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Η δηαρξνληθή απνπζία ηνπ Σξύθσλα Κνιιίληδα από ην ΟΠΑπξνθαιεί ηξηγκνύο

Να φύγετε κύριε από ’δω,

να πάτε αλλού

Σα πξώηα ζηόκαηα άλνημαλ. Σν θαζεζηώο
ηεο “ζησπήο ησλ ακλώλ”, ελ έηεη 2010, ζην
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην δέρηεθε ηελ Πέκπηε 18
Μαξηίνπ έλα ζνβαξό πιήγκα. Η πξνζπάζεηα ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο,
Ν. Βέηηα λα πηάζεη ζηνλ ύπλν θνηηεηέο θαη
δηαθσλνύληα κέιε ΓΔΠ θαη λα ηνπο πθαξπάμεη ηε
ζύκθσλε γλώκε γηα έγθξηζε παξακνλήο ηνπ Σξ.

απηό, από Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο
Attica Bank, λα κεηαθνκίδεη ζηε δηνίθεζε ηεο
Proton Bank. Από κηα δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο
ηξάπεδα ζε κηα ακηγώο ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ
ηξάπεδα. Πόζα αιήζεηα λα θαζαξίδεη κεληαίσο ν
πνιπζεζίηεο θαζεγεηήο; Γηαηί κπνξεί ην θαζεζηώο
κεξηθήο απαζρόιεζεο λα ηζνδπλακεί κε κείσζε
κεληαίσλ απνδνρώλ θαηά 30%, νη πςειόηαηεο
Κνιιίληδα
ζην
θαζεζηώο
ηεο
κεξηθήο
όκσο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε ηξαπεδηθά ηδξύκαηα
απαζρόιεζεο, έπεζε ζην θελό.
εμαζθαιίδνπλ
παρπιά
εηζνδήκαηα
πνπ
πγθεθξηκέλα, ζηηο 15 Μαξηίνπ 2010, ε Γξακκαηεία ηνπ
ππεξβαίλνπλ θαηά πνιύ ηα “ρακέλα” επξώ.
ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο απέζηεηιε ζηα κέιε ηεο
Η κεζόδεπζε ηνπ Πξνέδξνπ Ν. Βέηηα ήηαλ πξνθαλήο.
Γεληθήο πλέιεπζεο πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηθείκελε
Αληί λα ζέζεη σο μερσξηζηό ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηελ
ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο 18 Μαξηίνπ. Γηαβάδνληαο θαλείο ηα
αίηεζε ηνπ Σξύθσλα Κνιιίληδα, ηελ έθξπςε ζην δεύηεξν ζέκα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα ππνζηήξηδε όηη επξόθεηην
ηεο
Γ..
πνπ
αθνξνύζε
“Αλαθνηλώζεηο-Αηηήζεηο”.
γηα κηα ηππηθή θαη άρξσκε ζπλεδξίαζε
Πξνζπάζεζε λα ηελ πεξάζεη αβξόρνηο
Με 9 ψήφους έναντι 6,
αθνύ θαλέλα ζέκα δελ έκνηαδε επίθνβν λα
πνζί
από
ηηο
ζπκπιεγάδεο
ησλ
πξνθαιέζεη ηα πάζε. Όκσο ζύληνκα, θαη
δηαθσλνύλησλ
ηεο
Γεληθήο
πλέιεπζεο.
η Γ.. του Οικονομικού
ελώ ην παξαζθήλην νξγίαδε, έθηαζε ζηελ
Γλώξηδε πνιύ θαιά πσο, κηθξόο αξηζκόο
αρνήθηκε την
εθεκεξίδα καο ε πιεξνθνξία όηη ππάξρεη
κειώλ ΓΔΠ θαζώο θαη νη εθπξόζσπνη
ετεροαπασχόληση
“δνπκί”. Τπάξρεη δηάζηαζε απόςεσλ
θνηηεηώλ ηεο ΠΑΠ δελ αλέρνληαη πιένλ
του Σρ. Κολλίντζα, όμως
ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε πνπ είρε θαηαζέζεη
ζπκπεξηθνξέο βνλαπαξηηζκνύ από κεξηάο
ο κύριος αυτός
ν Σξύθσλ Κνιιίληδαο, ν νπνίνο δεηνύζε
δηδαζθόλησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γελ
συνεχίζει να ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ
από ηε Γεληθή πλέιεπζε λα ηνπ
αλέρνληαη
λα
ρξεζηκνπνηείηαη
ην
παξαηείλεη επί καθξό ην θαζεζηώο ηεο
