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Θέμα: Η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος με τις προγραμματικές δηλώσεις του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.
Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης Σύριζα-Αν.Ελ., ελλείψει καθαρών θέσεων για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μέλλον των ΑΕΙ, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας,
δίπλα στην έναρξη διαλόγου για νέο (ξανά) θεσμικό πλαίσιο, έκαναν μόνο μία συγκεκριμένη
εξαγγελία, την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος - ο δεύτερος μάλιστα με υποτιμητικό τρόπο
για τους ακαδημαϊκούς της χώρας και της διασποράς που συμμετέχουν στη συγκρότησή τους.
Ενώ όλοι συμφωνούν πως η Παιδεία χρειάζεται μακρόπνοο εθνικό σχεδιασμό με την ευρύτερη
δυνατή συναίνεση, βλέπουμε έναν νέο υπουργό Παιδείας να απορρίπτει συνολικά το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και μάλιστα χωρίς να διατυπώνει συγκεκριμένους
νέους στόχους. Το να ξεκινά κάθε νέα Κυβέρνηση ανατρέποντας εκ θεμελίων το έργο της
προηγούμενης, αυτό αποτελεί μία καταστροφική επιλογή για την Παιδεία και τη ελληνική
κοινωνία.
Τα Συμβούλια Ιδρύματος αποτελούν μαζί με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο τα θεμελιώδη θεσμικά
όργανα στα ΑΕΙ. Δεν μπορεί να καταργηθεί ένα από αυτά τα τρία χωρίς να ανατρέπεται εκ
θεμελίων το ίδιο το νομικό πλαίσιο, το οποίο όμως παραδόξως εξαγγέλλεται πως θα αλλάξει μετά
από ένα ευρύ δημόσιο διάλογο!
Παρ’ όλο που, με την ως τώρα εμπειρία εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, διαπιστώνουμε
θέματα αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που αξίζει να επανεξεταστούν, δεν μπορεί να
καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρύματος, που αποτελούν νέα θεσμικά όργανα, χωρίς να έχουν
συμπληρώσει ακόμα ούτε το μισό της θητείας τους, χωρίς καμία αξιολόγηση του έργου τους και
χωρίς ίχνος διαλόγου με τις υφιστάμενες πανεπιστημιακές αρχές, τους άμεσα ενδιαφερομένους
και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι για την εκλογή των Συμβουλίων Ιδρύματος ψήφισε η μεγάλη
πλειοψηφία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, παρά τις πρωτοφανούς έντασης βίαιες
αντιδράσεις μιας μειοψηφικής, όπως αποδείχθηκε, μερίδας με σκοπό την παρεμπόδιση των
εκλογικών διαδικασιών (Βλέπε [1]).
Οι παραπάνω αντιδημοκρατικές αλλά ενδεχομένως και αντισυνταγματικές εξαγγελίες στις
προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης έχουν προφανώς σκοπό να κατευνάσουν το
κομματικό ακροατήριο, που ανησυχεί με την εσπευσμένη προσγείωση από τις αντιπολιτευτικές
καταγγελίες και ανέξοδες προεκλογικές εξαγγελίες στον «κυβερνητικό ρεαλισμό», όμως
δημιουργούν σοβαρές και εύλογες ανησυχίες για το μέλλον της Παιδείας στη Χώρα μας, αφού
διαπιστώνουμε ότι στον τομέα αυτό η κυβέρνηση ξεκινά χωρίς πρόγραμμα, με μόνο ίσως
πρόγραμμα την επιστροφή στο παρελθόν.
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Οι ανησυχίες εντείνονται σοβαρά αν λάβει κανείς υπόψη το «αγωνιστικό» και «συνδικαλιστικό»
παρελθόν του Πρωθυπουργού, του αρμόδιου Υπουργού επί της Παιδείας και αρκετών άλλων
μελών της Κυβέρνησης, που έχουν ενεργητικά συμμετάσχει, ενθαρρύνει και υποστηρίξει
ασυμβίβαστες με το εκπαιδευτικό έργο «αγωνιστικές» δραστηριότητες, όπως καταλήψεις,
παρεμπόδιση διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακόμη και βιαιοπραγίες κατά
συναδέλφων εκπαιδευτικών, καθώς και μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, αλλά και
γενικότερα εκφυλισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των ακαδημαϊκών ελευθεριών.
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[1] Αποτελέσματα εκλογών Συμβουλίων Ιδρύματος 2012: Ποσοστά και Σύνθεση, 17 Ιανουαρίου 2013,
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Χ: βίαιη παρεμπόδιση
ΗΛ: με ηλεκτρονική ψηφοφορία
* το ηλεκτρονικό και το τηλεφωνικό δίκτυο του Ιδρύματος είχαν εξουδετερωθεί βίαια καθ' όλη τη διάρκεια της
ψηφοφορίας από ομάδα φοιτητών.
** Ο server του Ιδρύματος και το τηλεφωνικό δίκτυο είχαν εξουδετερωθεί βίαια από νωρίς το πρωί από ομάδα
φοιτητών
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