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Θέμα: Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα.
Κατατέθηκε στη Βουλή, συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και -απ’ ό,τι φαίνεταιθα ψηφιστεί την επόμενη βδομάδα το νομοσχέδιο Γαβρόγλου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Είναι η τρίτη φορά που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προωθεί οπισθοδρομικές ρυθμίσεις για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση: οι δύο πρώτες απέτυχαν λόγω απομάκρυνσης των Μπαλτά και Φίλη σε
ισάριθμους ανασχηματισμούς της κυβέρνησης.
Το νομοσσχέδιο Γαβρόγλου κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τα προηγούμενα. Σε προηγούμενη
ανακοίνωσή της, η ΚΙΠΑΝ είχε επισημάνει οπισθοδρομικές επιλογές του νομοσχεδίου, ορατές ήδη
από το προσχέδιο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα (βλέπε [1]). Όπως ήταν αναμενόμενο, πιστός
στη φαρισαϊκή ρητορική περί διαλόγου της κυβερνώσας αριστερ(οδεξι)άς, ο κ. Γαβρόγλου
παρέμεινε αμετακίνητος στη δική του γραμμή, παρά το γεγονός ότι παρόμοια κριτική για τις
επιλογές του ασκήθηκε από τη Σύνοδο Πρυτάνεων, την ΠΟΣΔΕΠ, τον ΣΕΒ, τα πολιτικά κόμματα της
αντιπολίτευσης.
Ήταν αναμενόμενο να παραμείνει στην ίδια γραμμή ο κ. Γαβρόγλου, γιατί ξεκινά από εντελώς
διαφορετική αφετηρία απ’ εκείνη όλων των υπόλοιπων όσον αφορά στο τι είναι το Πανεπιστήμιο
και τι θέλουμε να κάνει.
1. Το άρθρο 4 του νομοσχεδίου ορίζει την αποστολή των Α.Ε.Ι. Είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το
αντίστοιχο άρθρο του ισχύοντος νόμου 4009/2011, με τρείς ουσιώδεις διαφορές:
Στην αποστολή των Α.Ε.Ι. όπως ορίζει ο Ν. 4009/2011 συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση των
Α.Ε.Ι.
• «να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της (γνώσης) στο επαγγελματικό
πεδίο»,
• «να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων» και
• να «συμβάλλουν στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας».
Και οι τρεις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν απαλειφθεί από το νομοσχέδιο Γαβρόγλου.
Συμπεραίνει αβίαστα λοιπόν κανείς ότι ο κ. Γαβρόγλου
• Δεν θέλει οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. να προετοιμάζονται για να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους
στο επαγγελματικό πεδίο,
• Δεν θέλει τα Α.Ε.Ι. να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων τους και
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•

Δεν θέλει τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. να αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί από πού αντλεί τη νομιμοποίηση να νομοθετεί τα
παραπάνω ο κ. Γαβρόγλου, δεδομένου ότι τέτοιου είδους προτάσεις δεν υπήρχαν καν στο
προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μήπως είναι η πρώτη φορά που η «πρώτη φορά
αριστερά» θα εξαπατήσει συνειδητά τους ψηφοφόρους της;
Η ΚΙΠΑΝ θεωρεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει μάλλον διαφορετική άποψη
απ’ εκείνη του κ. Γαβρόγλου, συμπεριλαμβανομένου και μεγάλου τμήματος του ίδιου του
ιδεολογικοπολιτικού του χώρου.
2. Ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε (βλέπε [2]) ότι «το πανεπιστήμιο ως θεσμός εκφράζει μια
«συγκρουσιακή συνύπαρξη». Λογικό. Ο ιδεολογικοπολιτικός χώρος του κ. Γαβρόγλου υπάρχει
μόνο για να συγκρούεται και συντηρείται από τη σύγκρουση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει
σύγκρουση, οφείλουμε να την προκαλέσουμε, ενώ όταν πράγματι υπάρχει, οφείλουμε να την
τροφοδοτούμε, αλλιώς θα καταρρεύσουμε υπό το βάρος της έλλειψης ουσιαστικών
προτάσεων, πέρα φυσικά από τη στείρα άρνηση των προτάσεων των άλλων.
