Aολιτικών κοµµάτων καθώς 

και η εκµετάλλευση Aου γίνεται των γεγονότων αAό την κερδοσκοAική 

αδηφαγία των ηλεκτρονικών κυρίως µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

 

 

 Αθήνα, Οκτώβριος 2007 


