ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ A.Π.Θ.

Θέσεις για το σχέδιο δράσης του ΕΣ∆ΕΠ-ΑΠΘ
Από τις αρχές ∆εκεµβρίου, η εξέγερση της νεολαίας ανέδειξε τη βαθιά κοινωνική και
πολιτική κρίση η οποία µαστίζει τη χώρα, διαµορφώνοντας µια πρωτόγνωρη και ιδιόµορφη
πολιτική κατάσταση µε απρόβλεπτη έκβαση. Ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και ερευνητές
αισθανόµαστε πλήρως τις ευθύνες µας απέναντι στους νέους και στις νέες, οι οποίοι
εξέφρασαν ρητά την απογοήτευσή τους από τη στάση της πολιτείας, γεγονός που δεν
επιτρέπεται να καλυφθεί από τις µετέπειτα εξελίξεις.
Στο επίκεντρο της σηµερινής κρίσης βρίσκεται η κρίση της Παιδείας, ως αποτέλεσµα των
πολιτικών που εφαρµόστηκαν την τελευταία δεκαπενταετία. Το ισχύον σύστηµα προάγει
τον ανταγωνισµό και την εµπορευµατοποίηση διπλωµάτων, αντί της συνεργασίας και της
ουσιαστικής γνώσης. Την αποστήθιση και την εφαρµογή συνταγών, αντί της κρίσης και
σύνθεσης. Την κοινωνική απαξίωση και την οικονοµική εξαθλίωση των διδασκόντων, αντί
της αναβάθµισής τους. Υποβιβάζει έτσι τη ∆ηµόσια Παιδεία προς όφελος των ιδιωτικών
συµφερόντων.
Οι εξαγγελίες για «διάλογο για την κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων» (ενώ στην
ουσία απλώς προαλείφεται η µετατόπισή τους έναν χρόνο µετά) δεν πείθουν, εφόσον
προέρχονται από µια κυβέρνηση που έχει επιδείξει άρνηση ουσιαστικού διαλόγου και
εχθρότητα προς τη ∆ηµόσια Παιδεία, παρά τις διακηρύξεις, µε τελευταίο κατόρθωµα την
πριµοδότηση των ιδιωτικών Κολεγίων, παραβιάζοντας το άρθρο 16 του Συντάγµατος.
Καλούµε τα ακαδηµαϊκά όργανα των ΑΕΙ, τους Συλλόγους διδασκόντων και την
ΠΟΣ∆ΕΠ, τις συλλογικότητες των φοιτητών, το κάθε µέλος της πανεπιστηµιακής
κοινότητας ξεχωριστά, να δηµιουργήσουµε και να διασφαλίσουµε από κοινού τις πολιτικές
και ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις για ένα ζωντανό Πανεπιστήµιο που λειτουργεί
ακαδηµαϊκά, που είναι χώρος γνώσης, ελεύθερου διαλόγου και αµφισβήτησης των κάθε
λογής κατεστηµένων. Καλούµε όλους να αναλάβουµε πρωτοβουλίες συζήτησης
συγκεκριµένων προβληµάτων, υπερασπιζόµενοι το πανεπιστηµιακό άσυλο και
αποκρούοντας την ανατροφοδότηση των ποικίλων µορφών βίας και αυθαιρεσίας, οι οποίες
παρέχουν
προσχήµατα
στις
πολιτικές
της
αστυνοµικής
καταστολής.
Με βάση τα παραπάνω, η Συσπείρωση Πανεπιστηµιακών Α.Π.Θ. προτείνει ως άξονες
δράσης του ΕΣ∆ΕΠ/ΑΠΘ τα παρακάτω:
1. ∆ιεκδικήσεις περί τα οικονοµικά του Πανεπιστηµίου και των πανεπιστηµιακών.
Το ζήτηµα αυτό θεωρούµε ότι είναι απολύτως συναφές µε το επόµενο (βλ. 2).
Εποµένως, ένας από τους κεντρικούς συνδικαλιστικούς µας στόχους θα πρέπει να
είναι οι αγώνες µας για τα οικονοµικά των πανεπιστηµιακών. Άλλος συναφής
κεντρικός µας στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της χρηµατοδότησης των
Πανεπιστηµίων. Πιο συγκεκριµένα, διεκδικούµε γενναία αύξηση της δηµόσιας
χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων και της έρευνας, µε παράλληλη ενσωµάτωση
όλων των επιδοµάτων στον βασικό µισθό των µελών ∆ΕΠ, ο οποίος θα πρέπει να
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ξεκινά από τα 2.000 ευρώ καθαρά για τον νεοδιοριζόµενο λέκτορα και να
αυξάνεται αναλόγως για τις υπόλοιπες βαθµίδες.
