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ΑΣΥΛΙΕΣ 

 

Στθν Ελλάδα, όπου οι πάντεσ και τα πάντα ζχουν κι από’να «άςυλο», τα μόνα που ξζμειναν 

από δαφτο είναι το μζτρο και θ λογικι. Η γενιά θ δικι μασ, θ λεγόμενθ του «Ρολυτεχνείου» 

(…μζςα ι απζξω, δεν ζχει ςθμαςία), δυςτυχϊσ, απεδείχκθ γενιά …πολυτεχνιτϊν και 

ερθμοςπιτϊν, αφοφ τθ μόνθ «παρακατακικθ» που κ’ αφιςει ςτισ επερχόμενεσ, εκτόσ από 

το δθμόςιο χρζοσ και τθν εκνικι υποτζλεια, κα είναι θ κακιζρωςθ τθσ αςυδοςίασ ςτθ 

διακυβζρνθςθ και τθσ «αςυλίασ ςτθ μαλακία»! 

Στα εν ανεπαρκεία άςυλα, πλθν των προμνθςκζντων τθσ λογικισ και του μζτρου, κα 

μποροφςαμε να εντάξουμε και εκείνα των φρενοβλαβών, όπου κα ζδει να ζχει εγκλειςτεί 

το ςφνολο του πολιτικοφ κόςμου που είχε τθν ευκφνθ τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ τον 

τελευταίο μιςό αιϊνα, αλλά και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ κομματικισ νομενκλατοφρασ των 

μικρότερων κομμάτων θ οποία όπου βολευόταν ζκανε τθν πάπια και όπου τθν «ζπαιρνε» 

ζκανε τον κόκορα, πάντα με γνϊμονα τθ ςπζκουλα των …κυάμων. Θα μποροφςαμε, επίςθσ, 

να μιλάμε και για «άςυλο ανιάτων του παραλογιςμοφ» ι  να επινοιςουμε δεκάδεσ από 

παρόμοια «άςυλα», αν και το χειρότερο όλων, το βουλευτικό άςυλο, ιτοι θ αςυλία ςτθν 

αςυδοςία, επινοικθκε από τουσ εκνοπατζρεσ μασ προκειμζνου να επιδίδονται ακωλφτωσ 

ςτο μεγάλο φαγοπότι τουσ. 

Η λζξθ άςυλο ςθμαίνει: α. τόποσ απαραβίαςτοσ λόγω του ιεροφ του χαρακτιρα, καταφφγιο 

των καταδιωκομζνων | β. χϊροσ ςτον οποίο θ πολιτεία δεν δικαιοφται να επζμβει χωρίσ 

ειδικι άδεια (πανεπιςτημιακό άςυλο, άςυλο κατοικίασ)| γ. θ προςταςία θ οποία παρζχεται 

ςε κπ. που διϊκεται| κ.λπ. *<αρχ. ἄςυλον < α (ςτερ.) + ςφλθ (=αφαίρεςη, απογφμνωμα, 

λεηλάτηςη)]. 

Άςυλο1 αποτελοφςαν, κατά τθν αρχαιότθτα, οι ναοί και οι βωμοί. Ήταν κεςμόσ εκιμικοφ 

δικαίου, ευρφτατα διαδεδομζνοσ ςτον αρχαίο κόςμο, και ςε ελάχιςτεσ μόνο περιπτϊςεισ 

είχε αγνοθκεί. Σε αυτό προςζφευγαν για να προςτατευτοφν εκείνοι που διϊκονταν, κυρίωσ 

για το αδίκθμα τθσ ανκρωποκτονίασ, γνωρίηοντασ ότι εκεί κανείσ δεν μποροφςε να τουσ 

πειράξει, μζχρισ ότου ο άρχων τθσ πόλθσ επιλαμβανόταν τθσ υπόκεςισ τουσ.  

Τθν αρχαιότθτα και ελλθνικότθτα του κεςμοφ επικαλοφνται, κατά κόρον, εκείνοι που, 

ςχεδόν ςυςτθματικά, και λοιδωροφν τθν αρχαιότθτα, αλλά και αμφιςβθτοφν, περιςςότερο 

ι λιγότερο, τθν «ελλθνικότθτα» εαυτϊν και αλλιλων, μζςα από ζνα πρίςμα 

πολυπολιτιςμικότθτασ και ςτρογγυλεμζνθσ κζαςθσ τθσ ιςτορίασ. Σχεδόν, με εκςτατικότθτα, 

τονίηουν τθν ιερότθτα του κεςμοφ τθσ αςυλίασ ςτθν αρχαία Ελλάδα, αλλά παραλείπουν 

ταυτόχρονα να προβάλλουν, με τθν ίδια ηζςθ, και τον ςεβαςμό με τον οποίο περιζβαλλαν 

οι Ζλλθνεσ τα «ιερά και τα όςια». Ζτςι, όταν καιγόταν από τουσ εν «αςφλοισ» 

ςτρατοπεδεφοντεσ κουκουλοφόρουσ ο «Αγνωςτοσ Στρατιϊτθσ», θ Βιβλιοκικθ και (κατά 

ςυρροι) θ ελλθνικι ςθμαία, κανείσ από τουσ εραςτζσ τθσ «ιερότθτασ του αςφλου» δεν 

καταδίκαηε το «ανίερον» τθσ πράξθσ, επικαλοφμενοσ (ζςτω) τθν ςτάςθ των Αρχαίων ςε 

ανάλογα γεγονότα, δθλαδι ςε πράξεισ προςβολισ των «βωμϊν», των εςτιϊν και των 

ςυμβόλων. Κανείσ δεν υπεραςπίςτθκε ποτζ τθν ιερότθτα των επαγγελματικϊν εςτιϊν 
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εκατοντάδων καταςτθμαρχϊν του κζντρου τθσ Ακινασ, τθν ιερότθτα των μθμείων και τθν 

ιερότθτα του δικαιϊματοσ των περιοίκων να κυκλοφοροφν ελεφκερα χωρίσ να κινδυνεφουν. 

