ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ»
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»
Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων θεωρεί ότι το σχέδιο «Αθηνά»
αποτελεί απροκάλυπτη παρέμβαση του Υπουργείου στα εσωτερικά των
Πανεπιστημίων και παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου
αυτοδιοίκητού τους, καθώς καταργεί στην πράξη το Άρθρο 16 του
Συντάγματος. Σχεδιάστηκε και προωθείται χωρίς στοιχειώδη διάλογο με την
πανεπιστημιακή κοινότητα και οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Χαρακτηρίζεται από πρόδηλες αντιφάσεις, δεν διέπεται από
ακαδημαϊκές αρχές, αντιστρατεύεται το συμφέρον των φοιτητών /ριών και
μελλοντικών αποφοίτων και στρέφεται κατά της χειμαζόμενης ελληνικής
κοινωνίας. Το σχέδιο αυτό δεν στηρίζεται σε καμιά επιστημονική αρχή, δεν
στοχεύει στον εξορθολογισμό του τοπίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον
οποίο επικαλείται, οι δε χωροταξικές, γεωγραφικές ή διοικητικές ανακατατάξεις
Τμημάτων, Σχολών ή και Πανεπιστημίων, τις οποίες προτείνει, βασίζονται σε
εξωεκπαιδευτικά κριτήρια και εξυπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Το
σχέδιο επιχειρεί τη συρρίκνωση των Ανθρωπιστικών Σπουδών και την
υποβάθμιση των Κοινωνικών Επιστημών με βίαιες επεμβάσεις στη δομή και
την επιστημονική ταυτότητα Τμημάτων, Σχολών και Πανεπιστημίων που τις
υπηρετούν, όπως αποδεικνύουν χαρακτηριστικά ο υβριδικός «Αδαμάντιος
Κοραής» και οι συγχωνεύσεις των ξενόγλωσσων Τμημάτων.
Η αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτεί εμπεριστατωμένη
επιστημονική ανάλυση και σοβαρή μελέτη, καθώς και συμμετοχή όλων των
φορέων, στους οποίους αυτές αναφέρονται. Το Υπουργείο κινείται προς την
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Συνεχίζει την πολιτική απαξίωσης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, εφαρμόζει χρηματοδοτική ασφυξία, παραβιάζει
συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως είναι το αυτοδιοίκητο και ο
δημόσιος
χαρακτήρας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ενισχύει τη
βιομηχανία των ιδιωτικών κολεγίων και υποβαθμίζει τα πτυχία.
Σήμερα, και μετά τις τεράστιες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το σχέδιο
«Αθηνά» στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και εκτός των ορίων της, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι κυβερνώντες πρέπει να αναλογιστούν τις
ευθύνες τους: το σχέδιο πρέπει να αποσυρθεί τώρα.
Η πραγματική αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτεί τη ριζική
αλλαγή της ακολουθούμενης πολιτικής, την άμεση οικονομική στήριξη των
ΑΕΙ, την κάλυψη όλων των αναγκών τους σε προσωπικό ξεκινώντας από τον
άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, την υπεράσπιση του
έργου τους, των λειτουργών και των φοιτητών/τριών τους, τη μη εφαρμογή
και τελικά την κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που βίαια επιβλήθηκε τα
τελευταία δύο χρόνια.

