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Παρέµβαση Πρωτοβουλίας Α-Λέκτωρ για το Σχέδιο Νόµου
Το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε εν µέσω θέρους στη Βουλή, χωρίς ουσιαστικό
διάλογο και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της πανεπιστηµιακής κοινότητας, δεν
αποσκοπεί στην επίλυση των παραδεδεγµένων προβληµάτων του ελληνικού
Πανεπιστηµίου. Απεναντίας, ως στόχο του έχει τη µετάλλαξή του προς µια
κατεύθυνση που εναντιώνεται στην ίδια την έννοια του Πανεπιστηµίου, έτσι όπως
µάς έχει κληροδοτηθεί τόσο από την ευρωπαϊκή, διαφωτιστική παράδοση, όσο και
από τους αγώνες για τον εκδηµοκρατισµό της ελληνικής κοινωνίας, εντός και εκτός
Πανεπιστηµίου.
Πιο συγκεκριµένα, το σχέδιο νόµου τοποθετείται στον αντίποδα στοιχειωδών
αντιλήψεων περί επιστηµονικής πειθαρχίας, έρευνας και γνώσης: καταργεί επί της
ουσίας τα Τµήµατα που θεραπεύουν συγκεκριµένες επιστήµες και τους Τοµείς που
αντιστοιχούν σε επιµέρους γνωστικές περιοχές· ανάγει τη Σχολή στη βασική
ακαδηµαϊκή µονάδα· επιβάλλει τη λογική του εξατοµικευµένου για κάθε φοιτητή και
φοιτήτρια συνδυασµού πιστωτικών µονάδων· τέλος, εξωθεί σε µείωση του χρόνου
υποχρεωτικής φοίτησης. Παράλληλα, το σχέδιο νόµου καταστρέφει το ενιαίο πτυχίο
που συνεπάγεται ίσα επαγγελµατικά δικαιώµατα για τους/τις απόφοιτους/ες οµοειδών
Tµηµάτων. Η αποσύνδεση των προπτυχιακών από τις µεταπτυχιακές σπουδές, µέσω
της δηµιουργίας ξεχωριστών Σχολών για τις τελευταίες, προοικονοµεί τον περαιτέρω
κατακερµατισµό και συνεπώς την αποσάθρωση της παραγόµενης και παρεχόµενης
επιστηµονικής γνώσης.
Παρατηρείται ότι οι αξίες της δηµοκρατίας και της δηµοσιότητας, επίσης συστατικές
της προαναφερθείσας παράδοσης, θεωρούνται πλέον παρωχηµένες. Αντί αυτών, και
στο όνοµα µιας ασαφούς έννοιας «κοινωνικής λογοδοσίας», προτείνεται ένα
υπερσυγκεντρωτικό και αδιαφανές µοντέλο διοίκησης µε συσσώρευση ακαδηµαϊκών
και διοικητικών εξουσιών σε εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες, ως «προσόντα» των
οποίων αναγνωρίζονται αοριστολογικά η «διάκριση […] στην κοινωνική, οικονοµική
ή πολιτιστική ζωή […] και η γνώση και εµπειρία από θέση ευθύνης». Η
πανεπιστηµιακή κοινότητα, από συλλογικότητα οµοίων –που διακρίνονται µεταξύ
τους λόγω της ερευνητικής και διδακτικής τους εµπειρίας– µετατρέπεται σε µια
ιδιαίτερα αυταρχική δοµή. Εξάλλου, η άµιλλα µεταξύ συναδέλφων αντικαθίσταται
από τον επιβεβληµένο ανταγωνισµό σε έναν αγώνα δρόµου για την εξασφάλιση
πιστοποίησης και κονδυλίων. Ο χρόνος της σκέψης και της έρευνας, ο χρόνος του
αναστοχασµού και της γραφής θεωρούνται περιττοί. «Ο χρόνος είναι χρήµα»: η
ύψιστη αρχή της αγοράς έρχεται τώρα να αλώσει και το Πανεπιστήµιο. Αφού η

Πολιτεία αποσύρεται από την υποχρέωση επαρκούς χρηµατοδότησης της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το Πανεπιστήµιο είτε θα είναι ανταποδοτικό σύµφωνα µε
τους όρους της αγοράς είτε δεν θα υπάρχει. Και στην πρώτη περίπτωση, όµως, θα
έχει πάψει να είναι Πανεπιστήµιο, δηλαδή χώρος ελεύθερης παραγωγής και
µετάδοσης γνώσης καθώς και άσκησης της κριτικής σκέψης.
