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Αγαπητές-οί Συνάδελφοι,
Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος-πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, εν μέσω
πανηγυρισμών από τους κρατούντες ενώ τα γνωστά στην ελληνική κοινωνία φερέφωνά τους
θριαμβολογούσαν για την «εθνική συναίνεση» που επετεύχθη.
Παρά τη σφοδρή, γκεμπελικού τύπου, επίθεση ενάντια στα πανεπιστήμια, η Κυβέρνηση είχε
αποτύχει ολοκληρωτικά να εξασφαλίσει στοιχειώδη ερείσματα στην Πανεπιστημιακή
κοινότητα. Όλες οι αποφάσεις των Συγκλήτων και των Συνόδων των Πρυτάνεων, όλες οι
φοιτητικές παρατάξεις (συμπεριλαμβανομένων και των προσκείμενων στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ),
δεκάδες αποφάσεις μαζικών οργάνων, αντιτάσσονταν σθεναρά στο νόμο – έκτρωμα. Και ως
επιστέγασμα, λίγες ώρες πριν την ψήφισή του, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής,
ακολουθώντας τη νομική κοινότητα, επεσήμαινε την αντισυνταγματικότητα πολλών σημείων
του.
Στην ορατή πιθανότητα να ψηφιστεί ένας ακόμη θνησιγενής νόμος, επιστρατεύτηκαν όλες οι
εφεδρείες και έπεσαν οι μάσκες της δήθεν αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του πολιτικού
κατεστημένου. Η ανοιχτή συναίνεση των εναλλασσόμενων κομμάτων εξουσίας (σε αντίθεση με
την πάγια τακτική των δήθεν διαφορών, ώστε να συλλέγει ο ένας τη δυσαρέσκεια του άλλου και
να παίζεται αενάως το παιχνίδι εξουσίας) ήταν περισσότερο μια πράξη αδυναμίας, αφού η
Κυβέρνηση είχε απέναντί της το σύνολο της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Ήταν μια απαραίτητη
πράξη για να επιβληθούν αλλαγές «από έξω προς τα μέσα», αφού μέσα στο Πανεπιστήμιο η
μάχη είχε οριστικά χαθεί…
Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής δεν αλλοιώνουν σε τίποτε το χαρακτήρα του νομοσχεδίου
που καταργεί το Δημόσιο και Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο:
•
•

•

•

Εξακολουθεί να υπάρχει το πανίσχυρο Συμβούλιο, με διευρυμένες εξουσίες, χωρίς
θεσμικά αντίβαρα, χωρίς έλεγχο, χωρίς λογοδοσία.
Η εκλογή του Πρύτανη μόνο ελεύθερη επιλογή από το σύνολο της Πανεπιστημιακής
κοινότητας δεν είναι, αφού περιορίζεται σε συγκεκριμένη λίστα που αποφασίζεται από
το Συμβούλιο ενώ δεν συμμετέχουν φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι στην εκλογική
διαδικασία… Οι μη αρεστοί στο Συμβούλιο απλώς θα «κόβονται» στα προκαταρκτικά, για
να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις…
Ο Κοσμήτορας που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα
εξακολουθεί να διορίζεται από το Συμβούλιο και όχι να εκλέγεται από τα μέλη της
Σχολής. Ο διορισμένος Κοσμήτορας θα αποφασίζει για τις προκηρύξεις θέσεων και θα
χειραγωγεί την αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ μέσω επιλεγμένων από τον ίδιο ολιγομελών
εκλεκτορικών σωμάτων…
Τα μέλη ΔΕΠ θα κληθούν να ζήσουν σε ένα Πανεπιστήμιο υπό «υπαλληλικούς όρους».
Καμία συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις, αφού όλα τα Όργανα πλην του Συμβούλιου
είναι διακοσμητικά και έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Η κατάσταση θα είναι ακόμη
χειρότερη για τα μέλη ΔΕΠ των χαμηλότερων βαθμίδων, μετά την κατάργηση του Τομέα

•

•

και την επί της ουσίας επαναφορά του θεσμού της Έδρας. Οι Επίκουροι καθίστανται
συμβασιούχοι διδάσκοντες με ορισμένη θητεία και οι Λέκτορες εξαφανίζονται από το
χάρτη, αντικαθιστάμενοι από εντεταλμένους διδάσκοντες με ατομικές συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Αναιρούνται ουσιαστικά οι Πανεπιστημιακές Σπουδές και τα Πτυχία με ενιαίο
γνωστικό αντικείμενο και αντικαθίστανται με ταχύρρυθμα τριετή προγράμματα
σπουδών, μετατρέποντας την εκπαίδευση σε κατάρτιση.
Καταργείται (και μάλιστα τηλεφωνικά !) το άσυλο, ένας θεσμός βαθειά ριζωμένος στον
ελληνικό πολιτισμό, με μεγάλη συμβολική και όχι μόνο σημασία. Ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ
δύει οριστικά ενώ άρχισαν ήδη να κυματίζουν τα απεχθή για τη δημοκρατία και την
ελευθερία ιδεολογικά λάβαρα του ΛΑΟΣ.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εφιαλτικό αν αναλογιστούμε ότι το Νομοσχέδιο για ένα δήθεν
καλύτερο Πανεπιστήμιο ψηφίζεται την ίδια στιγμή που περικόπτονται περαιτέρω οι
προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία τους. Έτσι, πριν λίγες
ημέρες πληροφορηθήκαμε τη μείωση των πιστώσεων του ΕΜΠ κατά 5 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις
για συμβασιούχους 407 μειώνονται κατά 60%, συρρικνώνοντας πολλά προγράμματα σπουδών
και οδηγώντας τα περιφερειακά ΑΕΙ σε αδιέξοδο, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν αδιόριστοι
εκατοντάδες εκλεγμένοι συνάδελφοι.
Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ μπορεί να επιχαίρει για τα μεγάλα επιτεύγματά της, με τελευταίο την
περικοπή του ερευνητικού επιδόματος κατά 20%… Παίζοντας μόνιμα το ρόλο του «πρόθυμου
συνομιλητή», προσέφερε συστηματικά άλλοθι στην Κυβέρνηση, συμμετέχοντας σε
διαβουλεύσεις παρωδία και συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ψήφισης του
νομοσχεδίου. Πόσες άλλες «επιτυχίες» περιμένει για να παραιτηθεί;
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών δηλώνει ότι είναι ριζικά αντίθετη στο συγκεκριμένο νόμο.
Πρόκειται για έναν άδικο, αντισυνταγματικό και αντιπανεπιστημιακό νόμο. Η ελληνική
κοινωνία χάνει με το νόμο αυτό μια μεγάλη της κατάκτηση: τη δημόσια, ακαδημαϊκή και
δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί καθήκον της Πανεπιστημιακής κοινότητας
(εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) και της ελληνικής
κοινωνίας να παλέψει με όλες της τις δυνάμεις και με κάθε πρόσφορο μέσο για την
κατάργησή του.
Αν κρατηθεί αρραγής η ενότητα που οικοδομήθηκε, αν απαντήσουμε στον χωρίς όρια
κυνισμό με τον οποίο προωθήθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος, αν η πανεπιστημιακή κοινότητα
δεν υποχωρήσει, αλλά δυναμώσει την αντίδρασή της, τότε πολύ γρήγορα θα φανεί ότι οι
κρατούντες δεν είναι τόσο ισχυροί όσο προσπαθούν να δείξουν…

