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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Αθήνα, 18 ΜΑΙΟΥ 2010
Προς τον Καθηγητή Χατζηχαριστό Δημήτριο,
Πρόεδρος Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ,
Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237, dhatziha@phed.uoa.gr
ΘΕΜΑ: Καταγγελίες μελών ΔΕΠ του TΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ για μη σύννομες λειτουργίες κατά μελών
ΔΕΠ και κατά των σπουδών του Τμήματος.
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε ,
Σας στέλνω ένα κείμενο με πλήθος καταγγελιών, προερχόμενο από συναδέλφους μέλη του
Συλλόγου σας. Το υπόμνημα αυτό έχει ήδη κατατεθεί στον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις
του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στο Υπ. Παιδείας. Το κείμενο αυτό αναφέρεται σε μια
σειρά μη σύννομων διοικητικών πράξεων του Προέδρου του ΤΕΦΑΑ Καθ. κ. Γ. Γεωργιάδη και
των συνεργατών του, οι οποίες τελούνται εις βάρος των δικαιωμάτων μας και εις βάρος της
λειτουργίας του Τμήματος συνολικά.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη θέση του Συλλόγου σας απέναντι σε αυτές τις πολύ
σοβαρές καταγγελίες καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχετε ή προτίθεστε να προβείτε στο
αμέσως προσεχές διάστημα ώστε
1) να διερευνηθούν τα περιγραφόμενα γεγονότα σε βάθος,
2) να κινηθούν οι κατά τους νόμους της Πολιτείας και τον κανονισμό του Ιδρύματος
προβλεπόμενες διαδικασίες με απόλυτη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και στη βάση
των αρχών του δικαίου,
3) να αποδοθούν οι όποιες προκύπτουσες ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση και επίπεδο,
όσο ψηλά και αν είναι αυτό.
Κύριε Πρόεδρε,
στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που
περνά η χώρα μας, είναι περιττό να τονισθεί ότι η Παιδεία και ειδικά η ανώτατη καλείται να
αποτελέσει τη βασική ίσως ελπίδα όχι μόνο διεξόδου, αλλά ανάπτυξης και προόδου.
Τα Πανεπιστήμια και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι γίνονται καθημερινά μάρτυρες αφενός
ενός μειωμένου ενδιαφέροντος –αν όχι αδιαφορίας‐ μεγάλου μέρους της Πολιτείας για την
επίλυση των ποικίλων προβλημάτων και αφετέρου την επίθεση από την λεγόμενη ιδιωτική

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

πρωτοβουλία στις διάφορες μορφές της –ενίοτε και παράνομες‐ για τη νομή της τεράστιας
«πίττας», που εξ αντικειμένου δημιουργεί η κοινωνία και κυρίως η οικονομία της γνώσης στο
χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Απέναντι σε αυτή τη σκληρή αλλά υπαρκτή πραγματικότητα, η μόνη απάντηση που
επιβάλλεται να δώσουμε είναι η συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου
ακαδημαϊκού μας συστήματος. Αυτό δε είναι ένα χρέος, το οποίο πρέπει να σηκώσουμε στου
ώμους αποκλειστικά εμείς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.
Περιμένοντας την ενημέρωση σας και κυρίως τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο
Σύλλογος σας με τα συλλογικά του όργανα – Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση.
Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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