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ΔΕΛΤ ΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για την παρεμπόδιση λειτουργίας των θεσμικών οργάνων των
πανεπιστημίων από μέλη φοιτητικών παρατάξεων.
Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε με ιδιαίτερη ανησυχία αλλά και θλίψη την εμφάνιση
σοβαρών επεισοδίων κατά μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της παρεμπόδισης
της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων Τμημάτων αλλά και Ιδρυμάτων. Συμβαίνει μάλιστα σε
αυτά τα επεισόδια να πρωτοστατούν –κατά δήλωση τους‐ κυρίως μέλη των φοιτητικών
παρατάξεων, που πρόσκεινται στα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας.
Πιστεύουμε ότι η εποχή μας δεν επιτρέπει ολιγωρίες και αναβολές και θεωρούμε ότι
φαινόμενα αυτής της ποιότητας βάλλουν ευθέως κατά της υπόστασης του Δημόσιου
Πανεπιστήμιου, γι’ αυτό καλούμε
1) Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να προχωρήσει άμεσα
σε ενέργειες, οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά και θετικά στην αλλαγή του
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος μέσα στα Πανεπιστήμια και θα βοηθήσουν, πέραν των
άλλων και στην εφαρμογή των βασικών αρχών δικαίου στη συγκρότηση των θεσμικών
οργάνων. Καθοριστικό ρόλο θεωρούμε ότι θα παίξει η καθιέρωση επιτέλους της
στάθμισης της ψήφου όλων των κατηγοριών του εκλεκτορικού σώματος σε όλες τις
εκλογικές διαδικασίες.
2) Όλα τα κόμματα να «αποσύρουν» τους κομματικούς στρατούς τους από τα
Πανεπιστήμια, ώστε να παύσει η χειραγώγηση των νέων, να ενισχυθεί ο πολιτισμός των
ιδεών, των προτάσεων και των αγώνων και όχι της συναλλαγής. Αυτό αποτελεί μια από
τις ελάχιστες αλλά κρίσιμες προϋποθέσεις για την αναστροφή της καθοδικής πορείας
του πανεπιστημιακού μας συστήματος.
3) Τα θεσμικά όργανα των Πανεπιστημίων ‐μονοπρόσωπα και συλλογικά‐ να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων και να εφαρμόζουν πιστά τους νόμους και τον εσωτερικό
κανονισμό του ιδρύματος τους, χωρίς εκπτώσεις και αναστολές για να προασπίσουν
σταθερά την ακαδημαϊκή λειτουργία του.
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Τέλος το Προεδρείο της Ομοσπονδίας στηρίζει την απόφαση του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 27ης Μαΐου 2010, συμπαρίσταται στο σύνολο των
συναδέλφων που έχουν στοχοποιηθεί και θιγεί από τα γεγονότα, καταδικάζει τις ενέργειες
βίας στις οποίες πρωτοστάτησαν μέλη συγκεκριμένης φοιτητικής παράταξης και προτίθεται να
μεταφέρει όλο το σχετικό προβληματισμό, που αναπτύσσεται αυτό τον καιρό, στις προσεχείς
συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων της Ομοσπονδίας.
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