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Θζμα: Οργάνωση βίαιης διάλυσης των εκλογών των μελών των Συμβουλίων Ιδρφματος.
Με ζκπλθξθ, οργι αλλά και αγανάκτθςθ λάβαμε γνϊςθ του παρακάτω παρατικζμενου θλεκτρονικοφ
μθνφματοσ [1], που διαβιβάςτθκε ςτο Προεδρείο τθσ ΠΟΣΔΕΠ.
Με ζκπλθξθ, γιατί δεν μπορεί να φανταςτεί κανείσ ότι υπάρχουν ελεφκεροι και ϊριμοι ζλλθνεσ
πολίτεσ -και μάλιςτα πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι-, οι οποίοι «απεργάηονται» ςχζδια προςφυγισ
ακόμα και ςτθν ανοικτι βία για να αποτρζψουν τθν άςκθςθ του ςτοιχειϊδουσ δθμοκρατικοφ
δικαιϊματοσ από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Ενόσ δικαιϊματοσ που μετά από πολλζσ δεκαετίεσ
αιματθρϊν αγϊνων ζχει κατακτιςει ο κάκε ζλλθνασ πολίτθσ ςε κάκε γωνιά τθσ χϊρασ, εκτόσ βζβαια
όπωσ φαίνεται των πανεπιςτθμιακϊν χϊρων!!!
Οργι και αγανάκτθςθ γιατί οι «ςυνάδελφοι» αυτοί δεν διςτάηουν να εμπλζξουν ςτα ςχζδια τουσ και
νζουσ ανκρϊπουσ - τουσ φοιτθτζσ μασ. Μετατρζποντάσ τουσ ςε αερομεταφερόμενεσ μονάδεσ
κροφςθσ, περιφερόμενεσ από πανεπιςτθμίου εισ πανεπιςτιμιο. Δείχνοντασ ζτςι πϊσ εννοοφν και
ςζβονται ακόμα και αυτι τθν κεμελιώδθ αρχι τθσ αυτονομίασ και τθν αυτοτζλειασ των Ιδρυμάτων.
Καλοφμε τισ Διοικιςεισ των Ιδρυμάτων να ςτακοφν ςτο φψοσ, που οι περιςτάςεισ απαιτοφν και
επιβάλλουν και να πράξουν ό,τι είναι ακαδθμαϊκά ςωςτό ϊςτε να περιφρουριςουν τισ διαδικαςίεσ
και να επιτρζψουν ςε ΟΛΟΥΣ τουσ ςυναδζλφουσ να εκφράςουν αβίαςτα τα πιςτεφω τουσ. Αν κρίνουν
ότι δεν είναι ςε κζςθ να προςφζρουν τίποτα ςε αυτι τθν πορεία, θ γενικότερθ ςυγκυρία τθσ χϊρασ
επιβάλλει να ςκεφτοφν άμεςα άλλεσ επιλογζσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ακαδθμαϊκότθτασ και τθσ
αυτονόθτθσ εντιμότθτασ, που διακρίνει όλουσ μασ.
Η βία, ο ςτιγματιςμόσ, ο εκβιαςμόσ και ο εκφοβιςμόσ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ είναι
ςυμπτϊματα ζςχατθσ πολιτικισ αλλά και ακαδθμαϊκισ παρακμισ. Τα φαινόμενα αυτά πρζπει να
εκλείψουν και οι υποκινθτζσ τζτοιων ενεργειϊν πρζπει να απομονωκοφν πολιτικά. Τα μζλθ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ ζχουν το απόλυτο δικαίωμα να εκφράηονται ελεφκερα και αβίαςτα για
οποιοδιποτε κζμα, ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ αντιρριςεισ και να ζχουν μονάδεσ ι ομάδεσ των
ςυνιςτωςϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Νοοτροπίεσ που καταλιγουν ςε χουντικζσ πρακτικζσ και
αναδεικνφουν τθν φπαρξθ ενόσ φαςίηοντοσ πολιτικοφ πολιτιςμοφ δεν ζχουν κζςθ μζςα ςτο
ελλθνικό δθμόςιο πανεπιςτιμιο, όπωσ δεν ζχουν κζςθ οφτε και μζςα ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Η
υπεράςπιςθ του ουςιαςτικοφ αντικειμζνου του ακαδθμαϊκοφ αςφλου, δθλαδι τθσ ελεφκερθσ
ζκφραςθσ και διακίνθςθσ των ιδεϊν, από τθν ίδια τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ςτο ςφνολό τθσ είναι
όςο ποτζ αναγκαία.