Ο Αλκιβιάδθσ είχε ανακλθκεί από τθν εκςτρατεία τθσ Σικελίασ, προκειμζνου να δικαςτεί για 

τθν ιεροςυλία τθσ κοπισ των ερμαϊκϊν κεφαλϊν, και γνωρίηοντασ ότι δεν κα τον ζςωνε 

κανζνα άςυλο, τθν ζκανε κοπάνα ςτθ Σπάρτθ. Ο ςτρατθγόσ Ραυςανίασ, ο νικθτισ τθσ μάχθσ 

των Ρλαταιϊν (479 π.Χ.), όταν αργότερα κατθγορικθκε για προςδοςία (ςυνεργαςία με τουσ 

Ρζρςεσ) και καταδικάςτθκε ςε κάνατο, προςζφυγε για άςυλο ςτο ναό τθσ Χαλκιοίκου 

Ακθνάσ. Οι Σπαρτιάτεσ, ςεβόμενοι το άςυλο, δεν του είπαν «δεφρο ζξω», αλλά τον 

…ζχτιςαν μζςα και πζκανε από αςιτία!. Κςωσ από εκεί να ζλκει τθν καταγωγι τθσ και θ 

ςφγχρονθ …«δθμοκρατικι» πρακτικι ενίων «εμπνευςμζνων» φοιτθτικϊν ομάδων να 

χτίηουν τισ πόρτεσ των κακθγθτϊν τουσ!  

Ρολφ ςωςτά αναφζρονται κάποιοι ςτισ «ικζτιδεσ» κόρεσ του Δαναοφ που κατζφυγαν μαηί 

με τον πατζρα τουσ ςτο Άργοσ, προκειμζνου να αποφφγουν τθν οργι του Αιγφπτου, ωσ τθν 

πρϊτθ καταγεγραμζνθ περίπτωςθ πολιτικοφ αςφλου παγκοςμίωσ. Αναφορά που ςχετίηεται, 

προφανϊσ, με τθν πρόςφατθ περίπτωςθ των μεταναςτϊν που μεταφζρκθκαν από τθν 

Κριτθ ςτθν Ακινα για να κάνουν κατάλθψθ τθσ Νομικισ Σχολισ και να διεκδικιςουν τθν 

παροχι αςφλου. Ο Ρελαςγόσ, για να ξαναπάμε ςτον μφκο, αν και μονάρχθσ (βαςιλιάσ του 

Άργουσ) πριν παράςχει άςυλο ςτθν οικογζνεια του Δαναοφ ηιτθςε τθν δια τθσ ανατάςεωσ 

τθσ χειρόσ ςφφωνθ γνϊμθ των Αργείων. Στθ ςθμερινι Ελλάδα οι μειοψθφίεσ και τα 

κομματικά παραμάγαηα αποφαςίηουν και εκτελοφν εριμθν τθσ Ρολιτείασ και των 

υπολοίπων, ςε μια πρωτόγνωρθ αντίλθψθ περί δθμοκρατίασ!  

Εν πάςθ περιπτϊςει, από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα, θ ζννοια και θ εφαρμογι του 

αςφλου ζχουν πάρει διάφορεσ μορφζσ. Ζτςι ςιμερα μιλάμε για βουλευτικι, διπλωματικι, 

πολιτικι, οικογενειακι, ακαδθμαϊκι αςυλία κ.λπ.. Ρανεπιςτθμιακό (θ ακαδθμαϊκό)  άςυλο, 

είναι το «απαραβίαςτο» των «ιερϊν» πανεπιςτθμιακϊν χϊρων ςτουσ οποίουσ ςυντελείται 

επιςτθμονικι ζρευνα και διδαςκαλία.·Στον καιρό μασ, γφρω από το ςυγκεκριμζνο είδοσ 

αςφλου, ζχουν ςτθκεί μαγαηιά και εργαςτιρια, ζχουν κακιερωκεί μφκοι και ταμποφ, ζχουν 

δομθκεί καριζρεσ, ζχουν παραςιτίςει πολιτικοί ςχθματιςμοί, ζχουν αςελγιςει παράςιτα 

του κοινοφ ποινικοφ δικαίου, ζχουν ςυλθκεί ςυνειδιςεισ, ζχουν καταςτραφεί ζργα 

πολιτιςμοφ και ζχουν λεθλατθκεί περιουςίεσ.  

Το «άςυλο», ωσ «πράξθ», αποτζλεςε δομικό ςτοιχείο μιασ μεταπολιτευτικισ ιδεολθψίασ 

περί «προοδευτιςμοφ». Ξεκίνθςε ςαν κεμζλιοσ λίκοσ των κεκτθμζνων του φοιτθτικοφ 

κινιματοσ, μετά τθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ, και κατζλθξε ςαν … τοφβλο ςτο κεφάλι του, 

ςυνεπεία του ξεχειλϊματοσ που υπζςτθ από μεμονωμζνεσ μειοψθφίεσ που κεωροφςαν τθν 

ελευκερία τθσ διακίνθςθσ των ιδεϊν ωσ αποκλειςτικό τουσ προνόμιο και ιταν «πρόκυμεσ» 

να αφουγκραςτοφν όλεσ τισ απόψεισ, αρκεί αυτζσ να μθν …διζφεραν από τισ δικζσ τουσ!  

Η καταπάτθςθ των πανεπιςτθμιακϊν χϊρων, για τθν καταςτολι τθσ εξζγερςθσ των 

φοιτθτϊν (Νομικι,1972 και Ρολυτεχνείο, 1973), από τισ δυνάμεισ τθσ δικτατορίασ, 

αποτζλεςε τθν ιςτορικι βάςθ του μεταπολιτευτικοφ αιτιματοσ για κατοχφρωςθ του 

πανεπιςτθμιακοφ αςφλου. Στο Σφνταγμα του 1975 δεν υπιρξε ιδιαίτερθ αναφορά ςε καμιά 

ζννοια του πανεπιςτθμιακοφ αςφλου (όπωσ ακριβϊσ ςυνζβαινε και ςτα προγενζςτερα 

Συντάγματα του νζου ελλθνικοφ κράτουσ, αλλά και ςτο ιςχφον) διότι κεωρικθκε πωσ θ 
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ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν, κακϊσ και θ ελευκερία τθσ ζρευνασ και τθσ διδαςκαλίασ 

καλφπτονται από τθν ζννοια τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ, όπωσ αυτι διατυπϊνεται  ςτο 

Άρκρο 16, παρ. 1 του Συντάγματοσ2. Αυτι ιταν, και εξακολουκεί να είναι, θ επικρατοφςα 

απόψθ των ςυνταγματολόγων. Ζλα όμωσ που ο λαϊκιςμόσ δεν πάει ςτα βουνά και οφτε θ 

