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Η φεουδαρχία στα ΑΕΙ και πως αναπαράγεται
Η
διαδικασία
εκλογής
καθηγητή,
µε
κριτήρια
ετεροβαρή, ελεγχόµενα απ'
την κατεστηµένη οµάδα
δύναµης των κυρίαρχων
τακτικών καθηγητών και µε
πλήρη
αγνόηση
των
αναγκών των φοιτητών, της
Εκπαιδευτικής λειτουργίας
του Πανεπιστήµιου και των
συγκεκριµένων απαιτήσεων
συµβολής
του
στον
κοινωνικό χώρο, εικονογραφεί πιστά και τραγικά,
τη θλιβερή υποβάθµιση της
παιδείας µας, αλλά και την
µεθοδολογία συντήρησης κι
αναπαραγωγής των φεουδαρχικών σχέσεων στα
Ανώτατα
Εκπαιδευτικά
µας Ιδρύµατα.
Σήµερα
οι
ΑΙΧΜΕΣ
αποτελούν ένα χρονικό
της πορείας για την ΜΗ
ΠΛΗΡΩΣΗ µιας έδρας στην
Πολυτεχνική Θεσσαλονίκης,
όπως αυτό
λιτά
και
χαρακτηριστικά δίνεται απ'
τις στήλες της εφηµερίδας
«Θεσσαλονίκη»
στις
29.11.77 και στις 1, 2 και 3
∆εκέµβρη,
Έτσι στη «Θεσσαλονίκη» της Τρίτης 29.1 1.77
διαβάζουµε:
Ο σύλλογος αγρονόµων
και τοπογράφων µηχανικών
βορείου Ελλάδος εξέδωσε
την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Επειδή ο σύλλογος
αγρονόµων και τοπογράφων µηχανικών βορείου
Ελλάδος δίνει ιδιαίτερη
σηµασία
στο
επίπεδο
σπουδών και τη βελτίωσή
του
όσον
άφορα
τουλάχιστον το τµήµα των
αγρονόµων
και
τοπογράφων της πολυτεχνικής
σχολής
επανέρχεται
σήµερα στο θέµα της
εκλογής καθηγητών στο
τµήµα αυτό.
- Γιατί δεν µας διαφεύγει και
θα πρέπει να τονιστεί
ξανά ότι αν και η σχολή
Ιδρύθηκε στα 1962, σήµερα
µετά 15 χρόνια εξακολουθεί
να βρίσκεται σε εµβρυακή
κατάσταση από άποψη
ολοκλήρωσης και επάνδρωσης από το ανάλογο
σε ποσότητα και ποιότητα,
καθηγητικό
και
επιστηµονικό προσωπικό...
- Σαν διοικητικό συµβούλιο
ζητούµε επιτέλους, χωρίς
να
θεωρείται
αντιδεοντολογική και καταλυτική της
αυτοτέλειας των ανωτάτων
ιδρυµάτων η παρέµβαση
µας αύτη, από καθέναν που
απ' το νόµο έχει την ευθύνη
για την επάνδρωση µε
κατάλληλο προσωπικό του
αντίστοιχου τµήµατος, την
εξάντληση κάθε δυνατότητας
για την πλήρωση των κενών
εδρών στο συγκεκριµένο

τµήµα.
Έτσι,
έχοντας
µπροστά µας την εκλογή για
την έδρα κτηµατολογίου,
τόσο απαραίτητη εδώ και
100 χρόνια πού νοµοθετείται
το Κτηµατολόγιο της χώρας
και δεν γίνεται, ζητάµε από
τους αρµόδιους καθηγητές
να
συναισθανθούν
το
βάρος των ευθυνών τους
για τις οποίες εµείς είµαστε
πεπεισµένοι
και
να
προχωρήσουν στην άµεση
εκλογή και επάνδρωση της
έδρας.
- ∆εν θέλουµε µε κανένα
τρόπο να υποθέσουµε ότι
πιθανόν τα κριτήρια είναι
πέρα από επιστηµονικά ή
ότι αναµένονται µεσσίες
για τις αντίστοιχες έδρες οι
οποίοι θα πληρούν και
αυτά ή µόνον αυτά τα
«κριτήρια».
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
• Ο σύλλογος φοιτητών
του τµήµατος αγρονόµων
και τοπογράφων µηχανικών της πολυτεχνικής
σχολής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση:
«Ο σύλλογος φοιτητών
αγρονόµων και τοπογράφων µηχανικών µετά την
διαδικασία
εκλογής
καθηγητή
στην
έδρα
«κτηµατολογίου» την Τρίτη

