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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ακινα, 23 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2010
ΘΕΜΑ: Η θζςη μασ για το «κείμενο διαβοφλευσης για την ζναρξη διαλόγου», που δόθηκε
από το Υπουργείο Παιδείασ για τισ αλλαγζσ ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη.
Η χϊρα διζρχεται μια από τισ μεγαλφτερεσ κρίςεισ από ιδρφςεωσ του Ελλθνικοφ κράτουσ. Σο
ελλθνικό πανεπιςτιμιο καλείται να επιτελζςει ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν οικονομικι και
κοινωνικι ανάκαμψθ τθσ χϊρασ. Σο Προεδρείο τθσ Ομοςπονδίασ πιςτεφει και διακθρφςςει ςε
όλουσ τουσ τόνουσ ότι το ελλθνικό πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα χρειάηεται άμεςα ριηικζσ κεςμικζσ
αλλαγζσ ςε όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ του.
ε αυτά τα πλαίςια ιλκε ςτα χζρια μασ το «κείμενο διαβοφλευςθσ για τθν ζναρξθ διαλόγου.
Εκνικι ςτρατθγικι για τθν Ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Σο Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο. Σο δθμόςιο
Σεχνολογικό Ίδρυμα. Αυτοδιοίκθςθ, λογοδοςία, ποιότθτα, εξωςτρζφεια».
Οι πρϊτεσ παρατθριςεισ μασ:
Α. πρόκειται για ζνα κείμενο κατϊτερο των περιςτάςεων, των πραγματικϊν αναγκϊν του
ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ ςυςτιματοσ, τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ –ειδικά ςτισ ςθμερινζσ
δραματικζσ ςυνκικεσ- και τθσ νζασ γενιάσ.
Β. το κείμενο οικοδομείται ςτθ βάςθ τθσ κεϊρθςθσ ότι το ςθμερινό πανεπιςτιμιο είναι
διαλυμζνο και χαρακτθρίηεται από αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, διαφκορά και μετριότθτα χωρίσ
να αναγνωρίηει οφτε το τεράςτιο ζργο που επιτελείται από ςυναδζλφουσ υψθλϊν
ακαδθμαϊκϊν προςόντων οφτε τισ νθςίδεσ αριςτείασ ςτθν ζρευνα και τθ διδαςκαλία .
Γ. το κείμενο αναδεικνφει διάφορα δευτερεφοντα και -πιςτεφουμε ςκόπιμα- αγνοεί ςθμαντικά
κεντρικά και χρόνια προβλιματα του ακαδθμαϊκοφ χϊρου και εμπεριζχει ςτοιχεία των οποίων
θ ςυνταγματικότθτα αμφιςβθτείται ζντονα.
Σο Προεδρείο τθσ Ομοςπονδίασ κεωρεί ότι το ςυγκεκριμζνο κείμενο του Τπουργείου Παιδείασ
δεν μπορεί με κανζνα τρόπο να αποτελζςει τθ βάςθ για τθ διαβοφλευςθ, μια διαβοφλευςθ που
ζχει άλλωςτε ξεκινιςει εδϊ και χρόνια και που είχε μζχρι τϊρα ωσ αποτζλεςμα αρκετζσ
επεξεργαςίεσ και προτάςεισ, που όμωσ δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ. Σο Προεδρείο τθσ
Ομοςπονδίασ κα ςυνεχίςει το διάλογο ςτα όργανά τθσ και κυρίωσ ςε όλουσ τουσ υλλόγουσ
μελϊν ΔΕΠ. Πρόκεςθ μασ είναι αυτό το κζμα να αναδειχτεί ςε κεντρικό ςτον προςυνεδριακό
διάλογο ςτθν πορεία προσ το 10ο υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ.
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Η Ομοςπονδία, ζχοντασ πλιρθ επίγνωςθ των ζντονα τραυματικϊν εμπειριϊν που ζηθςε το
πανεπιςτιμιο πρόςφατα εξαιτίασ προςπακειϊν επιβολισ «μεταρρυκμίςεων», κάνει ζκκλθςθ
ςε όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ του ακαδθμαϊκοφ χϊρου για νθφαλιότθτα και ςφνεςθ, πράγμα που κα
επιτρζψει τθ διεξαγωγι ενόσ παραγωγικοφ διαλόγου υψθλοφ επιπζδου.
Κοινι προςπάκεια όλων μασ κα πρζπει να είναι θ αδιατάραχτθ λειτουργία του Πανεπιςτθμίου
παράλλθλα με τθν αγωνιςτικι διεκδίκθςθ των αιτθμάτων για τθν ανάταξθ του πανεπιςτθμίου
χωρίσ να καταςτραφοφν και να διαλυκοφν ςε λίγεσ μζρεσ ι βδομάδεσ αυτά, που με πολφ κόπο
και μεράκι δθμιουργικθκαν μετά από πολλά χρόνια ι δεκαετίεσ.
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