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Την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διδακτικού
Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών κατέληξε ομόφωνα μετά από συζήτηση στα εξής:
Ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
εκφράζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή του στον καταστροφικό
νόμο-πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και διατρανώνει την
αταλάντευτη θέση του να συνεχίσει να αγωνίζεται για την προάσπιση του δημόσιου
Πανεπιστημίου και για τη διαρκή βελτίωση της διδασκαλίας, της έρευνας και της
προσφοράς του προς την κοινωνία στον τομέα του πολιτισμού. Οι συγκυριακές
πλειοψηφίες και οι πολιτικές σκοπιμότητες που οδήγησαν στην ψήφιση αυτού του
νόμου είναι και θα παραμείνουν έξω από τη λογική των πανεπιστημιακών δασκάλων,
οι οποίοι συναισθάνονται τη μεγάλη ευθύνη που συνεπάγονται η αποστολή τους και
η υψηλή υποχρέωση που έχουν αναλάβει απέναντι στους φοιτητές τους και την
ελληνική κοινωνία. Ο νέος νόμος:
 Διέπεται

από έναν αδιανόητο για τη δημοκρατική συνείδηση της
ακαδημαϊκής κοινότητας αυταρχισμό και συνιστά ένα μόρφωμα που
υποθάλπει τη διαπλοκή και τη συναλλαγή, εναντίον των οποίων υποκριτικά
ξιφουλκούν οι συντάκτες του.

 Εμπαίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα με την παραχώρηση της ψήφισης

από αυτήν ενός πρύτανη, ο οποίος όμως πρέπει υποχρεωτικά να είναι μια
από τις δύο ή τρεις επιλογές του Συμβουλίου Διοίκησης, και με την
ανακολουθία της μη εκλογής από αυτήν του παντοδύναμου κοσμήτοραμονάρχη.
 Αντιστρατεύεται την επιστήμη και την έρευνα, καθώς με μια πρωτοφανή

ωμότητα καταργεί πλήρως την έννοια του Τομέα και αφανίζει τη διοικητική
και ακαδημαϊκή οντότητα του Τμήματος, καταστρέφοντας έτσι την καρδιά
και τα κύτταρα της επιστημονικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας.
 Οδηγεί σε βέβαιο μαρασμό τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, σε πλήρη

υποβάθμιση τη βασική έρευνα και σε εξαφάνιση την ελεύθερη καλλιέργεια
και προαγωγή της επιστήμης, καθώς επιβάλλει στα Πανεπιστήμια τη
λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς.
 Μετατρέπει τα πτυχία σε απλά πιστοποιητικά δεξιοτήτων και ποικίλης

προέλευσης προσόντων με ημερομηνία λήξης που προσφέρονται από

προγράμματα διετών και τριετών σπουδών και αφήνει τους πτυχιούχους
χωρίς θωράκιση στη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.
 Προδιαγράφει το οριστικό τέλος του δημόσιου Πανεπιστημίου.
 Είναι ανεφάρμοστος στην πράξη λόγω των αβασάνιστων ανατροπών σε
δομές, όργανα και διαδικασίες, λόγω των αντιφάσεων που περιέχει, λόγω
του πρόχειρου και βιαστικού σχεδιασμού του, λόγω του πλήθους των
αντισυνταγματικών ρυθμίσεών του, τις οποίες έχουν εγκαίρως επισημάνει
έγκριτοι νομικοί.
 Τα όποια θετικά σημεία θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς σε κάποιες επί
μέρους ρυθμίσεις του χάνονται μέσα στη γενική αντιεκπαιδευτική
φιλοσοφία του, η οποία καταδικάζει σε αποτυχία κάθε απόπειρα βελτίωσης
των αδυναμιών του.
Ο Σύλλογός μας:
 Καλεί την κυβέρνηση και όσους συνέπραξαν στην ψήφιση του νόμου να
αναλάβουν τις ευθύνες τους, να σταματήσουν τους επικίνδυνους
πειραματισμούς και να προχωρήσουν, έστω και τώρα, στις απαραίτητες
ενέργειες για την αποτροπή της επικείμενης διάλυσης του Πανεπιστημίου.
 Συμφωνεί και στηρίζει την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (29.08.2011).
 Συμφωνεί με την αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων μέχρι και την
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011, καθώς θα αξιοποιήσει το διάστημα που
μεσολαβεί αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των φοιτητών
της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και της κοινής γνώμης, η οποία εδώ και καιρό
είναι θύμα της ενορχηστρωμένης προσπάθειας παραπληροφόρησης και
κατασυκοφάντησης των Πανεπιστημίων.
 Παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση και παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις,
ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να παρέμβει.
 Βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεννόηση με τους άλλους Συλλόγους
Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α. με σκοπό τη στενή συνεργασία, την
ανταλλαγή απόψεων και το συντονισμό της δράσης τους.
 Συγκαλεί νέα Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011,
προκειμένου να σταθμίσει τις εξελίξεις και να αποφασίσει για την περαιτέρω
δράση του.
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Ο Γραμματέας

Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος

