ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Π.
Η Συνέλευση του τμήματος, υπερασπιζόμενη την ακαδημαϊκή του ταυτότητα ως τμήματος
δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου, αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο και στο σύνολό του
το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Νέοι
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».
2. Η Συνέλευση του τμήματος λαμβάνει τη θέση αυτή, επικαλούμενη την ιστορία του
τμήματος και τον σεβασμό προς την ακαδημαϊκή του ταυτότητα, δηλαδή προς το ενιαίο
και πλήρες των σπουδών των φοιτητών του, την ακαδημαϊκή αυτονομία του συνόλου
των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και την εγγενή στο λειτούργημα του
πανεπιστημιακού δασκάλου τιμή και αξιοπρέπεια.
3. Η απόρριψη του νομοσχεδίου σχετίζεται τόσο με το σύνολο των άρθρων του, όσο και
με το γενικότερο πνεύμα του. Πνεύμα περαιτέρω αποδόμησης του συνταγματικά
προστατευμένου χαρακτήρα της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης παιδείας, σοβαρής
περιστολής των ακαδημαϊκών ελευθεριών, εμπορευματοποίησης της γνώσης και της
έρευνας.
4. Η αποδόμηση αυτή, που πηγάζει αποκλειστικά και μόνο από οικονομικιστικές επιταγές,
οδηγεί στο αντίθετο από αυτό που υποτίθεται ότι υπηρετεί το εν λόγω νομοσχέδιο:
δηλαδή, όχι στην σύνδεση με την κοινωνία, αλλά στην ουσιαστική υποβάθμιση των
σπουδών των φοιτητών και των πτυχίων τους, και στην υποβάθμιση της έρευνας με την
υπαγωγή της στη λογική του κέρδους των επιχειρήσεων.
5. Ειδικότερα, η Συνέλευση επισημαίνει μερικά μόνο από τα πλέον προβληματικά σημεία
του νομοσχεδίου, το οποίο επιχειρεί:
•

•
•

•

•
•

να ανατρέψει πλήρως τον δημοκρατικό τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων,
αποστερώντας την αυτονομία τους και περιορίζοντας σοβαρά το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πανεπιστημιακών
να τα υποτάξει στην αυθαίρετη κρίση επιχειρηματικών παραγόντων και στη
διαχείριση αμφιβόλου ικανότητας και εγκυρότητας οικονομικών διευθυντών
να αφήσει τις πανεπιστημιακές μονάδες έκθετες σε αυθαίρετες αποφάσεις
εξωπανεπιστημιακών, ουσιαστικά, κύκλων και σε μεθοδεύσεις που μπορεί,
χωρίς κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο, να οδηγήσουν ακόμη και στην εξαφάνισή
τους
με πρόσχημα την ελευθερία και την κινητικότητα, να οδηγήσει σε πλήρη
αποδυνάμωση του ενιαίου, πλήρους και ολοκληρωμένου χαρακτήρα του
προγράμματος σπουδών των τμημάτων
να διευκολύνει περαιτέρω την επιβολή διδάκτρων στα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα
να απομακρύνει τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
των πανεπιστημίων από την εστίαση σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το κύριο
καθήκον τους, δηλαδή, το ερευνητικό και παιδαγωγικό τους έργο

•

να οδηγήσει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε εναγώνια
ανταγωνιστική διεκδίκηση πόρων και σε επαχθή μη επιστημονική άγονη
γραφειοκρατική ενασχόληση. Στο βωμό τους θα θυσιάζεται η ποιότητα της
έρευνας και της διδασκαλίας, αλλά και η ίδια η σχέση μεταξύ καθηγητή και
φοιτητή

6. Η Συνέλευση του τμήματος καταδικάζει τις μεθοδεύσεις του υπουργείου που έχει
αναγάγει σε ιδεολογικό αγώνα την υποταγή των πανεπιστημίων και του συνόλου της
ακαδημαϊκής κοινότητας στην αυθαίρετη βούληση εξωπανεπιστημιακών οντοτήτων.
Οι μεθοδεύσεις αυτές στρέφονται κατά των φοιτητών, κατά του πανεπιστημίου, κατά
της ίδιας της δημόσιας, δωρεάν ανώτατης παιδείας, κατά της ίδιας της ελληνικής
κοινωνίας.
7. Η Συνέλευση επισημαίνει και προειδοποιεί ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα οδηγήσει
με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη αποσάθρωση του αμιγώς ακαδημαϊκού, δημόσιου
και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης παιδείας.