22.11.77
και
το
αποτέλεσµα της θέλει να
υπενθυµίσει
ήδη
εκφρασµένες θέσεις του και
να κάνει ευρύτερα γνωστή
την τελµατώδη κατάσταση
που βρίσκεται το τµήµα
µας.
-Το τµήµα αγρονόµων και
τοπογράφων
µηχανι-κών
παρ' όλο που είναι απ' τ'
αρχαιότερα της πολυτεχνικής σχολής Θεσσαλονίκης
βρίσκεται
στη
χειρότερη δυνατή κατάσταση από την πλευρά της
ποιότητας των σπουδών
µας. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως έχουµε µόνο
τρεις
καθηγητές
στο
τµήµα, ο ένας έκτακτος, ο
άλλος παίρνει σύνταξη
φέτος κι ο τρίτος διδάσκει
ταυτόχρονα
και
στη
Θράκη. Στο ∆' έτος κανένα
µάθηµα δεν διδάσκεται
από καθηγητή, λόγω µη
πλήρωση
των
προκηρυχθεισών εδρών.
- Η κατάσταση αυτή
εξηγείται µόνο σαν µια
προσπάθεια υποβιβασµού
και συρρίκνωσης του τµήµατος από ορισµένους κύκλους
και
γι’
αυτό
είµαστε
αναγκασµένοι να θεωρήσουµε συνυπεύθυνους σ'
αυτή την προσπάθεια και
όλους
εκείνους
τους
καθηγητές
που
στην

σηµερινή (Τρίτη 29.11.77)
επαναληπτική
εκλογή
µαταιώσουν µε την ψήφο
τους την πλήρωση της
ίδρος.
- Ο σύλλογος µας έχει
στη διάθεσή του τα
βιογραφικά
σηµειώµατα
και τις επιστηµονικές
εργασίες
των
δύο
υποψηφίων και κρίνει
όπως άλλωστε και ο
σύλλογος διπλωµατούχων
αγρονόµων
και
τοπογράφων
µηχανικών
αλλά
και
µέρος
της
εισηγητικής επιτροπής για
την
έδρα,
ότι
οι
υποψήφιοι διαθέτουν τα
απαραίτητα
προσόντα
για να γίνουν καθηγητές».
• Το βράδυ της ίδιας
µέρας,
στην
τελική
ψηφοφορία
για
την
πλήρωση
της
έδρας
Κτηµατολογίου, ο σύλλογος
ταχτικών καθηγητών της
Πολυτεχνικής Σχολής του
Α.Π.Θ. ψήφιζε ουσιαστικά
την µη πλήρωση της
έδρας (σύµφωνα µε το
νόµο του Πανεπιστηµίου
που απαιτεί για εκλογή την
πλειοψηφία του συνόλου)
παρ' όλο που από 17
παρόντες
ταχτικούς
καθηγητές από τους 19
της
σχολής,
ο
ένας
υποψήφιος πήρε 9 ψήφους

(απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων) ο δεύτερος
υποψήφιος πήρε 0 (καµία)
ψήφο ενώ 8 ταχτικοί
καθηγητές εψήφισαν να
µην εκλεγεί κανείς.
Τα
αποτελέσµατα
δικαίωσαν τους φόβους
των φοιτητών και των ∆ιπλ.
Αγρ. Τοπ. Μηχανικών βορείου Ελλάδας ότι οι δύο
και µόνοι επί δεκαπέντε
χρόνια ταχτικοί καθηγητές
της Σχολής δεν επιθυµούν
να υπάρξει ανεξάρτητα
απ'
τις
συγκεκριµένες
ανάγκες
των
φοιτητών
κανένας άλλος δάσκαλος
πέρα απ' αυτούς.
• Την Πέµπτη 1.12.77 οι
φοιτητές πραγµατο-ποιούν
Γενική
Συνέλευση
κι
εκδίδουν την παρακάτω
ανακοίνωση:
«Η γενική συνέλευση
φοιτητών των αγρονόµων
τοπογράφων
µηχανικών
οµόφωνα καταγγέλλει σε
όλους τους φοιτητές και σ'
όλο τον Ελληνικό λαό την
αδιαφορία της πλειοψηφίας
των τακτικών καθηγητών της
πολυτεχνικής
και
του
ελληνικού κράτους απέναντι
στο τµήµα αγρονόµων και
τοπογράφων µηχανικών. Η
γενική συνέλευση της πολυτεχνικής σχολής παρά τα
αλλεπάλληλα και γεµάτα
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αγωνία
διαβήµατα των
φοιτητών
και
επαγγελµατιών τοπογράφων για την
πλήρωση
της
έδρας
κτηµατολογίου αρνήθηκε να
εκλέξει καθηγητή στην έδρα.
- ∆εδοµένης της αξίας της
έδρας για το επάγγελµα
µας και της κυριολεκτικά
απαράδεκτης κατάστασης
που υπάρχει στο τµήµα,
τόσο
από
άποψη
υλικοτεχνικής
υποδοµής
όσο και από την άποψη
καθηγητών
και
επιστηµονικού
διδακτικού
πιστεύουµε
ότι
αυτό
στρέφεται
ολοκάθαρα
ενάντια στην ύπαρξη του
τµήµατος
το
οποίο
ουσιαστικά βρίσκεται υπό
διωγµό.
- Ο σύλλογος θα δώσει
συνέντευξη
τύπου
µε
ηµεροµηνία πού θα ορίσει
το διοικητικό συµβούλιο του
συλλόγου για να πληροφορήσει τους φοιτητές της
ΦΕΑΠΘ, την ΕΦΕΕ, την
πρυτανεία τα πολιτικά
κόµµατα κι όλο τον
ελληνικό λαό για την
άθλια
κατάσταση
που
βρίσκεται το τµήµα µας.
Παράλληλα
αντιπροσωπεία του συλλόγου σε
συνεννόηση µε την ΕΦΕΕ
θα επισκεφτεί το υπουργείο
παιδείας και τα πολιτικά
κόµµατα για να αναλύσει
τα προβλήµατα µας να
διαµαρτυρηθεί για τον τρόπο που αντιµετωπίζονται
και να θέσει την µεν
κυβέρνηση προ των ευ
βυνών της να ζητήσει δε
από τα κόµµατα της

