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Κατά την εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προχθες, ενός από τα σημαντικότερα
ελληνικά Παν/μια που σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης βρίσκεται στο 3% των κορυφαίων
Πανεπιστημίων του κόσμου, οι πέντε διεθνείς αξιολογητές φυγαδεύθηκαν από καθηγητές του
Πανεπιστημίου προκειμένου να αποφύγουν περίπου 40 «επαναστάτες» φοιτητές (?) οι οποίοι απαιτούσαν
να σταματήσει η αξιολόγηση και να φύγουν οι αξιολογητές.
Τέτοια φαινόμενα, που δυστυχώς έχουν εμφανιστεί και σε άλλα Πανεπιστήμια (παρόμοια έγιναν πριν 2
περίπου μήνες και στο ΕΚΠΑ), είναι άκρως απαράδεκτα και τα καταδικάζουμε με τον πιο απόλυτο τρόπο.
Συμβάλλουν στο έργο όσων προσπαθούν με μανία να κάνουν ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο,
και να απαξιώσουν τη λειτουργία του, το ρόλο του και τη φήμη του.
Επισημαίνουμε τις μεγάλες ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας που παραμένει σιωπηλό μη ενδιαφερόμενο
για τα φαινόμενα αυτά (που στο παρελθόν το κόμμα που σήμερα κυβερνά ενθάρρυνε). Όσον αφορά στις
διοικήσεις των πανεπιστημίων, θεωρούμε πως είναι καθήκον τους να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία
του ελληνικού πανεπιστημίου από φαινόμενα βίας, με χρήση όλων των νόμιμων μέσων που η δημοκρατία
παρέχει. Η αποφυγή καταφυγής στη νόμιμη οδό για την καταπολέμηση της βίας και της ανομίας,
ενθαρρύνει αυτούς που μετέρχονται τη βία στα πανεπιστήμια και καθιστά ομήρους τις πρυτανικές αρχές
σε εκείνους που ανέξοδα και χωρίς καμιά συνέπεια παρανομούν.
Οφείλουμε ως Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποφασιστικά και με κάθε νόμιμο μέσο να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά αυτά τα φαινόμενα. Καλούμε την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και πρώτ α απ' όλους τους
φοιτητές μας, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, να απομονώσουν και να εξαφανίσουν αυτές τις
εκδηλώσεις ΒΙΑΣ που μας εκθέτουν στην κοινωνία και την διεθνή κοινότητα.
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