Απόυαση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Η θπβέξλεζε είλαη έηνηκε λα πξνσζήζεη έλα λέν Νόκν Πιαίζην γηα ηελ Αλώηαηε
Εθπαίδεπζε, όπσο δειώλεηαη από ηελ ππνπξγό παηδείαο θαη ηνλ ίδην ηνλ
πξσζππνπξγό θαη όπσο επηζεκνπνηήζεθε ζηελ πξνθιεηηθή θαη πξνζβιεηηθή γηα ηνπο
παλεπηζηεκηαθνύο δαζθάινπο θηέζηα ησλ Δειθώλ. Θα αθνινπζήζεη ε λνκνζεηηθή
δηαδηθαζία ζηηο αξρέο ηνπ επόκελνπ ρξόλνπ αθνύ πξνεγεζεί έλα ρξνληθό δηάζηεκα
«δηαβνπιεύζεσλ» κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο, ησλ θνκκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ, πξνθαλώο γηα λα ππάξμεη ε επίθαζε ελόο εθ ησλ πξνηέξσλ
αδηέμνδνπ θαη πιαζκαηηθνύ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ πνπ ζα πξνζδώζεη θνηλσληθή
ζπλαίλεζε ζε ήδε εηιεκκέλεο απνθάζεηο.
Σην κεηαμύ, θαη ελώ ε παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα αγλνεί ην πεξηερόκελν ηνπ λένπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, από ηηο ίδηεο ηηο δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ πξσζππνπξγνύ θαη
ηεο ππνπξγνύ παηδείαο, αιιά θαη από δηνρεηεπκέλα δεκνζηεύκαηα ηνπ Τύπνπ,
εκθαλίζηεθαλ ηα πην βαζηθά θνκκάηηα ηνπ πνπ θέξεηαη απνθαζηζκέλε λα
λνκνζεηήζεη ε θπβέξλεζε ζην όλνκα ηνπ μεπεξάζκαηνο ηεο θξίζεο ηεο Αλώηαηεο
Εθπαίδεπζεο.
Τν Δ.Σ. ηνπ Εληαίνπ Σπιιόγνπ ΔΕΠ Κνηλσληθώλ θαη Αλζξσπηζηηθώλ Επηζηεκώλ ηνπ
Δεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κπξνζηά ζηε λέα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία
ηεο λπλ θπβέξλεζεο, πξηλ θαιά-θαιά ζηεγλώζεη ην κειάλη ηνπ πξνεγνύκελνπ λόκνπ
πιαηζίνπ ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο ζηνλ νπνίν θαη πάιη ε παλεπηζηεκηαθή
θνηλόηεηα είρε αληηηαρζεί, ζεσξεί ρξένο ηνπ απέλαληη ζην κέγα ζέκα ηεο
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο λα επηζεκάλεη ηα παξαθάησ:
1. Με ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζνύληαη νινθιεξώλεηαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ
παλεπηζηεκίσλ ηεο ρώξαο ηα νπνία ππνηάζζνληαη νινθιεξσηηθά ζηηο
δπλάκεηο ηεο αγνξάο. Δεκηνπξγείηαη έηζη έλα επηρεηξεκαηηθό παλεπηζηήκην
μέλν θαη ερζξηθό πξνο ηελ αληδηνηειή γλώζε θαη έξεπλα θαη ηελ κόξθσζε ηνπ
ιανύ. Η εκπεηξία άιισλ ρσξώλ έδεημε όηη ε θξίζε ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε
νμύλζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν όζν ηα παλεπηζηήκηα απνκαθξύλνληαη από ηνλ
απνθιεηζηηθά δεκόζην θαη αθαδεκατθό ηνπο ραξαθηήξα θαη κεηαηξέπνληαη ζε
επηρεηξήζεηο. Η αγνξαία ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ έθεξε ζεακαηηθή
ππνβάζκηζε ζηηο ζπνπδέο θαη αλππέξβιεηα εκπόδηα ζηελ εξεπλεηηθή ηνπο
δξαζηεξηόηεηα. Είρε αξλεηηθά απνηειέζκαηα πάλσ ζηελ εμέιημε θαη ηελ
απξόζθνπηε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ.
