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Σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 καλούμαι, μέσω μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 76), να
υλοποιήσω τη διαδικασία που καταργεί δημοκρατικά εκλεγμένες Ακαδημαϊκές Διοικήσεις.
Ο νόμος ψηφίσθηκε από τη βουλή με μεγάλη πλειοψηφία και με την ακαδημαϊκή κοινότητα
να ενοχοποιείται με πρόσχημα τη διαπλοκή με τους φοιτητές και με τελικό στόχο το
αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.
Το μέλλον για τα Πανεπιστήμιά μας διαγράφεται ζοφερό. Η επερχόμενη «εργασιακή
εφεδρεία», η κατάργηση της πλήρους αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, οι δυνατότητες
πολιτικών παρεμβάσεων και διαπλοκής που θα υπάρξουν μέσω του «Συμβουλίου
Διοίκησης», καθώς και η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση της
εκπαίδευσης και της έρευνας, δημιουργούν ήδη ένα ασφυχτικό περιβάλλον για όλα τα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν τόσο τους τρόπους που αντιδρά η Πανεπιστημιακή
Κοινότητα όσο και την ποιότητα της ακαδημαϊκής λειτουργίας και, φυσικά, τη δική μας
εσωτερική συνοχή. Η ειλικρίνεια είναι το μέσο το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε
τις δύσκολες αυτές καταστάσεις. Η ειλικρίνεια όμως δεν έχει καμία σχέση με την κομματική
υποκρισία. Οι κομματικές νεολαίες εξακολουθούν να «χρησιμοποιούνται» από όλα τα
κόμματα, ενώ οι μηχανισμοί τους υποκρίνονται επικαλούμενοι την ποιότητα, τη διαφάνεια
και την αξιολόγηση, έννοιες άγνωστες σε αυτούς. Κατά τη γνώμη μου θα χρειαστεί στη
συνέχεια μεγάλη προσπάθεια και κυρίως ψυχική αντοχή για να μην μετατραπούν οι
ακαδημαϊκοί χώροι σε εστίες κολεγιακού καθωσπρεπισμού και φτηνής
ανταγωνιστικότητας.
Κύριε Πρύτανη,
Έχω απόλυτο σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο σεβασμός όμως αυτός δεν έχει
πάντα προέκταση και στα άτομα που τους εκπροσωπούν. Ηθικά, είναι αστήρικτος ένας
νόμος που συντάχτηκε με υπόγειες μεθοδεύσεις, από άσχετους με τα ακαδημαϊκά θέματα
συμβούλους και, κυρίως, χωρίς τη συμμετοχή αυτών τους οποίους αφορά.
Υπηρέτησα το Πανεπιστήμιο Πατρών για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, την έρευνα και
στη διοίκησή του. Θέλω να ελπίζω ότι έχω συμβάλει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου,
στην ανάπτυξή του και την κοινωνική του συνεισφορά. Η ακαδημαϊκότητα της
πανεπιστημιακής ζωής ήταν ξεκάθαρη και συστηματική επιλογή μου απέναντι στην
κομματική επιβολή στην οποία, με σθένος και μεγάλο προσωπικό κόστος,
αντιπαρατάχθηκα και θα συνεχίσω να κάνω.
Σήμερα καλούμαι, χωρίς τη συνταγματικά προβλεπόμενη ακαδημαϊκή νομιμοποίηση από
τους συναδέλφους μου, να συμμετάσχω σε μια διοικητική διαδικασία που στηρίχθηκε στην
συκοφάντηση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων και στην ηθική απαξίωση του
Πανεπιστημίου μας. Τόσο οι αρχές μου και η αξιοπρέπεια μου όσο και τα βλέμματα των
φοιτητών μου δεν μου το επιτρέπουν.
Ζητώ την κατανόηση των συναδέλφων που δεν συμφωνούν με τις απόψεις μου.
Βασίλης Αναστασόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Πρώην Αντιπρύτανης

