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Θέμα: Καταδίκη της δολιοφθοράς στο ηλεκτρονικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την
παρεμπόδιση των εκλογών για το Συμβούλιο Ιδρύματος.

Καταδικάζουμε σε όλους τους τόνους την πρωτοφανή επιδρομή που έγινε χθες το πρωί από μικρή ομάδα
φοιτητών στο υπολογιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συνεχείς προτροπές ολιγομελούς
ομάδας καθηγητών του ιδρύματος. Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς που προκλήθηκε και της συνεχιζόμενης
«κατάληψης» στο ηλεκτρονικό δίκτυο του Πανεπιστημίου είναι:
η πανεπιστημιακή κοινότητα να στερείται τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας επ’ αόριστον,
με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στο επιστημονικό και ερευνητικό έργο.
Να έχει τεθεί εκτός λειτουργία το δίκτυο σε μια σειρά από συνδεδεμένους οργανισμούς με το
δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Κλινικές, και να
παρεμβάλλονται σοβαρά εμπόδια στην προσφορά υπηρεσιών ακόμα και προς ασθενείς.
Nα καθυστερεί η ολοκλήρωση της προγραμματισμένης εκλογής των 8 εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου.
Η ηγεσία ενός δημόσιου πανεπιστημίου σε συνεργασία με την πολιτεία οφείλει να προστατεύει την
περιουσία του. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αναζητηθούν οι ευθύνες για τις παραπάνω έκνομες
πράξεις εις βάρος της περιουσίας -υλικής και άυλης - και της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά, προς όλους, ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από
ομάδες που δημιουργούν περιβάλλον οργανωμένου αυθορμητισμού και καθοδηγούμενης
αγανάκτησης με πρόσχημα την προοδευτικότητα.

Καλούμε τους (τις) συναδέλφους μας να απομονώσουν τις ολιγάριθμες αυτές ομάδες καθηγητών
και να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες σε όλα τα Ιδρύματα, υποστηρίζοντας με αυτό τον

τρόπο την ομαλή λειτουργία του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου, της τελευταίας ίσως και
μοναδικής ελπίδας για την ανάκαμψη και ορθολογική ανάπτυξη της χώρας.
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