Το πνεύµα του σχεδίου νόµου χαρακτηρίζεται επίσης από την κατασυκοφάντηση των
πανεπιστηµιακών λειτουργών και του έργου που έχει επιτελέσει το υποτιµητικά
αποκαλούµενο «Πανεπιστήµιο της µεταπολίτευσης». Όπως και η συντονισµένη
προπαγάνδα που προετοίµασε την επεξεργασία του και εξακολουθεί να το συνοδεύει,
έτσι και το σχέδιο νόµου καθαυτό εδράζεται στην ανυπόστατη θέση σύµφωνα µε την
οποία το Πανεπιστήµιο όπου σπουδάσαµε οι περισσότεροι από εµάς και µάς έδωσε
τα εφόδια για να συνεχίσουµε –είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό–, οι καθηγητές
από τους οποίους διδαχτήκαµε, οι συνάδελφοι που µας εξέλεξαν, και συνεπώς εµείς
οι ίδιοι οι υπό διορισµό πανεπιστηµιακοί είµαστε επιστηµονικά και ηθικά ανάξιοι,
οκνηροί, αποµονωµένοι από τη διεθνή επιστηµονική πραγµατικότητα. ∆εν µπορούµε
να δεχτούµε αυτή την απαξίωση, ούτε την εκ προοιµίου απόρριψη της επιστηµονικής
παραγωγής στην ελληνική γλώσσα ως κατώτερης.
Εξίσου απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι, σε µια περίοδο βαθύτατης οικονοµικής
κρίσης, η οποία έχει πλήξει το µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής κοινωνίας,
επιδιώκεται η δραστική µείωση του αριθµού των φοιτητών/τριών, η κακώς
εννοούµενη εντατικοποίηση των σπουδών και η µετακύλιση του κόστους τους στην
ελληνική οικογένεια. Για τους/τις φοιτητές/τριες µας διεκδικούµε συνθήκες σπουδών
καλύτερες και όχι χειρότερες από τις δικές µας. ∆ιεκδικούµε δωρεάν προπτυχιακές
και µεταπτυχιακές σπουδές, σίτιση και στέγαση, άρτιες βιβλιοθήκες και εξοπλισµένα
εργαστήρια, δωρεάν συγγράµµατα, αύξηση και όχι κατάργηση των υποτροφιών ή
αντικατάστασή τους από δάνεια που θα ωφελούν µόνο τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα.
Η πολιτική ηγεσία διατείνεται πως το σχέδιο νόµου προάγει τη συνταγµατικά
κατοχυρωµένη δηµόσια και δωρεάν πανεπιστηµιακή παιδεία, και διασφαλίζει το
αυτοδιοίκητο του Πανεπιστηµίου. Όπως ωστόσο γνωρίζουµε, η διαµάχη γύρω από τις
λέξεις είναι µια διαµάχη γύρω από τα πράγµατα. ∆εν µπορούµε να δεχτούµε το
σχέδιο νόµου διότι, βασιζόµενο στη συστηµατική διαστρέβλωση του νοήµατος των
λέξεων αυτών, καθυποτάσσει το Πανεπιστήµιο σε λογικές αλλότριες προς τον σκοπό
του, ετοιµάζοντας έτσι την καταστροφή του.