∆ιασφάλιση του δηµόσιου και ακαδηµαϊκού χαρακτήρα του Πανεπιστηµίου και
περιορισµός της διάβρωσης των πανεπιστηµιακών θεσµών από την ιδιωτικοποίηση
και τους µηχανισµούς της αγοράς. Προτείνουµε να εργαστούµε από κοινού µε όλες
µας τις δυνάµεις για την υπεράσπιση του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ως προς τη χρηµατοδότηση,
του ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ως προς τις λειτουργίες και του ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ως προς
το περιεχόµενο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Υπεράσπιση του άρθρου 16 του
Συντάγµατος, διαβούλευση µε τις πολιτικές δυνάµεις για το Νόµο για τα ΚΕΣ.
∆ιεκδίκηση και διασφάλιση της διαφάνειας, της δηµοκρατίας και της
ισοπολιτείας στις λειτουργίες των οργάνων διοίκησης όλων των βαθµίδων.
Εφαρµογή της δηµοκρατίας µέσα στα Τµήµατα. Ανάδειξη και καταγγελία των
περιπτώσεων κακοδιοίκησης σε βάρος συναδέλφων. Πιο συγκεκριµένα,
διερευνούµε και αναδεικνύουµε κάθε φαινόµενο αντιδηµοκρατικών και
αντιακαδηµαϊκών διαδικασιών στα θεσµικά όργανα του ΑΠΘ, όπως για παράδειγµα
όσα καταγγέλθηκαν σε ορισµένα Τµήµατα του ΑΠΘ και συζητήθηκαν τον τελευταίο
καιρό. Ζητούµε από όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας να συµβάλουν
στην προσπάθεια αυτή, δηµοσιοποιώντας κάθε θεσµική παρεκτροπή ή
καταστρατήγηση των δηµοκρατικών και ακαδηµαϊκών διαδικασιών, από όπου κι αν
προέρχονται.
Απαιτούµε την αύξηση των µόνιµων θέσεων ∆ΕΠ όλων των βαθµίδων, ώστε να
πάψουν και οι διδάσκοντες βάσει του Π.∆. 407/80 να τελούν «υπό οµηρία».
∆ιάλογος εντός της πανεπιστηµιακής κοινότητας του Α.Π.Θ. για τα µείζονα
ζητήµατα του Πανεπιστηµίου. Ενδεικτικά αναφέρουµε την υπεράσπιση του δηµόσιου
χώρου και φύλαξη του πανεπιστηµίου, υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα του
πανεπιστηµίου, οικονοµικά των πανεπιστηµίων και των πανεπιστηµιακών ( µε
παρεµβάσεις του ΕΣ∆ΕΠ (∆.Σ. και Γ.Σ.), στη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές αρχές,
µε εκδηλώσεις και ανοικτές συζητήσεις µε αξιοποίηση του Dialogos-ESDEP κ.α.).
Οργάνωση από τον ΕΣ∆ΕΠ και από την ΠΟΣ∆ΕΠ, σε συνεργασία και µε τους
άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, ανοιχτού δηµόσιου διαλόγου εφ’ όλης της ύλης για
την αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Παιδείας, ενώπιον της κοινωνίας, µε αρθρογραφία
στον τύπο, ανοιχτές εκδηλώσεις στην πόλη κ.α.
Πρόταση στην κυβέρνηση, αν θέλει πραγµατικά να ευνοήσει έναν τέτοιο διάλογο,
να αποσύρει τις αντιεκπαιδευτικές ρυθµίσεις που έχουν καταγγελθεί από την
εκπαιδευτική κοινότητα, και να συζητήσει σοβαρά την σηµαντική αύξηση της
χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων και την αλλαγή των πολιτικών εκείνων οι
οποίες έχουν δηµιουργήσει τα σηµερινά αδιέξοδα στην παιδεία.
∆ιάλογος µε την κοινωνία για τα παραπάνω ζητήµατα στην οποία ανήκουµε µε
αρθρογραφία στον τύπο, ανοιχτές εκδηλώσεις στην πόλη κ.α.
Επιδίωξη συναινέσεων και κοινής προσπάθειας όλων των επιµέρους
συλλογικοτήτων που απαρτίζουν τον ΕΣ∆ΕΠ.
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