ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αθήνα, 2/11/20
Ο σύλλογος ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου καταδικάζει απερίφραστα την δειλή διαπόμπευση
του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Δημήτρη Μπουραντώνη. Η πανεπιστημιακή
κοινότητα δεν μπορεί να επιτρέψει τον εξευτελισμό του Δημόσιου Πανεπιστημίου στο πρόσωπο του
Πρύτανη και θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις δημοκρατικές αξίες.
Τα πανεπιστήμια, ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας συνεχίζουν το έργο τους και δεν
χαρακτηρίζονται από τις πράξεις εκείνων που το πλήττουν βάναυσα και οι οποίοι απομονώνονται
από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι πανεπιστημιακοί, το διοικητικό προσωπικό, οι φοιτητές-τριες
και οι οικογένειές τους γνωρίζουν ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι κέντρα ανομίας αλλά ότι δέχονται
ένα μέρος της βιας που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Τα απαράδεκτα και αντιακαδημαϊκά γεγονότα
στο ΟΠΑ είναι τρανή απόδειξη ότι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου ήταν ένα ιδεολογικό
πυροτέχνημα. Όσο αποτροπιασμό και αν νιώθουμε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, την αξιοποίηση
τέτοιων γεγονότων από την κυβέρνηση για να προωθήσει πρακτικές όπως την επικήρυξη των
υπαίτιων ή την προώθηση μέτρων για ιδιωτική αστυνόμευση στα ΑΕΙ, τη στιγμή μάλιστα που
καταδικασθέντας για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης διαφεύγει και δεν επικηρύχθηκε. Δεν
πρέπει τα θλιβερά και αποτρόπαια γεγονότα να αποτελέσουν πρόσχημα για την κατάργηση της
αυτονομίας και του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ και την εγκατάσταση συνθηκών απολυταρχικού ελέγχου
και συρρίκνωσης των ελευθεριών.
Υπερασπιζόμαστε την Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, την ελευθερία κίνησης μέσα στα
πανεπιστήμια, την ασφαλή διαβίωση στους χώρους τους και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με
όπλα μας την παιδεία, την κριτική σκέψη, την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Παλεύουμε μαζί με το
διοικητικό προσωπικό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, ολόκληρη την κοινωνία ενάντια στον
φασισμό, τις φασιστικές πρακτικές και τις συνθήκες που τις γεννούν και αγωνιζόμαστε για την
αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου.
Για το ΔΣ του Συλλόγου
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