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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 10Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
Στη περίοδο που διανύουµε ο ελληνικός λαός βρίσκεται µπροστά σε µία άνευ προηγουµένου επίθεση από
την Ε.Ε., την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το κεφάλαιο, που επιχειρούν να πάρουν πίσω ότι οι εργαζόµενοι
έχουν κατακτήσει τα τελευταία 150 χρόνια µε αγώνες και θυσίες. Στόχος τους είναι να αντιµετωπίσουν τη
δυσκολία στην αναπαραγωγή των κερδών, να προετοιµάσουν τη φάση της ανάκαµψης από την καπιταλιστική
οικονοµική κρίση σε βάρος των εργαζοµένων, των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν και προωθούνται τα αντιδραστικά µέτρα για την Παιδεία: το λεγόµενο
«νέο σχολείο», η «αποκαλούµενη» ∆ια Βίου Μάθηση, η ενσωµάτωση της οδηγίας 36/2005 για την
αναγνώριση των κολεγίων, η πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων, τα οποία αποτελούν όχι µόνον ένα
ακόµα µεγάλο βήµα στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης και ταξικής διαφοροποίησης της εκπαίδευσης, αλλά
ξεθεµελιώνουν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Γενικότερος στόχος είναι η εκπαίδευση να προσαρµοστεί απόλυτα στις αναδιαρθρώσεις της καπιταλιστικής
οικονοµίας και στις οι ανάγκες αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του ευρωπαϊκού
κεφαλαίου, να υποταχθεί πλήρως στους στόχους του Μάαστριχτ, της Λισαβόνας και της Μπολόνια. Να
καταστεί εργαστήριο προετοιµασίας των αυριανών «ευέλικτων» εργαζόµενων, που θα πουλούν φτηνά την
εργατική τους δύναµη, θα «κινούνται» από την ηµιαπασχόληση στην ανεργία, από κλάδο σε κλάδο και από
χώρα σε χώρα, ανάλογα µε τα πεδία κερδοφορίας που αναζητούν κάθε φορά οι διάφοροι µονοπωλιακοί
όµιλοι. Να προετοιµάζει τους νέους ως υποταγµένη και χειραγωγήσιµη δύναµη, να τους διαποτίζει µε τις
«αξίες» της πλουτοκρατίας και µε πλήθος αντιεπιστηµονικών και ανορθολογικών αντιλήψεων, πτυχή των
οποίων είναι ο οξυµµένος αντικοµµουνισµός καθ’ έδρας και η καταδίκη των εργατικών και λαϊκών αγώνων
όπου γης.
Παράλληλα η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, τόσο από την εκπαιδευτική όσο και από την ερευνητική της πλευρά,
θεωρείται εδώ και χρόνια µία τεράστια και ώριµη για συγκοµιδή αγορά. Το τεράστιο ενδιαφέρον του
κεφαλαίου για επενδύσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει εκδηλωθεί επίσηµα τόσο µε τις
αποφάσεις της ΕΕ για τον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και τον
αντίστοιχο της έρευνας, όσο και µε τις αποφάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για την
«απελευθέρωση της αγοράς της ανώτατης εκπαίδευσης» µέχρι το 2010.
Αποτέλεσµα της απελευθέρωσης της αγοράς της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα είναι η διεύρυνση του ταξικού
χάσµατος ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, θα διευκολυνθεί η ιδεολογική και πολιτική
κυριαρχία του κεφαλαίου στην κοινωνία και η επίθεση στα εργασιακά, κοινωνικά και δηµοκρατικά
δικαιώµατα.
~ .~ .~
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας επάξια το έργο της κυβέρνησης της Ν∆, φαίνεται αποφασισµένη
να κατεδαφίσει ό,τι έχει αποµείνει από το δηµόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης θεσµοθετώντας
και νοµιµοποιώντας πλήρως την ιδιωτικοποιηµένη – επιχειρηµατική λειτουργία της.
Η ∆ΗΠΑΚ θεωρεί ότι το "πλαίσιο αλλαγών" του Υπουργείου, αλλά και η γενικότερη πολιτική της
κυβέρνησης επιχειρεί να ολοκληρώσει την πλήρη προσαρµογή του Ελληνικού Πανεπιστηµίου στις
στρατηγικές στοχεύσεις του µεγάλου κεφαλαίου. Tο κείµενο διαβούλευσης για τις αλλαγές στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αποτελεί το επιστέγασµα των προηγούµενων αλλαγών στην Παιδεία, στα πλαίσια
των διακηρύξεων της Λισαβόνας και της Μπολόνια.
• Η παρεχόµενη εκπαίδευση και η Παιδεία γενικότερα µετατρέπονται και θεσµικά σε εµπόρευµα. Η
επιστηµονική γνώση µετατρέπεται σε κατάρτιση για τους πολλούς, που θα αναζητούν εργασία ως

