
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Για την καθολική ψηφοφορία των φοιτητών στην εκλογή διοικητικών οργάνων στα ΑΕΙ 

Ο νόµος-πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν∆ είναι καταδικασµένος στην συνείδηση της 
µεγάλης πλειοψηφίας της πανεπιστηµιακής κοινότητας αλλά και του λαού σαν ένας αντιδραστικός 
νόµος που παραδίδει την ανώτατη εκπαίδευση στα επιχειρηµατικά συµφέροντα, αυξάνει την 
διοικητική αυθαιρεσία και περιορίζει τις δηµοκρατικές διαδικασίες µέσα στα ΑΕΙ. Όµως η διάταξη 
του που ορίζει ότι για την εκλογή των οργάνων διοίκησης του πανεπιστηµίου θα πρέπει να 
ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές και να µην ορίζονται οι τελευταίοι από τους φοιτητικούς συλλόγους 
προβλήθηκε από πολλούς φανερούς και κρυφούς υποστηρικτές του νόµου σαν στοιχείο 
δηµοκρατικότητας. Πρόκειται για µία συνειδητή παραπλάνηση. Στην πραγµατικότητα αυτό που 
επιδιώκει η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι η ’’υπονόµευση’’ της συλλογικής δράσης και έκφρασης των 
φοιτητών. 

Η φοιτητική συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ έχει αποδειχθεί ότι αποτέλεσε στοιχείο 
ενίσχυσης της δηµοκρατικής λειτουργίας τους. Ιδιαίτερα, στην περίοδο µετά την µεταπολίτευση, 
βοήθησε στην καταπολέµηση του παλιού αυταρχικού ηµι-φεουδαλικού καθεστώτος των καθηγητών 
και στην αλλαγή των αρτηριοσκληρωτικών και αντιδραστικών προγραµµάτων σπουδών µε την 
εισαγωγή νεώτερων και ριζοσπαστικών επιστηµονικών προσεγγίσεων. Είναι επίσης γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια, µε ευθύνη της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν παρουσιασθεί εκτεταµένα φαινόµενα 
διαπλοκής µεταξύ καθηγητικών οµάδων (ιδιαίτερα από αυτές που νέµονται την εξουσία και 
επιδίδονται σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες µέσα στα ΑΕΙ) και των φοιτητικών παρατάξεων 
των δύο αυτών κοµµάτων. Στις πρακτικές αυτές έχει συµβάλλει επίσης και µία όχι ασήµαντη µερίδα 
∆ΕΠ που προέρχεται από τον χώρο του ΣΥΝ. Τα αποτελέσµατα αυτών των άνευ αρχών 
συναλλαγών είναι προνόµια για φοιτητικούς εκπροσώπους (πίσω από τις πλάτες των φοιτητών) και 
νοµή της εξουσίας από πρυτανικές κ.ά. οµάδες που βλάπτουν σοβαρότατα το ∆ηµόσιο 
Πανεπιστήµιο. 

Η ειρωνεία είναι ότι ακριβώς εκείνοι οι πολιτικοί φορείς και οι µερίδες του ∆ΕΠ που είναι υπαίτιοι 
για την διαστρέβλωση και την διαφθορά του φοιτητικού συνδικαλισµού διαµαρτύρονταν και 
κατάγγελναν την διαπλοκή. Έτσι σήµερα τόσο η Ν∆ όσο και το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΝ, που η πιο 
δεξιά πτέρυγα του αποτελεί διαπρύσιο υποστηρικτή του νόµου-πλαισίου της Ν∆ – έρχονται να 
προβάλλουν σαν στοιχείο δηµοκρατικοποίησης και καταπολέµησης της διαπλοκής την καθολική 
ψηφοφορία των φοιτητών. 

Η µεταπολιτευτική οργάνωση του φοιτητικού συνδικαλισµού µε βάση παρατάξεις που – θεωρητικά 
τουλάχιστον όλες – είχαν πολιτικές ιδεολογικές και προγραµµατικές βάσεις συγκρότησης είναι 
στοιχεία δηµοκρατικής λειτουργίας. Στην πράξη βέβαια οι παρατάξεις των κοµµάτων του 
συστήµατος κάθε άλλο παρά τέτοιες ήταν. Αντιθέτως, στην πράξη συγκροτούνταν στη βάση 
συντεχνιακών και πελατειακών συµφερόντων. Όµως, επιφανειακά έπρεπε να διατηρούν την 
επίφαση µίας ιδεολογικής και προγραµµατικής βάσης. Μόνο µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να 
αλωθεί εκ των έσω το φοιτητικό κίνηµα, να σπάσει η κυριαρχία των απόψεων και των δυνάµεων 
της Αριστεράς και να προχωρήσουν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις της ανώτατης εκπαίδευσης 
που εδώ και καιρό προωθεί το σύστηµα. Γι’ αυτό άλλωστε υποστηρίχθηκαν συστηµατικά από τις 
εξουσιαστικές και επιχειρηµατικές οµάδες καθηγητών οι φοιτητικές παρατάξεις των κοµµάτων του 
συστήµατος. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στους παράγοντες των τελευταίων να αντλήσουν 
υπέρογκη εξουσία και να αποκτήσουν δυσανάλογα προνόµια. 



