ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Καλαμάτας στη συνεδρίασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2009
και με αφορμή τα θλιβερά και τραγικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα την 6η
Δεκεμβρίου ε.ε. στο χώρο της Πρυτανείας και των Προπυλαίων του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ), κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:
Καταδικάζουμε απερίφραστα και με κατηγορηματικό τρόπο την άνανδρη, αναίτια και
εγκληματική ενέργεια κατά του Πρύτανη και Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Κίττα
Χρήστου από ομάδα “ανωνύμων” και θρασύδειλων κουκουλοφόρων. Τέτοια άτομα
και με τέτοιες ενέργειες, χρησιμοποιώντας ανεξέλεγκτη βία, καταλύουν βάναυσα την
έννοια του Ακαδημαϊκού Ασύλου και επιχειρούν να επιβάλουν τις όποιες απόψεις
τους με εξουσιαστική μανία σ’όλους τους άλλους φορείς και πρόσωπα της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
Καλούμε τις ακαδημαϊκές συνιστώσες κάθε ΑΕΙ (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ) να
αφυπνιστούν ώστε να απομονώσουν εκείνα τα άτομα που προβαίνουν σε
ασχημονούσες και εγκληματικές πράξεις και να συμβάλουν στην αποκατάσταση του
Ακαδημαϊκού Ασύλου στις αίθουσες και τα αμφιθέατρα για να γίνει επιτέλους πράξη
η ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση όλων των ιδεών και των απόψεων στους
ακαδημαϊκούς χώρους των Ιδρυμάτων μας.
Καλούμε επίσης την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές να
συμπαρασταθούν στα Πρυτανικά Συμβούλια και τα Συμβούλια των ΤΕΙ ώστε να
εφαρμοστεί, όταν χρειάζεται, ο νόμος του ασύλου στους χώρους των ΑΕΙ.
Τέλος,

καλούμε

τα

Κοινοβουλευτικά

Κόμματα,

τις

εξοκοινοβουλευτικές

δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία να σταθούν
ηθικά δίπλα στην ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να δυναμώσει ο αγώνας της για την
επιτυχή απομόνωση ατόμων, τα οποία με επίκληση ιδεολογημάτων και με το
πρόσχημα του ακαδημαϊκού ασύλου προβαίνουν σε εξτρεμιστικές και εγκληματικές
πράξεις και προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταργήσουν την έννοια της δημοκρατίας
στους χώρους των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Καλαμάτας
Ανδρέας Γ. Κανάκης
Καθηγητής

Προς:
-

Γραφείο Πρωθυπουργού

-

Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και

-
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Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-

Όλα τα Κόμματα της Βουλής και Ευρωβουλής

-

Όλα Τα Πανεπιστήμια της Χώρας

-

Όλα τα ΤΕΙ της Χώρας

-
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