Παλεπηζηήκην γηα λα πσινύλ αθξηβά νη
κεξηθήο απαζρόιεζεο ζην νπνίν είλαη εληαγκέλνο από ηνλ
επηηήδεηνη, ηνλ ηίηιν ηνπ θαζεγεηή, εμαζθαιίδνληαο ρξπζά
θαηξό πνπ ρηίζηεθε… ε Αθξόπνιε. Οη θήκεο έθεξαλ ηνλ θύξην
κπόλνπο.
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σξ. Κνιιίληδα ε θαηάζηαζε ηνλ
Παιηά τνπ τέρλε θόσθηλν
ηειεπηαίν θαηξό έρεη παξαγίλεη. Γεθαηξία νιόθιεξα ρξόληα επηιέγεη
Επ’ επθαηξία ηεο λέαο αίηεζεο ηνπ Τξ. Κνιιίληδα αλατξέμακε ζηα
αξρεία ηεο Σπγθιήηνπ γηα λα δνύκε πνηα δηαδηθαζία είρε αθνινπζεζεί ην
λα θνξά ην θνζηνύκη ηνπ θαζεγεηή κεξηθήο απαζρόιεζεο
2004 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηωλ Παλεπηζηεκηαθώλ
εμαζθαιίδνληαο κεησκέλεο δηδαθηηθέο ππνρξεώζεηο. Σελ ίδηα
ζεζκηθώλ νξγάλωλ γηα λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ζπκπεξηθνξά επηδεηθλύνπλ επί ζεηξά εηώλ θαη άιια κέιε ΓΔΠ ηνπ
Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηεο Attica Bank. Καη κε έθπιεμε δηαπηζηώζακε
όηη ζηα πξαθηηθά αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά πωο: «Η Σύγθιεηνο ηνπ
ηκήκαηνο θάηη πνπ όπσο θαη΄ επαλάιεςε έρνπκε θαηαγγείιεη, έρεη
Παλεπηζηεκίνπ, κεηά από ζπδήηεζε, εγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα πξάμε έληαμεο
πξνθαλείο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πνηόηεηα ζπνπδώλ ηνπ
ηνπ θ. Τ. Κνιιίληδα, ζηελ θαηεγνξία ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο, από
ηκήκαηνο αθνύ ηα θελά ζηε δηδαζθαιία αθόκε θαη ππνρξεσηηθώλ
18/6/2004, σο έρεη». Εγθξίλεη δειαδή ε Σύγθιεηνο, ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2004,
ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο αιιά πνπζελά δελ
καζεκάησλ θαιύπηνληαη από ζπκβαζηνύρνπο δηδάζθνληεο. Δίλαη
γίλεηαη ιόγνο γηα έγθξηζε ηεο άδεηαο θαηνρήο β’ ζέζεο ζηελ Attica Bank.
δεισηηθό ησλ ζπλεπεηώλ πνπ δεκηνπξγεί ε εηεξναπαζρόιεζε ην
Αιήζεηα, πνηα είλαη ε γλώκε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Π.Α.;
Μπνξεί λα ζεωξεζεί ε ζπκθωλία έληαμεο ζην θαζεζηώο κεξηθήο
πεξζηλό ζπκβάλ ζηελ εμεηαζηηθή ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ ‟09, όηαλ ν
απαζρόιεζεο ωο έγθξηζε θαηνρήο θαη β’ ζέζεο ή ν λόκνο δηαρωξίδεη ηηο
πνιύάζρνινο Σξύθσλ δελ πξνζήιζε ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηόο
δύν πεξηπηώζεηο θαη απαηηεί μερωξηζηή ζπδήηεζε θαη άξα απόθαζε γηα ηελ
ηνπ. Όηαλ ηειηθά θηινηηκήζεθε λα απαληήζεη ζηηο θιήζεηο πνπ ηνπ
έγθξηζε θαηνρήο β’ ζέζεο; Κύξηε Πξύηαλε, έρεηε ηε δηάζεζε λα βάιεηε κηα
ηάμε ζηα ηνπ θαζεγεηηθνύ νίθνπ ζαο ή ζα ζεθώζεηε ιεπθή ζεκαία;
έθαλαλ από ην παλεπηζηήκην, ε αθνπιηζηηθή ηνπ απάληεζε ήηαλ
Αλακέλνπκε ΑΜΕΣΑ ηηο πξωηνβνπιίεο ζαο. Αιιηώο δειώζηε αδπλακία
πσο ην μέραζε, θαη πσο απηό ηνπ έρεη ζπκβεί ΜΟΝΟ (;) δύν θνξέο.
εθηέιεζεο ηωλ θαζεθόληωλ ζαο θαη πξνθεξύμηε ην ζπληνκόηεξν εθινγέο.