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Σε αυτι τθν ιδιαίτερα δφςκολθ περίοδο για τθ χϊρα το πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα οφείλει να
απεμπλακεί το ςυντομότερο από κάκε φαινόμενο εςωςτρζφειασ και να κινιςει από μόνο του εκείνεσ
τισ ακαδθμαϊκζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ κα βοθκιςουν –και είμαςτε απόλυτα ςίγουροι ότι μποροφν
να βοθκιςουν ςθμαντικά και κακοριςτικά- τθ χώρα ςε μια γριγορθ, ορκολογικι και ςτακερι
πορεία προσ τθν ζξοδο από τθν τραγικι κατάςταςθ, που βρίςκεται ςιμερα. Αυτό είναι το μζγα
ΧΡΕΟ προσ τθν πατρίδα μασ ςε αυτζσ τισ ςτιγμζσ τθσ τεράςτιασ και ολικισ αποςφνκεςθσ!!!
Τζλοσ, απευκφνουμε ζκκλθςθ ςε κάκε μζλοσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για ςφνεςθ,
διαλλακτικότθτα, διάκεςθ για ςυνεργαςία και διάλογο μεταξφ μασ, κακϊσ αυτόσ είναι ο μόνοσ
δυνατόσ τρόποσ επίλυςθσ των προβλθμάτων που μασ απαςχολοφν. Καλεί όλα τα μζλθ τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ να καταδικάςουν τα γεγονότα βίασ τα οποία υποςκάπτουν ουςιαςτικά τα
κεμζλια του Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου και να ςυμμετάςχουν μαηικά ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ, που
αφοροφν το παρόν και το μζλλον του ακαδθμαϊκοφ μασ ςυςτιματοσ και όχι μόνο.
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Απόστολος Αλεξόπουλος <aalexopoulos@geol.uoa.gr>, Ρόζα Πολυμένη
<rpolyme@biol.uoa.gr>, Νίκος Γελαδάς <ngeladas@phed.uoa.gr>, Ξένια Χρυσοχόου
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[παναθαιώ πνμςζήζηε ημ πανόκ μήκομα ζε όζμοξ ζοκαδέιθμοξ/ηζζεξ ζεςνείηε όηη μπμνμύκ κα
ζομβάιμοκ θαη δεκ βνίζθμκηαη μεηαλύ ηςκ παναιεπηώκ]
Αγαπεηέξ θαη αγαπεημί ζοκάδειθμη,
Πανόιμ πμο ηα θεκηνηθά πμιηηηθά γεγμκόηα είκαη πμιύ ζεμακηηθά, ε δηθή μαξ πανέμβαζε ζημ πώνμ ηςκ
πακεπηζηεμίςκ θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ εθιμγέξ Σομβμοιίςκ δεκ ζα πνέπεη κα απμζοκημκηζηεί. Γλ
άιιμο, ζοκηζηά μένμξ ηεξ γεκηθόηενεξ έθθναζεξ θμηκςκηθήξ μνγήξ απέκακηη ζηεκ ηνέπμοζα πμιηηηθή.
Όπςξ ήδε όιμη γκςνίδμομε ζηα Πακεπηζηήμηα Θεζζαιίαξ, Πειμπμκκήζμο, Ιςακκίκςκ θαη
Ανηζημηέιεημ ζα επηπεηνεζεί κα γίκμοκ εθιμγέξ ηεκ Τεηάνηε 15/2.