Όµως η διαπλοκή αυτή δεν ξεκίνησε από το φοιτητικό σώµα – όσο και αν βρήκε πρόσφορους 
συνεργάτες µέσα σ’ αυτό – αλλά από τα κόµµατα και τις καθηγητικές µερίδες που διαρρήγνυαν τα 
ιµάτια τους καταγγέλλοντάς την. Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι ότι επιδιώκεται µία µορφή 
διαπλοκής και διαφθοράς που έχει φθαρεί και είναι αντι-οικονοµική να αντικατασταθεί από µία άλλη 
πιο εκσυγχρονισµένη και πιο φθηνή. Χρειάζεται ένα νέο και φθηνότερο σύστηµα ενσωµάτωσης 
και παθητικοποίησης της σπουδάζουσας νεολαίας. Η καθολική ψηφοφορία, µε την δηµοκρατική 
επίφαση της, αποτελεί αυτό το νέο σύστηµα. Πλέον ο φοιτητικός συνδικαλισµός θα 
υποχωρήσει σε σχέση µε την ξεχωριστή από την δοµή του διαδικασία της φοιτητικής 
συµµετοχής. Με άλλα λόγια οι φοιτητικοί σύλλογοι θα επιδιωχθεί να οδηγηθούν στο µαρασµό. 
Στη θέση τους θα δηµιουργηθούν φοιτητικοί µηχανισµοί κατευθείαν εξαρτηµένοι από τις 
µερίδες του ∆ΕΠ που µετέχουν στην επιχειρηµατικοποίηση του δηµόσιου πανεπιστηµίου και 
φυσικά θέλουν να ελέγχουν την διοίκηση του. Οι φοιτητικοί µηχανισµοί αυτοί θα είναι ακόµη 
περισσότερο διαπλεκόµενοι και διεφθαρµένοι από τους υπάρχοντες. Θα οργανώνονται σε 
καθαρά συντεχνιακή και α-πολιτική βάση και σε άµεση εξάρτηση από καθηγητικές 
εξουσιαστικές και επιχειρηµατικές οµάδες. Με τον τρόπο αυτό η πολιτική α-λα-Αµερικάνα 
εισάγεται στο φοιτητικό συνδικαλισµό. Ο τύπος αυτός πολιτικής λειτουργεί µε παρατάξεις που δεν 
έχουν – και δεν χρειάζονται να υποκρίνονται και ότι έχουν - ιδεολογικές και προγραµµατικές 
διαφορές. Όλες αποδέχονται τα όρια του συστήµατος. Οι διαφορές που προβάλλουν αφορούν 
συντεχνιακά µικρο-ζητήµατα (π.χ. ποιος είναι πιο αδιάφθορος – ή, αν θέλετε, λιγότερο 
διεφθαρµένος - εάν η λειτουργία της βιβλιοθήκης θα γίνεται µε τον ένα τρόπο ή τον άλλο) τα οποία 
διογκώνονται και ταυτόχρονα συγκαλύπτουν τα πιο ουσιώδη και θεµελιακά ζητήµατα. 

Η εµπειρία από το εξωτερικό είναι εξαιρετικά χαρακτηριστική. Αρχικά µαραζώνουν οι φοιτητικοί 
σύλλογοι ενώ οι φοιτητές στρέφονται στις νέες συντεχνιακές δοµές εφόσον τους ενσταλάζεται η 
αντίληψη ότι αφού δεν µπορείς να αλλάξεις το σύστηµα ας πετύχεις τουλάχιστον θετικές µικρο-
αλλαγές στην καθηµερινότητα. Γρήγορα όµως η απογοήτευση από την ασηµαντότητα των µικρο-
αλλαγών εµπρός σε διογκούµενα δοµικά προβλήµατα που απαιτούν πολιτικές ιδεολογικές και 
προγραµµατικές θέσεις καθώς και η ανάδυση της νέας ακόµη µεγαλύτερης διαφθοράς οδηγούν στην 
αποµαζικοποίηση. Και εν τέλει και η νέα πιο ενσωµατωµένη µορφή φοιτητικής συµµετοχής σιγά-σιγά 
φθίνει µε τελικό αποτέλεσµα η τελευταία να γίνει εντελώς διακοσµητική. 

Γι’ όλους αυτούς τους λόγους η κατ’ επί επίφαση καθολική ψηφοφορία αποτελεί αντιδηµοκρατική 
µεθόδευση. Ούτως ή άλλως συνοδεύει τον ουσιαστικό περιορισµό των θεµάτων στα οποία ο νέος 
νόµος-πλαίσιο επιτρέπει να έχουν λόγο οι φοιτητές. Αλλά γι’ αυτό οι «υπέρµαχοι της δηµοκρατίας» 
δεν λένε λέξη. Είναι µάλιστα ακόµη πιο εξοργιστικό όταν δεκάρικοι περί δηµοκρατικότητας της 
καθολικής ψηφοφορίας εκτοξεύονται από πανεπιστηµιακούς προερχόµενους από τον χώρο της 
επιλεγόµενης ανανεωτικής αριστεράς που γνωρίζουν πολύ καλά που οδηγεί το σύστηµα αυτό. 

Ο µόνος δρόµος για την καταπολέµηση της διαπλοκής και της διαφθοράς στον φοιτητικό 
συνδικαλισµό είναι η ενίσχυση του πολιτικού ιδεολογικού και προγραµµατικού χαρακτήρα του 
και ιδιαίτερα των δυνάµεων εκείνων που µε συνέπεια τον αποτυπώνουν. Γιατί παραδείγµατος 
χάριν δεν σκέφτονται οι κατά τα άλλα «Ηρακλείς της δηµοκρατίας και της ανανέωσης» το να 
δεσµεύονται οι φοιτητικοί εκπρόσωποι από τις αποφάσεις των φοιτητικών συνελεύσεων; Αυτό 
θα ενίσχυε τον ρόλο των τελευταίων, δηλαδή του βασικού κυττάρου της δηµοκρατικής λειτουργίας 
των φοιτητικών συλλόγων. Όµως, µάλλον οι αποφάσεις ενεργών δηµοκρατικών φοιτητικών 
διαδικασιών δεν είναι και τόσο αρεστές από αυτούς και τα συµφέροντα που εκπροσωπούν. 
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