Ευτυχώς, την άποψη αυτή συμμερίζεται μόνο μια θλιβερή ισχνή μειοψηφία εντός της
ακαδημαϊκής κοινότητας. Μια μειοψηφία, ταγός της οποίας είναι και ο κ. Γαβρόγλου, που
επειδή ακριβώς γνωρίζει πόσο θλιβερά μειοψηφική είναι, επιδίδεται είτε σε πράξεις βίας (π.χ.
βίαιη παρεμπόδιση εκλογών για τα Συμβούλια Ιδρύματος και μη αρεστούς Πρυτάνεις) είτε,
όταν κυβερνά, στη νομοθέτηση ανεκδιήγητων ρυθμίσεων για τη διασφάλιση μιας, έστω,
μικρής συμμετοχής αυτής της θλιβερά ισχνής μειοψηφίας στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. (π.χ.
ξεχωριστή εκλογή αντιπρυτάνεων με μονοσταυρία, επαναφορά των φοιτητικών παρατάξεων
στις διαδικασίες ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών).
Αντίθετα, η δική μας άποψη και –πιστεύουμε- η άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας της
Ελληνικής κοινωνίας είναι ότι το Πανεπιστήμιο είναι χώρος δημιουργικής σύνθεσης. Η
διεργασία σύνθεσης ασφαλώς μπορεί και να περιλαμβάνει την επίλυση, όχι όμως τη
συντήρηση ή τη δημιουργία συγκρούσεων.
Είναι σαφές ότι με τον κ. Γαβρόγλου μας χωρίζει αβυσσαλέο και αγεφύρωτο χάσμα αρχών.
Επειδή δε η στάση του απέναντι στο δημοκρατικό διάλογο είναι πλέον γνωστή σε όλους, δεν έχει
κανένα νόημα να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μαζί του τις επί μέρους ρυθμίσεις του
νομοσχεδίου του. Θα το ψηφίσει ως έχει, ενδεχομένως με μερικές ανούσιες και εκ των προτέρων
σχεδιασμένες αλλαγές -και πλείστες όσες ρουσφετολογικές πρόσθετες τροπολογίες της
μεταμεσονύκτιας ζώνης- ώστε να υπάρξει επίφαση διαλόγου.
Είναι βέβαιο ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου Γαβρόγλου θα οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση την
ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, τα Πανεπιστήμια είναι ανθεκτικοί οργανισμοί, που
μπορούν να προσαρμόζονται ώστε να μειώνουν τις επιπτώσεις των επιθέσεων που κατά καιρούς
υφίστανται από ακραίους συντηρητικούς κύκλους, εντός και εκτός των τειχών τους. Η
«μεταρρύθμιση» Γαβρόγλου δεν πρόκειται να διαρκέσει πολύ – ένα-δυο χρόνια στη χειρότερη
περίπτωση, όσο και το μέγιστο προσδόκιμο επιβίωσης του κυβερνητικού μορφώματος των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η Tριτοβάθμια Eκπαίδευση θα πληγεί, αλλά θα επιβιώσει – εδώ επιβίωσε από την
επτάχρονη χούντα, δεν θα τα καταφέρει τώρα;
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Γι’ αυτό, κοιτώντας πάντα και μόνο μπροστά, το συντριπτικά μεγαλύτερο, υγιές τμήμα της
ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) αλλά και της
ελληνικής κοινωνίας ήδη πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζει πώς θα αναταχθεί η τριτοβάθμια
εκπαίδευση και η Παιδεία γενικότερα στη χώρα, όταν –σύντομα- ο Γαβρόγλου, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
«αυταπάτες» τους θα είναι μόνο μια θλιβερή ανάμνηση. Αυτό είναι το ύψιστο χρέος των
δημιουργικών ζωντανών δυνάμεων της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα και σε αυτό νοιώθουμε ότι
οφείλουμε να συμβάλουμε με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις.
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