Σηα δύμ ηδνύμαηα (ΑΠΘ θαη Ιωαμμίμωμ) μη «κηόπηεξ» πακεπηζηεμηαθέξ δοκάμεηξ, ηόζμ ζε επίπεδμ
μειώκ ΔΓΠ, όζμ θαη ζε επίπεδμ θμηηεηώκ, από ηα όζα έπμομε μέπνη ζήμενα δηαπηζηώζεη, εθηημάηαη όηη
επανθμύκ γηα κα μαηαηώζμοκ ηηξ εθιμγέξ. (Αγαπεημί ζοκάδειθμη/ηζζεξ ηςκ ΓΣΔΓΠ ΑΠΘ θαη ΠΙ, ακ
θάκς ιάζμξ, ζαξ παναθαιώ δημνζώζηε με).
Σημ Παμεπιζηήμιο Θεζζαλίας πηεξ Παναζθεοή 10/2 δόζεθε θμηκή ζοκέκηεολε ηύπμο από ημοξ
Σοιιόγμοξ δηδαζθόκηςκ, θμηηεηώκ θαη ενγαδμμέκςκ (δείηε
http://www.taxydromos.gr/article.php?id=39324&cat=88) θαη ακαθμηκώζαμε δεμόζηα ηεκ πνόζεζή
μαξ κα μπιμθάνμομε ηηξ εθιμγέξ. Φηεξ επίζεξ επηβεβαηώζεθε από πιεονάξ ΟΓ ε εμενμμεκία ηςκ
εθιμγώκ (15/2, ώρα 9.00-15.00) θαη ακαθμηκώζεθακ ηα αθνηβή ζεμεία ηςκ 2 εθιμγηθώκ θέκηνςκ
(αμθηζέαηνα ζε Βόιμ θαη Λάνηζα). Δεκ γίκεηαη θαμηά ακαθμνά ζε επακαιεπηηθή εμενμμεκία δηελαγςγήξ
ηςκ εθιμγώκ ακ αοηέξ δεκ πναγμαημπμηεζμύκ ζηηξ 15/2. Η θαηάζηαζε ζημ Βόιμ είκαη οπό πιήνε
έιεγπμ. Η εθηίμεζε ηςκ θμηηεηώκ ζηε Λάνηζα είκαη όηη πνεηάδμκηαη εκίζποζε: επηζομεηή είκαη ε
ζομπανάζηαζε θμηηεηώκ από Αζήκα, απαραίηηηη είμαι η παροσζία μελώμ ΔΕΠ. Οη ζπμιέξ πμο
πνμβιέπεηαη κα ρεθίζμοκ ζηεκ Λάνηζα είκαη Ιαηνηθή, Κηεκηαηνηθή, ΤΓΦΑΑ θαη Βημπεμεία. Μέιε ΔΓΠ
από Αζήκα, εηδηθά -αιιά όπη απμθιεηζηηθά- από Ιαηνηθή θαη ΤΓΦΑΑ Αζήκαξ, πμο ηοπόκ ζα μπμνμύζακ
κα βνεζμύκ ζηε Λάνηζα ηεκ Τεηάνηε 15/2, ζα είκαη πμιύ πνήζημμ.
Τμ Παμεπιζηήμιο Πελοπομμήζοσ είκαη αδύκαμε πενίπηςζε θαη μθείιμομε κα δώζμομε μεγάιε
πνμζμπή. Γθεί δεκ οπάνπεη θαμηά ακάμηλε ημο «κηόπημο» ΓΣΔΓΠ με ηε δηαδηθαζία μαηαίςζεξ ηςκ
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εθιμγώκ. Οη πηέζεηξ πμο αζθμύκ εθεί μη Κμοιασδήξ θαη Δεμόπμοιμξ είκαη αθόνεηεξ. Η μόκε ζοκηζηώζα
ηεξ ημπηθήξ πακεπηζηεμηαθήξ θμηκόηεηαξ πμο έπεη ζέζε γηα μαηαίςζε ηςκ εθιμγώκ είκαη μη θμηηεηέξ.
