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ΔΕΛΤ ΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της παρεμπόδισης λειτουργίας των θεσμικών οργάνων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου της Αθήνας από μέλη φοιτητικής παράταξης.
Παρατηρούμε με ιδιαίτερη ανησυχία αλλά και θλίψη την καθημερινή πλέον εμφάνιση
σοβαρών επεισοδίων κατά συναδέλφων πανεπιστημιακών δασκάλων αλλά και κατά των
θεμελιωδών θεσμικών διαδικασιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας με
πρωτεργάτες μέλη συγκεκριμένης παράταξης.
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας εκφράζει την πλήρη στήριξη του σε όλες τις αποφάσεις και τις
ενέργειες του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και απερίφραστα
καταδικάζει τις ενέργειες τραμπουκισμών, βαρβαρότητας και εκβιασμών καθώς και τις
επικίνδυνα συντηρητικές θέσεις της συγκεκριμένης ομάδας.
Η πολυεπίπεδη κρίση στην οποία ολοένα και περισσότερο εισέρχεται με ραγδαίους ρυθμούς η
χώρα δεν μας επιτρέπει ολιγωρίες και αναβολές και επειδή θεωρούμε ότι φαινόμενα αυτής της
ποιότητας βάλλουν ευθέως κατά της υπόστασης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, γι’ αυτό ‐ για
πολλοστή φορά‐ καλούμε
1) Την ηγεσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας ‐εφαρμόζοντας το νόμο και τον
εσωτερικό κανονισμό‐ να παραπέμψει στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, τους από
παλιά γνωστούς‐αγνώστους «φοιτητές» του και στην Ελληνική Δικαιοσύνη τους εκτός
ιδρύματος ευρισκόμενους σήμερα πλέον «πολιτικούς» καθοδηγητές τους για τις
ανυπολόγιστης αξίας ποικίλες καταστροφές, που συνεχούς προκαλούν.
2) Όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου να συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξάλειψη των
φαινομένων του «εκφυλισμένου κομματισμού», που κυριαρχεί ακόμα σε πολλές
πτυχές του δημόσιου πανεπιστημίου με παράγωγα προϊόντα ‐μεταξύ των άλλων‐ τη
διαπλοκή, την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία, τον νεποτισμό, την ασυδοσία, κ.α. Οι
καιροί επιβάλλουν να γίνει κατανοητό από όλους ότι αυτό αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες προϋποθέσεις για την αναστροφή της σταθερά καταστροφικής πορείας
του πανεπιστημιακού μας συστήματος.
3) Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις απόλυτα αναγκαίες θεσμικές και
άλλες ανατροπές, οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά και θετικά στην αλλαγή του
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ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και μεταξύ των άλλων θα βοηθήσουν στην επικράτηση της
ακαδημαϊκότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της
αριστείας στο Πανεπιστήμιο. Το Υπουργείο οφείλει επιτέλους να καταλάβει ότι η
πορεία των ριζικών και ουσιαστικών ανατροπών είναι πλέον μονόδρομος.
4) Τέλος, ειδική έκκληση απευθύνεται ‐και δημόσια‐ στον πολιτικό φορέα, του οποίου
προβάλλονται ως μέλη οι συγκεκριμένοι πολίτες, να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες
του και να πράξει τα δέοντα.
Η Ομοσπονδία προτίθεται να μεταφέρει το αμέσως προσεχές διάστημα όλο τον
προβληματισμό, που αναπτύσσεται αυτό τον καιρό πάνω σε θέματα αυτής της υφής και
ποιότητας στους Συλλόγους και τα μέλη, στις συνεδριάσεις των θεσμικών της οργάνων.
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