•

•

•

•

•
•

•

•

•

φτηνοί, ευέλικτοι, καταρτισµένοι εργαζόµενοι και όχι ως ολοκληρωµένοι επιστήµονες.
Τα ιδρύµατα µετατρέπονται σε επιχειρήσεις παροχής εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών. Η
"οικονοµική" αυτοτέλεια των Ιδρυµάτων στην ουσία σηµαίνει την "ανταµοιβή" των ιδρυµάτων εκείνων
που βρίσκουν χορηγούς, που υποτάσσουν απόλυτα τη λειτουργία τους, τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές τους δραστηριότητες, στις επιδιώξεις των επιχειρήσεων, που γίνονται τα ίδια "Ανώνυµες
Εταιρείες".
Τα προγράµµατα σπουδών ανάγονται σε σηµείο αναφοράς των «παρεχόµενων υπηρεσιών», που θα
διαµορφώνονται και θα παρέχονται από τις Σχολές/ΑΕΙ, ανάλογα µε τις συγκυριακές απαιτήσεις. Τα
ευέλικτα προγράµµατα «ενοτήτων γνώσεων», που δεν έχουν σχέση µε την επιστήµη, θα καθορίζονται
από το πανεπιστήµιο - επιχείρηση και τους χρηµατοδότες του που θα «ανοίγουν τα µάτια» των
φοιτητών για το τι ζητάει η «αγορά». Το «νέο» πανεπιστήµιο καλείται να «εκπαιδεύσει» τους
εργαζόµενους που θέλει η «αγορά», εργαζόµενους πολλών και διαφοροποιηµένων σχέσεων εργασίας µε
ατοµικές συµβάσεις δουλείας.
Τα πτυχία αποσυνδέονται από τα επιστηµονικά αντικείµενα και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Τα
επιστηµονικά αντικείµενα διασπώνται και αντικαθίστανται από πιστωτικές µονάδες. Πανεπιστήµια, ΤΕΙ,
κολλέγια, ΙΕΚ, ΚΕΚ, διάφοροι διοργανωτές σεµιναρίων θα προσφέρουν πιστωτικές µονάδες που θα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη απόκτηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. ∆ηµιουργούνται τεράστιες
προοπτικές για επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση.
Συρρικνώνεται περαιτέρω κάθε έννοια ακαδηµαϊκής ελευθερίας και ανεξάρτητης αναζήτησης της
επιστηµονικής αλήθειας. Στην πράξη καταργείται η βασική έρευνα και προωθείται µόνο η εφήµερη –
εφαρµοσµένη, ως πηγή καινοτοµίας για τις επιχειρήσεις.
Οι βασικές λειτουργίες των ιδρυµάτων ανατίθενται στους εκπροσώπους του µεγάλου κεφαλαίου, των
«δυνάµεων της αγοράς». Η διοίκηση περνάει και τυπικά στον έλεγχο των επιχειρήσεων.
Η κρατική χρηµατοδότηση θα γίνεται µε προγραµµατικές συµφωνίες – συµβόλαια επιχειρηµατικού
χαρακτήρα (τα γνωστά από το 2007 4-ετή συµβόλαια) και µε κριτήρια «ανταγωνιστικότητας». Τα
πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ θα αναζητούν χορηγούς και φοιτητές-πελάτες, θα επιβάλουν δίδακτρα.
Σχολές και τµήµατα µε µειωµένες δυνατότητες στην αναζήτηση πόρων από την «αγορά» θα απειλούνται
άµεσα µε οικονοµικό στραγγαλισµό.
Χειροτερεύουν οι συνθήκες έρευνας και διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των
κατώτερων βαθµίδων. Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των ΑΕΙ εξατοµικεύται. Οι αµοιβές
διασπώνται σε ένα ελάχιστο και σε πριµ αποδοτικότητας. Οι Λέκτορες µετατρέπονται σε αποκλειστικά
διδακτικό προσωπικό χωρίς δυνατότητες ακαδηµαϊκής εξέλιξης.
Με την κάρτα του φοιτητή και τα φοιτητικά δάνεια, οι φοιτητές και σπουδαστές υποθηκεύουν όλη τους
τη ζωή ήδη από τα φοιτητικά χρόνια στις τράπεζες, για να αντεπεξέλθουν στο κόστος σπουδών, που
ήδη και σήµερα είναι βαρύ φορτίο για τη λαϊκή οικογένεια.
Όλες αυτές οι αλλαγές συµπληρώνονται από τη λεγόµενη «αξιολόγηση και λογοδοσία» που θα γίνεται
µε κριτήρια το τζίρο και τα απονεµόµενα πτυχία.