…πϊληςη φυκιϊν για μεταξωτζσ κορδζλεσ ιταν πάντοτε προνόμιο των τςαρλατάνων. Το μθ 

…κενό του Συντάγματοσ, ιρκε να καλφψει νομοκετικά, ανοίγοντασ ανεωγμζνεσ κφρεσ, το 

«θρωϊκό» ΡΑΣΟΚ τθσ πρϊϊμθσ ανδρεϊκισ περιόδου, οχτϊ χρόνια μετά τθν πτϊςθ τθσ 

δικτατορίασ, τρία μετά τθν είςοδό μασ ςτθν Ε.Ο.Κ., και αφοφ θ δθμοκρατία είχε ιδθ 

παγιωκεί, ψθφίηοντασ τον νόμο πλαίςιο 1268/19823 (Για τη δομή και τη λειτουργία των 

Α.Ε.Ι.), όπου το «πανεπιςτθμιακό άςυλο» κεςμοκετικθκε ωσ μζςον για τθν «πραγμάτωςθ» 

ςυγκεκριμζνων ςυνταγματικϊν ςκοπϊν: «τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ», «τθσ ελεφκερθσ 

επιςτθμονικισ αναηιτθςθσ» και «τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ των ιδεϊν»4. Ωςτόςο, παρά το 

γεγονόσ ότι για τθν εξυπθρζτθςθ των εν λόγω ςκοπϊν, αρκοφςε ο οριςμόσ του «αςφλου» 

ςτουσ χϊρουσ όπου πραγματικά ςυντελείται διδαςκαλία και ζρευνα, το άςυλο - με βάςθ το 

άρκρο 2, παρ. 5 του ίδιου νόμου - επεκτείνεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι., των 

…υπονόμων μθ εξαιρουμζνων! Άλλωςτε εκεί παίηονται, κατά παράδοςθ, τα παιγνίδια 

εξουςίασ. *«Το Πανεπιςτημιακό Άςυλο καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι. και ςυνίςταται ςτην 

απαγόρευςη επζμβαςησ τησ δημόςιασ δφναμησ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ χωρίσ την πρόςκληςη ή άδεια 

του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι., όπωσ αναφζρεται ςτη ςυνζχεια».+ 

Είναι αυτονόθτο, αλλά δυςτυχϊσ το «αυτονόθτο» δεν τυγχάνει …αςυλίασ ςτθ χϊρα μασ, ότι 

θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ «ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ», με ότι αυτι περιλαμβάνει, 

δεν απαλάςςει κανζναν από το κακικον του να τθρεί κεμελιϊδεισ αρχζσ του Συντάγματοσ. 

Υπ’ αυτι τθν ζννοια, θ εν ονόματι του αςφλου λογοκριςία αντικζτων γνωμϊν, θ 

προπθλάκιςθ κακθγθτϊν και ομιλθτϊν, θ άςκθςθ ψυχολογικισ ι ςωματικισ βίασ ζναντι 

κακθγθτϊν και φοιτθτϊν, θ παρεμπόδιςθ τθσ διδαςκαλίασ και ζρευνασ, οι βανδαλιςμοί και 

οι κάκε είδουσ αξιόποινεσ πράξεισ δεν καλφπτονται από τθν ακαδθμαϊκι ελευκερία, αλλά 

αποτελοφν de facto κατάλυςι τθσ. 

Ο Νόμοσ 3529/20075, που αντικατζςτθςε τον Ν. 1268/1982, πιγε να μπαλϊςει κάπωσ τα 

πράγματα, ορίηοντασ με διαφορετικό τρόπο τθ χωροκζτθςθ του αςφλου και τον τρόπο 

λιψθσ των αποφάςεων για άρςθ του ςτθν περίπτωςθ τζλεςθσ αυτοφόρων κακουργθμάτων 

ι εγκλθμάτων κατά τθσ ηωισ. Στθν πράξθ δεν ζφερε κανζνα ουςιαςτικό αποτζλεςμα. Μετά 

τα δραματικά γεγονότα του 1995, υπό το κακεςτϊσ του Ν.1258/82, οπότε κάθκε ολοςχερϊσ 

– κατά τραγικι ειρωνία - θ βιβλιοκικθ του ιςτορικοφ κτθρίου του Ρολυτεχνείου, είχαμε τα 

γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008, υπό το κακεςτϊσ του «βελτιωμζνου» νόμου 3529/07, 

οπότε οι «εραςτζσ» του πνεφματοσ, του λόγου και των ακαδθμαϊκϊν ελευκεριϊν, 

επιδίδονταν επί δφο εβδομάδεσ ςτο …«ακαδθμαϊκό» ζργο τουσ, ιτοι ςτθν ανεμπίδιςτθ 

…διακίνθςθ «πυρομαχικϊν» και ςτθν καταςτροφι των υπό …«αςυλία» χϊρων διδαςκαλίασ 

και ζρευνασ του Ρολυτεχνείου, του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Εμπορικι) και τθσ 

(πολφπακθσ) Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν, επιφζροντασ τεράςτιεσ ηθμιζσ και κακιςτϊντασ το 

κζντρο τθσ Ρρωτεφουςασ πεδίο μάχθσ. Και όλα αυτά κάτω από τα κροκοδείλια δάκρυα των 

μεντόρων τουσ και των άβουλων οργάνων τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και τθσ Ρολιτείασ. 

