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ΓΝΩΜΗ1

Αλίμονο οιην πολιιεία
που χρειάζειαι npooes

Το
τελευταίο καιρό η Σύνοδος των Πρυτάνεων

βαδίζει επί ξηρού ακμής Οταν χιτλερίσκοι
έκαναν γυαλιά καρφιά το γραφείο του πρύτανη

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι συνάδελφοι

του αρκέστηκαν σε τυπική αποκήρυξη του
γεγονότος Ανάλογη στάση κράτησαν και στις δύο
αναρτήσεις στον ιστότοπο της εγκληματικής οργάνωσης

που επιχαίρει για τον τρόμο που προκάλεσε
στο θύμα της Ολη η Ελλάδα είδε ότι ένα κάθαρμα

με κοστούμι ένας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος

της ευγενούς αστικής τάξης κατά βάθος είναι

ένα ανθρωπάκι που φοβάται Αες και οι καθηγητές

της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν

και αντιτραμπουκικές δεξιότητες Οπως σημειώνει
ο Μπρεχτ στον Γαλιλαίο του αλίμονο στην πολιτεία

που χρειάζεται ήρωες
Η ερχομένη γενεά καθηγητών θα πρέπει να έχει

και περγαμηνές στην ιαπωνική πάλη εκτός από διδακτορικό

δίπλωμα για να αντιμετωπίζει

τυχόν εισβολείς Η Πρυτανική

Σύνοδος μας καθησυχάζει
Συμφωνήθηκε ότι σε γενικές

γραμμές η πανεπιστημιακή φύλαξη

θα πρέπει να οργανωθεί σε
νέες βάσεις ενώ στο πλαίσιο του

τ η kiîw αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίΤΟΥ ΘΑΝΟΥ η α λ
Μ ΒΕΡΕΜΗ ων θα πρέπει να υπάγεται και να

αναφέρεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο

Αναφορικά με την αναβάθμιση των μέτρων
ασφάλειας των πανεπιστημίων χρειάζεται η περαιτέρω

εξειδίκευσή τους αναφορικά με τη μορφή και
τον τρόπο εφαρμογής τους η Σύνοδος αρχικά θεωρεί

ότι το υπάρχον ποινικό νομοθετικό πλαίσιο είναι

επαρκές Ευτυχώς που το Πρυτανικό Συμβούλιο
θα επιδείξει και πάλι θάρρος στην αντιμετώπιση

του χιτλερισμού στα ΑΕΙ Τη βία θα αποτρέψουν άοπλοι

φρουροί έναντι των εξοπλισμένων εισβολέων
Ολα αυτά και πολλά ακόμα μας θυμίζουν ότι πρέπει

το υπουργείο Παιδείας να επαναφέρει εκείνο
τον αδικοχαμένο νόμο Διαμαντοπούλου Δηλαδή
να επανέλθει το Συμβούλιο Ιδρύματος ως το μόνο
σώμα που θα εκλέγεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ στις
δύο ανώτερες βαθμίδες Και μάλιστα η επίκληση αυτή

αφορά στο νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου και όχι
στον νόμο ο οποίος είχε υποστεί τροποποιήσεις
Οι τροποποιήσεις καθιστούσαν ισότιμους σε εξουσία

τους προέδρους των συμβουλίων με τους πρυτάνεις

τύπου Πελεγρίνη της Αθήνας και Μυλόπου
λο της Θεσσαλονίκης Αξέχαστες θα μείνουν στους
ΔΕΠ της εποχής οι καταλήψεις των συμβουλίων το
θάρρος του μέλους Βάσως Κιντή και ο τρόμος που
ενέπνεε στους καταληψίες η πρόσκληση της αστυνομίας

από την τελευταία

Θα
επιλέγονται έτσι οκτώ μέλη από τα ΑΕΙ του

εσωτερικού και εφτά του εξωτερικού Στη συνέχεια

το κάθε συμβούλιο ιδρύματος θα επιλέγει

τις πρυτανικές αρχές και τον κοσμήτορα του
ΑΕΙ στο οποίο αντιστοιχεί

Τα σημερινά πρυτανικά συμβούλια σε μεγαλύτερο
ή μικρότερο βαθμό μεταφέρουν πελατειακές ή κομματικές

πρακτικές στο έργο τους Μόνον αυτή η ερμηνεία

εξηγεί τη συμπεριφορά τους ως προς την κακομεταχείριση

του συναδέλφου τους στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Καιρός να επιστρέψουμε στο μέλλον

Ο ©avos Μ Βερέμηε είναι ομότιμοε καθηγητήε του ΕΚΠΑ αντιπρόεδροι
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