Δεκηνύξγεζε αβέβαηεο θαη επιύγηζηεο ζρέζεηο εξγαζίαο πάλσ ηηο νπνίεο
πξνζαξκόζηεθαλ θαη νη δηαδηθαζίεο εμέιημεο θαη νη ακνηβέο ηνπ ΔΕΠ.
Οδήγεζε ζηε καδηθή ππνβάζκηζε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ζηε ζρεδηαζκέλε
αλάδεημε ειάρηζησλ εμ απηώλ –σο ηδξπκάησλ «Αξηζηείσλ», πνπ
ζπγθέληξσζαλ θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο– ειεγρνκέλσλ όκσο
πιήξσο από ηηο επηρεηξήζεηο, Η πιεηνςεθία ησλ παλεπηζηεκίσλ
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θαηαδηθάδνληαη λα επηηεινύλ έλα δεπηεξεύνληα ή θαη απνθιεηζηηθά
εθπαηδεπηηθό ξόιν, απεκπνιώληαο ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα.
Η εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Δ.Σ. κε ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ
manager νδεγεί ζηελ αιινίσζε ηνπ δεκόζηνπ θαη αθαδεκατθνύ ραξαθηήξα
ησλ παλεπηζηεκίσλ, ζηελ απώιεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο απνζηνιήο, ζηελ
εμππεξέηεζε απνθιεηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ρξεκαηνδνηνύλ, ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο κε θύξην θξηηήξην ην θέξδνο, θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο γλώζεο
ζε εκπόξεπκα. Σην πιαίζην απηό ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ θαιιηεξγνύληαη
θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά από ηηο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην
επηζηεκνληθό έξγν αμηνινγείηαη κε αγνξαία θξηηήξηα. Η εμέιημε απηή είλαη
εμαηξεηηθά επηδήκηα ηδηαίηεξα γηα ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο,
νη νπνίεο ζα απεηιεζνύλ κε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε, θάπνηεο αθόκε θαη κε
εμαθάληζε. Παξάιιεια, επηδηώθνληαο ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θξαηηθώλ
δαπαλώλ ζηελ εθπαίδεπζε, κεηαθέξεη ην θόζηνο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηελ επηβνιή δηδάθηξσλ.
Η αιιαγή ηνπ ηξόπνπ εηζαγσγήο ζηα παλεπηζηήκηα πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε
είλαη πξνθαλέο όηη γίλεηαη γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο θαη όρη γηα ηε
δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ηεο λενιαίαο ζηα παλεπηζηήκηα. Η αιιαγή απηή
ζα δεκηνπξγήζεη αζθπθηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ
θαη ηνπ δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπο. Τν απνηέιεζκα ζα
είλαη λα εληαζνύλ νη ηαμηθνί θξαγκνί ζηε λενιαία γηαηί ην λέν ζεζκηθό
πιαίζην ζα δεκηνπξγήζεη λένπο νηθνλνκηθνύο θξαγκνύο γη’ απηήλ.
Η εηζαγσγή ζηηο Σρνιέο ή θαη ηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα θαη όρη ζηα Τκήκαηα
θαη ε δπλαηόηεηα «δεκηνπξγίαο από θάζε θνηηεηή ηνπ δηθνύ ηνπ
πξνγξάκκαηνο», νπζηαζηηθά θαη πξαθηηθά νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο νινθιεξσκέλσλ επηζηεκνληθώλ
αληηθεηκέλσλ. Η «αηνκηθή επηινγή» ηνπ θάζε θνηηεηή ζα θαζνξίδεηαη από κε
επηζηεκνληθά θξηηήξηα, κε βάζε ηηο ζπγθπξηαθέο απαηηήζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο. Τν γεγνλόο απηό ζα απνκαθξύλεη ηνπο θνηηεηέο
από ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ελόο επηζηεκνληθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπο
θαζηζηά πεξηζζόηεξν επάισηνπο ζε αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τα
επιύγηζηα πξνγξάκκαηα εμππεξεηνύλ ηηο επιύγηζηεο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη
εμαηνκηθεύνπλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα κε απνηέιεζκα ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ πηπρηνύρσλ λα κελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ζπιινγηθά
αμηνπξεπή ακνηβή θαη απαζρόιεζε θαη λα ζύξεηαη ζηελ αηνκηθή επαηηεία.
