
Μέσα την εξεταστική… Συμβούλια Διοίκησης?? 

Η νέα χρόνια, το 2012, ξεκίνησε για τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και 
την κοινωνία ολόκληρη με τους καλύτερους όρους… για όσους υποστηρίζουν τις 
θεωρίες περί καταστροφής κόσμου στις 21-12-2012.  Αυτό δικαιολογείται απόλυτα 
αν σκεφτεί κάνεις το ότι οι φοιτητές οδηγούνται σε εξεταστικές με λειψά βιβλία, οι 
καθηγητές χαμηλής βαθμίδας και το διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων βαίνει 
ολοταχώς προς απόλυση. Ακόμα οι φοιτητικές εστίες πέρανε από το Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας στα πανεπιστήμια, που σημαίνει πως αν το πανεπιστήμιο δεν έχει πόρους 
(που  πλέον δεν έχει) οι φοιτητές θα αναλάβουν τα κίστοι καθαρισμού, συντήρησης 
και ΕΝΟΙΚΙΩΝ ή άλλη επιλογή είναι αναλάβουν ιδιώτες την διαχείριση των εστιών 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια? και δωρεάν? εκπαίδευση? Η ωραία αυτή 
εικόνα  συμπληρώνεται  από  τους  μειωμένους  κατά  70%  προϋπολογισμούς  που 
οδηγεί αν όχι στο κλείσιμο σίγουρα στην υπολειτουργία των ιδρυμάτων, στη σχολή 
μας το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στα εργαστήρια που δεν υπάρχουν 
λεφτά για την συντήρηση-επισκευή οργάνων ή για την αγορά αντιδραστηρίων).   

Σε ένα τέτοιο κλίμα για τα ελληνικά πανεπιστήμια έρχονται να γίνουν οι 
εκλογές για τα συμβούλια διοίκησης σε δυο μεγάλα πανεπιστήμια της Αθηνάς την 
ΑΣΣΟΕ και το Πάντειο,  στις   22 και 26 του μηνός αντίστοιχα. Τι είναι όμως τα 
συμβούλια διοίκησης?  Τα συμβούλια διοίκησης είναι ένα όργανο που εισάγει  ο 
νομός  πλαίσιο  Διαμαντοπούλου,  αποτελείται  από  15  μέλη  και  συγκεκριμένα  8 
καθηγητές  (μεγαλοκαθηγητάδες  που  βγάζουν  εκατομμύρια  από  την  ερευνά)  6 
εξωπανεπιστημιακούς (μάνατζερς-εγκάθετοι  του υπουργείου) και ένας φοιτητής… 
Ευθύνη αυτής της ολιγομελούς ομάδας είναι να διευθύνει ολόκληρο το ίδρυμα, να 
καθορίζει από πού θα βρει έσοδα,  να καθορίζει που και πως θα μοιραστούν κλπ 
ακόμα και να εκλέγει πρύτανη. Μέχρι σήμερα οι φοιτητές μέσω των συλλόγων τους 
είχαν  την  δυνατότητα  να  διεκδικούν  συλλογικά  στην  σύγκλητο  και  να 
κατοχυρώνουν την προάσπιση των συμφερόντων τους πχ η δέσμευση της συγκλήτου 
ότι θα δοθούν όλα τα αναγκαία συγγράμματα. Προφανώς στο νέο καθεστώς που 
επιχειρείται να δημιουργηθεί αυτές οι μορφές διεκδίκησης δεν χωρούν, η φοιτητική 
φωνή  φιμώνεται,  το  πανεπιστήμιο  αυταρχικοποιήται,  η  εσωτερική   δημοκρατία 
καταργείται  καθώς  το  μεγαλύτερο  και  πιο  ζωντανό  μέρος  της  κοινότητας 
ουσιαστικά δε θα έχει βήμα.  

