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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Σχέδιο ΑΘΗΝΑ: Συνέχεια των πολιτικών αποδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Οι προσδοκίες όσων είχαν την ελπίδα ότι το σχέδιο ΑΘΗΝΑ θα µπορούσε να αποτελέσει µια ευκαιρία
να διορθωθούν τα «κακώς κείµενα» στην ανώτατη Εκπαίδευση διαψεύδονται για άλλη µια φορά
οικτρά. ∆εν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς η στρατηγική στόχευση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ
δεν ήταν ο «εξορθολογισµός» της ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, η «χωροταξική αναδιάρθρωση»
µε δήθεν «ακαδηµαϊκά κριτήρια», ούτε η αντιµετώπιση των «παθογενειών» της, όπως υποκριτικά και
παραπλανητικά διατείνονται η τρικοµµατική κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της.
Η οικονοµική ασφυξία που επιβάλλεται στο σύνολο της δηµόσιας εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε την
πλήρη απελευθέρωση λειτουργίας ιδιωτικών κολεγίων καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το προωθούµενο
σχέδιο ΑΘΗΝΑ όχι µόνο δεν έρχεται να διορθώσει τις «αστοχίες» των προηγούµενων πολιτικών,
αλλά αντίθετα στοχεύει στη συρρίκνωση και αποδιάρθρωση της ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης µε
συνοπτικές διαδικασίες. Υπηρετώντας αυτή την επιλογή οι ρυθµίσεις του σχεδίου ΑΘΗΝΑ ούτε
«αυθαίρετες», ούτε «πρόχειρες», ούτε «ανορθολογικές», ούτε µε λάθος κριτήρια είναι.
Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, όπως και παλαιότερα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς
και οι προηγούµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις, εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική της άρχουσας
τάξης που θέλει την Ανώτατη Εκπαίδευση πεδίο επιχειρηµατικής δράσης, τα ίδια τα ΑΕΙ να
λειτουργούν ως επιχειρήσεις, την Παιδεία όχι κοινωνικό αγαθό αλλά εµπόρευµα στα µέτρα των
επιχειρήσεων, µε τα αντικείµενα σπουδών και το περιεχόµενο τους να ορίζονται από τις επιχειρήσεις,
που θέλει τους φοιτητές πελάτες.
Αυτή η στρατηγική αποτελεί συνέχεια των πολιτικών «διεύρυνσης» της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
της προηγούµενης δεκαετίας, που «επιχορηγήθηκαν» από την ΕΕ µέσω των περίφηµων ΕΠΕΑΕΚ.
Πολιτικών που εφαρµόσθηκαν από το σύνολο των κυβερνήσεων µε την συµβολή πρυτανικών αρχών
και τη στήριξη των φιλοκυβερνητικών συνδικαλιστικών παρατάξεων στρώνοντας το δρόµο για την
πλήρη ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Αυτή η στρατηγική υπηρετείται όχι µόνο από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, αλλά από το σύνολο των
αναδιαρθρώσεων που επιβάλλονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ν. 4009/2011 και 4076/2012,
κολέγια), από τη συνεχή µείωση της δηµόσιας δαπάνης για την Ανώτατη Εκπαίδευση, από την κλοπή
των αποθεµατικών των ιδρυµάτων, από την αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και τη µείωση
των µισθών του ∆ιδακτικού/Ερευνητικού προσωπικού και των άλλων εργαζοµένων στα ΑΕΙ, από τη
συνεχή µείωση του προσωπικού, από το µη διορισµό των εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ, από τις απολύσεις
∆ιοικητικού Προσωπικού, από τη συρρίκνωση της στήριξης των φοιτητών να σπουδάσουν, από την
υποβάθµιση των πτυχίων και των προγραµµάτων σπουδών.
Αυτόν τον διακηρυγµένο στρατηγικό σχεδιασµό της ΕΕ, του ΟΟΣΑ, του ∆ΝΤ υπηρετούν πιστά χρόνια
τώρα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆, των συγκυβερνήσεων, των κοµµάτων του
ευρωµονόδροµου, που προωθούν την αντίληψη ότι το µεγάλο κεφάλαιο και η κερδοφορία του, η
επιχειρηµατικότητα και η ανταγωνιστικότητα γενικώς, δικαιωµατικά καθορίζουν τον
προσανατολισµό, τη δοµή και το περιεχόµενο των σπουδών και της έρευνας.
