ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.ΜΕ. ΠΠ
Η ΑΡ.ΜΕ ΠΠ είχε έγκαιρα προειδοποιήσει για τους κινδύνους
που
συνοδεύουν
το
κλίμα
βαθειάς
αντιδημοκρατικής
συμπεριφοράς
από
διάφορες
δρώσες
οντότητες
της
Πανεπιστημιακής
Κοινότητας
με
αφορμή
τις
διαδικασίες
εκλογής Συμβουλίου Ιδρύματος. Είχαμε καλέσει τα θεσμικά
όργανα του Πανεπιστήμιου μας αλλά και κάθε μέλος της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας να αντιταχθεί ενεργά σε τέτοιες
συμπεριφορές.
Δυστυχώς άλλη μια αρνητική συνιστώσα ήρθε να προστεθεί στην
διαμόρφωση μιας όλο και περισσότερο γκρίζας πραγματικότητας
στο Πανεπιστήμιο μας.
Συγκεκριμένα
αναφερόμαστε
στην
πρωτοβουλία
μελών
της
Οργανωτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή “ηλεκτρονικού
δημοψηφίσματος” μεταξύ των μελών ΔΕΠ με βασικό ερώτημα την
στήριξη ή μη της Οργανωτικής Επιτροπής στο έργο που της
έχει ανατεθεί για την διεξαγωγή των εκλογών Συμβουλίου
Διοίκησης. Αν και καταλαβαίνουμε την προσωπική πίεση και
κόστος που υφίστανται οι καθ’ όλα σεβαστοί συνάδελφοι της
Οργανωτικής Επιτροπής, θεωρούμε
ότι η ενέργειά τους
αποτελεί σοβαρή απόκλιση από την δημοκρατική νομιμότητα.
Από κανέναν καταστατικό χάρτη δεν προβλέπεται η διενέργεια
παρόμοιας διαδικασίας.
Αντίθετα, οδηγούμαστε σε δρόμους “δευτερογενούς έγκρισης”
των θεσμικών λειτουργιών της Κοινωνίας μας που αναιρούν
στην ουσία αυτές τις ίδιες τις δημοκρατικά κατοχυρωμένες
θεσμικές λειτουργίες.
Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί από την
Σύγκλητο του ΠΠ να προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο
κατά συγκεκριμένων πράξεων που προκύπτουν από τον Ν.
4009/11 και ταυτόχρονα να εφαρμόσουν το ισχύον νομικό
πλαίσιο μέχρις ότου υπάρξει απόφαση περί της προσφυγής
τους. Αυτός είναι ο δρόμος για όλη την Πανεπιστημιακή
Κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο για άλλη μια φορά δηλώνουμε την
έντονη αντίθεσή μας σε οποιεσδήποτε ενέργειες εκφοβισμού,
βίας και φίμωσης που τελικά οδηγούν σε έκπτωση του πυρήνα
των Ακαδημαϊκών Ελευθεριών. Το κύριο διακύβευμα στην
παρούσα
φάση για
όλους
μας
είναι
η προάσπιση
του
Δημοκρατικού, Δημόσιου και Σύγχρονου Πανεπιστημίου με τον
εξοστρακισμό όλων των σκοταδιστικών λογικών και πρακτικών.
Καλούμε
την
Οργανωτική
Επιτροπή
να
ανακαλέσει
την
πρωτοβουλία της και όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, με
πρωτοβουλίες από την πλευρά της Συγκλήτου, των Πρυτανικών

Αρχών και των άλλων Θεσμικών Οργάνων του Πανεπιστημίου, να
διαφυλάξει
τις
δημοκρατικά
κατοχυρωμένες
θεσμικές
λειτουργίες τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στο σύνολο της
Κοινωνίας.
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