ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
για την απόρριψη της υποψηφιότητας της Καθηγήτριας Ε. Καραμαλέγκου
από το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ
Η απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ που απέρριψε την υποψηφιότητα
της καθηγήτριας Ε. Καραμαλέγκου, Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας και
Κοσμητεύουσας σήμερα στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη θέση της Κοσμήτορος της
Φιλοσοφικής Σχολής, αποτελεί ακραία αντιδημοκρατική παρέμβαση στα
πανεπιστημιακά πράγματα και μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις παρεμβάσεις των
κυβερνητικών επιτρόπων στα πανεπιστήμια, επί δικτατορίας των συνταγματαρχών.
Για την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι φανερό ότι η απόρριψη της υποψηφιότητας
της κ. Καραμαλέγκου από το ΣΙ του ΕΚΠΑ σχετίζεται με την ακαδημαϊκή και
συνδικαλιστική της στάση, στάση υπεράσπισης του δημόσιου και δωρεάν
πανεπιστημίου και της δημοκρατικής λειτουργίας του. Αποτελεί «τιμωρία» για την
αντίσταση που προβάλλει, μαζί με την πλειοψηφία των πανεπιστημιακών δασκάλων
και των διοικητικών υπαλλήλων, στα κυβερνητικά σχέδια αποσύνθεσης και
διάλυσης της ανώτατης εκπαίδευσης.
Η απροσχημάτιστη όσο και κυνική απόρριψη υποψηφίου, τόσο ξένη προς το
δημοκρατικό ήθος και τη στοιχειώδη ακαδημαϊκή δεοντολογία, επαληθεύει τις
χειρότερες εκτιμήσεις για το ρόλο των ΣΙ στα πανεπιστήμια, ως του αποφασιστικού
κρίκου για την μετάλλαξή τους σε ετεροδιοίκητους φορείς, πλήρως ελεγχόμενους
από την εκάστοτε κυβέρνηση και εξουσία.
Τα Συμβούλια Ιδρύματος θεσπίστηκαν για να καταλυθεί η δημοκρατία και το
αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και για να εισβάλουν ανενόχλητες οι δυνάμεις της
αγοράς και της εμπορευματοποίησης. Δεν ξεχνάμε ότι η εξουσία των Συμβουλίων να
«ελέγχουν» τους υποψηφίους σε αιρετές θέσεις διοίκησης και να τους εκβιάζουν για
συμμόρφωση προς την κυρίαρχη πολιτική, αποτέλεσε βασική πλευρά της περιβόητης
«μεταρρύθμισης» των τελευταίων ετών.
Ειδικά μάλιστα το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ είχε ήδη δείξει το ρόλο του όταν
καλούσε την αστυνομία να καταστείλει φοιτητικές κινητοποιήσεις, όταν απαιτούσε
να σταματήσει ο ηρωικός και δίκαιος αγώνας των διοικητικών υπαλλήλων ενάντια
στις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα, όταν επικροτούσε την αθλιότητα της
παραπομπής του Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις
της χώρας να καταδικάσουν απερίφραστα την ενέργεια αυτή, η οποία θα μείνει
στην ιστορία του πανεπιστημίου όχι μόνο ως χυδαία κατάχρηση εξουσίας αλλά και
ως στίγμα πολιτικής παρακμής. Καλούμε όλους τους Συλλόγους ΔΕΠ σε όλη την
Ελλάδα να καταδικάσουν αυτή την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική απόφαση.
Αν νομίζουν τα ΣΙ, και η κυβέρνηση που τα θέσπισε και με κάθε τρόπο στηρίζει τη
δράση τους, ότι με τέτοιες κινήσεις θα σταματήσουν οι συλλογικοί αγώνες και οι
αντιστάσεις μέσα στα Πανεπιστήμια, το πανεπιστημιακό κίνημα απαντά: Το μόνο
που επιταχύνεται έτσι, είναι η κατάργηση κάθε ρόλου των ΣΙ στα πανεπιστήμια και η
συνολική ανατροπή του αντιεκπαιδευτικού θεσμικού πλαισίου που αυταρχικά
επέβαλαν οι νόμοι Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου.
Με τους αγώνες μας θα κατοχυρώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα γίνει ξανά χώρος
παιδείας, δημοκρατίας και κριτικής σκέψης.
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