Οι «δηµιουργικές» προτάσεις των ∆ιοικήσεων των ΑΕΙ και ορισµένων συνδικαλιστικών παρατάξεων
για βελτίωση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ή η προβολή συντεχνιακών αιτηµάτων επί µέρους τµηµάτων,
οµάδων ή τοπικών παραγόντων, συσκοτίζουν το γεγονός ότι οι παραπάνω κατευθύνσεις είναι σαφείς
και συγκεκριµένες και οι αποφάσεις προειληµµένες. ∆ίνουν χρόνο και περιθώρια στην υλοποίηση της
κυβερνητικής πολιτικής, αφήνουν ανοικτή κερκόπορτα για να περάσουν σε επόµενη φάση ακόµη
χειρότερες ρυθµίσεις µε «ΑΘΗΝΕΣ» Νο 2, 3, ....

Η «πρόθυµη» ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ και όσοι συναποφάσισαν µαζί της, επιδιώκοντας «διάλογο» µε το
Υπουργείο για να διαµορφωθεί πιο «ακαδηµαϊκά» το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, σπέρνουν αυταπάτες για τις
επιδιώξεις του Υπουργείου αλλά και για το αποτέλεσµα των προσχηµατικών και παραπλανητικών
αυτών διαλόγων, αφού επανειληµµένα έχει αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης είναι
προειληµµένες. ∆ιευκολύνουν µε τη στάση αυτή την κυβερνητική πολιτική διάλυσης των ΑΕΙ.
Παράλληλα η ΟΣΕΠ ΤΕΙ προσχηµατικά και µε χλιαρό τρόπο «απορρίπτει» το σχέδιο ΑΘΗΝΑ ενώ
στην πράξη στηρίζει τους κυβερνητικούς σχεδιασµούς.
Οι εδώ και εβδοµάδες κινητοποιήσεις των φοιτητών, των σπουδαστών, των διδασκόντων και των
άλλων εργαζοµένων στα ΤΕΙ, έδειξαν το µόνο δρόµο που µπορεί να ακολουθήσει το κίνηµα, µε στόχο
την απόσυρση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και την ανατροπή συνολικά της κυβερνητικής πολιτικής.
Το διδακτικό-επιστηµονικό και άλλο προσωπικό σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, οι φοιτητές και οι
σπουδαστές, έχουµε κάθε λόγο να ενισχύσουµε τον αγώνα ενάντια το σχέδιο «Αθηνά», ενάντια στο
νόµο πλαίσιο, ενάντια στον Οδικό Χάρτη του «Πανεπιστηµίου ΑΕ».
Απορρίπτουµε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ γιατί ο δήθεν «εξορθολογισµός» που επιδιώκει είναι το πρόσχηµα
για την παραπέρα παράδοση της ανώτατης εκπαίδευσης στις επιδιώξεις της ιδιωτικής
κερδοφορίας και την κατάργηση των δικαιωµάτων εργαζοµένων και φοιτητών σε
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ.
Απορρίπτουµε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ γιατί αποτελεί άλλο ένα βήµα που µας πάει πιο µακριά από το
επιθυµητό, αποτελεί άλλο ένα βήµα που φέρνει την Παιδεία πιο κοντά στην
επιχειρηµατική λειτουργία της (δίδακτρα, χορηγοί, συρρίκνωση/κατάργηση της
φοιτητικής µέριµνας).
Απορρίπτουµε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ γιατί γνωρίζουµε πως θα έρθει και επόµενο σχέδιο που θα
ολοκληρώσει την συρρίκνωση της ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα οδηγήσει τα
ΑΕΙ να λειτουργούν µε προγράµµατα δύο και τριών ετών, µε πτυχία «ECTS», χωρίς
επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Απορρίπτουµε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ γιατί για άλλη µια φορά καλείται να πληρώσει το µάρµαρο η λαϊκή
οικογένεια και τα παιδιά της, µε νέα νοίκια, µεταφορές, µετάλλαξη ακόµα και στο
αντικείµενο των σπουδών, νέα εµπόδια στην απόκτηση του πτυχίου.
Απορρίπτουµε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ γιατί αγωνιζόµαστε για µια Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση
αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ωρεάν µε οργάνωση και προσανατολισµό πάνω στους
ακόλουθους βασικούς άξονες:
√ Αποσαφηνισµένα επιστηµονικά αντικείµενα.
√ Ενιαίο πρόγραµµα σπουδών ανά επιστηµονικό αντικείµενο και επιστηµονική
ειδίκευση, σε ένα ενιαίο κύκλο προπτυχιακών σπουδών.
√ Ενιαίο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, που θα κατευθύνεται στην παραγωγή νέας
γνώσης και θα οδηγεί στην απονοµή αποκλειστικά διδακτορικού διπλώµατος.
√ Γενναία κρατική χρηµατοδότηση και αντιµετώπιση των ζητηµάτων υποδοµής,
διδακτικού προσωπικού και έρευνας.
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