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Για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Μελών ∆ΕΠ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών αναγκάζεται να αναφερθεί στο επιδεινούµενο φαινόµενο της βίας που κυριαρχεί σε
διάφορες εκφάνσεις, µορφές και ένταση στο χώρο του πανεπιστηµίου: διάλυση πανεπιστηµιακών
οργάνων και κατάλυση θεσµών για να ανατραπούν µη αρεστές αποφάσεις, ασφυκτική πίεση σε όλα
τα επίπεδα διοίκησης και διοικητικών υπηρεσιών του πανεπιστηµίου, άγριοι ξυλοδαρµοί
οργανωµένων µελών κοµµατικών παρατάξεων στο όνοµα δήθεν πολιτικής αντιπαράθεσης προς
άγρα ψήφων, καταστροφή δηµόσιας περιουσίας, κλπ.
Το τελευταίο διάστηµα, η βία έχει λάβει νέες µορφές και ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Την τελευταία
εβδοµάδα, οι γενικές συνελεύσεις τριών τµηµάτων του ΟΠΑ, όπου θα συζητούνταν επείγοντα και
σοβαρά εκπαιδευτικά θέµατα, διαλύθηκαν όταν οµάδες φοιτητών που αυτοσυστήθηκαν ως µέλη
της ΠΑΣΠ παρανόµως απαίτησαν η παράταξή τους να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση µε
περισσότερους εκπροσώπους, µε βάση τα αποτελέσµατα των πρόσφατων (19 Μαΐου) φοιτητικών
εκλογών. Ο νόµος εν προκειµένω ορίζει, για όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης, ότι τα
αποτελέσµατα των φοιτητικών εκλογών ενός έτους καθορίζουν την εκπροσώπηση των φοιτητικών
παρατάξεων της επόµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς. Συνεπώς το αίτηµα της ΠΑΣΠ ήταν σαφώς
παράνοµο, τυχόν δε αποδοχή του θα είχε ως φυσική συνέπεια την ακυρότητα των όποιων
αποφάσεων. Η δια της βίας επιβολή των παράνοµων και παράλογων αυτών απαιτήσεων της ΠΑΣΠ
θέτει σε άµεσο κίνδυνο την οµαλή λειτουργία του πανεπιστηµίου και την ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την διεξαγωγή των εξετάσεων του Ιουνίου. Να σηµειωθεί ότι την
τελευταία χρονιά, η φοιτητική παράταξη ΠΑΣΠ στοχοποιεί κατά το δοκούν µέλη ∆ΕΠ του
Πανεπιστηµίου, τα οποία έχουν υποστεί δηµόσιο προπηλακισµό, διασυρµό και κατασυκοφάντηση.
∆υστυχώς, την ώρα που η πατρίδα µας αντιµετωπίζει τόσο σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά
προβλήµατα που θίγουν όλους µας, τέτοια ανούσια θέµατα µικροκοµµατικής συντεχνιακής λογικής
και οι κοµµατικοί στρατοί που τα υπηρετούν αντιµετωπίζονται µε ανοχή από την πολιτεία. δεν
επιτρέπουν την οµαλή λειτουργία του πανεπιστηµίου. Ή όπως το έθεσε ο αρχαίος τραγικός: «των
οικιών ηµών εµπιπραµένων, υµείς άδετε».
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Μελών ∆ΕΠ του ΟΠΑ καλεί τις Πρυτανικές Αρχές του ΟΠΑ να προβούν
στις απαιτούµενες ενέργειες για την άµεση αντιµετώπιση του θέµατος και την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες της, ως έχει υποχρέωση.
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