αντιπολίτευσης την συµπαράστασή τους και να θέσουν
το πρόβληµα µας µε
επερωτήσεις στη Βουλή.
- Η γενική συνέλευση των
τοπογράφων δηλώνει ότι
όλοι
οι
φοιτητές
του
τµήµατος ενωµένοι είναι
αποφασισµένοι να αγωνιστούν µ' όλα τα µέσα που
διαθέτουν και µπορούν να
χρησιµοποιήσουν ενάντια
στον εµπαιγµό του τµήµατος
από κυβέρνηση και τους
καθηγητές για το ανέβασµα
της υλικοτεχνικής υποδοµής
του τµήµατος για την άνοδο
του
επίπεδου
σπουδών για επαγγελµατική κατοχύρωση.
- Είµαστε βέβαιοι πώς σ'
αυτόν το δίκαιο αγώνα
µας
θα
έχουµε
τη
συµπαράσταση όλου του
δηµοκρατικού
πανεπιστηµιακού
κόσµου
των
δηµοκρατικών κοµµάτων και
οργανώσεων κι ολόκληρου
του ελληνικού λαού.
- Τέλος η γενική συνέλευση
καλεί τα µέλη του συλλόγου
σε
2ήµερη
αποχή
διαµαρτυρίας
για
την
άρνηση
κάλυψης
µε
καθηγητή
της
έδρας
κτηµατολογίου. Την κλιµάκωση του αγώνα µας θα
αποφασίσει
η
αυριανή
(σηµερινή)
µας
γενική
συνέλευση».
Στη «Θεσσαλονίκη» της
Παρασκευής
2.12.77
διαβάζουµε ότι «Οι φοιτητές
του τµήµατος Αγρ. Τοπ.
Μηχανικών θα καταφύγουν
στο Συµβούλιο Επικρατείας

για
τις
ατελέσφορες
συνεδριάσεις των εκλεκτόρων
καθηγητών
της
Πολυτεχνικής, κι αποφάσισαν να της προσβάλουν
σαν άκυρες και να πετύχουν
την επανάληψη τους κι
εκλογή καθηγητού στην
έδρα Κτηµατολογίου».
Παρουσιάζοντας ο Π.
Παπαναούµ χαρακτηριστικά σηµεία της Γενικής
Συνέλευσης γράφει στο
ίδιο φύλλο:
«Κατά
την
χθεσινή
συνέλευση, που ήταν µια
από τις µαζικότερες πού
έχει κάνει ο σύλλογος
φοιτητών
τµήµατος
αγρονόµων και τοπογράφων της πολυτεχνικής,
παραβρέθηκαν,
εκφράζοντας την συµπαράστασή
τους, ο πρόεδρος των
πολιτικών
µηχανικών
Βορείου
Ελλάδας
κ.
Μάµαλης και ο πρόεδρος
του
συλλόγου
των
τοπογράφων
Βορείου
Ελλάδας
κ.
Παπαδόπουλος.
- Οι φοιτητές χειροκρότησαν
µ'
ενθουσιασµό
την
παρουσία του πολιτικού
µηχανικού που η συρπαράστασή του έδειχνε πως δεν
υπάρχουν επαγγελµατικές
διαφορές πού να µη
µπορούν να λυθούν στη
βάση της συνεννόησης.
Επίσης, µε ενθουσιασµό
χειροκρότησαν την οµιλία
του συνάδελφου Παπαδόπουλου
που
ανάλυσε
διεξοδικά το προ βλήµα του
κτηµατολογίου, τα εκπαιδευτικά προβλήµατα του

