Σύλλογος ΔΕΠ ΟΠΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2009
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση της
Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2009, είχε αποφασίσει να επιτρέψει σε όλους τους συναδέλφους να
επιλέξουν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των δύο εναλλακτικών
ψηφισμάτων που διαμορφώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης και να εγκρίνει εκ των
προτέρων το αποτέλεσμα.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε χθες τα μεσάνυχτα. Πήραν μέρος 77 συνάδελφοι. Το
ψήφισμα Α έλαβε 70 ψήφους (90,9%), ενώ το ψήφισμα Β 7 (9,1%). Συνεπώς, το παρακάτω
κείμενο αποτελεί απόφαση του Συλλόγου.

Όσα διαδραματίστηκαν στο ΟΠΑ από εξωπανεπιστημιακά άτομα με αφορμή τη δολοφονία του
Αλέξη Γρηγορόπουλου, καθώς και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία
φοιτητικών ομάδων, μας υποχρεώνουν να διαπιστώσουμε ότι στο πανεπιστήμιο έχει εισέλθει η
βία ή η απειλή βίας, έχουν πολλαπλασιαστεί φαινόμενα βανδαλισμών δημόσιας περιουσίας και
έχει καταλυθεί κατ’ επανάληψη το πανεπιστημιακό άσυλο από δήθεν υποστηρικτές του.
Μπροστά σε τέτοια φαινόμενα δεν επιτρέπεται να σιωπούμε. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες
των νέων είναι θεμιτοί, τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας υπαρκτά και οξυμμένα, αλλά
καμία μορφή βίας δεν αποτελεί λύση και δεν πρέπει να έχει θέση στο πανεπιστήμιο.
•
•
•
•
•

Επιμένουμε σε ένα άσυλο που εξασφαλίζει ελευθερία διακίνησης ιδεών και απορρίπτει
κάθε μορφή βίας, που δεν χρησιμοποιείται ως στρατιωτικό οχυρό ή ορμητήριο για
συγκρούσεις, που δεν στεγάζει παραβατικές συμπεριφορές.
Υπογραμμίζουμε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να κλείνει το πανεπιστήμιο, παρά μόνο η
νόμιμη διοίκηση του πανεπιστημίου.
Δεν αποδεχόμαστε τον αποκλεισμό μας από τους χώρους του πανεπιστημίου με αποφάσεις
πανεπιστημιακών ή εξωπανεπιστημιακών ομάδων και παρατάξεων.
Καλούμε τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν το νόμο σε κάθε περίπτωση
κατάλυσης του πανεπιστημιακού ασύλου, και τις πολιτικές δυνάμεις να τις στηρίξουν
ολόπλευρα στην απόφασή τους αυτή.
Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτητικές παρατάξεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη
δημοκρατική λειτουργία του φοιτητικού συνδικαλισμού, υπερβαίνοντας τη σημερινή
κατάσταση των παραταξιακών αυταρεσκειών και της ουσιαστικής απουσίας συλλογικών
οργάνων.

Το ΔΣ του Συλλόγου θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για να καθορίσει τον τρόπο
εφαρμογής του ομόφωνου σκέλους της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τη
διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης με θέμα τη βία μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
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