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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 47η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

(Συνεδρία 52/12.11.2020) 

Η Ιστορία δεν είναι σκονισμένα βιβλία και γεμάτα φύλλα χαρτί. Η Ιστορία δεν είναι αφηγήσεις στις 

σχολικές αίθουσες και τα αμφιθέατρα. Η Ιστορία δεν είναι στάσιμη. Είναι ζωντανή και γράφεται 

καθημερινά. Η Ιστορία αλλάζει (ενίοτε δε επαναλαμβάνεται). Αλλάζει όταν το αίσθημα αδικίας και 

η επιθυμία για ουσιαστική ελευθερία υπερνικά τον φόβο ενός καταπιεστικού καθεστώτος. Αλλάζει 

όταν γυναίκες και άντρες, νέοι και γέροι, φτωχοί και πλούσιοι αγωνίζονται για τα αυτονόητα, για 

ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αλλάζει όταν όλοι ακούν «τον σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων 

φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων» και ξεσηκώνονται για καλύτερες συνθήκες ζωής 

και ατομικές ελευθερίες. Στις 17 Νοεμβρίου του ’73 η Ιστορία άλλαξε οριστικά.  

Το σύνθημα των φοιτητών του Πολυτεχνείου «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» εξακολουθεί να είναι 

επίκαιρο, να ξαναδιαβάζεται από κάθε νεότερη γενιά, να αποκτά νέες διαστάσεις. Το πνεύμα του 

Πολυτεχνείου, ως θεμελιώδες συστατικό της συλλογικής μνήμης του Ελληνικού λαού, είναι 

παρόν εν  μέσω των δυσχερών συνθηκών της πανδημίας και της προσπάθειας του Ελληνικού 

Πανεπιστημίου να σταθεί στο ύψος των πρωτόγνωρων εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Σε αυτή την 

κρίσιμη συγκυρία, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Ελληνικού Πανεπιστημίου να αποφασίζει για την 

προστασία του στο πλαίσιο της αυτοτέλειας και του αυτοδιοίκητου. Είμαστε υπέρ της φύλαξης των 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και διαφύλαξης της δημόσιας περιουσίας, μέσω της ενισχυμένης 

πρόσληψης μόνιμου προσωπικού φύλαξης, το οποίο, σε διαρκή συνεργασία με τις Πρυτανικές 

Αρχές, τη Σύγκλητο, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και το φοιτητικό σύλλογο θα 

είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος.    

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμώντας την 47
η
 Επέτειο του 

Πολυτεχνείου και σεβόμενο τους αγώνες για ένα Πανεπιστήμιο που δεν θα είναι άσυλο ανομίας 

και βίας, αλλά χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών και σεβασμού στη διαφορετική άποψη, 

αποφασίζει την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου 

για τη Δευτέρα 16/11/20 και Τρίτη 17/11/20.   
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