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Θέμα: Ανεπίτρεπτος υπόγειος σχεδιασμός για επιβολή της συνομοσπονδίας Πανεπιστημίων - ΤΕΙ στα
πλαίσια του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο ΠΔΜ με τα αντίστοιχα ΤΕΙ

Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης από χρόνια έχει διατυπώσει σαφή και ξεκάθαρη θέση
υπέρ της οικειοθελούς συνεργασίας των Ιδρυμάτων του ενιαίου χώρου της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Καλά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνέργιες
μεταξύ των διαφόρων φορέων του ενιαίου χώρου είναι προφανώς επωφελείς για τα ίδια τα
Ιδρυμάτων, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την τοπική κοινωνία αλλά και τη χώρα γενικότερα. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι
 Στο διεθνή χώρο οι (οικειοθελείς) συνέργειες μεταξύ Ιδρυμάτων έχουν μακρά
παράδοση και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαιτέρα επιτυχείς,
 Το νομικό πλαίσιο της χώρας το πρόσφατο αλλά και το προηγούμενο δίδουν την
δυνατότητα για συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων
(εκπαιδευτικές, ερευνητικές, μελετητικές, αναπτυξιακές, κλπ). Αρκετά ιδρύματα έχουν
να επιδείξουν ένα λαμπρό έργο και σε αυτό το πεδίο με θετικές επιπτώσεις ευρύτερα.
Όμως πέραν αυτών η ακαδημαϊκή κοινότητα παρακολουθεί τον τελευταίο καιρό με ανησυχία
και αλλά και οργή την εν κρυπτώ προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και των Διοικήσεων
ορισμένων ΑΕΙ να επιβάλλουν, ενάντια στις αποφάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, ένα
«ιδιότυπο θεσμικό μόρφωμα» που αποκαλούν “Συνομοσπονδία”. Ειδικότερα, μετά την
πρόταση για την ίδρυση ενός Ομόσπονδου Πανεπιστημίου στην Αττική (με την επωνυμία
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ), το Υπουργείο Παιδείας, υποκύπτοντας σε πιέσεις τοπικών βουλευτών,
φερέλπιδων πολιτευτών και άλλων κομματικών παραγόντων, επανήλθε με νέα πρόταση για
την ίδρυση συνομοσπονδίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Η πρόταση αυτή, που διαμορφώθηκε χωρίς προηγούμενη επιστημονική μελέτη και
αντικειμενικά κριτήρια, και συνεπώς στερείται την οποιαδήποτε ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική ή
ερευνητική λογική (όπως άλλωστε και οι περισσότερες προτάσεις του Σχεδίου Αθηνά), οδηγεί
αναπότρεπτα στη δραματική υποβάθμιση της φυσιογνωμίας και της λειτουργίας όλων των
εμπλεκομένων Ιδρυμάτων.
Είναι προκλητική μάλιστα η απόπειρα του Υπουργείου Παιδείας να εξασφαλίσει ένας είδος
«κατασκευασμένης συναίνεσης» στην πρότασή του αυτή από τη Σύγκλητο του Ιονίου
Πανεπιστημίου και τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πράξη

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις όλων των άλλων οργάνων της
πανεπιστημιακής κοινότητας (Βλ. συνημμένα [2]-[6]).
Η ΚΙΠΑΝ καταγγέλλει αυτή την τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και
τονίζει προς κάθε παράγοντα που στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο απεργάζεται οποιαδήποτε
μορφή συνομοσπονδίας ή κοινοπραξίας, ότι αυτή αποτελεί:
1. θεσμική εκτροπή πέραν κάθε συνταγματικής νομιμότητας
2. παραβίαση κάθε έννοιας αυτοτέλειας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
3. απόδειξη ασυνέπειας και έλλειψης σοβαρού σχεδιασμού στην αναγκαία προσπάθεια
ορθολογικού ανασχεδιασμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.
4. Ανατροπή στην πράξη της θεσμικά κατοχυρωμένης δομής εξουσίας (Συμβούλιο
Ιδρύματος - Σύγκλητος- Πρύτανης) σε κάθε εμπλεκόμενο (αυτοδιοικούμενο) Ίδρυμα
Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας –αναλογιζόμενο τις πολλές αρνητικές πλευρές και
συνέπειες- αυτής της συγκεκριμένης κίνησης να μην προχωρήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη
μορφή ομοσπονδοποίησης.
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