Θα παρακζςουμε τισ απόψεισ οριςμζνων πανεπιςτθμιακϊν, ζτςι για το ονόρε μιασ και 
πολλοί κακθγθτζσ, με τθν διάκεςι τουσ να είναι «αρεςτοί», μαηί με τα κόμματα και τθν 
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εκάςτοτε εκτελεςτικι εξουςία, ευκφνονται για τθν κατάςταςθ που δθμιουργικθκε ςτα 
πανεπιςτιμια, από τθ μεταπολίτευςθ και δϊκε. Κατά τθν περίοδο που επακολοφκθςε τθσ 
μεταπολίτευςθσ, ςτα ςτα χρόνια τθσ λεγόμενθσ αποχουντοποίθςθσ, θ μεν ακαδθμαϊκι 
κοινότθτα ζδινε «γη και φδωρ» προκειμζνου να επιπλεφςει του ροβεςπιερικοφ κλίματοσ 
προγραφϊν (δικαίων ι αδίκων), θ δε πολιτικι εξουςία ιταν πρόκυμθ για «παραχωριςεισ» 
που δεν κα είχαν …οικονομικό κόςτοσ. Ζτςι, οι «κατακτιςεισ» του φοιτθτικοφ κινιματοσ 
είχαν ςαν αποτζλεςμα όχι τθν αναβάκμιςθ τθσ παιδείασ, που ιταν το ηθτοφμενο, αλλά τθν 
ςταδιακι υποβάκμιςθ των ελλθνικϊν πανεπιςτμίων. Εκτατικζσ ςπουδζσ, αραχτοί 
κακθγθτζσ, ευτυχιςμζνα κόμματα, αλωνίηοντεσ κουκουλοφόροι, αιϊνιοι φοιτθτζσ, 
κομματαρχίςκοι ςυνδικαλιςτζσ και πτυχία μαρουλόχαρτα. Από τα 23 (!) πανεπιςτιμια που 
διακζτουμε ςιμερα (χϊρια τα 14 ΤΕΙ), μόνο δφο αξιολογοφνται (ςτοιχεία 20106) μεταξφ των 
…500 καλυτζρων του κόςμου: το Καπιδιςτριακό (Ακινα) ςτθ κζςθ μεταξφ 200-300 και το 
Αριςτοτζλειο (Θεςςαλονίκθ) μεταξφ 300-400. Από …αςυλία, όμωσ, πρϊτοι, μιασ και αυτό το 
αξιολογικό ςτοιχείο δεν υπάρχει πουκενά ςτον κόςμο! 

 «Δεν ξζρουμε πια τι να κάνουμε. Πταν ζχουμε τζτοιεσ ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ που 
εξελίςςονται μζςα ςε λίγα λεπτά, πότε να προλάβει να ςυγκλθκεί το Ρρυτανικό 
Συμβοφλιο για να αποφαςίςει για το άςυλο; ... Δεν ξζρω τι άλλο μποροφμε να 
κάνουμε πια μπροςτά ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ, πζραν κάκε λογικισ» (Χρήςτοσ Κίττασ, 

πρφτανησ του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν} 

 «Με αμθχανία και κλίψθ παρακολουκεί θ κοινι γνϊμθ τισ επαναλαμβανόμενεσ 
βεβθλϊςεισ κειμθλίων και ιερϊν μνθμείων, τισ καταςτροφζσ πανεπιςτθμιακϊν 
χϊρων, τισ κλοπζσ πολφτιμων ερευνθτικϊν οργάνων, τθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν και 
άλλεσ εγκλθματικζσ ενζργειεσ ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου» (Κων. Δημόπουλοσ, 

πρόεδροσ τησ Διοικοφςασ Επιτροπήσ του Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου και τζωσ πρφτανησ 
του Πανεπιςτημίου Αθηνϊν) 

 «Τι ιταν οι τελευταίεσ καταςτροφζσ ςτο μοναδικισ ιςτορικισ και αρχιτεκτονικισ 
αξίασ κτίριο του Ρανεπιςτθμίου των Ακθνϊν; Αποτελζςματα αςυλίασ ι ςυλιςεωσ; 
Συλιςεωσ τθσ αςυλίασ ι αςυλίασ ςτθ ςφλθςθ; Πταν καταπατείται βάναυςα και 
προςβάλλεται θ ςτοιχειϊδθσ νοθμοςφνθ, οι λζξεισ χάνουν τθ ςθμαςία τουσ. Το 
γεγονόσ όμωσ μζνει ςυγκλονιςτικό. ... Τι αντιτάςςει κανείσ ς' αυτιν τθν τυφλι, 
απρόκλθτθ και αναίτια βία; Βία που αποτελεί βιαςμό του πανεπιςτθμιακοφ 
αςφλου, αφοφ προφανϊσ παρεμποδίηει τθν ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν και 
επιβάλλει με ολοκλθρωτιςμό τον ετςικελιςμό κάποιων για βίαιθ παρεμπόδιςθ 
λειτουργίασ, ςυνδυαηόμενθ με άγρια καταςτροφι των υποδομϊν του 
πανεπιςτθμίου.» (Αναςτ. Μάνθοσ, πρφτανησ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου 

Θεςςαλονίκησ)  

 «Το άςυλο κεςμοκετικθκε για να κατοχυρϊςει τθν ακαδθμαϊκι ελευκερία και να 

εξαςφαλίςει τθν ελεφκερθ παραγωγι και διακίνθςθ γνϊςθσ μζςα ςτο 

πανεπιςτθμιακό χϊρο. Πμωσ, ςτθν πράξθ, το άςυλο δεν προςτατεφει τθν ελεφκερθ 

παραγωγι γνϊςθσ όταν ςτο όνομά του επιτρζπονται οι καταλιψεισ και οι 

διδάςκοντεσ εκδιϊκονται από τα γραφεία τουσ και από το χϊρο εργαςίασ τουσ. 

Οφτε προςτατεφει τθ διακίνθςθ γνϊςθσ, όταν θ ζκφραςθ ιδεϊν που δεν αρζςουν 

ςε οργανωμζνεσ ομάδεσ απαγορεφονται με τθ χριςθ βίασ. Η ελευκερία που 

προςτατεφει το άςυλο ςτθ πράξθ είναι θ ελευκερία τθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν 

μάλλον παρά ιδεϊν, θ ελευκερία για κλοπι και καταςτροφι τθσ περιουςίασ του 

πανεπιςτθμίου, θ ελευκερία για άςκθςθ κάκε μορφισ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ, 

θ ελευκερία επιβολισ τθσ κζλθςθσ των πιο αδίςτακτων και ςυνικωσ κομματικά 

οργανωμζνων ομάδων πάνω ςτο ςφνολο τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ.» (Θάνοσ 

Σκοφρασ – Καθηγητήσ Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν, 14/12/2006) 
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 «Κατάλθψθ από μζρουσ των φοιτθτϊν ςθμαίνει παραβίαςθ του πανεπιςτθμιακοφ 

αςφλου. Το πανεπιςτθμιακό άςυλο, δεν προςτατεφει μόνο τθν ακαδθμαϊκι 

ελευκερία διδαςκαλίασ, του διδάςκειν και του διδάςκεςκαι, απλά ζναντι κρατικϊν 

παρεμβάςεων, αλλά ζναντι πάςθσ παρεμβάςεωσ. Σιμερα το άςυλο παραβιάηεται 

κατά κφριο λόγο από τισ ειςερχόμενεσ μειοψθφίεσ φοιτθτϊν. (Δημήτρησ Τςάτςοσ – 

Συνταγματολόγοσ) 

