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Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013
Προς τον κύριο Καλαντζή Γεώργιο,
Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2, 100 21 Αθήνα, kalangis@otenet.gr.
ΘΕΜΑ: Αίτημα σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του
Ελληνικού Κοινοβουλίου για να συζητηθούν τα έντονα φαινόμενα βίας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
σας εύχομαι χρόνια πολλά και μια δημιουργική και ελπιδοφόρα καινούργια χρονιά. Στη συνέχεια
έρχομαι να σας παρουσιάσω ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν αρκετά Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα της χώρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το ακαδημαϊκό σύστημα θα πρέπει να κληθεί να
παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην έξοδο από τη βαθειά δομική κρίση που βρισκόμαστε.
Με ιδιαίτερη ανησυχία αλλά και αγανάκτηση οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι παρακολουθούμε το
τελευταίο διάστημα τα επεισόδια βίας κατά συναδέλφων και τις ανεξέλεγκτες καταστροφές της
περιουσίας των Ιδρυμάτων, με αποκορύφωμα τα πρόσφατα περιστατικά στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Ως Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών Δασκάλων σταθερά καταδικάζουμε με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο τα επεισόδια βίας και συμπαραστεκόμαστε με κάθε τρόπο στους
συναδέλφους θύματα αυτών των προσχεδιασμένων βίαιων γεγονότων. Θεωρούμε ότι σε καμία
οργανωμένη κοινωνία δεν πρέπει να είναι ανεκτά τέτοια φαινόμενα φασίζουσας συμπεριφοράς. Τα
Πανεπιστήμια πρέπει να αποτελούν χώρο παραγωγής νέας γνώσης και να μη μετατραπούν σε εστίες
βίας και παρανομίας.
Θεωρούμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια απαιτεί
συντονισμένη και οργανωμένη δράση τόσο των πανεπιστημιακών φορέων όσο και αυτών της
κοινωνίας και της πολιτείας μέσα από τους θεσμικούς εκπροσώπους της. Στο πλαίσιο αυτό, η
Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, αποφάσισε στις 21 Δεκεμβρίου 2012, με ομοφωνία των
παρόντων, να σας ζητήσει την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής σε ειδική συνεδρίαση, με σκοπό να συζητηθούν όλες οι εμφανείς και αφανείς διαστάσεις του
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προβλήματος, να ενημερωθούν τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας και να εξεταστούν μέτρα για την
αντιμετώπισή του.
Σε αυτήν την Συνεδρίαση προτείνουμε να κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και να πάρουν
θέση επί του θέματος -μεταξύ των άλλων και πέραν της ΠΟΣΔΕΠ- η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, η Σύνοδος των
Πρυτάνεων και η Σύνοδος των Προέδρων των ΤΕΙ καθώς και οι εκπρόσωποι των νεολαιών των
κομμάτων του κοινοβουλίου.
Την κρίσιμη αυτή περίοδο που διέρχεται η χώρα, κανείς μας δεν μπορεί να είναι αμέτοχος στην
προσπάθεια για αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο που υπονομεύει
την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του και την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στον ρόλο
του ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας μας. Επιπλέον, τα θλιβερά αυτά φαινόμενα συμβαίνουν
μέσα στα Πανεπιστήμια, αλλά αντανακλούν την ανομία και ασυδοσία που εκδηλώνεται σε πολλές
άλλες σφαίρες του δημόσιου βίου της χώρας.
Ως εκ τούτου, είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας αυτό και θα
συγκαλέσετε σε εύλογο χρόνο την ειδική συνεδρίαση, που σας προτείνουμε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ.
Συνημμένο: Απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ, για τα έντονα
φαινόμενα βίας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, 21 Δεκεμβρίου 2012.
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