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Θέμα: Οι εκλογές Συμβουλίων Ιδρύματος στα Πανεπιστήμια και οι ευθύνες όλων μας.
Με οδύνη παρακολουθούμε το ακαδημαϊκό δράμα που εξελίσσεται στο χώρο των ελληνικών δημόσιων
πανεπιστημίων και αφορά στις διαδικασίες εκλογών για τα Συμβούλια Ιδρύματος (Σ.Ι.).
Τη στιγμή που:
 οι ελεύθερες εκλογές αποτελούν κατάκτηση σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες, κατάκτηση για την
οποία διαχρονικά έχουν υπάρξει θυσίες, έχουν δοθεί μάχες, έχει χυθεί αίμα και την οποία όλοι οι
δημοκρατικοί πολίτες σεβόμαστε και τιμούμε,
 η χώρα μας δοκιμάζεται σκληρά από μια πρωτόγνωρη και βαθύτατη κρίση πολλαπλών διαστάσεων και
μακράς διάρκειας,
 η επένδυση στη γνώση και το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την ορθολογική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και για τη διασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών μας σε
ένα πολύ απαιτητικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον,
βλέπουμε δυστυχώς θλιβερές «ομάδες εφόδου» ισχνών μειοψηφιών φοιτητών και πανεπιστημιακών
«δασκάλων» να κάνουν χρήση όλων των πρόσφορων μορφών βίας –που εμπεδώθηκαν από τη μόνιμη
πρακτική τους να διαλύουν οτιδήποτε προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσα στα πανεπιστήμια και βρίσκεται εκτός
του ολοκληρωτικού ελέγχου τους- να απαγορεύουν τη διενέργεια των εκλογών για τα Συμβούλια Ιδρύματος
στα ΑΕΙ. Παράλληλα, συνάδελφοί μας, που αντιδρούν σε όλα αυτά, υφίστανται προσβολές, προγραφές,
διαπομπεύσεις και κάθε είδος εξευτελισμού, ακαδημαϊκού, αλλά κυρίως ανθρώπινου.
Στην κατάσταση που έχει περιέλθει το πανεπιστημιακό σύστημα στη δεδομένη συγκυρία,
η Πολιτεία -με την πιο ευρεία έννοια της- οφείλει να παρέμβει και να αναλάβει τις ευθύνες της:
 Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει άμεσα να νομοθετήσει έτσι ώστε στις εκλογικές διαδικασίες
των πανεπιστημίων να υπάρχει πάντα η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παράλληλα
με τη συμβατική. Γιατί ακόμα και σε κανονικές συνθήκες ένα σημαντικό τμήμα των
πανεπιστημιακών μπορεί να βρεθεί εκτός του γεωγραφικού χώρου του Ιδρύματος για
ακαδημαϊκούς λόγους (διεθνή συνέδρια, ερευνητικές συναντήσεις στο εξωτερικό,
εκπαιδευτικές άδειες, κλπ.). Αυτοί οι συνάδελφοι –συνήθως μεταξύ των πλέον δημιουργικώνπρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους .
 Το ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει μακρά δημοκρατική παράδοση στην εκλογή των οργάνων
διοίκησής του. Επομένως το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να
αποσύρουν τη ρύθμιση του Νόμου 4076/2012 που προβλέπει διορισμό εσωτερικών μελών
με βάση την αρχαιότητα. Ένα τέτοιο όργανο στο χώρο μας, σε οποιεσδήποτε συνθήκες (πολύ
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περισσότερο στις σημερινές), είναι πολιτικά αλλά και ακαδημαϊκά απονομιμοποιημένο και
μπορεί να οδηγήσει το αντίστοιχο Ίδρυμα σε πλήρη κατάρρευση, με γενικότερες τραγικές
συνέπειες. Συνοψίζοντας, ένα Συμβούλιο Ιδρύματος με διορισμένα τα εσωτερικά του μέλη
είναι ένα όργανο που η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν μπορεί να το αποδεχτεί και το
απορρίπτει προκαταβολικά!
 Τα πολιτικά κόμματα (και οι συνιστώσες τους) πρέπει –όπως σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε- να
αποσύρουν τους ‘κομματικούς στρατούς’ τους από τα πανεπιστήμια και να σταματήσουν να
χρησιμοποιούν δωρεάν το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως πεδίο ασκήσεων και ενίοτε
πεδίο βολής. Επίσης, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η προτροπή συναδέλφων νεόκοπων ‘εθνοπατέρων’ και –‘μητέρων’ για παρεμπόδιση των εκλογικών διαδικασιών ανάδειξης των
Συμβουλίων Ιδρύματος, για τη μη εφαρμογή των Νόμων, για τη βίαιη διάλυση Πειθαρχικών
Συμβουλίων, για την απροσχημάτιστη παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, κ.ά. Ας
σταματήσουν να διαχέουν στο ευρύτερο ακαδημαϊκό σύστημα αλλά και την κοινωνία την
πολιτική πρακτική, η οποία επί δεκαετίες έχει προκαλέσει -και με ευθύνη τους- οδυνηρές
καταστροφές στις Σχολές και τα Ιδρύματά τους.
Οι Πρυτάνεις οφείλουν να χρησιμοποιήσουν όλα τα νόμιμα μέσα –και ασφαλώς υπάρχουν- για να
φέρουν σε πέρας τις διαδικασίες και να εκλέξουν δημοκρατικά στο συντομότερο χρόνο τα εσωτερικά
μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος. Η οποιαδήποτε κωλυσιεργία ή επίκληση αδυναμίας φαίνεται
προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό για το σύνολο του Ιδρύματός τους. Επίσης έχουν εκ του νόμου
υποχρέωση να προστατεύουν ισότιμα και αποτελεσματικά όλα τα μέλη της κοινότητάς τους, ειδικά δε
όσους αναλαμβάνουν ή θέλουν να επωμιστούν ευθύνες που απορρέουν από τους νόμους. Σε
περίπτωση δήλωσης από μέρους της ηγεσίας κάποιου Ιδρύματος αδυναμίας διεξαγωγής των
εκλογών, η μοναδική επιβεβλημένη οδός είναι αυτή της άμεσης και αμετάκλητης παραίτησης,
ανεξάρτητα από τις όποιες πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες επισύρουν οι ενέργειες και κυρίως οι
παραλείψεις της.
Οι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, που στην τεράστια πλειοψηφία τους με αλτρουισμό,
αυταπάρνηση, εντιμότητα, ακαδημαϊκό όραμα και συνέπεια παλεύουν αυτές τις κρίσιμες ώρες για
τους φοιτητές, τις οικογένειές τους και τη χώρα ολόκληρη , είναι βέβαιο ότι θα σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και θα στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις την αποκατάσταση της νομιμότητας και την
παγίωση των ακαδημαϊκών, ηθικών και δημοκρατικών αρχών στο Ίδρυμά τους.
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