ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-έκτρωμα που εντείνει τους ταξικούς φραγμούς
και την καταστολή!
Όταν υπουργός Παιδείας παρουσιάζει νομοσχέδιο από κοινού με υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όταν η κυβέρνηση αποφασίζει να
περικόψει κατά 8% τον τακτικό προϋπολογισμό των πανεπιστημίων για το 2021, αλλά
διαθέτει 30 εκατ. ευρώ για μέσα καταστολής στα ιδρύματα, τότε επίσης κάτι δεν πάει καλά.
Αυτή την “αριστεία” την έχουμε ήδη “αξιολογήσει”: δεν περνά τη βάση. Είναι η “αριστεία”
της καταστολής και της έντασης των ταξικών φραγμών. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό
του νομοσχεδίου-έκτρωμα που έθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση.
Να μπει τώρα τέλος στη συνεχιζόμενη απαξίωση των σπουδών
Η ένταση της καταστολής που προωθείται, αξιοποιώντας ως αφορμή και άλλοθι την
προβοκατόρικη
δράση
μηχανισμών
«γνωστών-αγνώστων»
σκοπιμοτήτων
και
διασυνδέσεων, δεν έχει καμία σχέση με την αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων
λειτουργίας των πανεπιστημίων. Η “πανεπιστημιακή αστυνομία”, τα νέα μέσα και
μηχανισμοί καταστολής, οι πειθαρχικές διώξεις έχουν στόχο την περιφρούρηση της
επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων και την αντιμετώπιση της οργανωμένης
συλλογικής αγωνιστικής διεκδίκησης ενόψει της επικείμενης θύελλας που προκαλεί η
αστική πολιτική διαχείρισης της κρίσης σε βάρος του λαού, προς όφελος του κεφαλαίου.
Οι αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στα ΑΕΙ δεν έχουν καμία σχέση με την
αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Άλλωστε, οι επιδόσεις στις εξετάσεις
αντανακλούν την διαρκή υποβάθμιση του μορφωτικού περιεχομένου του σχολείου που
συστηματικά προώθησαν οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Οι ίδιες πολιτικές έχουν
μετατρέψει το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο, υποβάλλοντας σε διαρκή ψυχοφθόρο
καταναγκασμό τους μαθητές. Ο περιορισμός των επιλογών των υποψήφιων σπουδαστών, οι
συντελεστές πρόσβασης, το τριπλό σύστημα μηχανογραφικών (σε δυο φάσεις για τα
πανεπιστήμια κι άλλη μια για τα δημόσια ΙΕΚ) επισημοποιεί και με τη βούλα τα πτυχία
πολλών κατηγοριών και ταχυτήτων.
Ο καθορισμός ανώτατης διάρκειας φοίτησης δεν έχει καμία σχέση με την ουσιαστική
αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Αυτό
άλλωστε δεν φαίνεται να απασχολεί την κυβέρνηση, που δηλώνει ότι το μέτρο αυτό θα
βελτιώσει τη θέση των Ελληνικών ΑΕΙ στις διεθνείς κατατάξεις αξιολόγησης! Ωστόσο η
πραγματική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να ενταθεί ο επιχειρηματικού τύπου
ανταγωνισμός για την προσέλκυση φοιτητών-πελατών και η περαιτέρω ενίσχυση της
παράλληλης αγοράς εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών από δημόσια και ιδιωτικά
ιδρύματα. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι προηγήθηκαν οι αλλαγές στην τεχνικο-

επαγγελματική εκπαίδευση και οι ρυθμίσεις για τα κολλέγια, με την κυβέρνηση της ΝΔ να
επιδιώκει να ολοκληρώσει ό,τι άφησε στη μέση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ούτε αστυνομία και security, ούτε διαγραφές και πειθαρχικά – Εδώ και τώρα ουσιαστικά
μέτρα για πανεπιστήμια ανοικτά!
Τα πανεπιστήμια έχουν να λειτουργήσουν κανονικά εδώ και ένα χρόνο, γιατί η
κυβέρνηση και οι διοικήσεις αρνούνται να πάρουν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.
Τα μέλη ΔΕΠ και όλοι οι διδάσκοντες που πασχίζουμε να κάνουμε με συνέπεια, όσο αυτό
είναι δυνατό σε αυτές τις συνθήκες, τη δουλειά μας, έχουμε εξοντωθεί. Η εξεταστική
πλησιάζει και πολλοί φοιτητές ακόμα να πάρουν τα συγγράμματά τους. Οι τεράστιες
ελλείψεις σε προσωπικό, εργαστηριακό εξοπλισμό και φοιτητική μέριμνα παραμένουν, με
την πανδημία να μεγεθύνει προβλήματα που ήταν γνωστά από παλιά. Την ίδια ώρα,
συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματική δραστηριότητα
στα πανεπιστήμια. Αντί η κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα για τη θωράκιση της εκπαιδευτικής
λειτουργίας, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης νομοθετεί, σα να μην υπάρχει αύριο,
ενισχύοντας την καταστολή και τους ταξικούς φραγμούς.
Έχουμε τη δύναμη να αντιπαλέψουμε τους επικίνδυνους και αντιλαϊκούς σχεδιασμούς!
Χιλιάδες μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και νέοι επιστήμονες έχουν διατρανώσει ενυπόγραφα
την εναντίωσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης. Δεκάδες σύλλογοι ΔΕΠ, σωματεία
εργαζομένων στα πανεπιστήμια και σύλλογοι φοιτητών με τις αποφάσεις τους δηλώνουν
αποφασισμένοι να αντιπαλέψουν οργανωμένα, με όρους κινήματος, την υλοποίηση τέτοιων
σχεδιασμών. Ακόμα και πολλά ακαδημαϊκά όργανα, πρυτάνεις, Σύγκλητοι και Τμήματα
δηλώνουν τη διαφωνία τους με το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό των κυβερνητικών
πρωτοβουλιών.
Καλούμε τους Συλλόγους ΔΕΠ να οργανώσουν την αγωνιστική διεκδίκηση, να
συντονίσουν την πάλη με τους Συλλόγους Φοιτητών και τα Σωματεία των εργαζομένων
στα ιδρύματα, απέναντι στην ένταση της καταστολής, στην υποβάθμιση των σπουδών,
την απαξίωση της δουλειάς μας, την επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων.
Απαιτούμε εδώ και τώρα:
• Να αποσυρθεί το κατάπτυστο νομοσχέδιο που έθεσε η κυβέρνηση σε διαβούλευση.
• Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων
στο εαρινό εξάμηνο.
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