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(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 561η/08.06.2021)
Η κατάληψη των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου στο λόφο Καστέλλι, περιουσιακά στοιχεία
του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά την απόφαση αποχώρησης της αστυνομίας, αποτελούν παράνομη
ενέργεια που αντιβαίνει στη νομοθεσία και στο Σύνταγμα.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), κατέχει την πλήρη
κυριότητα του χώρου, ενώ η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο για τη
διαφύλαξη και προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος. Η ευθύνη και αρμοδιότητα της
Συγκλήτου καθίστανται ακόμη μεγαλύτερες, καθώς το κτίριο της 5ης Μεραρχίας έχει χαρακτηρισθεί
ως Νεώτερο Μνημείο με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/22.03.2018) κατόπιν ομόφωνης
γνωμοδότησης από το κοινό όργανο Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου – Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Οι οποιεσδήποτε (τρέχουσες ή μελλοντικές) χρήσεις του κτιρίου
θα πρέπει να προσδιοριστούν με γνωμοδότηση του Kεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με
σκοπό να μην προσβληθεί ο χαρακτήρας του μνημείου.
Σε περίπτωση σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών, αλλά και όσο δεν υπάρχει η δυνατότητα
άμεσης και ταχείας αποκατάστασης, οι συνέπειες για το κτίριο της Μεραρχίας είναι απρόβλεπτες
και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες. Παράλληλα, η αδυναμία συντήρησης λόγω μη πρόσβασης του
Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη διάρκεια της πολυετούς κατάληψης, καθώς και οι ανθρωπογενείς
παρεμβάσεις στο κτίριο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν επιφέρει βλάβες και αλλοίωση στην
όψη του, αλλά και δημιουργία ρωγμών, αποκολλήσεις επιχρισμάτων και άλλες καταστροφές, όπως
έχει επισημάνει τόσο η παλαιότερη (2017), όσο και η νεότερη (2020), έκθεση της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων.
Η νέα κατάληψη του ιστορικού κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου προσβάλλει κάθε έννοια και
θεσμό νομιμότητας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του
μοναδικού ιδιοκτήτη, αγνοεί τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας σχετικά
με την ανάδειξη και προστασία του κτιρίου και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των
παρευρισκομένων εντός του χώρου σε περίπτωση καταστροφής ή κατάρρευσης.
Ως Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης:



Ζητούμε τον τερματισμό της παράνομης κατάληψης και την απόδοση του κτιρίου και του
περιβάλλοντος χώρου στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους που είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση της περιουσίας
του Πολυτεχνείου Κρήτης, την αποφυγή της καταστροφής του ιστορικού κτιρίου και την
αποτροπή πρόκλησης τραυματισμού ατόμων που παρευρίσκονται στον υπό κατάληψη
χώρο από ενδεχόμενη κατάρρευση.

