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Όταν εκδώσαµε την προηγούµενη ανακοίνωσή µας της 27ης Μαΐου για φαινόµενα
βίας στο ΟΠΑ (διάλυση των Γ.Σ. τριών τµηµάτων) πιστεύαµε, αφελώς, ότι θα ήταν η
τελευταία, τουλάχιστον για το ακαδηµαϊκό έτος που εκπνέει. Αναγκαζόµαστε όµως
σήµερα να αναφερθούµε σε τρία νέα απίστευτα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο χώρο
του ΟΠΑ τις τελευταίες ηµέρες µε πρωταγωνιστές οργανωµένη οµάδα φοιτητών της
ΠΑΣΠ.
Γεγονός πρώτο. Οι προγραµµατισµένες εκλογές σε 5 τµήµατα του πανεπιστηµίου
διακόπηκαν δια της βίας από οργανωµένη οµάδα φοιτητών της ΠΑΣΠ του ΟΠΑ µε
την καθοδήγηση έµπειρου φοιτητοπατέρα. Η βίαιη αυτή ενέργεια συνοδεύτηκε από
χουλιγκανικού επιπέδου προκλήσεις και προσωπικές προσβολές µελών ∆ΕΠ του
πανεπιστηµίου. Η ίδια οµάδα διέλυσε στη συνέχεια συνάντηση µελών των
εφορευτικών επιτροπών και µελών του ∆.Σ. του Συλλόγου.
Γεγονός δεύτερο. ∆ιακοπή σύσκεψης για την αξιολόγηση τµήµατος του ΟΠΑ µε τη
συµµετοχή διαπρεπών καθηγητών του εξωτερικού από οµάδα συνδικαλιστών της
ΠΑΣΠ. Αναρωτιέται κανείς πως το Υπουργείο Παιδείας θέλει αξιολογήσεις των ΑΕΙ,
και την ίδια στιγµή δεν µπορεί να εξασφαλίσει ούτε την ελευθερία λόγου και κίνησης
αξιολογητών και αξιολογούµενων!
Γεγονός τρίτο. Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου έχουν προβεί σε κατάληψη του χώρου
της Πρυτανείας.
∆εν είναι ώρα για «καταδίκες» και «έκφραση αγανάκτησης». Είναι η ώρα δύσκολων
αποφάσεων. Κατ’ ελάχιστο:
1. Απαιτούµε οι εκλογές για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων των
τµηµάτων να γίνουν µόνο εάν και εφόσον εξασφαλιστούν συνθήκες οµαλότητας
και ασφάλειας στο πανεπιστήµιο. Είναι προφανές ότι οι συνθήκες αυτές δεν
ισχύουν σήµερα.
2. Προτείνουµε κανένα µέλος ∆ΕΠ του ΟΠΑ να µη δεχθεί να διοριστεί σε
διοικητική θέση ευθύνης (πρόεδρος, αντιπρόεδρος), παρά µόνον εάν αναδειχθεί
στη θέση αυτή µε την ελεύθερη ψήφο των εκλεκτόρων. Κανένας εκβιαστικός
διορισµός προέδρου και αναπληρωτή προέδρου από τις πρυτανικές αρχές ή τη
σύγκλητο! Μόνο δηµοκρατικά εκλεγµένα όργανα από τη βάση!
Όσοι παρεµποδίζουν την οµαλότητα στο χώρο του πανεπιστηµίου σε αυτή την
κρίσιµη για την πατρίδα µας χρονική συγκυρία, µετερχόµενοι πρακτικές σκοτεινών
ιστορικών περιόδων, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, όταν το Σεπτέµβριο 5 από τα
8 τµήµατα του ΟΠΑ αντικειµενικά δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν, µε

προφανείς επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. ∆ηλώνουµε επίσης προς τους
ίδιους ότι δεν πρόκειται να µας κάµψει, γιατί δεν έχουµε τίποτα να φοβηθούµε, η
ετυµηγορία «λαϊκού δικαστηρίου» για το ποιος «δεν έχει θέση στο πανεπιστήµιο».
∆εν θα ανεχθούµε ένα νέο ιδιότυπο Μακαρθισµό που επιχειρείται να καθιερωθεί στο
Ίδρυµά µας.
Σε όσους τελικά εκλεγούν στις διοικητικές θέσεις των τµηµάτων ευχόµαστε καλή
δύναµη και τους διαβεβαιώνουµε ότι ο Σύλλογος Μελών ∆ΕΠ θα σταθεί αρωγός και
σύµµαχος στο δύσκολο έργο τους. Συγχαίρουµε επίσης τα νεώτερα µέλη ∆ΕΠ που
εκτελούσαν χρέη Εφορευτικής Επιτροπής και παραιτήθηκαν µετά τη διάλυση της
εκλογικής διαδικασίας σε ένδειξη διαµαρτυρίας.
Είναι προφανές ότι πιστεύουµε εκ πεποιθήσεως στην εφαρµογή των νόµων και των
κανονισµών του πανεπιστηµίου για κάθε µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Ωστόσο, σε αυτή την πραγµατικότητα, δεν έχει πια νόηµα να ζητήσουµε την
εφαρµογή τους.
∆εν είµαστε αιθεροβάµονες, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για τη διαµορφωµένη
κατάσταση που επιδεινώθηκε δραµατικά τα τελευταία χρόνια. Αντιλαµβανόµαστε
όµως καλά ότι η µόνη οδός που αποµένει για την προάσπιση του δηµόσιου
πανεπιστηµίου και της αξιοπρέπειάς µας ─ πριν αναγκαστούµε να προβούµε σε άλλες
µορφές αντίδρασης όπως αποχή από τα καθήκοντά µας ─ είναι να απευθυνθούµε
στους φορείς των ύπατων αξιωµάτων αυτής της πολιτείας αλλά και στους πολίτες της
χώρας µε κάθε πρόσφορο µέσο δηµοσιότητας. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωµα να
γνωρίζει ότι το δηµόσιο πανεπιστήµιο, που µε το υστέρηµά του στηρίζει στις
δύσκολες αυτές ώρες, δεν µπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας του κοµµατισµού, του
χουλιγκανισµού, αλλά και της χρόνιας ατιµωρησίας στο χώρο της ανώτατης παιδείας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
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