 «Γίναμε και πάλι μάρτυρεσ μιασ ακόμθ τραγωδίασ με τθν ωμι καταπάτθςθ του 
ακαδθμαϊκοφ αςφλου ςτο κεντρικό κτίριο του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν από τουσ 
γνωςτοφσ – άγνωςτουσ κουκουλοφόρουσ, οι οποίοι βρικαν αμζςωσ πολιτικι 
προςταςία από οριςμζνουσ πολιτικοφσ. Τραγικι εξακλίωςθ τθσ κοινωνίασ μασ που 
διζςτειλε τισ ανοχζσ τθσ, αγνοϊντασ ότι το ακαδθμαϊκό άςυλο κεςμοκετικθκε για 
τθν προςταςία του απρόςκοπτου τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ. Σθμαντικό 
εμπόδιο ουςιαςτικισ προςταςίασ του αςφλου αποτελεί θ επικράτθςθ ςε 
ςθμαντικζσ μερίδεσ διδαςκόντων και διδαςκομζνων τθσ μετριοκρατίασ και τθσ 
αρχισ τθσ ιςςονοσ προςπακείασ… (Ιωακείμ Γρυςπολάκησ – Πρφτανησ του Πολυτεχνείου 

Κρήτησ) 

 «Η προςταςία του αςφλου είναι δυνατόν να επιτευχκεί με ζναν και μόνο τρόπο: τθν 
πρόλθψθ. Οταν υπάρχει κίνδυνοσ επειςοδίων από εκδθλϊςεισ πρζπει ο ςχεδιαςμόσ 
αντιμετϊπιςισ τουσ από τθν Ρολιτεία, και ειδικότερα τισ ειςαγγελικζσ και 
αςτυνομικζσ αρχζσ να είναι ζγκαιροσ και προςαρμοςμζνοσ ςε κάκε περίπτωςθ. 
Οταν ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ είναι ελλιπισ θ κατάςταςθ οδθγείται εκ των πραγμάτων 
ςτθν κατάλυςθ του αςφλου, κακϊσ ζχω τθν εντφπωςθ ότι θ ιςτορία με το άςυλο 
μερικζσ φορζσ εξυπθρετεί όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και αποτελεί βολικι 
δικαιολογία. Η καταςτολι δεν είναι ο ενδεδειγμζνοσ τρόποσ. Αν χρειαςτοφν τζτοια 
μζτρα είναι ιδθ αργά. Εκτόσ αν υπάρχει άμεςοσ κίνδυνοσ καταςτροφισ ιςτορικϊν 
μνθμείων και κτιρίων ι κίνδυνοσ ηωισ, οπότε θ άρςθ του αςφλου είναι θ μόνθ, 
ενδεχομζνωσ, δυνατότθτα. Οι φοιτθτικζσ παρατάξεισ είναι, δυςτυχϊσ, αποφςεσ 
όταν πρζπει να λθφκοφν αποφάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που 
αφοροφν το άςυλο. Κάκε ςυηιτθςθ για το κζμα αυτό κεωρείται εκ των προτζρων 
καταδικαςτζα. Οι Ρρυτανικζσ Αρχζσ, ςυνικωσ, ζχουν ξεπεραςτεί από τα γεγονότα 
και γι’ αυτό μζνουν «εκτεκειμζνεσ». (Ιωάννησ Καράκωςτασ – Αντιπρφτανησ του 

Πανεπιςτημίου Αθηνϊν) 

 «…Θα πρζπει να αρχίςει θ ςυηιτθςθ και θ πραγματικι κριτικι για το νόθμα του 
αςφλου. Γιατί πολλζσ φορζσ παραβιάηεται και από τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ, αυτό 
είναι φανερό. Το να μθν αφιςεισ κάποιον να μπει ςτο πανεπιςτιμιο παραβίαςθ 
του αςφλου είναι, αυτό δεν μπορεί να λυκεί αςτυνομικά. Ρρζπει να 
επαναςυηθτθκεί -κατά κάποιον τρόπο- το νόθμα του αςφλου, το οποίο και γίνεται 
αυτι τθ ςτιγμι. Θζτω και ζνα ερϊτθμα: Στισ καταλιψεισ, οριςμζνεσ φορζσ, οι 
φοιτθτζσ δεν αφινουν το προςωπικό ι τουσ κακθγθτζσ να πάνε ςτα γραφεία τουσ. 
Αυτό είναι παραβίαςθ του αςφλου; Κατά τθ γνϊμθ μου είναι, και δεν είναι κάτι που 
λφνεται με τθν αςτυνομία. Είναι κζμα λειτουργίασ των πανεπιςτθμίων και όχι τθσ 
αςτυνομίασ. Θα μποροφςε επίςθσ να ενιςχυκεί θ εςωτερικι φφλαξθ των 
πανεπιςτθμίων αλλά με ανκρϊπουσ που κα ανικουν ςτο πανεπιςτιμιο, όχι με 
εςωτερικοφσ φφλακεσ, πιςτεφω πωσ κα βοθκοφςε.» (Γιϊργοσ Γραμματικάκησ, ο πρϊην 

Πρφτανησ Πανεπιςτημίου Κρήτησ) 

Το ςφνολο, ςχεδόν, τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ κινείται ςτο ίδιο μικοσ κφματοσ. Και είναι 
λογικό, κανείσ εχζφρων δάςκαλοσ ι φοιτθτισ, που δεν ζχει τα μυαλά του κολλθμζνα ςτα … 
(κομματικά) κάγκελα, να μθν επικυμεί - με πρόςχθμα το άςυλο - τθν κατάργθςθ τθσ ίδιασ 
τθσ ελευκερίασ και τθν επικράτθςθ του δίκαιου του «ιςχυροφ», ιτοι των 
«κουκουλοφόρων», του παντοειδϊν «καταλθψιϊν», των κακοποιϊν και, φυςικά, των 
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φοιτθτικϊν «θγεμονίςκων» που πάνω ςτισ «καμποφρεσ των άλλων και αναλϊμαςι τθσ 
ανοχισ - αντοχισ του κοινωνικοφ ςυνόλου, χτίηουν τισ κομματικζσ τουσ ςταδιοδρομίεσ.  