Η  προσπάθεια  σύγκλισης  των  συμβουλίων  διοίκησης  πρέπει  να  βρει 
απέναντι τις ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα και δη τους φοιτητές.  Και 
αυτό όχι απλά γιατί είναι μια πτυχή του εκτρωματικού νομού πλαισίου τον οποίον 
οι  σύλλογοι  έχουν  απορρίψει  στο  σύνολο  του  αλλά  διότι  είναι  ο  εγγυητής  της 
εφαρμογής αυτού του νομού μέσα στις  σχολές. Αυτό σημαίνει πως θα συνεχίσει το 
έργο  του  υπουργείου  δηλαδή  θα  είναι  αυτό  που  θα  περικόψει-καταργήσει  τα 
συγγράμματα, θα είναι αυτό που θα αποφασίσει απολύσεις, θα είναι αυτό που θα 
μπάσει τις επιχειρήσεις για τα καλά στις σχολές και τελικά θα είναι αυτό που θα 
διαγράψει φοιτητές και θα επιβάλει δίδακτρα. Η απάντηση των φοιτητών οφείλει 
να είναι άμεση και αποφασιστική. Οι φοιτητές όχι μονό χρειάζεται να συνεχίσουν 
τις διεκδικήσεις τους για να πάρουν στα χέρα τους αυτό πάνω στο όποιο δεσμεύτηκε 
η πρυτανεία, δηλαδή τα συγγράμματα τους, αλλά πρέπει τώρα να εμποδίσουν την 
σύγκλιση των συμβουλίων. Μια τέτοια κίνηση θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα για 
την αναμέτρηση των φοιτητών και του υπουργείου παιδείας καθώς θα σταματήσει 
την  προσπάθεια  του  υπουργείου  να δημιουργήσει  την πλατφόρμα από  όπου θα 
ξεκινήσει η εφαρμογή του νομού. Να παραιτηθούν τώρα και τα υπόλοιπα μέλη της 
εφορευτικής  επιτροπής  που  έχει  αναλάβει  την  διοργάνωση  των  εκλογών  του 
συμβούλιου διοίκησης του ΕΜΠ.



Φυσικά στον αγώνα αυτόν οι φοιτητές δεν είναι μονοί τους. Ήδη μετά 
την  διεξαγωγή της  πανπολυτεχνειακής  συνέλευσης  αλλά και  της  μαζικότατης 
παράστασης  διαμαρτυρίας  στη  σύγκλητο  έχει  αρχίσει  να  δημιουργείται  ένα 
πανεκπαιδευτικό μέτωπο από όλους όσους πλήττονται από την εφαρμογή του 
νομού  πλαισίου  αλλά  και  της  πολίτικης  του  υπουργείου  συνολικά   δηλαδή 
χαμηλόβαθμοι  καθηγητές  ΕΤΕΠ,  ΕΥΔΙΠ,  ΙΔΑΧ,  407  κλπ.  Η  προσπάθεια  για 
περαιτέρω συγκρότηση αυτής της ιδιότυπης συμμαχίας πρέπει να ενταθεί από 
μεριάς φοιτητών καθώς σε εμάς πέφτει το μεγαλύτερο βάρος αυτού του αγώνα. 
Απέναντι σε όσους μεγαλοκαθηγητάδες επιθυμούν να εφαρμόσουν το νόμο της 
Διαμαντοπούλου για να επωφεληθούν από την ερευνά και  να πλουτίσουν κι 
άλλο ενώ οι φοιτητές δεν θα έχουν βιβλία και θα πληρώνουν δίδακτρα απαντάμε 
με ένα μέτωπο το όποιο θα προασπίσει τα συλλογικά συμφέροντα των φοιτητών 
και των εργαζομένων του ιδρύματος, που θα συντονίζει των αγώνα από τα κάτω 
με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και πολιτική ζύμωση.

Το υπουργείο απαντά σε όλα αυτά με τον τρόπο που διαχειρίζεται και 
γενικότερα η κυβέρνηση την κατάσταση στην χωρά. Εκβιάζει τα πανεπιστήμια 
πως αν δεν εφαρμόσουν τώρα τον νόμο θα κόψει τελείως την χρηματοδότηση 
οδηγώντας τα στο κλείσιμο άραγε αυτό εννοεί και η νέα αφίσα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, 
καλύτερα ένα κακό πολυτεχνείο από ένα κλειστό πολυτεχνείο? Απ΄ότι φαίνεται 
η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι διατιθέμενη να δεχτεί ένα πολυτεχνείο χωρίς συγγράμματα 
και  στέγαση,  με  εργαστήρια  που  υπολειτουργούν  ή  χρησιμοποιούνται  από 
ιδιώτες, με διασπασμένα πτυχία και δίδακτρα… 

Εμείς από τι μεριά μας δηλώνουμε πως ο αγώνας των φοιτητών για 
νίκη  του  συλλογικού  πάνω  στο  ατομικό  για  νίκη  του  δικαιώματος  στη 
δουλεία  πάνω  στην  ανεργία  για  νίκη  του  δημοκρατικού,  ζωντανού 
πανεπιστήμιου  πάνω  στο  αυταρχικό  και  εντατικοποιημένο  θα  είναι 
νικηφόρος και πέρνα μέσα από το σταμάτημα των  συμβουλίων διοίκησης.


