
Αζθαλείς δεν νιώζαμε ποηέ  

με ηις κλειζηές πηέρσγες και ηα καηεβαζμένα ρολά 

Πενίπμο πνηκ από έκα μήκα ακηηιεθζήθαμε όηη ε πηένογα ηςκ ειεθηνμιόγςκ είκαη πιέμκ θιεηζηή μεηά ηηξ 

ώνεξ ηςκ μαζεμάηςκ. Με απόθαζε ηεξ θμζμεηείαξ, ημ νμιό, ημ μπμίμ θιείδςκε ηα γναθεία ηςκ θαζεγεηώκ 

θαη ηα ενγαζηήνηα πνμζηαηεύμκηαξ ήδε ημοξ πώνμοξ  με πνάγμαηα αλίαξ, μεηαθένζεθε ζηεκ θεκηνηθή είζμδμ 

ηεξ πηένογαξ εμπμδίδμκηαξ ηεκ πνόζβαζε ζηηξ θαηαιήρεηξ ειεύζενμ θμηκςκηθό ναδηόθςκμ 1431 θαη 

θαμανάθη ει-μεπ, όπςξ θαη ηηξ εβδμμαδηαίεξ πνμβμιέξ ηεξ θηκεμαημγναθηθήξ μμάδαξ. Ακηηιαμβακόμαζηε, 

ιμηπόκ, όηη έπεη ςξ θύνημ ζθμπό κα μπιμθάνεη ηεκ πνόζβαζε ζε όιμοξ εμάξ πμο δναζηενημπμημύμαζηε ζηεκ 

ζπμιή πένα από ηεκ αθαδεμασθή ιεηημονγία θαη ηα ςνάνηά ηεξ. 

Η ημπμζέηεζε ημο νμιμύ δεκ είκαη ηόζμ αζώα όζμ μαξ πιαζάνεη μ θύνημξ Καηζάμπαιμξ, απμηειεί θμμμάηη 

ηεξ ζοκμιηθήξ πμιηηηθήξ ημο πακεπηζηεμίμο ε μπμία πνμζπαζεί κα πενημνίζεη ηεκ δναζηενηόηεηά μαξ ζηα 

πιαίζηα ηεξ αθαδεμασθήξ ιεηημονγίαξ θαη κμμημόηεηαξ. Σηαζενά βιέπμομε κα αολάκμκηαη μη θιεηδςμέκεξ 

αίζμοζεξ θαη ζπμιέξ θαη κα μεηώκμκηαη μη θηκεμαηηθέξ αθίζεξ, ηα ανάγμαηα, μη εθδειώζεηξ, θιπ. Ταοηόπνμκα 

, με ηεκ θάζε εοθαηνία, μη πνοηακηθέξ ανπέξ μαξ οπεκζομίδμοκ όηη πνέπεη κα παίνκμομε άδεηα θαη κα 

ηαηνηάδμομε ζηα πιαίζηα πμο μαξ μνίδμοκ. Σηόπμξ ήηακ θαη είκαη κα απμθιεηζημύκ (ή έζης κα 

απμζαννοκζμύκ) όιμη όζμη/εξ βιέπμοκ ημκ εαοηό ημοξ ςξ θάηη πένα από θμηηεη(νη)έξ πμο ένπμκηαη μόκμ κα 

ζπμοδάζμοκ.  

Τα πνμζπήμαηα ηεξ θμζμεηείαξ πενί αζθάιεηαξ δεκ μαξ πείζμοκ. Η πνόιερε ηεξ εγθιεμαηηθόηεηαξ θαη ε 

ακηημεηώπηζήξ ηεξ δεκ ένπεηαη μέζα από ηα θιεηδώμαηα αιιά από ηεκ ζοκεπή ύπανλε θόζμμο μέζα ζημ 

πακεπηζηήμημ. Όζμ ε αζθάιεηα επηδηώθεηαη μέζα από ηεκ αύλεζε ημο ειέγπμο θαη ηςκ θιεηδανηώκ ηόζμ 

αολάκμκηαη θαη ε δηθηά μαξ ακαζθάιεηα. Όπη επεηδή μπμνεί κα μαξ θιέρμοκ ζε μηα ζθμηεηκή γςκηά αιιά 

επεηδή μη θιεηδανηέξ θαη ηα νμιά μαξ εμπμδίδμοκ κα ζοκακηηόμαζηε θαη κα ακηημεηςπίζμομε ζοιιμγηθά ηεκ 

θαζεμενηκόηεηά μαξ. Αζθαιείξ κηώζμομε όηακ πενπαηάμε ζημκ δηάδνμμμ θαη βιέπμομε μηθεία πνόζςπα. 

Όηακ ζοκακηηόμαζηε με ίζμοξ όνμοξ γηα κα ζοδεηήζμομε ηα πνμβιήμαηά μαξ. Όηακ θμηκςκηθμπμημύμαζηε ζε 

μηα πνμβμιή, ζε έκα πάνηο, ζε έκα ιάηβ. Αζθαιείξ δεκ κηώζαμε πμηέ με ηηξ θιεηζηέξ πηένογεξ θαη ημοξ 

θύιαθεξ. Τα θιεηδώμαηα θαη πημ ζογθεθνημέκα ημ νμιό δεκ μδεγεί ζε έκα πημ αζθαιέξ πακεπηζηήμημ. Αοηό 

ημ θάκμοκ μη ζπέζεηξ πμο πηίδμομε θαζεμενηκά. Οη ζοκηνμθηθέξ ζπέζεηξ πμο έπμοκ δηάνθεηα ζημ πνόκμ θαη 

ζηαζενή πανμοζία μέζα ζημοξ πώνμοξ πμο δμύμε. 

Οη ζπμοδέξ γηα εμάξ είκαη μηα ακαγθαία ζοκζήθε θαζώξ μέζα ζημ πακεπηζηήμημ δεκ βνηζθόμαζηε ελ' 

μιμθιήνμο από επηιμγή αιιά θαη από έκακ ελακαγθαζμό. Αοηή ε επηβμιή πνμθύπηεη από ηεκ ακάγθε μαξ κα 

δηεθδηθήζμομε ηεκ ενγαζία μαξ με θαιύηενμοξ όνμοξ θαη από ηεκ ακάγθε ημο θεθαιαίμο γηα ελεηδηθεομέκμ 

ενγαηηθό δοκαμηθό. Βνηζθόμαζηε, ιμηπόκ, μέζα ζε μηα εθμεηαιιεοηηθή ζπέζε ζηεκ μπμία ημ πακεπηζηήμημ 

δεμημονγεί θαη ακαπανάγεη ημοξ όνμοξ γηα ηεκ πεναηηένς εθμεηάιιεοζή μαξ. Σε αοηήκ ηεκ ζοκζήθε μ πώνμξ 

ημο πακεπηζηεμίμο δεκ είκαη μηθείμξ πανά μόκμ ζε ζογθεθνημέκεξ ζηηγμέξ. Γίκαη αοηέξ μη ζηηγμέξ πμο 

μηθεημπμημύμαζηε ημ πώνμ ημο πακεπηζηήμημ γηα κα ηθακμπμηήζμομε ηηξ ακάγθεξ μαξ θαη κα επηηεζμύμε ζηηξ 

εθμεηαιιεοηηθέξ ζπέζεηξ πμο ακαπανάγμκηαη (θαη) μέζα ζε αοηό. 
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