ΓΤΓΠ, ΓΓΔΙΠ θαη Δημηθεηηθμί έπμοκ ήδε ζέζεη οπμρεθηόηεηεξ γηα εθπνόζςπό ημοξ ζημ Σομβμύιημ
(http://www.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=853%3A19-01-2012&catid=167%3Aekloges&lang=el) Οη
εθιμγέξ γηα ηα μέιε ΔΓΠ ζα γίκμοκ ζηηξ 15/2 ζημ θηίνημ ηεξ Πνοηακείαξ ζηεκ Τνίπμιε (12.00-17.00).
Δεκ γίκεηαη θαμηά ακαθμνά ζε επακαιεπηηθή εμενμμεκία δηελαγςγήξ ηςκ εθιμγώκ ακ αοηέξ δεκ
πναγμαημπμηεζμύκ ζηηξ 15/2. Οη εθιμγέξ γηα ηεκ ακάδεηλε ηςκ εθπνμζώπςκ ημο Δημηθεηηθμύ
Πνμζςπηθμύ, ημο ΓΓΔΙΠ θαη ημο ΓΤΓΠ ζα γίκμοκ ζημκ ίδημ πώνμ ηεκ Πέμπηε 16/2. Σηο ΠαΠελ
τρειάζεηαι οπωζδήποηε παροσζία μελώμ ΔΕΠ από άλλα παμεπιζηήμια. Σημ ΠαΠει ζα εθδνάμμοκ
θμηηεηηθέξ εκηζπύζεηξ από ηεκ Πάηνα. Ήδε ζε ηειεθςκηθή επηθμηκςκία πμο είπα με ημκ Πνόεδνμ ημο
ΓΣΔΓΠ Πάηναξ Γ. Ακδνμοιάθε, μμο επηβεβαίςζε όηη γίκμκηαη ζοκεκκμήζεηξ με ημοξ θμηηεηέξ ημο
Παηνώκ.
Θεωρώ όηι είμαι απαραίηηηο μα γίμει μια προεργαζία με ηο ΠαΠελ. Εκηιμώ όηι ηημ Δεσηέρα
13/2 είμαι απαραίηηηο μα πάμε ζηημ Τρίπολη μηα μμάδα μειώκ ΔΓΠ (2 άημμα, πνμζθένμμαη κα είμαη
μ έκαξ) θαη θμηηεηώκ (2 άημμα) από ηεκ Αζήκα θαη μηα ακηίζημηπε μμάδα από ηεκ Πάηνα θαη κα βνμύμε
θαη κα ζοδεηήζμομε με ημοξ θμηηεηέξ ηεξ Τνίπμιεξ.
Σοκμρίδμκηαξ, μη απαηηήζεηξ γηα ηεκ Δεσηέρα 13/2 είκαη:
Μέλη ΔΕΠ: 2 από Αζήκα θαη 2 από Πάηνα γηα Τνίπμιε
Φοιηηηές: 2 από Αζήκα (ζα ημ θνμκηίζς εγώ) θαη 2 από Πάηνα (ζα ημ θνμκηίζεη μ Γ.Ακδνμοιάθεξ) γηα
Τνίπμιε
Σοκμρίδμκηαξ, μη απαηηήζεηξ γηα ηεκ Τεηάρηη 15/2 είκαη:
Μέλη ΔΕΠ: γηα Λάνηζα (από Αζήκα) θαη ηδίςξ γηα Τνίπμιε (από Πάηνα)
Φοιηηηές: μπςζδήπμηε γηα Τνίπμιε (από Πάηνα), εη δοκαηόκ γηα Λάνηζα (από Αζήκα).
Με ζοκαδειθηθμύξ αγςκηζηηθμύξ παηνεηηζμμύξ
Τάθεξ Πμιίηεξ
Πνόεδνμξ Γκηαίμο Σοιιόγμο Δηδαζθόκηςκ Πακεπηζηήμημο Θεζζαιίαξ
ΥΓ: Δεδμμέκμο όηη από αύνημ (Κονηαθή) μεζεμένη δεκ ζα έπς πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ, ζα εθηημμύζα
ηηξ μεηά ημ πνμακαθενόμεκμ πνμκηθό ζεμείμ όπμηεξ (ζύκημμεξ) απακηήζεηξ κα ηηξ ιάβς ηειεθςκηθά ή
με sms ζημ 6977……….
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