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ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα φαινόμενα έντονου νεποτιςμοφ που έχουν παρατηρηθεί ςτο Τμήμα Κοινωνικής
Θεολογίας τησ Θεολογικήσ Σχολήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνών.
Η ΠΟΔΕΠ ζχει εγκαίρωσ διαπιςτϊςει και παρακολουκεί ζκτοτε τθ αςυνήθιςτη και ζντονα
εκφυλιςτική κατάςταςη νεποτιςμοφ που ζχει διαμορφωκεί τα τελευταία χρόνια ςτο Τμήμα
Κοινωνικήσ Θεολογίασ τησ Θεολογικήσ Σχολήσ του Πανεπιςτημίου Αθηνών με πρωτεργάτεσ μζλθ
ςυγκεκριμζνθσ οικογζνειασ πανεπιςτθμιακϊν.
Με τθν από 4 επτεμβρίου 2009 επιςτολι μασ προσ τθν θγεςία του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν είχαμε
με ςαφινεια ηθτιςει τθ ςυντεταγμζνθ διερεφνθςθ του προβλιματοσ, κακϊσ και τθ λιψθ των
κατάλλθλων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, τα οποία είχαν δυςτυχϊσ
κατ’ επανάλθψθ «κοςμιςει» τα πρωτοςζλιδα όλων των ζγκυρων ακθναϊκϊν εφθμερίδων.
Επιςθμαίνουμε ότι ο τότε Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, παριγγειλε τθ διεξαγωγι Ζνορκθσ
Διοικθτικισ Εξζταςθσ (ΕΔΕ) προκειμζνου να διερευνιςει το ηιτθμα. Η ΕΔΕ κατζλθξε ςε λεπτομερζσ
πόριςμα 130 ςελίδων, ςτο οποίο περιγράφθκαν και καυτθριάςτθκαν αναλυτικά οι παρανομίεσ του
Σμιματοσ Κοινωνικισ Θεολογίασ και των εμπλεκομζνων προςϊπων. Σο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
διαβίβαςε το πόριςμα τθσ ΕΔΕ ςτο Τπουργείο Παιδείασ και ςτθν Ειςαγγελία για τισ επιβαλλόμενεσ
διοικθτικζσ και ποινικζσ ςυνζπειεσ. Με τισ κινήςεισ αυτζσ το Πανεπιςτήμιο μπόρεςε να επιτφχει ζνα
μεγάλο μζροσ τησ επιβαλλόμενησ αυτοκάθαρςησ, που κα τελειωκεί όταν επιβλθκοφν και οι
ςχετικζσ πεικαρχικζσ ποινζσ.
Αναμζνουμε και από τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ τθσ Πολιτείασ, που μετά από αδικαιολόγητα πολφ
χρόνο αποφάςιςαν επιτζλουσ να αςχολθκοφν με το κζμα, να αναλάβουν τισ κατάλλθλεσ κεςμικζσ
ενζργειεσ, ϊςτε τζτοια
απαράδεκτα θκικά, ακαδθμαϊκά και νομικά φαινόμενα να μθν
επαναλθφκοφν, όχι μόνο ςτο Πανεπιςτιμιο, αλλά ςε όλο το φάςμα τθσ δθμόςιασ ηωισ τθσ Χϊρασ.
Χωρίσ αυτό να απαλφνει τθ βαρφτθτα όςων κλιβερϊν διαπίςτωςε θ ΕΔΕ, επιςθμαίνουμε ότι ςε καμία
περίπτωςθ τα ςυμπεράςματά τθσ δεν πρζπει να γενικεφονται και να χρηςιμοποιοφνται για το
διαςυρμό του Δημόςιου Πανεπιςτημίου, γιατί οι παρανομίεσ που διαπιςτϊνονται αποτελοφν
ευτυχϊσ εξαίρεςθ και όχι τον κανόνα.
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Ειδικότερα αν το φαινόμενο του νεποτιςμοφ και τθσ αναξιοκρατίασ υπάρχει ςε άλλα τμιματα τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ, πχ πολιτικοί, δθμοςιογράφοι, δικθγόροι, γιατροί, μθχανικοί, κλπ, δεν
επιτρζπεται να λακροβιεί ςτον πανεπιςτθμιακό χϊρο. Η αξιοκρατία, θ αριςτεία, Κι θ
ακαδθμαϊκότθτα κα πρζπει πάντα να αποτελοφν τα μοναδικά κριτιρια επιλογισ των μελϊν ΔΕΠ. Από
τθν άλλθ πλευρά δεν πρζπει με κανζνα τρόπο να εγκαταςτακεί ςτο πανεπιςτιμιο ζνασ ιδιότυποσ
«ρατςιςμόσ», εισ βάροσ κάποιων μερικζσ φορζσ άριςτων και άξιων υποψθφίων, που ζχουν τθν
«ατυχία» να είναι γόνοι πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων. Σζλοσ, ζχει αποδειχθεί ιςτορικά ότι το
«κυνήγι μαγιςςών» αποτελεί το ςίγουρο καταφφγιο εκείνων που ζχουν τραγική ζνδεια ιδεών,
θζςεων και πολιτικών.
Η Πανεπιςτθμιακι Κοινότθτα –ειδικά ςτoυσ ςθμερινοφσ ιδιαίτερα δφςκολουσ καιροφσ– κα πρζπει να
διαφυλάξει το κφροσ, τθν ακαδθμαϊκότθτα και τθν αξιοπιςτία του ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου. Αυτό
αποτελεί χρζοσ προσ τισ χιλιάδεσ των Πανεπιςτθμιακϊν Δαςκάλων, που κακθμερινά παςχίηουν ςτα
αμφικζατρα και ςτα εργαςτιρια για ζνα αναβακμιςμζνο Πανεπιςτιμιο αλλά και τουσ φοιτθτζσ, τισ
οικογζνειεσ τουσ και τθν κοινωνία ςυνολικά.
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