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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σελ ηειεπηαία πεξίνδν ζηα Αλώηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηεο ρώξαο έρνπλ
παξαηεξεζεί θαηλόκελα, πνπ δελ ηηκνύλ ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκό καο. ε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο ππήξμαλ θαηαγγειίεο ηωλ πεξηζηαηηθώλ από αξκόδηνπο θνξείο, αιιά θαη
αξλεηηθά δεκνζηεύκαηα γηα ηα Αλώηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα κε ζηόρν ηνλ θζελό
εληππωζηαζκό.
Αλάινγα δεκνζηεύκαηα ήξζαλ ζην θωο κε αθνξκή πεξηζηαηηθό πνπ ζπλέβε ζηε
ηξαηηωηηθή ρνιή Επειπίδωλ (Ε) ηελ Σξίηε 31 Ιαλνπαξίνπ 2017, κεηά ην πέξαο ηεο
ζπλεδξίαζεο ηεο Αθαδεκαϊθήο πλέιεπζεο (Α), θαη ην νπνίν αθνξά ζε ιεθηηθή πξνζηξηβή
αλάκεζα ζε δπν ζπλαδέιθνπο κέιε ΔΕΠ. Σν πεξηζηαηηθό μεθίλεζε κε εθαηέξωζελ
δηαθωλίεο επί αθαδεκαϊθώλ ζεκάηωλ θαη ζπλερίζηεθε κε κεηαμύ ηνπο δηαπιεθηηζκό. Παξά
ην έληνλν ύθνο δελ αθνύζηεθαλ ύβξεηο. Έλαο εθ ηωλ δπν ζπλαδέιθωλ ζεώξεζε ηνλ εαπηό
ηνπ ζηγκέλν θαη δήηεζε από ηνλ άιιν λα κελ θύγεη από ην ρώξν ηεο ρνιήο, γηαηί ζα
θηλνύζε ηε δηαδηθαζία ηνπ απηνθώξνπ, ππνβάιινληαο κήλπζε ζε βάξνο ηνπ. Πξάγκαηη,
κεηά από ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα εκθαλίζζεθε θαη παξέκεηλε ζηελ είζνδν ηεο ρνιήο
πεξηπνιηθό ηεο αζηπλνκίαο.
Η απεηιή κελύζεωλ κε αθνξκή έληνλεο δηαθωλίεο επί αθαδεκαϊθώλ ζεκάηωλ θαη
ιεθηηθνύο δηαπιεθηηζκνύο, ε θιήζε θαη ε παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο ζηελ είζνδν ηεο ρνιήο
κεηά ηελ ιήμε ηεο Αθαδεκαϊθήο πλέιεπζεο θαληάδεη πξωηνθαλήο θαη δελ ζπλάδεη κε ην
αθαδεκαϊθό ήζνο θαη ύθνο. Επηπιένλ, ν ζεβαζκόο ζην αθαδεκαϊθό πεξηβάιινλ θαη ζηα
πξόζωπα πνπ ην απαξηίδνπλ δελ πξνέξρεηαη από θακία κνξθή εθθνβηζκνύ θαη
εμαλαγθαζκνύ. Η ιεηηνπξγία ηεο Αθαδεκαϊθήο πλέιεπζεο (ην αληίζηνηρν ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο Σκήκαηνο) δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε αζηπλνκηθνύο όξνπο θαη
θάηω από ηε ζθηά απεηινύκελωλ κελύζεωλ.
Ο ύιινγνο Δηδαθηηθνύ θαη Εξεπλεηηθνύ Πξνζωπηθνύ ηεο Ε θαηαδηθάδεη
απεξίθξαζηα ηα θαηλόκελα απηά, ηα νπνία απάδνπλ πξνο θάζε έλλνηα αθαδεκαϊθήο
δενληνινγίαο θαη αζθαιώο πιήηηνπλ ην θύξνο θαη ηελ έμωζελ εηθόλα ηεο ..Ε.
Με ηελ επθαηξία απηή, ππνγξακκίδεηαη όηη, βάζεη ηνπ λόκνπ πεξί ΑΕΙ, ε Ε είλαη
ηζόηηκε κε ηα ηδξύκαηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο.
Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ζεκειηαθώλ παξακέηξωλ πνπ εληάζζνπλ ηε ρνιή
ζηα Αλώηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηεο ρώξαο, ππνβαζκίδεη ηε ρνιή ζε θνξέα
κεηαιπθεηαθώλ ζπνπδώλ, θαη είλαη απόιπηα θαηαδηθαζηέα.
Σν ζπκθέξνλ ηεο αθαδεκαϊθήο θνηλόηεηαο ηελ ζηηγκή απηή απαηηεί ηελ ελδειερή
δηεξεύλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ από ηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θύξνπο
ηεο αθαδεκαϊθήο θνηλόηεηαο κηαο ρνιήο κε ηζηνξία, πξνζθνξά θαη θύξνο δύν αηώλωλ.
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