Σν δηο εμακαξηείλ…

Η ζπκπεξηθνξά απηή θαίλεηαη λα κέηξεζε
ηειηθά ζην λα αθππληζηεί θξίζηκνο αξηζκόο
κειώλ ΓΔΠ θαη λα αθπξώζεη ηα ζρέδηα ηνπ Σξ.
Κνιιίληδα. Πξαγκαηηθά, ήηαλ όια ηα ιεθηά
όζα δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ
ζπδεηηόηαλ ην ζέκα ηνπ θπξίνπ golden boy.
Βέηηαο θαη Καηζνπιάθνο, Πξόεδξνο ηνπ
Οηθνλνκηθνύ θαη Αληηπξύηαλεο ηνπ Ο.Π.Α.
αληίζηνηρα, αληί λα ππεξαζπηζηνύλ ηα

Οπο ε αγνξά σπλέδεπμε…
Γ.Σ. κε ρωξηδέτν

Αθξηβώο έλα κήλα κεηά ηελ απόθαζε ηεο
Γ.. ηνπ Οηθνλνκηθνύ πνπ αξλείηαη λα δώζεη
άδεηα ζηνλ Σξ. Κνιιίληδα, ε θπξηαθάηηθε
εθεκεξίδα “Free Sunday” ζηηο 18 Απξίιε
δεκνζηεύεη ζπλέληεπμή ηνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ
δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ ηεο Proton Bank.
Έλαο κήλαο απύζκελνπ ζξάζνπο, απζαηξεζίαο
θαη θαηάθσξεο παξαβίαζεο ησλ ζηνηρεησδώλ
θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο κηαο επλνκνύκελεο

