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«Ασθενήν έχομεν, εις τον γύψον τον εβάλαμεν»
Ανακοίνωςθ του ΔΣ του Συλλόγου Διδαςκόντων τθσ ΣΘΕ
9/7/2014
Το Συμβοφλιο Ιδρφματοσ του ΕΚΠΑ, πιςτό ςτθ γραμμι που ακολουκεί, επζλεξε τουσ τρεισ
υποψθφίουσ πρυτάνεισ, αποκλείοντασ και πάλι υποψθφίουσ με κριτιριο τα φρονιματά
τουσ.
Είχαμε, ωσ Σφλλογοσ, προτείνει ςτο ΣΙ, εάν επικυμεί να ενεργιςει νομότυπα, αλλά
ταυτόχρονα να μθν αλλοιϊςει τθν εκλογικι διαδικαςία, να κζςει υπόψθ των μελϊν ΔΕΠ
όλεσ τισ υποψθφιότθτεσ και να προκρίνει τισ τρεισ επικρατζςτερεσ από αυτι τθ διαδικαςία.
Βεβαίωσ, το ΣΙ, πεικινιο ςτο ρόλο του Κυβερνθτικοφ Επιτρόπου, ςθμαςία δεν ζδωςε.
Με τθν ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ να κζςουν υποψθφιότθτα διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ,
κακθγθτζσ με εγνωςμζνθ μεγάλθ διοικθτικι εμπειρία και ςυμμετοχι ςτα κοινά, αλλά και με
ςαφείσ κζςεισ κατά του Νόμου Διαμαντοποφλου-Αρβανιτόπουλου, ο οποίοσ είναι
διάτρθτοσ ςτθ ςυνείδθςθ όλθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, το ΣΙ απζδειξε για μια
ακόμθ φορά το ρόλο του τοποτθρθτι και εγγυθτι των ανατροπϊν που προετοιμάηονται ςτα
Ελλθνικά ΑΕΙ ςε βάροσ του Δθμόςιου χαρακτιρα τουσ. Το Συμβοφλιο αυτό μζχρι ςιμερα
δεν ζχει βρει μια λζξθ να πει για το τοπίο τθσ εριμωςθσ που επικρατεί ςτο ΕΚΠΑ, για τθν
τρομακτικι αποψίλωςθ του ΔΕΠ, για τον μθ διοριςμό νζων επιςτθμόνων, για τθ διάλυςθ
εργαςτθρίων και βιβλιοκθκϊν, για τθν τρομερι κατάςταςθ που επικρατεί μετά τισ
διακεςιμότθτεσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ. Και αν θ κυβερνθτικι πολιτικι είναι
αναμενόμενθ, αφοφ ο ςτόχοσ είναι να αποςυντεκεί το δθμόςιο πανεπιςτιμιο προκειμζνου
να βρεκεί πρόςχθμα για να περάςει ςτθν ιδιοκτθςία των «εκνικϊν εργολάβων», ςυνεχίηει
να προκαλεί ζκπλθξθ θ ευκολία με τθν οποία πανεπιςτθμιακοί ςυνάδελφοι επιλζγουν να
γίνουν ςυνζνοχοι ςτο ζγκλθμα που προετοιμάηεται.
Η πολιτικι επιλογι που ζχει κάνει το ΣΙ του ΕΚΠΑ ςτθρίηεται ςτθ κεωρία ότι ο περιοριςμόσ
ακόμθ και των ςτοιχειωδϊν ακαδθμαϊκϊν ελευκεριϊν είναι αναγκαίοσ προκειμζνου να
ολοκλθρωκοφν οι «αλλαγζσ» ςτο τοπίο των Ελλθνικϊν ΑΕΙ. Αρχικά, οι οπαδοί αυτισ τθσ
κατεφκυνςθσ τα είχαν βάλει με τουσ φοιτθτζσ και το λοιπό προςωπικό που τάχα θ
ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ εκλογισ πρφτανθ αλλοίωνε τθ βοφλθςθ του ΔΕΠ. Όταν οι
κατθγορίεσ αυτζσ μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ αποκλείςτθκαν από τισ εκλογικζσ
διαδικαςίεσ, ακολοφκθςε θ ςειρά των ίδιων των μελϊν ΔΕΠ. Τα οποία πλζον μποροφν να

ψθφίηουν, αλλά μόνον εκείνουσ που επιλζγει το Συμβοφλιο Ιδρφματοσ. Τα μζλθ του ΣΙ του
ΕΚΠΑ επιλζγουν ζτςι ςυνειδθτά να περιορίηουν και να προςβάλουν τθν ελευκερία γνϊμθσ
αλλά και τθν ευκυκριςία των ςυναδζλφων τουσ, κυμίηοντασ ανάλογα ςχζδια του δικτάτορα
Παπαδόπουλου, ο οποίοσ πριν ανατραπεί προχωροφςε ςε εκλογικζσ διαδικαςίεσ, αλλά με
από πριν προκακοριςμζνουσ από αυτόν υποψθφίουσ.
Ο αυταρχιςμόσ και θ ανωμαλία που δθμιουργείται από τον περιοριςμό βαςικϊν
ακαδθμαϊκϊν ελευκεριϊν είναι προάγγελοι χειρότερων δεινϊν. Επιδιϊκεται οι διοικιςεισ
που κα προκφψουν με αυτζσ τισ διαδικαςίεσ να ςυνταχκοφν ςυνειδθτά με τισ
ακολουκοφμενεσ πολιτικζσ ςτο νζο τοπίο τθσ Ανϊτατθσ Παιδείασ, που προβλζπει τθν πλιρθ
απαξίωςθ του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου. Ακολουκεί μετά το «Μικρό Πανεπιςτιμιο», κατά
το «Μικρι ΔΕΗ».
Η ανωμαλία και ο αυταρχιςμόσ προθγοφνται των χειρότερων. Όπωσ είχε πει ο ποιθτισ Γ.
Σεφζρθσ ςτθ διλωςι του κατά τθσ δικτατορίασ: «Όλοι πια το διδάχτθκαν και το ξζρουν πωσ
ςτισ δικτατορικζσ καταςτάςεισ, θ αρχι μπορεί να μοιάηει εφκολθ, όμωσ θ τραγωδία
περιμζνει, αναπότρεπτθ, ςτο τζλοσ».
Αλλά, ασ μθ ξεχνοφν όςοι παίρνουν τθν ευκφνθ για τισ ανϊμαλεσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ
οδθγοφν τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ότι οι καιροί αλλάηουν και οι ςθμερινοί ηθλωτζσ
του ρόλου του Κυβερνθτικοφ Επίτροπου κα κρικοφν για όςα πράττουν. Και επίςθσ ασ ζχουν
υπόψθ τουσ ότι ςυχνά ο αυταρχιςμόσ δείχνει τα δόντια του με μεγαλφτερθ ζνταςθ λίγο πριν
οδθγθκεί ςτθν κατάρρευςθ θ πολιτικι που αυτόσ ςτθρίηει.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμμαηέας

Κ. Μηλολιδάκης

Δ. Φαζοσλιώηης