Η θπβέξλεζε δελ θαηαλνεί όηη ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κε ηε κέζνδν ηνπ «ξάβε – μήισλε» θαη λα ζπλερίδεη ην ίδην έξγν.
Γηα δηάθνξνπο ιόγνπο νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο πξνρώξεζαλ, ρσξίο ηνλ
αλαγθαίν εζληθό ζρεδηαζκό, ζηε δεκηνπξγία θαη δηαζπνξά παλεπηζηεκηαθώλ
ηκεκάησλ ζηε ρώξα. Τελ ίδηα ζηηγκή δελ ππήξρε αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε ππνδνκή
θαη πόξνπο θαη ηελ απαμίσζε πνιιώλ παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ. Τώξα
κέζα από ηνλ «Καιιηθξάηε» πξνσζνύλ ηε βάξβαξε νκαδνπνίεζε θαη
ππνβάζκηζε δηαθξηηώλ θαη απηνηειώλ γλσζηηθώλ πεδίσλ. Τα επιύγηζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ νδεγνύλ ζηελ επηζηεκνληθή ππνβάζκηζε θαη ζηελ
απαμίσζε ηεο γλώζεο.
Οη εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο απνθαιύπηνπλ ην ξόιν πνπ
έπαημε ε δηαδηθαζία ηεο Μπνιόληαο πνπ ηελ πεξίνδν απηή βηώλνπκε ηελ
νινθιήξσζή ηεο. Από ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία από ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ
Επξσπατθή Έλσζε (θαη όρη κόλν) πξνθύπηεη όηη πξόθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία
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θαηαζηξνθηθή θαη δηαιπηηθή γηα ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη έξεπλα
πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελόο επέιηθηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ρακειήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Τα παλεπηζηήκηα αμηνινγνύληαη θαη ειέγρνληαη
νπζηαζηηθά από ηηο επηρεηξήζεηο κε έλα ππνηαγκέλν πιένλ δηδαθηηθό θαη
εξεπλεηηθό δπλακηθό. Η επηδίσμε ηνπ θέξδνπο νδεγεί ζε απαμίσζε ησλ
παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ ξόινπ ηνπο ζηελ θνηλσλία.
7. Μέζα από ηηο πνιπέμνδεο, αλνύζηεο θαη πξνθιεηηθά επηδεηθηηθέο θηέζηεο
ηύπνπ Δειθώλ, πνπ πξνζβάινπλ ηε «Δειθηθή Ιδέα», ε θπβέξλεζε έδεημε ηε
βαζηά ηεο πεξηθξόλεζε ζην επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο ρώξαο θαη αλέδεημε
ηνλ ππέξκεηξν ξαγηαδηζκό ηεο. Με ηα δηεζλή εθιεθηνξηθά θαη ηνπο κάλαηδεξ
νπζηαζηηθά απαμηώλεη ηνπο έιιελεο παλεπηζηεκηαθνύο σο ππνδεέζηεξνπο,
αλεπαξθείο θαη δηεθζαξκέλνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο μέλνπο πνπ απηόκαηα
αλαγνξεύνληαη σο επηζηεκνληθά θαη εζηθά αλώηεξνη. Δελ έρνπκε αλάγθε ηνπο
θαινπιεξσκέλνπο θαη θαηαδεηνύκελνπο «μέλνπο» γηα λα ζώζνπλ ηα
παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο. Η ρώξα δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα αμηόινγν
επηζηεκνληθό δπλακηθό πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε θαη λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζην μεπέξαζκα ηεο
θξίζεο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε θαη γεληθόηεξα ζηελ Παηδεία.
8. Δπζηπρώο νη πεξηζζόηεξνη πξπηάλεηο θάλεθαλ αλάμηνη ησλ πεξηζηάζεσλ.
Υπάξρνπλ πξπηάλεηο πνπ ραηξέηηζαλ ηηο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο,
αλαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά λα ζηεξίμνπλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηα
παλεπηζηήκηα. Τελ ίδηα ζηηγκή αξθεηνί από απηνύο έζηειλαλ αληηζηαζηαθά
κελύκαηα ζηα παλεπηζηήκηα πνπ εγνύληαη, ελάληηα ζηηο θπβεξλεηηθέο
πνιηηηθέο, γηα λα δηαζθεδάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπ δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ
πξνζσπηθνύ, ησλ θνηηεηώλ-ζπνπδαζηώλ θαη ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ.