ζπκθέξνληα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ δηνηθνύλ θαη
πνιηηείαο. Μάιηζηα, ζηε ζπλέληεπμε ν ζπγθεθξηκέλνο
πνπ ηξώλε ςσκί, ζπκπεξηθέξζεθαλ ζαλ ηνπο
ηύπνο, γλσκαηεύεη πσο: «ην βαζηθό πξόβιεκα ηεο
“Ηξαθιεηδείο ηνπ ζηέκκαηνο”. Δπηζηξάηεπζαλ κέρξη
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζήκεξα είλαη ην δεκνζηνλνκηθό,
θαη ηνλ Αινγνζθνύθε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βγνπλ ηα
ην νπνίν νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζπλνιηθή θαη
θνπθηά. Δηο κάηελ όκσο. Όζν θη αλ ηα κέηξεζαλ ζην
δηαρξνληθή απνηπρία ηνπ πνιηηηθνύ καο ζπζηήκαηνο
παξαζθήλην, ζην πξνζθήλην δελ ηνπο βγήθαλ. Με 9
λα δηαρεηξηζηεί ηελ νηθνλνκία από ην 1981 θαη κεηά».
ςήθνπο θαηά (4 κέιε ΓΔΠ θαη 5 εθπξόζσπνη ηεο
Να „ηαλ ην βηνιί πνπιί, λα ην παίδαλε πνιινί. Αθνύηε
ΠΑΠ) έλαληη 6 ππέξ θαη 6 ιεπθά, ε Γεληθή
θύξηνη Αινγνζθνύθε, Φηιηππόπνπιε, αθειιάξε,
πλέιεπζε αξλήζεθε λα ζπλαηλέζεη κε ηνλ
Υξηζηνδνπιάθε, Λνπξή θαη ηόζνη άιινη, ηη ζαο
παξαινγηζκό ηνπ ελ ιόγσ θπξίνπ. Η κάρε κε ηα
θαηαινγίδεη ν νκνηξάπεδόο ζαο; αο ζεσξεί
άλνκα ζπκθέξνληα είρε ληθεηή ην Γεκόζην Παλεπηζηήκην θαη
δηαρξνληθά απνηπρεκέλνπο αθνύ όινη εζείο έρεηε δηαηειέζεη
έλαο από ηελ πιεπξά ησλ εηηεκέλσλ αγαλαθηηζκέλνο από ηελ
θαηά θαηξνύο νηθνλνκηθά επηηειεία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο.
αληθαλόηεηα ησλ δύν δηνηθνύλησλ αλαθώλεζε: “αλ βάδεηο ηνλ
Να ηνλ ραίξεζηε…
θώιν ζνπ λα ζνπ θάλεη δνπιεηά, ζθαηά δνπιεηά ζα θάλεη”.
Η ζπλερήο θαη έλνρε νιηγσξία ησλ δηνηθνύλησλ ηνπ
Σν απόζηεκα ινηπόλ έζπαζε. Κάζε θαηεξγάξεο πιένλ λα
Ο.Π.Α. λα “επαλαθέξνπλ ζηελ ηάμε” θαη ηα ακθηζέαηξα ηνλ
κπεη ζηνλ πάγθν ηνπ. Όπνηνπ δελ ηνπ αξέζεη, αο αλαδεηήζεη
θπγά θαζεγεηή, νδήγεζε ηνπο εθπξνζώπνπο θνηηεηώλ ηεο
αιινύ κηα θαιύηεξε ηύρε. Οη ζπλζήθεο είλαη πιένλ ώξηκεο
ΠΑΠ, λα απεπζύλνπλ επηζηνιή (αξ. πξση. 1736/18-4-2010)
ώζηε
ΝΑ
ΚΑΣΑΡΓΗΘΔΙ
άπαμ
δηα
παληόο
ε
πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνλ Πξύηαλε ηνπ
εηεξναπαζρόιεζε ησλ θαζεγεηώλ. Ήξζε ε ώξα λα κπεη ηέινο
Ιδξύκαηνο δεηώληαο λα κάζνπλ:
ζηε κεξηθή απαζρόιεζε ησλ κειώλ ΓΔΠ.
 πνηεο
ελέξγεηεο
έρνπλ
αλαιάβεη
Όπνηνο επηζπκεί λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε
ησλ Γεκόζησλ Παλεπηζηεκίσλ λα είλαη πιήξνπο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ παξαβηάδεηαη
θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο, εηδάιισο λα
θαηάθσξα από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Σξ.
παξαηηείηαη ηεο αθαδεκατθήο ηνπ απνζηνιήο
Κνιιίληδα,
ώζηε
λα
πξνζιακβάλεηαη
έλαο
λένο
 ηη πξνηίζεηαη λα πξάμνπλ ώζηε λα
επηζηήκνλαο κε δηάζεζε θαη όξεμε γηα δνπιεηά.
απνδνζνύλ επζύλεο ζηνλ παξαλνκνύληα.
Δίλαη ε ώξα λα δώζνπκε πεξηερόκελν θαη
Κακία όκσο απάληεζε δελ έρνπλ ιάβεη
ππόζηαζε ζηε ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ κέζα ζην Γεκόζην
κέρξη θαη ζήκεξα. Απελαληίαο, θπθινθνξεί
Παλεπηζηήκην. Δίλαη ε ώξα λα αληηιεθζνύλ νη