Η ∆ΗΠΑΚ απορρίπτει το κείµενο διαβούλευσης του Υπουργείου και τον προσχηµατικό διάλογο της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που επιδιώκει την εξασφάλιση της µέγιστης συναίνεσης της πανεπιστηµιακής
κοινότητας, τη στήριξη του «πλαισίου αλλαγών» και τη συµβολή της στην υλοποίησή του. Απορρίπτει και τα
κείµενα των προτάσεων που κατέθεσαν ορισµένα ΑΕΙ γιατί δεν απαντούν στα σύγχρονα προβλήµατα της
Παιδείας, δεν θίγουν το αντιδραστικό νοµικό πλαίσιο που θεσµοθέτησε η Ν∆, υιοθετούν τα βασικά
σηµεία των θέσεων του υπουργείου και συµβάλλουν στην εξειδίκευση πολλών από αυτά. Παράλληλα
προωθούν την επιδίωξη να αναθέσει η κυβέρνηση στα ίδια τα ιδρύµατα, αντί στο «Συµβούλιο
∆ιοίκησης», να υλοποιήσουν το «πλαίσιο αλλαγών» που προωθεί. Αποδεικνύεται ότι µε κάλυµµα την
"αποδοκιµασία του κειµένου διαβούλευσης" της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τα κείµενα των επιτροπών
αποτελούν όχηµα για να περάσουν οι αντιδραστικές αλλαγές από το παράθυρο.
~ .~ .~