9. Η ζεκεξηλή εγεζία ηεο ΠΟΣΔΕΠ απνδεηθλύεηαη δπζηπρώο θαηώηεξε ησλ
πεξηζηάζεσλ θαη επηβεβαηώλεη όηη δελ αληηπξνζσπεύεη πιένλ ηνπο
παλεπηζηεκηαθνύο ηεο ρώξαο. Έζπεπζε λα επηβεβαηώζεη γηα άιιε κηα θνξά
ηελ νπζηαζηηθή ηαύηηζή ηεο κε ηηο θπβεξλεηηθέο επηινγέο, πεξηνξίδνληαο ζε
κία ραιαξή δηακαξηπξία ηελ αληίδξαζή ηεο ζηα ππνηηκεηηθά ζρόιηα γηα ηνπο
Έιιελεο παλεπηζηεκηαθνύο πνπ εθθξάζηεθαλ από ηελ θπβέξλεζε ζηε θηέζηα
ησλ Δειθώλ. Απνδέρηεθε ην δηάινγν ζε ήδε εηιεκκέλεο απνθάζεηο,
ζπκβάιινληαο έηζη ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ επηθείκελσλ αιιαγώλ ζηελ
αλώηαηε εθπαίδεπζε. Τελ ίδηα ζηηγκή ε εγεζία ηεο ΠΟΣΔΕΠ θαίλεηαη λα
«αληακείβεηαη» γηα ηελ ζηάζε ηεο απηή κε ηελ πξόζθιεζε ηεο θπβέξλεζεο λα
αμηνπνηήζεη έλα επξσπατθό πξόγξακκα αμίαο 5 εθ. επξώ γηα έλα θέληξν
κειεηώλ γηα ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Έζησ θη απηή ηε ζηηγκή θαινύκε ηελ
εγεζία ηεο ΠΟΣΔΕΠ λα ζηαζεί ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, λα απνξξίςεη ηηο
θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ
παλεπηζηεκηαθνύ θηλήκαηνο ελάληηα ζην λέν λόκν πιαίζην θαη ηελ ςήθηζή
ηνπ.
10. Καινύκε ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα παλεπηζηήκηα ζηε
δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ κεηώπνπ παηδείαο ελάληηα ζηε ςήθηζε ησλ αιιαγώλ
πνπ πξναλαγγέιινληαη. Καινύκε όινπο ηνπο άιινπο ζπιιόγνπο ΔΕΠ ησλ
παλεπηζηεκίσλ ηεο ρώξαο ζε εγξήγνξζε θαη ζπληνληζκό ησλ δξάζεώλ ηνπο
ζηνλ εληαίν αγώλα.
Απαηηνύκε από ηελ θπβέξλεζε λα κελ θαηαζέζεη ην ππό λνκνζέηεζε λέν ζεζκηθό
πιαίζην. Η ππόζεζε ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο είλαη ππόζεζε όινπ ηνπ
παλεπηζηεκηαθνύ θηλήκαηνο, παλεπηζηεκηαθώλ, θνηηεηώλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηα ΑΕΙ.
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Είλαη ππόζεζε όκσο θαη ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαδόκελσλ ηεο ρώξαο πνπ
ηα παηδηά ηεο ζπνπδάδνπλ ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Τν κέιινλ ηεο ρώξαο
εμαξηάηαη απ’ απηήλ. Σηελ θαηεύζπλζε απηή πξέπεη λα αλαπηύμεη ηε δξάζε ηνπ ην
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζην ζύλνιό ηνπ κέζα θαη έμσ από ηα παλεπηζηήκηα, γηα ην
κέιινλ ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο, πνπ ζα θαηνρπξώλεη θαη ζα πξνάγεη ην δεκόζην
θαη αθαδεκατθό ηεο ραξαθηήξα κε ζύγρξνλν θαη αλαβαζκηζκέλν πεξηερόκελν. Θα
πξέπεη επίζεο ε Αλώηαηε Εθπαίδεπζε λα εθπιεξώλεη ηελ θνηλσληθή ηεο απνζηνιή
θαη λα εληζρύεη ην ξόιν ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζηελ ππεξεζία
ηνπ ιανύ θαη ηνπ ηόπνπ, ηεο λενιαίαο, ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηεο πξνόδνπ.
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