επξέσο έλα ζελάξην πνπ ζέιεη ηνλ παξαβάηε λα
“αθαδεκατθέο απζεληίεο” όηη ε αζπιία ηνπο
αηηείηαη αλαζηνιή θαζεθόλησλ ώζηε λα
έιαβε ΟΡΙΣΙΚΑ ηέινο.
μεπεξαζηεί ν ζθόπεινο ηνπ λόκνπ. Πξέπεη
Κη ελώ ζα πεξίκελε θαλείο, όηη ν Σξύθσλ
βέβαηα λα εμεπξεζεί θαη αμηόπηζηνο ιόγνο πνπ
θαη ε παξέα ηνπ ζα απνδείθλπαλ όηη δηαζέηνπλ
λα ζπλάδεη κε ην δηθαίσκα ηεο αλαζηνιήο αιιά
ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεηώδε ίρλε ηζίπαο θαη ζα
πξνο ώξαο δελ ππάξρεη θσο. Μύινο δειαδή.
ζέβνληαλ ηνπο δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο θέξνπλ ηνλ Πξόεδξν ηνπ
θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, εληνύηνηο ηξεηο εκέξεο κεηά,
Οηθνλνκηθνύ λα εθκπζηεξεύεηαη ζε ζπλάδειθό ηνπ όηη νη
δεκνζηεύεηαη ζηα ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα ελεκέξσζεο,
αληνρέο ηνπ πιένλ έρνπλ εμαληιεζεί. Όκσο, είλαη αξγά γηα
αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο Proton Bank
δάθξπα... Βέηηα.
Μόνη
λύση
στο
αδιέξοδο
πνπ νξίδεη σο Γηεπζύλνληα ύκβνπιό ηεο
Δκείο από κεξηάο καο, ζέινπκε λα
ηνλ θύξην θαζεγεηή. Μπξάβν ζνπμέ ν
μεθαζαξίζνπκε ζηνπο αξκνδίνπο όηη νθείινπλ
που έχει δημιουργήσει
Σξύθσλ! Πνιύθεξλνο γακπξόο ή όπσο
λα αληηιεθζνύλ πσο όζν αθήλνπλ αζύδνην
ο Σρύφωνας είναι
ιέεη θη ν ιαόο έλα ην 'ρεη ε Μαξηνξή, ην
ηνλ θύξην απηό ηόζν απμάλνληαη θαη νη δηθέο
ο δρόμος της ΠΑΡΑΙΣΗΗ
ζηεγλώλεη ην θνξεί; ε θάζε πεξίπησζε
ηνπο επζύλεο. Καη δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζή
πάλησο, νθείιεη λα κάζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη σο δάζθαινο θαη
ηνπο ην άιινο βάδεη ηε θσηηά άιινο βξίζθεη ηνλ κπειά, γηαηί πνιύ
λνκνηαγήο πνιίηεο θαη λα κελ σζεί ηνπο θνηηεηέο ηνπ ζηελ
απιά απηνί πνπ έρνπλ βάιεη ηε θσηηά, είλαη νη ίδηνη. Οθείινπλ ΔΓΩ
αλνκία θαη ηνλ ηνκαξηζκό.
θαη ΣΩΡΑ “λα μειώζνπλ ηα γαιόληα” ηνπ Σξύθσλα θαη λα ηνλ
νδεγήζνπλ ζηελ ΠΑΡΑΙΣΗΗ, εθπέκπνληαο έλα μεθάζαξν κήλπκα
Τη πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεσία
πξνο όινπο, ηθαλνπνηώληαο ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη
«Γηα ηελ θαηνρή δεύηεξεο έκκηζζεο ζέζεο ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα, από
δηαζθαιίδνληαο ηε Γεκνθξαηία θαη ηελ Ιζνλνκία, ζηνλ κηθξόθνζκν
κέιε ΔΕΠ κεξηθήο απαζρόιεζεο, απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα ηεο Σπγθιήηνπ,
κεηά από γλώκε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ».
ηεο ΑΟΔΔ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα είλαη θαη νη ίδηνη ππόινγνη ζε
όια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο θαη ζπλώλπκνη ηεο
«Η παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ ζπληζηά πεηζαξρηθό αδίθεκα.
Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνύ θώδηθα. Η παξάιεηςε
δηαπινθήο θαη ηεο παξαλνκίαο. Αο δηαιέμνπλ ινηπόλ, ζηξαηόπεδν.
έγεξζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ νηθείνπ ΑΕΙ
απνηειεί ζνβαξό πεηζαξρηθό παξάπησκα»

Η κάρε μεθίλεζε…