επαγγέλµατος γενικά και τα
εκπαιδευτικά προβλήµατα
του
τµήµατος.
Έγιναν
αποκαλύψεις για το ρόλο
του καθηγητή Μαυρίδη, ο
όποιος κατηγορήθηκε ότι
σαµποτάρει
ουσιαστικά
κάθε αλλαγή καθηγητή στο
τµήµα πού δεν είναι της
αρεσκείας του.
- Στις τοποθετήσεις που
έγιναν µετά αναφέρθηκαν
διεξοδικά τα προβλήµατα
του τµήµατος, όπως ότι οι
έδρες χαρτογραφίας - οδοποιίας,
γεωδαισίας
και
κτηµατολογίου στερούνται
καθηγητή και χαρακτηρίσθηκε το απελπιστικά χαµηλό επίπεδο στο µάθηµα
χαράξεως του καθηγητή της
φωτογραµµετρίας κ.Κλαδά
που δεν ξεπερνά τις 20
σελίδες
ενώ
τα
µηχανήµατα
φωτογραµµετρίας
αξίας
πολλών
εκατοµµυρίων, - ιονίσθηκε σκουριάζουν µακριά από
τους φοιτητές.
- Τα όργανα τοπογραφίας
δηλώθηκε ότι δεν ανήκουν
στο
τµήµα
των
τοπογράφων αλλά στο
τµήµα
των
πολιτικών
µηχανικών, παρ' όλο που
στην
ουσία
τα
χρησιµοποιούν οι τοπογράφοι που διδάσκονται τρία
χρόνια το µάθηµα της
τοπογραφίας,
ενώ
οι
πολιτικοί µόνο ένα.
Χαρακτηριστικό
του
κλίµατος που επικράτησε
στη συνέλευση ήταν, ότι
όλες οι αποφάσεις που
πάρθηκαν ήταν οµόφωνες,
ενώ στο τέλος οι φοιτητές

δήλωσαν, πώς αυτή την
ενότητα πρέπει να την διατηρήσουν σ' όλους τους
αγώνες πού θα κάνουν
για την επαγγελµατική
τους κατοχύρωση. Στο
τέλος η γενική συνέλευση
εξέδωσε
ψήφισµα
το
περιεχόµενο του οποίου
προαναφέρθηκε».
• Τέλος στη «Θεσσαλονίκη» της 3.12.77, περνιέται
η
είδηση
ότι
«οι
σπουδαστές Αγρονόµοι ο
Τοπογράφοι Μηχανικοί και
ο Σύλλογος ∆ιπλ. Αγρ.
Τοπ. Μηχανικών Βορείου
Ελλάδας προσφεύγουν µε
υπόµνηµα
τους
στο
υπουργείο Παιδείας για το
θέµα της έδρας του
Κτηµατολογίου» κι ακόµα
ότι αποφάσισαν σε κοινή
τους σύσκεψη: «να δώσουν
συνέντευξη Τύπου σχετικά
µε τα θέµα, και να συνεχίσουν τον αγώνα...».
• Η µικρή αυτή ιστορία,
που ίδιες ή ανάλογες,
έχουν να µαρτυρήσουν
όλοι όσοι «παροικούν τη
Ιερου-σαλήµ» των Πανεπιστηµίων µας σ' όλα τα
χρόνια της φεουδαρχικής
κι αυταρχικής λειτουργίας
τους στην πατρίδα µας,
αφιερώνεται σ' αυτούς
που µε τον ένα ή
άλλο τρόπο συνείργησαν
στην σηµερινή κατάντια της
ανωτάτης παιδείας στον
τόπο µας.
Αφιερώνεται ακόµη σ'
όλους
αυτούς
τους
φοβισµένους
πανεπιστη-

µιακούς πού θεοποιώντας
την
έδρα
τους,
δεν
εµποδίζουν ή ανέχονται
στην
πράξη,
τον
εξευτελισµό τη αντικειµενικότητας, της εντιµότητας
και της επιστηµοσύνης σαν
κοινωνικής
λειτουργίας,
όπως αυτή δένεται ή
πρέπει να δένεται µε τις
ανάγκες της πατρίδας µας
και του λαού µας.
• Τέλος αυτή η Ιστορία
αφιερώνεται
στον
νέο
υφυπουργό Ανώτατης Παιδείας, σαν µια ενδιαφέρουσα ίσως περίπτωση,
για διερεύνηση.
Κι ο µόνος δρόµος που
για όλους εµάς µένει:
«ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ
ΕΝΑ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.
ΑΓΩΝ Α Σ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ».
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