ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ"
Το σχέδιο ‘Αθηνά’ επιχειρεί δήθεν να διορθώσει τα ‘κακώς κείμενα’ και να «εξορθολογικοποίησει» την
χωροταξική διάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κατάλυση του
συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων, η οποία έχει ως αποκλειστικό στόχο να
επιτευχθεί, με κάθε κόστος, η δραστική συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να επιτευχθούν οι
προκρούστειοι στόχοι του Μνημονίου.
Με μια απροκάλυπτη παρέμβαση του Υπουργείου ΠΘΠΑ καταργούνται και συγχωνεύονται Τμήματα και
Σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με μακρόχρονη παράδοση, επιστημονική αυτοτέλεια, ολοκληρωμένα
Προγράμματα Σπουδών και αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Το σχέδιο ‘Αθηνά’ πλήττει
ιδιαίτερα τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και τις Κοινωνικές Επιστήμες, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα
τις ‘πρωτοτυπίες’ τύπου «Αδαμάντιος Κοραής» και τις συγχωνεύσεις των ξενόγλωσσων Τμημάτων σε ΕΚΠΑ
και ΑΠΘ, τα οποία θεραπεύουν διακριτά μεταξύ τους επιστημονικά, διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα.
Παρά την οικονομική ασφυξία που η μνημονιακή πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης έχει επιβάλει
στα ΑΕΙ και παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, που επιτείνονται από
την παρατεταμένη αναβολή διορισμών ο υπουργός εξαγγέλλει την αύξηση των εισακτέων και μάλιστα σε
τμήματα και σχολές που έχουν αυξημένες ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή (όπως οι πολυτεχνικές κ.α.)
σε μια προσπάθεια εφησυχασμού των υποψηφίων και των οικογενειών τους.
Αυτοί που ευθύνονται για το ‘κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και ΤΕΙ’ των τελευταίων δεκαετιών,
όχι μόνο δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους αλλά προχωρούν στην ολοκλήρωση της καταστροφικής τους
πολιτικής. Με λογική ‘εκτάκτου ανάγκης’, χωρίς σχεδιασμό και σαφή ακαδημαϊκή στοχοθεσία, με
αδιαφανή συντεχνιακά και ευκαιριακά κριτήρια και χωρίς καμία μέριμνα για το δικαίωμα στην εργασία
και τη μόρφωση σε συνθήκες ασφυκτικής κρίσης, το σχέδιο ‘Αθηνά’ αγνοεί πλήρως τις ανάγκες και τις
προτεραιότητες του Δημόσιου Πανεπιστημίου και της ελληνικής κοινωνίας.
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, χωρίς να παραγνωρίζει υπαρκτά προβλήματα στο σημερινό ακαδημαϊκό
χάρτη, καλεί έστω και την ύστατη αυτή ώρα την κυβέρνηση συνολικά και τον Υπουργό ΠΘΠΑ ειδικότερα,
να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να αποσύρουν το σχέδιο ‘Αθηνά’. Η ανασυγκρότηση και
αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, με γνώμονα την ακαδημαϊκότητα, την ανάπτυξη της περιφέρειας
και την αποκέντρωση, απαιτεί σοβαρή μελέτη, διαβούλευση και διαφάνεια και προϋποθέτει εκ των ων
ουκ άνευ την πραγματική συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών. Απαιτεί,
επίσης, ριζική αλλαγή της ακολουθούμενης πολιτικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξεκινώντας από την
επαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΙ, τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΙΔΙΠ και
την κάλυψη των αναγκών σε διοικητικό προσωπικό.
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