Αφοφ εδϊ και κάμποςουσ αιϊνεσ ζχουμε πάψει να είμαςτε ςτθν πρωτοπορεία του 
πνεφματοσ, γιατί δεν ρίχνουμε και μια ματιά παραόξω για να δοφμε τι κάνουν οι 
…κουτόφραγκοι και τα «αμερικανάκια», δθλ. ο λεγόμενοσ «δυτικόσ κόςμοσ», με το 
πανεπιςτθμιακό άςυλο;  

Κατ’ αρχιν, ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ «πανεπιςτθμιακό άςυλο» είναι ανφπαρκτοσ ςε όλο τον 
κόςμο ζξω από τθν …ελλθνικι επικράτεια! Η λζξθ «πανεπιςτιμιο» και θ λζξθ «ελευκερία» 
(διακίνθςθσ ιδεϊν, ζρευνασ και διδαςκαλίασ) ζχουν ζννοιεσ ταυτόςθμεσ ςε όλεσ τισ 
ακαδθμαϊκζσ κοινότθτεσ του ελεφκερου κόςμου. Κατά ςυνζπεια, θ λζξθ «άςυλο» ζιναι 
περιττι δίπλα από τθ λζξθ «πανεπιςτιμιο». Η δεφτερθ, δθλ. το πανεπιςτιμιο, δεν ζχει 
νόθμα, οφτε λόγο φπαρξθσ εάν δεν εγκολπϊνει τθν πρϊτθ, δθλ. τθν ελευκερία (≈αςυλία). 
Πκεν,  το τρίπτυχο «ελευκερία ςτθ διακίνθςθ ιδεών – ελευκερία ςτθν ζρευνα και 
ελευκερία ςτθ διδαςκαλία» κεωροφνται ωσ «εκ των ων ουκ άνευ» για τα πανεπιςτιμια, 
αφοφ είναι θ πεμπτουςία τουσ, και ωσ εκ τοφτου κάκε «νομοκζτθμα» προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ κα ιταν περιττό. Με βάςθ τθν απλι αυτι λογικι, τθν «κοινι» λογικι, εφόςον, 
μζςα ςτα πανεπιςτιμια τελοφνται πράξεισ τισ οποίεσ δεν μποροφν να αντιμετωπίςουν οι 
εντεταλμζνεσ για τθν αςφάλεια τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ, τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθσ 
απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των ιδρυμάτων υπθρεςίεσ, θ επζμβαςθ των δθμοςίων αρχϊν, 
κατόπιν απλισ πρόςκλθςθσ του πρφτανθ, ι αυτεπαγγζλτωσ (ςτθν περίπτωςθ τζλεςθσ 
εγκλθμάτων) κεωρείται αυτονόθτθ.  

Σε όλεσ τισ χϊρεσ τα πανεπιςτιμια διακζτουν προςωπικό αςφαλείασ που είναι υπεφκυνο 
για τθν προςταςία των χϊρων από φκορζσ και βανδαλιςμοφσ, αλλά και τθν τιρθςθ τθσ 
τάξθσ εντόσ αυτϊν, ϊςτε θ διδαςκαλία να γίνεται με απρόςκοπτο τρόπο. Εννοείται πωσ 
καταλιψεισ διδακτικϊν χϊρων, γραφείων ι κτθρίων, διακοπι ι παρεμπόδιςθ τθσ 
διδαςκαλίασ, προπθλακιςμοί διδακτικοφ προςωπικοφ, ομιλθτϊν ι διδαςκομζνων, 
παρεμπόδιςθ ςυνζλευςθσ Συγκλιτου, «χτίςιματα» πορτϊν και άλλα τοιαφτα νεοελλθνικισ 
εμπνεφςεωσ και πρωτοτυπίασ, κεωροφνται αδιανόθτα. Εάν το προςωπικό αςφαλείασ 
αδυνατεί να αντιμετωπίςει οποιαδιποτε παράβαςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του 
πανεπιςτθμίου εν τθ γενζςει τθσ, ειδοποιείται θ υπεφκυνθ πανεπιςτθμιακι αρχι, θ οποία 
με τθ ςειρά τθσ ηθτά τθ ςυνδρομι των αρμοδίων αρχϊν τθσ πολιτείασ. Η τιρθςθ τθσ τάξθσ 
ςε κάποια πανεπιςτιμια ανατίκεται ςε προςωπικό που ανικει ςε αυτά και ςτο οποίο 
μπορεί να ςυμμετζχουν, ωσ ωρομίςκιοι, και φοιτθτζσ, ενϊ ςε κάποια άλλα μπορεί να 
ανατίκεται ςε ιδιωτικζσ εταιρείεσ. Σε οριςμζνα πανεπιςτθμιακά campus (Αμερικι) 
εδρεφουν και αςτυνομικά τμιματα των οποίων ο ρόλοσ είναι διακριτόσ και ουδεμία ςχζςθ 
ζχει, φυςικά, με τισ ακαδθμαϊκζσ ελευκερίεσ. Με λίγα λόγια, οι πανεπιςτθμιακοί χϊροι 
είναι τόςο «ιεροί», όςο είναι και οι τόποι λατρείασ οποιαςδιποτε κρθςκείασ, όςο είναι και 
θ κατοικία του κακενόσ, και όςο είναι οι χϊροι των δθμοςίων υπθρεςιϊν. Ραντοφ και 
πάντα πρζπει να είναι ςεβαςτά τα ατομικά δικαιϊματα και να τθροφνται οι αρχζσ του 
ςυντάγματοσ κάκε χϊρασ. 

Ππωσ, ορκϊσ, παρατθρεί ο Ν. Κ. Αλιβιηάτοσ7 «…η ευγενζςτερη κατάκτηςη του φοιτητικοφ 

κινήματοσ, ςτα δφςκολα χρόνια του μετεμφυλιακοφ διχαςμοφ και τησ δικτατορίασ, ζχει 

εκφυλιςθεί ςε άλλοθι για τον περιοριςμό, -αν όχι και την κατάργηςη, τησ ελευθερίασ του 

λόγου, τησ ζρευνασ και τησ διδαςκαλίασ, εκεί όπου εξ οριςμοφ θα ζπρεπε κατ’ εξοχήν να 

προςτατεφεται. Ταυτόχρονα, το άςυλο “ςτζγαςε” κάθε μορφήσ παρανομίεσ και επζτρεψε 

τον δημόςιο εξευτελιςμό δαςκάλων, ςε βαθμό τόςο απάνθρωπο, που κανζνα καθεςτϊσ, 
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κανζνα κόμμα, καμιά παράταξη ςτη νεότερη ιςτορία μασ δεν είχε ωσ ςήμερα αποτολμήςει. 

