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Θέμα: Απαράδεκτη συστηματική απαξίωση του έργου των ΑΕΙ
Συνάδελφοι,
Με αφορμή ψήφισμα που λάβαμε από το σύλλογο ΕΤΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και το οποίο σας επισυνάπτουμε για ενημέρωση σας , νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε και
εμείς με τη σειρά μας την αγανάκτησή μας για το σοβαρό ζήτημα που αναδεικνύουν οι
συνάδελφοι.
Εδώ και πολλά χρόνια τα ΑΕΙ συστηματικά δέχονται μια ασταμάτητη επίθεση πανταχόθεν.
Περιγράφονται συστηματικά από τα ΜΜΕ ως κέντρα ανομίας και παραβατικότητας και φυσικά
γίνονται πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης από τα εκάστοτε κόμματα της αντιπολίτευσης.
Είναι σπάνιες οι αναφορές στο εξαιρετικό έργο που επιτελείται.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ όλοι κόπτονται για το brain drain που συμβαίνει στη χώρα μας
ουδέποτε γίνεται αναφορά για το από πού προέρχονται όλοι αυτοί οι πραγματικά εξαίρετοι
επιστήμονες που πλέον στελεχώνουν επιχειρήσεις και εταιρείες του εξωτερικού.
Ελάχιστες είναι και οι αναφορές στο κόπο των οικογενειών που για χρόνια μοχθούν ώστε τα
παιδιά τους να λάβουν τη μόρφωση που επιθυμούν και καταλήγουν τελικά να τα ακούν από το
τηλέφωνο ή να τα βλέπουν στις άδειες των γιορτών ή καθημερινά μέσω skype εκεί στο
εξωτερικό…
Ελάχιστες είναι επίσης και οι αναφορές στη μεγάλη προσπάθεια όλου του προσωπικού των ΑΕΙ, οι
οποίοι μέσα από δύσκολες συνθήκες παρέχουν μια σύγχρονη εκπαίδευση με τα απαραίτητα
επιστημονικά εφόδια προς όλους τους αυριανούς επιστήμονες.
Στα ΑΕΙ φυσικά απομένει έτσι χαρακτηριστικά μόνο η ρετσινιά της ανομίας και της
παραβατικότητας και η εν γένει απαξίωση τους.
Ο σκοπός είναι συγκεκριμένος και στα επόμενα χρόνια θα το δούμε να υλοποιείται με τη
δημιουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων, τη σύνδεση των σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση με
δίδακτρα (κάτι που βλέπουμε ήδη με τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά), την ολική κατάργηση της
δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης αφού η υποχρηματοδότηση θα ωθήσει τα ΑΕΙ στην αναζήτηση
πόρων.
Στο ψήφισμά τους οι συνάδελφοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρουν
χαρακτηριστικά:
…” Περιμένουμε από την αστυνομία να πατάξει ολοκληρωτικά την διακίνηση στους συνορεύοντες
με το ΟΠΑ δρόμους, την πολιτεία να φροντίσει τους χρήστες και τα ΜΜΕ να ενημερώνουν σωστά
τον κόσμο για το πρόβλημα και τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας (Πρυτανεία, εργαζόμενοι,

φοιτητές, κάτοικοι και Αστυνομία) για να το λύσουμε και να μένουν μακριά από κάθε πολιτική
ατζέντα και εκμετάλλευση κάθε διεύθυνσης και φοράς..”
Εμείς από τη σειρά μας … “Περιμένουμε από τον ακαδημαϊκό κόσμο να πει όχι στην απαξίωση του
έργου που επιτελείται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, να αντιπαραθέσει στην
άδικη επίθεση που δέχεται το πραγματικό έργο που επιτελείται και με δράσεις να το αναδείξει
ώστε να γίνει γνωστό σε όλους τους πολίτες…”
Το Διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΤΕΠ ομόφωνα συνυπογράφει το ψήφισμα που μας απέστειλε ο
Σύλλογος ΕΤΕΠ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προτίθεται στην επόμενη σύνοδο των
πρυτάνεων να αναδείξει το ζήτημα ως κύριο θέμα και αίτημά της.
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