ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, εκτιμούμε
ομόφωνα οτι η πρόταση του Υπουργείου δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμία
περίπτωση βάση διαλόγου και να γίνει αποδεκτή από την Ακαδημαϊκή κοινότητα.
Το σχέδιο νόμου ουσιαστικά μετατρέπει τα ΑEΙ της χώρας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργούν υποκαταστήματα, πριμοδοτεί
μετατροπή τους (με την ευλογία των αρχών) σε εκπαιδευτικά κέντρα
ταχύρρυθμης παροχής πτυχίων χωρίς Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό αντίκρυσμα και
ουσιαστικά μετατρέπει τους Δημόσιους Λειτουργούς σε εξαρτημένους υποτελείς
υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, ευτελίζει τους τωρινούς και αυριανούς φοιτητές
υποβαθμίζοντας την προσπάθειά τους να εισαχθούν με νόμιμο τρόπο και
αξιοκρατικά στα Πανεπιστήμια και καθιστά τους αποφοίτους πάμφθηνο,
εργατικό δυναμικό, με περιορισμένες εξειδικευμένες γνώσεις.
Θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο της οποιασδήποτε προσπάθειας για μεταρρύθμιση
από μέρους του Υπουργείου, την αναγώριση ότι το Πανεπιστήμιο είναι
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ με συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και
της φοιτητικής κοινότητας στην εκλογή της διοίκησής του, ΑΥΤΟΝΟΜΟ να
αποφασίζει για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ενιαία γνωστικά
αντικείμενα και, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και να
θέτει υπόψη της κοινωνίας το ακαδημαϊκό του έργο, ώστε αυτή να το κρίνει. Η
χωρίς όραμα κακή μίμηση εκπαιδευτικών μοντέλων που σε πολλές περιπτώσεις
έχουν αποδειχθεί αποτυχημένα, αποδεικνύει ότι για ακόμη μία φορά επιλέγεται ο
δρόμος της πλήρους υπακοής στις υποδείξεις της διεθνούς και εγχώριας αγοράς.
Δεν απορρίπτουμε την Ακαδημαϊκή αξία των συναδέλφων της Εσπερίας.
Απορρίπτουμε όμως την ξενολαγνεία, που με ύπουλο τρόπο υποστηρίζεται από το
κείμενο του σχεδίου νόμου και τους συντάκτες του.
Ζούμε στιγμές όπου είναι απολύτως αναγκαία η λήψη αποφάσεων μεγάλης
ευθύνης. Η χώρα βάλλεται εκ των έξω αλλά κυρίως βάλλεται ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ. Η
Ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να
αποκρούσει κάθε προσπάθεια κατάλυσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και
κατάργησης των αρχών που διέπει το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Οφείλει από τη
δική της πλευρά να υπερασπιστεί τη χώρα και να εμπνεύσει στους νέους τις
πάγιες αξίες του ανθρώπου και σωστού πολίτη και επιστήμονα.
Σε μια εποχή καθολικής εξαχρείωσης, καλούμε όλα τα μέλη μας σε ανυποχώρητη
αντίσταση εναντίον όποιου επιβουλεύεται την ύπαρξη και τη συνέχεια της
ανώτατης εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του μέλλοντος της ίδιας
της Ελλάδας.
Το Πανεπιστήμιο δεν είναι επιχείρηση και ούτε πρόκειται να γίνει.
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