Στις σηµερινές συνθήκες έντασης της επίθεσης στο σύνολο των λαϊκών κατακτήσεων έχει ιδιαίτερη αξία η
αποκάλυψη και η πολιτική καταδίκη όλων όσων στηρίζουν έµπρακτα το «πλαίσιο αλλαγών» της κυβέρνησης
για το επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο, που συµβάλλουν στη διαβούλευση και στη συγκεκριµενοποίηση
πλευρών του κειµένου του υπουργείου, που υπονοµεύουν τις κινητοποιήσεις και τις αγωνιστικές
διεκδικήσεις του κλάδου, όλων αυτών που αποτέλεσαν και αποτελούν «δούρειο ίππο» στην υλοποίηση των
κατευθύνσεων της «Μπολόνια».
Η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ (ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ/«γιατροί») στήριξε και στηρίζει τις κυβερνητικές
επιλογές, υπονόµευσε τις κινητοποιήσεις και κάθε διεκδίκηση του κλάδου. ∆ιοργάνωσε «συνέδρια» µε
προκαθορισµένους οµιλητές συγκεκριµένων απόψεων, που λειτούργησαν ως βήµα προβολής της
κυβερνητικής πολιτικής και επένδυσής της µε «επιστηµονική αίγλη». Ανταµείβεται µε 5 εκατοµµύρια Ευρώ
µέσω ΕΣΠΑ, από κοινού µε την Ο.Σ.Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. και την Ε.Ε.Ε, για σύσταση «Κέντρου Μελετών &
Ανάπτυξης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης & Έρευνας», κρατικοδίαιτου µηχανισµού στήριξης των επιλογών
της εκάστοτε εξουσίας. Συµµετέχει στη διαβούλευση στηρίζοντας µε το πολιτικό πλαίσιο και τις προτάσεις
της κυβέρνησης.
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ όλο το προηγούµενο διάστηµα αναζητούσε «οµόφωνες» αποφάσεις και κοινή δράση µε
την ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ. Η κριτική της στο πλαίσιο αλλαγών της κυβέρνησης δίνει βαρύτητα σε πλευρές
νοµικού χαρακτήρα ή/και ηθικής (σντισυνταγµατικότητα, απόκρουση συκοφαντικών επιθέσεων, κτλ) ενώ
απουσιάζει η πολιτική/οικονοµική πλευρά του «πλαισίου αλλαγών» (εφαρµοζόµενες πολιτικές ΕΕ, κτλ) και
κάθε αναφορά στο επιχειρηµατικό πανεπιστήµιο του σήµερα και του αύριο. Μέλη και στελέχη της
συµµετέχουν στη διαµόρφωση προτάσεων συµµετέχοντας στο διάλογο µε τις προτάσεις του υπουργείου. Οι
παλινωδίες της τόσο για τη διαβούλευση όσο και για τις κινητοποιήσεις υπονόµευσαν την έκφραση της
αντίθεσης της πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας και την αγωνιστική στάση των συναδέλφων
απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης.
~ .~ .~
Η ∆ΗΠΑΚ δεν αποδέχεται την υπάρχουσα κατάσταση, ούτε αποδέχεται να γίνει πρόσχηµα για την
ολοκληρωτική παράδοσή της στις επιδιώξεις των µονοπωλίων. Έχει επανειληµένα προβάλει/καταθέσει τις
θέσεις της για τη διαµόρφωση µιας Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δηµόσιας και δωρεάν,
σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, µε δηµοκρατική λειτουργία, κεντρικά σχεδιασµένης, που θα υπηρετεί έναν
δρόµο ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού. Μιας Ανώτατης Εκπαίδευσης που:
• Φιλοδοξεί να ενώσει όλες τις διαθέσιµες επιστηµονικές δυνάµεις, για να φωτίσει τους τρόπους που η
ανθρωπότητα θα ελευθερωθεί από τα δεσµά των καταναγκασµών της φυσικής και κοινωνικής
πραγµατικότητας.
• ∆ε θεωρεί καµία επιστήµη περιττή, όπως σήµερα γίνεται µε όλους εκείνους τους τοµείς που δεν
προσελκύουν χρήµα, ούτε υπάρχουν σε αυτήν επιστήµονες που πλεονάζουν.
• Ετοιµάζει επιστηµονικό δυναµικό ικανό να αναπτύξει στο έπακρο τις παραγωγικές και πνευµατικές
δυνατότητες της χώρας µας.
• Εξασφαλίζει την πρόοδο και την ευηµερία του λαού της χώρας µας.
Η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να λειτουργεί µε ενιαίο πρόγραµµα στις βασικές κατευθύνσεις της που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της επιστήµης. Σε µια Ανώτατη Εκπαίδευση µε
τους παραπανω στόχους και χαρακτηριστικά δε θα υπάρχουν σχολές και τµήµατα πολλών κατηγοριών,
ταχυτήτων, ακαδηµαϊκών επιπέδων, επαγγελµατικών προοπτικών, όπου σήµερα η πρόσβαση είναι στοιχείο
κυρίως οικονοµικών δυνατοτήτων και λιγότερο ικανοτήτων.
Στα πλαίσια αυτά, οι γενικοί άξονες της Παιδείας την οποία αγωνίζεται η ∆ΗΠΑΚ είναι:
•

