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Ανοικτή επιστολή προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα,
Κοινοποίηση:
Χρήστο Χατζηθεοδώρου, Ομότιμο Καθηγητή και τέως Πρύτανη,
Παναγιώτη Γκούμα, Καθηγητή και τέως Αντιπρύτανη,
Γεώργιο Σταυρόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή και τέως Αντιπρύτανη,
Κωνσταντίνο Βαγενά, Καθηγητή και τέως Αντιπρύτανη,
Διονύσιο Μπονίκο, Ομότιμο Καθηγητή και τέως Αντιπρύτανη
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τους τελευταίους μήνες, από την ανακοίνωση ήδη των προθέσεων της κυβέρνησης
για το νέο νόμο πλαίσιο στα ΑΕΙ, σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα,
Πανεπιστημιακοί, Φοιτητές, Εργαζόμενοι, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της
στον νόμο 4009/2011. Μέσα από τα συλλογικά όργανα, διοικητικά και
συνδικαλιστικά, αναδείχτηκε ότι ο νέος νόμος πλαίσιο δεν επιχειρεί απλά αλλαγές
στο πρότυπο διοίκησης των Πανεπιστημίων αλλά στοχεύει κυρίως στο περιεχόμενο
και την αποστολή τους. Εμβαθύνει την εμπορευματοποίηση της γνώσης, την
επιχειρηματική λειτουργία των Πανεπιστημίων, επιχειρεί να μετατρέψει τα
επιστημονικά αντικείμενα σε κύκλους καταρτίσεων σύμφωνα με τις επιταγές των
αποκαλούμενων αγορών. Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις των μελών ΔΕΠ,
συρρικνώνει ασφυκτικά τη δημοκρατία, τη φοιτητική πρόνοια, καταργεί τις
κυτταρικές ακαδημαϊκές μονάδες, τα Τμήματα, επιχειρεί την εφαρμογή ενός
συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας στα μέτρα και τα πρότυπα κερδοσκοπικών
οργανισμών. Ο νέος νόμος πλαίσιο χτυπά το δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν
ανώτατη εκπαίδευση της πλειοψηφίας των παιδιών της δοκιμαζόμενης ελληνικής
οικογένειας.
Η απόρριψη του νέου νομικού πλαισίου δομής και λειτουργίας του
Πανεπιστημίου από την συντριπτική πλειοψηφία της Πανεπιστημιακής
κοινότητας, παρά τους εκβιασμούς τις συκοφαντίες, οδήγησε στην άρνηση
συμμετοχής στα όργανα επιβολής του ν. 4009/2011 από τη συντριπτική πλειοψηφία
των ενεργών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πρώην και νυν πρυτάνεις και
αντιπρυτάνεις, δεκάδες συνάδελφοι στους οποίους, με την ιδιότητα των
αρχαιοτέρων, απευθύνθηκε το Υπουργείο για τη στελέχωση των επιτροπών
αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες που τα συλλογικά όργανα
δημοκρατικά και τεκμηριωμένα απέρριψαν. Η άρνηση αυτή αποτέλεσε και
αποτελεί μια πρώτη ηθική νίκη ενάντια στη μετάλλαξη του Πανεπιστημίου σε
εκπαιδευτήριο παροχής προϊόντων εκπαίδευσης. Μπροστά στην αδυναμία
συγκρότησης των προβλεπόμενων οργάνων εφαρμογής του νόμου από τα ενεργά
μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, το Υπουργείο, με νομικούς ακροβατισμούς,

επιχειρεί την παράκαμψη της ακαδημαϊκής βούλησης για την επιβολή του νέου
πλαισίου με διορισμούς επιτροπών της αρεσκείας του αποτελούμενες κατά κύριο
λόγο από πρώην μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι μεθοδεύσεις αυτές
αποτελούν ένα περίτρανο παράδειγμα για το πώς το νέο νομικό καθεστώς για την
ανώτατη Εκπαίδευση αντιλαμβάνεται την Ακαδημαϊκή Ελευθερία και
δημοκρατία στο νέο πανεπιστήμιο/επιχείρηση.
Κύριοι της διορισμένης από την κυβέρνηση εφορευτικής επιτροπής,
υπηρετήσατε το πανεπιστήμιο από θέσεις ευθύνης με τις οποίες σας τίμησε η
Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Από διοικητικές θέσεις προάσπισης και εμβάθυνσης της
δημοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ανάπτυξης των επιστημών, του
κοινωνικού ρόλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο, εσάς που
αποχωρίσατε από την ενεργό δράση, σας τίμησε με την απόδοση του τίτλου του
Ομότιμου Καθηγητή. Η αποδοχή εκ μέρους σας να στελεχώσετε την κυβερνητική
επιτροπή επιβολής του νέου καθεστώτος, μέσα από κρυφές στην πανεπιστημιακή
κοινότητα διαδικασίες, συνιστά βαριά περιφρόνηση των αποφάσεων της ενεργού
ακαδημαϊκής κοινότητας.
Κύριοι της διορισμένης κυβερνητικής επιτροπής,
όπως γνωρίζετε τα εν ενεργεία μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι υπόλογα των
ακαδημαϊκών τους ενεργειών στα όργανα της Ακαδημαϊκής κοινότητας, Τμήματα,
Σχολές, Σύγκλητο, Πρυτανικές Αρχές. Με την απόφασή σας να αποδεχτείτε, αν δεν
τον προκαλέσατε, το διορισμό σας στην κυβερνητική επιτροπή περιφρονείτε
βαθύτατα τις αρχές της Ακαδημαϊκής λειτουργίας. Με τη συμμετοχή σας θα
συνδέσετε το όνομά σας με την κατάρρευση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης
εκπαίδευσης, με την παράδοση του πανεπιστημίου στις δυνάμεις της αγοράς.
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Ο σύλλογος ΔΕΠ δεν αναγνωρίζει ούτε τη νομιμότητα ούτε τις αρμοδιότητες αυτών
των επιτροπών. Κύριοι της οργανωτικής επιτροπής σας καλούμε, έστω και αυτή την
ώρα, να παραιτηθείτε από αυτήν τη θέση, να ταχθείτε με την πανεπιστημιακή
κοινότητα που αντιστέκεται στην κατεδάφιση του δημόσιου, δωρεάν και
δημοκρατικού Πανεπιστημίου. Μη θέσετε τους εαυτούς σας εκτός της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Για το ΔΣ,
ο Πρόεδρος
Γιώργος Ανδρουλάκης

ο Γραμματέας
Αλέξανδρος Βανακάρας