Ακόμη και ςε περιόδουσ μεγάλησ πολιτικήσ ζνταςησ». 

Οριςμζνοι κφκλοι φαίνεται πωσ ζχουν αναλάβει εργολαβικά τθν προάςπιςθ τθσ 

«δθμοκρατίασ», ερμθνεφοντασ το περιεχόμενό τθσ κατά το δοκοφν. Κατ’ αναλογία, 

δείχνουν να ζχουν πατεντάρει και τθν ζννοια τθσ «κοινωνικισ ευαιςκθςίασ», ζτςι που 

όποιοσ ζρχεται ςε ιδεολογικι αντιπαράκεςθ μαηί τουσ, να κεωρείται a priori 

«αντιδραςτικόσ», «ανάλγθτοσ» ι και «ςυντθρθτικόσ». Ρροςωπικά, αιςκάνομαι πωσ κα 

πρζπει να κεωρϊ τον εαυτό μου, βλζποντάσ τον από τθ δικι τουσ ςκοπιά, μάλλον ωσ 

«ανάλγθτο» ι «ςυντθρθτικό», αφοφ αδυνατϊ να κατανοιςω τθν ζννοια του «αςφλου» με 

τον τρόπο που εκδθλϊνεται ςτθν τρζχουςα πρακτικι, και πολφ περιςςότερο να αντιλθφκϊ 

τθ «διαςταλτικι» ερμθνεία του, όπωσ διατυπϊκθκε ςε διλωςθ γνωςτου πολιτικοφ του 

ευρφτερου αριςτεροφ χϊρου: «Το Πανεπιςτημιακό άςυλο καθιερϊθηκε, ιδιαίτερα, μετά την 

εξζγερςη του Πολυτεχνείου, όχι μόνον ωσ χϊροσ ελεφθερησ διακίνηςησ των ιδεϊν, αλλά ωσ 

άςυλο – προςφυγή κάθε αδικημζνου». Ππερ μεκερμθνευόμενο ςθμαίνει: «μπείτε ςκφλοι, 

αλζςτε» ι  «όλοι, κουτςοί, ςτραβοί, ςτον …Άγιο Παντελεήμονα!». Και δεν εννοϊ τθν 

επίηθλθ …ςυνοικία! Εννοϊ πωσ εάν κάκε μερίδα του ελλθνικοφ λαοφ που αιςκάνεται 

αδικθμζνθ, και εδϊ περιλαμβάνεται το ςφνολο ςχεδόν των Ελλινων (πλθν εκείνων που τα 

…ζφαγαν παρζα με τον Ράγκαλο) κατελάμβανε και από μία ςχολι όποτε τθσ κάπνιηε ι 

όποτε ικελε να διεκδικιςει τα δίκαιά τθσ, τότε θ ελεφκερθ διακίνθςθ των …ιδεϊν κα 

ζπρεπε να αναηθτιςει …άςυλο, μαηί με τθν …ζρευνα και τθ διδαςκαλία, ςε τςαντίρια και ςε 

τροχόςπιτα που κα χορθγοφςε, ίςωσ, κάποιο από τα πρόκυμα …(μθ κυβερνθτικά} forum, 

αφειδϊσ χρθματοδοτουμζνων (κατά κανόνα) και από τον δθμόςιο κορβανά, δθλ. τθν τςζπθ 

όλων μασ! Ζξοχα, καυμάςια και υπζροχα!  

Τι κα κάνουμε, λοιπόν, με το «άςυλο»; Να το καταργιςουμε; Άπαξ και φφτρωςαν οι 

κφελλεσ που ζςπειρεσ, δφςκολα μπορείσ να τισ κερίςεισ, χωρίσ να ςε πάρουν και να ςε 

ςθκϊςουν! Εάν ςου μυρίςει ο καφζσ κακϊσ ξεκινάσ να τον πιεισ, πριν τον επιςτρζψεισ, 

δοκίμαςε να τον πιεισ με το …άλλο χζρι! Ενδζχεται να μθν μυρίηει! Τι ςθμαίνει αυτό;. Άφοφ 

είχεσ τθν «ζμπνευςθ» (ι τθν πολιτικι ιδιοτζλεια) να φτιάξεισ ζνα νόμο που «κατοχφρωνε» 

τα …ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνα, για τον οποίο μάλιςτα μια μερίδα πολιτϊν εξακολουκεί 

ακόμα (καλόπιςτα, ίςωσ) να επαίρεται και μια άλλθ να …χαίρεται (παραςιτικϊσ 

επιβιϊνουςα επάνω του), αντί να τον καταργιςεισ, κοίταξε – τουλάχιςτον - να τον 

…εφαρμόςεισ, όπωσ ακριβώσ ιςχφει! Άρκρο 3, παράγραφοσ 4 του ίδιου νόμου. Δϊςε 

δθλαδι και ςτθν ακαδθμαϊκι ελευκερία, αλλά και ςτθν κοινι λογικι, τθν ίδια αςυλία που 

απλόχερα και αλόγιςτα παραχϊρθςεσ ςτθν …αςυδοςία τθσ μειοψθφίασ! Απλά, για κάτι 

τζτοιο απαιτείται βοφλθςθ και παρρθςία. Άντε, βρεσ τα! 