Αναµόρφωση της οργάνωσης και του περιεχοµένου ενιαίων προγραµµάτων σπουδών ανά επιστηµονικό
αντικείµενο, που θα εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές αρχές της έρευνας και θα παρέχουν
επιστηµονική ειδίκευση και πλήρη επαγγελµατική επάρκεια µε την απόκτηση του πτυχίου, σε ένα ενιαίο
κύκλο προπτυχιακών σπουδών.
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Ενιαίο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που να οδηγεί στην παραγωγή νέας γνώσης και θα καταλήγει
αποκλειστικά σε διδακτορικό δίπλωµα.
Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισµό. ΑΥΞΗΣΗ των
δαπανών για την παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισµού. Κάλυψη των ελλείψεων της δηµόσιας
Εκπαίδευσης (µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδοµή, δωρεάν παροχή βιβλίων και
συγγραµµάτων, σίτιση - στέγαση για όλους κ.ά.).
Επαναπροσδιορισµός της έρευνας, ώστε η αποστολή της να µην καθορίζεται από τα ιδεολογικά,
πολιτικά, οικονοµικά συµφέροντα των επιχειρηµατιών, αλλά να υπηρετεί το λαό. Χρηµατοδότησή της
από τον κρατικό προϋπολογισµό για να καλύπτονται µε επάρκεια όλοι οι τοµείς της και να συµµετέχει σ'
αυτήν το σύνολο των ιδρυµάτων και ερευνητών. Τριπλασιασµός των δηµόσιων δαπανών για την έρευνα.
Θωράκιση του δηµόσιου χαρακτήρα του πανεπιστηµίου µε επαρκείς αµοιβές των λειτουργών του, που
ταυτόχρονα να έχουν ως πλήρη και αποκλειστική απασχόληση την ενασχόληση µε την επιστηµονική
έρευνα και διδασκαλία, χωρίς να υποβάλλονται σε εκβιασµούς για να γίνουν επιχειρηµατίες ή
υπεργολάβοι και υπάλληλοι επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Απάλειψη κάθε δυνατότητας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δηµιουργίας εταιρειών οποιοδήποτε
τύπου (κερδοσκοπικές, εµπορικές, τεχνοβλαστοί, ΙΕΚ, ΚΕΚ, κτλ) είτε από τα ίδια τα πανεπιστήµια, είτε
από µέλη ∆ΕΠ.
Καθιέρωση ενιαίου βασικού δωδεκάχρονου υποχρεωτικού σχολείου για τη διεύρυνση της γενικής
εκπαίδευσης, ώστε να πάψει η πρόωρη επαγγελµατική επιλογή και εκπαίδευση, πριν τη συµπλήρωση του
σύγχρονου µορφωτικού έργου του σχολείου και την ενηλικίωση του νέου ανθρώπου. Σχολείο που θα
βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν τους νόµους της φύσης και της κοινωνίας, τη θέση και το ρόλο
τους µέσα σ' αυτή.
Κατάργηση του αναχρονιστικού-αντιεπιστηµονικού διαχωρισµού σε πανεπιστηµιακή και µη
πανεπιστηµιακή-τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση.
Ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν συστήµατος επαγγελµατικών σχολών µετά τη
δωδεκάχρονη εκπαίδευση, ενταγµένων στο εκπαιδευτικό σύστηµα για όσα επαγγέλµατα δε χρειάζονται
πανεπιστηµιακές σπουδές.
Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων, εξασφάλιση δωρεάν συγγραµµάτων, σίτισης και στέγασης όλων των
φοιτητών. Παροχή υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
~ .~ .~

Η αναγκαία αναµόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς σύγκρουση µε
τους µηχανισµούς της ΕΕ, του ∆ΝΤ, του ΟΟΣΑ και των άλλων κέντρων που καθοδηγούν και υπαγορεύουν
την πολιτική στην παιδεία, στην εργασία, συνολικά στην κοινωνική ζωή. Το καθήκον αυτό επαφίεται στους
φοιτητές, στους διδάσκοντες και στους εργαζόµενους σε Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα που
εντάσσουν τις φιλοδοξίες και την αγωνιστικότητά τους στην προσπάθεια για την απαλλαγή της ανθρώπινης
ζωής από το µόχθο, τις στερήσεις, την άγνοια, τις προλήψεις. Επαφίεται στο λαϊκό κίνηµα να εντάξει το
καθήκον αυτό στον αγώνα του για µια καλύτερη κοινωνία.
Οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι που δεν έχουν υποκύψει στην λογική του «Πανεπιστήµιου-Α.Ε.»
οφείλουν να αγωνιστούν για µια Παιδεία που θα υπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες του λαού και
όχι του κεφαλαίου. Για άλλο δρόµο ανάπτυξης, όπου οι άνθρωποι του µόχθου θα καρπώνονται τον
πλούτο που παράγουν. Για µια κοινωνία που θα έχει ως κινητήρια δύναµη την ανθρώπινη ευηµερία και
όχι το επιχειρηµατικό κέρδος.
Στην κατεύθυνση αυτή η ∆ΗΠΑΚ σας καλεί σε οργανωµένη αντίδραση στην αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του µνηµονίου, της Ε.Ε. και των υποστηριχτών της. Σας καλεί σε κοινό αγώνα µε
το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και µε αυτόν που βαδίζει το ταξικό εργατικό κίνηµα.
∆εκέµβρης 2010

