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Τις μέρες αυτές, αμέσως μετά την ομόφωνη απόφαση της συνόδου των πρυτάνεων,
συνάδελφοι που ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή έλαβαν έγγραφο βάσει του οποίου
καλούνται να δηλώσουν, όχι στις εκλεγμένες πρυτανικές Αρχές αλλά σε ηλεκτρονική
διεύθυνση του Υπουργείου, εάν δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή για την
εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου για «προσωπικούς λόγους» ή λόγω
«πρόθεσης υποβολής υποψηφιότητας για το Συμβούλιο». Μάλιστα, η παράληψη ή η
άρνηση απάντησης εκ μέρους των δυνάμει παραληπτών του σχετικού μηνύματος (ακόμη
και αν δεν έτυχε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να ανοίξουν το e-mail του ή –
γεγονός επιβεβαιωμένο– αν η ηλεκτρονική τους διεύθυνση ήταν λανθασμένη) θεωρείται,
στο πλαίσιο της «ηλεκτρονικής μας διακυβέρνησης», ως σιωπηρή αποδοχή διορισμού
τους από την Υπουργό σε όργανο του αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου (!).
Συνιστά πράξη κατάλυσης της συνταγματικά κατοχυρωμένες αυτοτέλειας των
Ιδρυμάτων η μεθόδευση της κυβέρνησης να εγκαταστήσει δια του «ηλεκτρονικού»
διορισμού όργανα στο πανεπιστήμιο, όπως οι Επιτροπές, τα οποία θα λειτουργούν υπό
την εποπτεία του Υπουργείου και δεν θα λογοδοτούν σε ακαδημαϊκά όργανα, θα
επικοινωνούν απ’ ευθείας με «διεύθυνση» το Υπουργείο, χωρίς τη μεσολάβηση των
εκλεγμένων πρυτανικών αρχών. Είναι πρωτοφανές να καλούνται δημόσιοι λειτουργοί να
απαντήσουν, παρακάμπτοντας τα εκλεγμένα ακαδημαϊκά όργανα, σε διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου και όχι σε μια ορισμένη και με
καθορισμένες αρμοδιότητες διοικητική του υπηρεσία.
Η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των πρυτάνεων, ότι δηλαδή «η εξέλιξη της
διαδικασίας για την εκλογή των νέων Διοικήσεων με εκλογικό σύστημα αγνώστου
περιεχομένου, με άδηλους κανόνες και με διορισμένες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
εφορευτικές επιτροπές, συνιστά θεσμική εκτροπή», αποτελεί συνέχεια της συνεπούς θέσης
της ακαδημαϊκής κοινότητας έναντι των κυβερνητικών θέσεων, η οποία καταγράφηκε
ποικιλοτρόπως και σε όλες τις ευκαιρίες από όλα τα ακαδημαϊκά όργανα και τις
συνελεύσεις όλων των συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Καλούμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να μην συνεργήσουν σε αυτήν
την απαράδεκτη και πρωτοφανή διοικητική διαδικασία που εγκαινίασε το Υπουργείου,
προκειμένου να αντιπαρέλθει την αντίθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, να επιβάλει
μεθοδεύσεις που καταλύουν την συνταγματική τάξη, αλλοιώνουν τη δημοκρατική και
νομική μας παράδοση, παρακάμπτουν και ακυρώνουν τις εκλεγμένες διοικήσεις των
Πανεπιστημίων. Καλούμε, τέλος, όσους/ες συναδέλφους καλόπιστα δεν αρνήθηκαν τον
διορισμό τους ή μπορεί και να θεωρούν «θετικές» ορισμένες διατάξεις του νόμου να
συμπορευτούν με τα ακαδημαϊκά μας όργανα και τις αποφάσεις των συνιστωσών της
ακαδημαϊκής κοινότητας, να αποτρέψουν στο μέτρο της ευθύνης τους αυτή την
πρωτοφανή θεσμική εκτροπή, περιφρουρώντας ως μείζον αγαθό τη συνοχή και την
αλληλεγγύη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τις δημοκρατικές παραδόσεις του
ακαδημαϊκού και αυτοδιοίκητου πανεπιστημίου. Στους δύσκολους καιρούς που περνάει
η κοινωνία μας, τουλάχιστον ας κρατήσουμε όρθιο το Πανεπιστήμιο και ζωντανούς τους
τόπους της επιστήμης και της τέχνης.

