Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

7 η Συνεδρίαση, 21 Δεκεμβρίου 2017

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τα συνεχόμενα κρούσματα βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια
Την προηγούμενη εβδομάδα ομάδα κρανοφόρων εισέβαλε στα γραφεία της Πρυτανείας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας προβαίνοντας σε βανδαλισμούς με ζημιές δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το
επεισόδιο αυτό προστίθεται σε μια σειρά κρουσμάτων βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους όπως η άγρια
επίθεση σε φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε κτίριο που
βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας, η επίθεση με λοστούς και καδρόνια, που πραγματοποίησαν ομάδες
«γνωστών-αγνώστων» στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τραυματίζοντας φοιτητές και προκαλώντας ζημιές
στο κτίριο, οι προπηλακισμοί που δέχτηκε η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών τον Οκτώβριο 2017
καθώς και η στοχοποίηση του Καθ. Άγγελου Συρίγου.
Είναι φανερό ότι οι ομάδες που προσπαθούν με τη βία να επιβάλουν τις απόψεις τους και να
τρομοκρατήσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα έχουν πλήρως αποθρασυνθεί καθώς συνειδητοποιούν
ότι δεν υπάρχει κανείς να τους σταματήσει. Δυστυχώς, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων δεν έχουν τα
ίδια μέσα και την επιχειρησιακή δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την βία και την εγκληματικότητα στους
χώρους των ιδρυμάτων, το οποίο άλλωστε είναι καθήκον και αρμοδιότητα της αστυνομίας, ενώ η
κυβέρνηση, πιστή στην πολιτική της ανοχής των φαινομένων αυτών μέσα στην ελληνική κοινωνία, έχει
αφήσει τα πανεπιστήμια έρμαια στη δράση βίαιων και εγκληματικών ομάδων στο πλαίσιο μιας στρεβλής
και ιδεοληπτικής αντίληψης για την έννοια του ακαδημαϊκού ασύλου.
Ο Υπουργός Παιδείας με συνεχείς προκλητικές δηλώσεις κατηγορεί έμμεσα τον Πρύτανη του ΠΑΜΑΚ ότι
αυτός προκαλεί τις επιθέσεις στο ίδρυμά του, θεωρεί ότι η παραβατικότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και μεταθέτει τις ευθύνες για την αντιμετώπιση
φαινομένων του κοινού ποινικού δικαίου μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων στην έλλειψη
«ρωμαλέου φοιτητικού κινήματος» και στους εκπαιδευτικούς και εγκαλεί για αδράνεια τις διοικήσεις των
ιδρυμάτων. Με άλλα λόγια η πανεπιστημιακή κοινότητα θα πρέπει είτε να προτάξει τα στήθη της στους
τραμπούκους και τους εγκληματίες είτε να καλέσει κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για να τους
μεταπείσουν σε συνεδρίες θεραπείας μαζί τους.
Οι επαναλαμβανόμενες αυτές δηλώσεις του υπουργού αναδεικνύουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο την
απροθυμία ή ακόμη και την αδυναμία της κυβέρνησης να κατανοήσει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης
δράσης τραμπούκικων και εγκληματικών ομάδων στους χώρους των πανεπιστημίων, λόγω
ιδεοληπτικών εμμονών και μιας παρωχημένης αντίληψης που τη διακατέχει για τη λειτουργία των
πανεπιστημίων. Αρνείται να κατανοήσει και να αποδεχτεί ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελεύθερη
έκφραση και διακίνηση των ιδεών στα πανεπιστήμια δεν κινδυνεύει πλέον εδώ και πολλές δεκαετίες από
την «επέμβαση δημόσιας δύναμης» αλλά αντίθετα από μειοψηφίες ατόμων οι οποίες προσπαθούν να
επιβάλουν διά της βίας την άποψή τους και από ομάδες εγκληματιών του κοινού ποινικού δικαίου που
δρουν στους χώρους των ιδρυμάτων. Δεν είναι να απορεί λοιπόν κανείς για την έλλειψη πολιτικής
βούλησης της κυβέρνησης για την επίλυση του προβλήματος.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για μία ακόμη φορά
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εκφράζει τη συμπαράστασή της σε όσους στοχοποιούνται, στηρίζει τους πρυτάνεις που
αντιστέκονται και προτρέπει όλους τους υπεύθυνους των Ιδρυμάτων να σταθούν στο ύψος του
ρόλου τους και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να επαναφέρουν την ειρήνη και τις
συνθήκες ασφάλειας του προσωπικού και των υποδομών στα Ιδρύματά τους
καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αντιληφθεί επιτέλους το μέγεθος του προβλήματος και τις
επιπτώσεις που έχει στη λειτουργία και την εικόνα του δημόσιου πανεπιστήμιου η κυβερνητική
πολιτική της αδράνειας, της ανοχής στη βία και της ασυλίας στην ανομία, και
ζητά από την Κυβέρνηση -μέσω των αρμοδίων υπουργών (Οικονομικών, Εσωτερικών και
Δικαιοσύνης)- να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της για την κατάσταση που επικρατεί στους
πανεπιστημιακούς χώρους και να πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ζωής των
φοιτητών, του προσωπικού και της δημόσιας περιουσίας των πανεπιστημίων.
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