 

Υποςημειώςεισ 

                                                           
1 Κατά τθν αρχαιότθτα, άςυλο αποτελοφςαν οι ναοί και οι βωμοί, δθλαδι χϊρο απαραβίαςτο και 

ιερό, προςτατευμζνο απ’ τουσ Θεοφσ. Εκεί προςζφευγε για να προςτατευτεί ο «ικζτθσ». Ο «ικζτθσ», 

βεβαρθμζνοσ ςυνικωσ με το φοβερό αδίκθμα τθσ ανκρωποκτονίασ, προςζφευγε ςτα ιερά των κεϊν, 

γνωρίηοντασ ότι εκεί δεν μπορεί κανείσ να τον πειράξει, κρατϊντασ τθν «ικετθρία», ζνα κλαδί ελιάσ 
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πάνω ςτο οποίο είχε τυλίξει μαλλί προβάτου, ςυνικωσ λευκό. Άφθνε τον κλάδο ελιάσ, τθν ικετθρία, 

πάνω ςτο βωμό και περίμενε εκεί για να αποφφγει τθν οργι των ςυγγενϊν του δολοφονθμζνου, οι 

οποίοι τον καταδίωκαν. Το κλαδί τθσ ελιάσ παρζμενε πάνω ςτο βωμό όςο εκκρεμοφςε θ αίτθςθ για 

ικεςία. Πταν ο άρχων τθσ πόλθσ αποδεχόταν τθν αίτθςθ ικεςίασ ο ικζτθσ ζπαιρνε από το βωμό τον 

κλάδο τθσ ελιάσ και ζφευγε, περιμζνοντασ ςυνικωσ να εκδικαςτεί θ υπόκεςι του από κάποιο 

δικαςτιριο.Ρροςτάτθσ των ικετϊν ιταν ο ίδιοσ ο Δίασ, ο οποίοσ γι. αυτό το λόγο ονομαηόταν Ικζςιοσ 

και Κακάρςιοσ. (πθγι: http://www.pare-dose.net/?p=1718) 
2
 Σφνταγμα, Άρκρο 16, 1. Η τζχνθ και θ επιςτιμθ, θ ζρευνα και θ διδαςκαλία είναι ελεφκερεσ. Η 

ανάπτυξθ και θ προαγωγι τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ. Η ακαδθμαϊκι ελευκερία και θ 
ελευκερία τθσ διδαςκαλίασ δεν απαλλάςςουν από το κακικον τθσ υπακοισ ςτο Σφνταγμα.. 
3
 Νόμοσ 1268/1982:  

4
 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ: δημοκρατική κατάκτηςη ή θεςμοθετημζνη αςυδοςία;», Αλζξ. Απ. 

Μαντηοφτςοσ, Νομικό Βιμα, Τόμοσ 58, Τεφχοσ 5, Ιοφνιοσ 2010, ςελ. 1136-1146. 
http://www.eanda.gr/nomikos-logos/panepistimiako-asylo-dimokratiki-kataktisi-i-thesmothetimeni-
asydosia 
5 Άρθρο 3 του Νόμου 1549/2007 (ΦΕΚ Α 69/20.03.2007) 

1. Στα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα κατοχυρϊνεται θ ακαδθμαϊκι ελευκερία ςτθν ζρευνα 

και διαδαςκαλία, κακϊσ και θ ελεφκερθ ζκφραςθ και διακίνθςθ των ιδεϊν. 

2. Δεν επιτρζπεται θ επιβολι οριςμζνων μόνον επιςτθμονικϊν απόψεων και ιδεϊν και θ 

διεξαγωγι απόρρθτθσ ζρευνασ. 

3. Το ακαδθμαϊκό άςυλο αναγνωρίηεται για τθν κατοχφρωςθ των ακαδθμαϊκϊν ελευκεριϊν 

και για τθν προςταςία του δικαιϊματοσ ςτθ γνϊςθ, τθ μάκθςθ και τθν εργαςία όλων 

ανεξαιρζτωσ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ των Α.Ε.Ι. και των εργαηομζνων ςε 

αυτά, ζναντι οποιουδιποτε επιχειρεί να το καταλφςει. 

4. Το ακαδθμαϊκό άςυλο καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ του Α.Ε.Ι. ςτουσ οποίουσ γίνεται 

εκπαίδευςθ και ζρευνα. Οι χϊροι αυτοί κακορίηονται με απόφαςθ και ευκφνθ τθσ 

Συγκλιτου για τα Ρανεπιςτιμια και τθσ Συνζλευςθσ για τα Τ.Ε.Ι.. Δεν επιτρζπεται θ 

επζμβαςθ δθμόςιασ δφναμθσ ςτουσ παραπάνω χϊρουσ, παρά μόνο κατόπιν πρόςκλθςθσ ι 

άδειασ του αρμόδιου οργάνου του Ιδρφματοσ και με τθν παρουςία εκπροςϊπου τθσ 

δικαςτικισ αρχισ. 

5. Αρμόδιο όργανο για τθν πρόςκλθςθ ι άδεια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, είναι το 

Ρρυτανικό Συμβοφλιο για τα Ρανεπιςτιμια και το Συμβοφλιο για τα Τ.Ε.Ι., με δικαίωμα 

ψιφου όλων των μελϊν τουσ. Τα όργανα αυτά ςυνζρχονται αμζςωσ, αυτεπαγγζλτωσ, ι 

μετά από καταγγελία. Το αρμόδιο όργανο αποφαςίηει κατά πλειοψθφία, τθρουμζνων των 

διατάξεων του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του οικείου ιδρφματοσ και του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ. 

6. Επζμβαςθ δθμόςιασ δφναμθσ χωρίσ τθν άδεια του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. επιτρζπεται 

μόνον εφ’ όςον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργιματα ι αυτόφωρα εγκλιματα κατά τθσ 

ηωισ. 

7. Οι παραβάτεσ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ για το ακαδθμαϊκό άςυλο τιμωροφνται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν μετά από ζγκλθςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ 

παραγράφου 5 του άρκρου αυτοφ ι τθσ Συγκλιτου για τα Ρανεπιςτιμια και τθσ Συνζλευςθσ 

για τα Τ.Ε.Ι.. 

8. Το άρκρο 2 του ν. 1268/1982 και τα άρκρα 2 και 7 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α’) 

καταργοφνται. 

9. Σε Α.Ε.Ι. που διοικοφνται από Διοικοφςα Επιτροπι, αυτι αποτελεί το αρμόδιο όργανο τθσ 

παραγράφου 5 του άρκρου αυτοφ. 
6
 Top 500 World Universities - Here is a list of the top 500 Universities in the world by rank as 

determined in a study from the Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, China. 
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http://www.online-universities.us/top500universities.htm |Academic Ranking of World Universities 
– 2010 http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp 
7
 Ν.Κ.Αλιβιηάτοσ:  είναι κακθγθτισ του Συνταγματικοφ Δικαίου ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. «Άςυλο: 

Δεν Αρκοφν οι Λεκτικζσ Καταδίκεσ», Η Κακθμερινι, 22-2-2009, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100108_22/02/2009_304517 

http://www.online-universities.us/top500universities.htm
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100108_22/02/2009_304517

