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Προς Υπουργό Παιδείας, Καθ. κ. Α. Λοβέρδο
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω την μεγάλη αγανάκτηση των πανεπιστημιακών συναδέλφων για την
επίθεση που έχει εξαπολυθεί τα τελευταία 4 χρόνια εναντίον των ελληνικών Πανεπιστημίων από τους 2
προηγούμενους Υπουργούς Παιδείας και η οποία συνεχίζεται και από σας.
Η αποδυνάμωση των 8 μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας μέσω των επικείμενων απολύσεων του
40% του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού τους, είναι καθοριστική για την υποβάθμιση της
λειτουργίας τους.
Η πολιτική του Υπουργείου σε σχέση με τις μετεγγραφές των φοιτητών επιδεινώνει την κατάσταση στα
ΑΕΙ. Με την πολιτική που ακολουθείται, τα περιφερειακά και τα μικρότερα Πανεπιστήμια οδηγούνται σε
πλήρη αποδυνάμωση και απαξίωση ενώ τα κεντρικά και μεγαλύτερα Ιδρύματα επιβαρύνονται
περισσότερο. Ήδη την τελευταία χρονιά, πριν από τις ρυθμίσεις του τελευταίου έτους, σε πολλά τμήματα
ο τελικός αριθμός των φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών, διπλασιαζόταν σε σχέση με
τους εισαγόμενους από τις εξετάσεις.
Φαίνεται επιπλέον ότι το Υπουργείο δεν έχει σχέδιο για το χάρτη της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη
χώρα μας, αφού από τη μία πλευρά μειώνει την κρατική επιχορήγηση στα Πανεπιστήμια κι από την άλλη
ανακοινώνει την ίδρυση νέων τμημάτων (σήμερα – Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων, πριν 1,5 χρόνο – τμήμα
Πληροφορικής στη Λαμία) χωρίς επαγγελματική προοπτική.
Παράλληλα, προαναγγέλλει νέα μείωση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων κατά 29%. Με αυτή τη
νέα μείωση, η συνολική περικοπή της χρηματοδότησης φτάνει το 80% στα κεντρικά πανεπιστήμια τα
τελευταία 4 χρόνια.
κ. Υπουργέ,
αυτή η πολιτική οδηγεί τα Δημόσια Πανεπιστήμια στην κατάρρευση και την απαξίωση. Ωστόσο, το όνειρο
της κάθε ελληνικής οικογένειας είναι να σπουδάσει τα παιδιά της στο Πανεπιστήμιο και τα Πανεπιστήμιά
μας, μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών μας, της έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης που (σε
αντίθεση με την υποχρηματοδότηση και τις τεράστιες δυσκολίες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία)
παραμένουν σε αξιοζήλευτα επίπεδα, και είναι ο μοναδικός μοχλός ανάπτυξης που διαθέτει η κοινωνία
μας για να βγει από την κρίση.
Η ελληνική κοινωνία δεν θέλει την απαξίωση και κατάρρευση των Πανεπιστημίων μας και δεν θα
συγχωρήσει αυτή την κατάσταση. Σας καλούμε να αλλάξετε πολιτική και να στηρίξετε τα Πανεπιστήμια.
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