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Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων των
Πανεπιστημίων

Έγινε πλέον φανερό σε όλους, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών
δασκάλων θέλει να προχωρήσουμε μπροστά και να ολοκληρώσουμε την εκλογή για τα
Συμβούλια των Πανεπιστημίων μας, αντίθετα απ’ ότι υποστήριζαν οι δυνάμεις εκείνες που
μέχρι σήμερα παρεμπόδιζαν βίαια την διεξαγωγή των εκλογών. Αυτό αποδεικνύει η τεράστια
συμμετοχή των καθηγητών και λεκτόρων στις εκλογές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα,
συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Παν/μιο Θράκης
συμμετείχε και ψήφισε το 84% των μελών ΔΕΠ, στο Παν/μιο Θεσσαλίας το 77% και στο
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης σήμερα η συμμετοχή άγγιξε το 76%, ποσοστό παρόμοιο
με εκείνο των τελευταίων πρυτανικών εκλογών.
Ως ΑΣΚΕΥ αισθανόμαστε δικαιωμένοι, καθώς δημόσια, ανοιχτά και θαρραλέα
υποστηρίξαμε την αναγκαιότητα της διεξαγωγής των εκλογών και είχαμε καλέσει τους
καθηγητές και λέκτορες να συμμετέχουν και να στηρίξουν τις διαδικασίες. Για μία ακόμη φορά
καταδικάζουμε τις βίαιες προσπάθειες οργανωμένων και κατευθυνόμενων ομάδων, φοιτητών
και διδασκόντων, να εμποδίζουν τη διενέργεια των εκλογών, ενέργειες που απαξιώνουν το
Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Καλούμε και πάλι τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν στις εκλογές όπου αυτές δεν
έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή θα ενισχύσει τα νέα
Συμβούλια Διοίκησης στην προσπάθεια αναβάθμισης των Πανεπιστημίων μας σε όλα τα
σοβαρότατα ζητήματα που το απασχολούν. Δυστυχώς υπήρξαν, και υπάρχουν, δυνάμεις που
προτρέπουν προς το αντίθετο, ενώ πολλές από αυτές τις φωνές, έφτασαν σε ανεπίτρεπτα όρια
«προειδοποιήσεων», απειλών έως και προπηλακισμών. Ακρότητες και αντιδημοκρατικές
πράξεις πλήττουν το κύρος του Δημόσιου Πανεπιστημίου και δίνουν ισχυρό άλλοθι στους
επικριτές του. Πιστεύουμε ότι όλοι μας επιθυμούμε τα νέα Συμβούλια Διοίκησης να είναι
εκλεγμένα και όχι διορισμένα βάση επετηρίδας, κάτι που θα έπληττε την μακρά δημοκρατική
ακαδημαϊκή παράδοση της εκλογής των οργάνων διοίκησης.
Θέλουμε ακόμη να επισημάνουμε ότι αναφορές (συνήθως αόριστες) περί
διαβλητότητας της διαδικασίας και μη διασφάλισης του απορρήτου της ψηφοφορίας, μόνο ως
υπερβολικές και ανυπόστατες μπορούν να χαρακτηριστούν. Απόδειξη, η άψογη και με
τεράστια συμμετοχή διεξαγωγή των εκλογών στα προαναφερόμενα Πανεπιστήμια.
Καλούμε όλους να είμαστε ενωμένοι και να προχωρήσουμε μπροστά.
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