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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Νομικής Σχολής και
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ καταδικάζει τη
νέα αυθαίρετη είσοδο στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου και την
παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του από οργανωμένες ομάδες και
κομματικούς παράγοντες.
Υπεύθυνα για τη ρύθμιση της εισόδου και παραμονής στους χώρους του
Πανεπιστημίου είναι αποκλειστικά και μόνο τα αρμόδια όργανά του. Οι χώροι
και οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου εξυπηρετούν κυρίως τη διδασκαλία
και την έρευνα, ενώ χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους. Η διασφάλιση
της ανεμπόδιστης και συνεχούς λειτουργίας του Πανεπιστημίου αποτελεί
βασική ευθύνη των οργάνων του και των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας.
Εδώ και πολλά χρόνια τα Πανεπιστήμια της χώρας μας υποφέρουν και
υποβαθμίζονται από την ανεξέλεγκτη δράση διάφορων ομάδων και
προσώπων που πολύ συχνά εμποδίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα,
προκαλώντας τη ματαίωση μαθημάτων, ασκήσεων, εργαστηρίων κλπ.,
παραβιάζοντας βάναυσα τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το αυτοδιοίκητο του
Πανεπιστημίου. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιό μας έχει γίνει πολύ συχνά στόχος
βιαιοπραγιών σε βάρος καθηγητών, φοιτητών, αλλά και της περιουσίας του.
Το οικονομικό κόστος των ημερήσιων ζημιών και φθορών κάθε είδους
ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ και καλύπτεται από τον χειμαζόμενο Έλληνα
φορολογούμενο.
Ενόψει όλων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συμφωνεί με την
πρωτοβουλία του νέου Πρύτανη για τον έλεγχο της εισόδου στους
πανεπιστημιακούς χώρους και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
των ανθρώπων και της περιουσίας του.
Καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα κάθε απόπειρα εκμετάλλευσης των
πανεπιστημιακών χώρων για σκοπούς ξένους προς την ακαδημαϊκή
διαδικασία, από όπου και αν αυτή προέρχεται. Αναμένουμε από τους
εκπροσώπους του Κοινοβουλίου να δίδουν με τη στάση τους θετικό
παράδειγμα στη νεολαία της χώρας, τηρώντας τις στοιχειώδεις αρχές που
διέπουν τη διοίκηση και λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και
ιδίως την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου μας απέναντι σε οποιαδήποτε
απόπειρα προσβολής τους, από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
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