
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ 

Για τις πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Οι φετινές πρυτανικές εκλογές, έξι χρόνια μετά τις τελευταίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 

γίνονται σε μια περίοδο που, με την πανδημία και τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση προ 

των πυλών, έχουν μεγεθυνθεί στο έπακρο όλες οι συνέπειες των πολιτικών που μετατρέπουν τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα να λειτουργούν με όρους επιχειρήσεων. Τα νέα όργανα διοίκησης που 

θα αναδειχθούν από τις πρυτανικές εκλογές θα αναλάβουν, από την πρώτη κιόλας στιγμή, 

ενεργό ρόλο στην περαιτέρω προώθηση των αντιδραστικών αλλαγών στα πανεπιστήμια κατά 

την ερχόμενη τετραετία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

• Η γενίκευση των διδάκτρων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

• Εισαγωγή διδάκτρων στις προπτυχιακές σπουδές με όχημα την ίδρυση και λειτουργία 

ξενόγλωσσων προγραμμάτων, 

• Μείωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών που κατέχουν μόνιμες σχέσεις 

απασχόλησης και αντικατάστασή με συμβασιούχους. Συρρίκνωση υπηρεσιών και 

αντικατάσταση από ιδιωτικές εργολαβίες. 

• Συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. Μνημόνια 

εμπορευματοποίησης και συνάψεις δανείων από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. 

• Περαιτέρω υποβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ακόμη και διάλυση 

επιστημονικών αντικειμένων, υπέρ της μετατροπής τους σε «πακέτα» συλλογής 

δεξιοτήτων και κατάρτισης 

• Ενίσχυση της διάσπασης και της κατηγοριοποίησης πτυχίων και αποφοίτων 

• Συρρίκνωση της βασικής έρευνας και μετατροπή των υποδομών του ΑΕΙ στην κατεύθυνση 

των «οικονομικά αποδοτικότερων» παροχών «ερευνητικών υπηρεσιών» σε ιδιώτες. 

Μετατροπή των ΕΛΚΕ σε αυτόνομους οργανισμούς προώθησης και διαχείρισης της 

επιχειρηματικής λειτουργίας του ΑΕΙ. 

Κατά την τελευταία δεκαετία έχει γίνει φανερό όσο ποτέ πως όλη η λειτουργία -εκπαιδευτική, 

ερευνητική, διοικητική- των πανεπιστημίων υποτάσσεται πλήρως στις προτεραιότητες της 

καπιταλιστικής οικονομίας, αγνοώντας συνειδητά και προκλητικά τις ανάγκες της κάθε 

επιστήμης και τις λαϊκές ανάγκες. Όλες οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια 

και όσες σχεδιάζονται για το προσεχές μέλλον σε καμιά περίπτωση δε συνοδεύτηκαν από 

κανενός τύπου αναβάθμιση των σπουδών. Παρέμειναν και εντάθηκαν τα οξυμένα προβλήματα 

της υποχρηματοδότησης, της τραγικής έλλειψης υποδομών και διδακτικού προσωπικού, της 

εξαφάνισης κυριολεκτικά μαθημάτων, εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων από τα 

Προγράμματα Σπουδών, επειδή δεν υπάρχουν αίθουσες, εργαστηριακές υποδομές και 

διδάσκοντες να τα διδάξουν. Η πείρα των διδασκόντων, των άλλων εργαζομένων και των 

φοιτητών επιβεβαιώνει το συμπέρασμα αυτό. 

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, χρειάζονται διοικήσεις και όργανα που είναι πρόθυμα 

να αναλάβουν ευθύνη στην προώθηση των αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Καμία πρυτανική αρχή, 

ανεξαρτήτως σύνθεσης, δεν μπορεί στα σημερινά πλαίσια να λύσει τα προβλήματα που 



σχετίζονται με την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, την 

ανύπαρκτη φοιτητική μέριμνα, τις αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις, τις κατευθύνσεις της 

Μπολόνια, τον κατακερματισμό και την κατηγοριοποίηση τίτλων σπουδών και των αποφοίτων. 

Αυτό ακριβώς είναι το έργο που αναλαμβάνουν οι πρυτανικές αρχές, εξειδικεύοντας και 

προωθώντας τη στρατηγική της ΕΕ, την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων 

κυβερνήσεων, όποιες και αν είναι οι πολιτικές αφετηρίες, αναφορές και καταβολές όσων τις 

απαρτίζουν. 

Τα όσα αναφέρουν διακηρυκτικά όλα τα Πρυτανικά σχήματα που κατέρχονται στις φετινές 

πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνουν την εκτίμηση αυτή. Δεν υπάρχει 

ούτε μια πλευρά από τις βασικές στοχεύσεις των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων για την 

ανώτατη εκπαίδευση που να μη δεσμεύονται ότι θα προωθήσουν! Οι διακηρύξεις περί 

«εκσυγχρονισμού», «ακαδημαϊκότητας», «διαφάνειας», «δημοκρατίας», «κοινωνικής ευθύνης» 

κ.ο.κ. αποτελούν περιτύλιγμα για την προώθηση της επιχειρηματικής λειτουργίας του 

πανεπιστημίου. Όλα τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα, πίνουν νερό στο όνομα της “αυτονομίας” 

και της “αυτοτέλειας”, της αναζήτηση πόρων από πηγές πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, 

φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες των φοιτητών και ελαστικοποιώντας 

περαιτέρω τις μορφές εργασίας των εργαζόμενων. Επιδιώκουν τη δημιουργία νέων 

“εκπαιδευτικών προϊόντων” προς πώληση, όπως ξενόγλωσσα, εξ αποστάσεως, διά βίου μάθησης 

ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αναζητούν τρόπους να «συνδεθούν καλύτερα με την 

κοινωνία» και να προβάλλουν τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη, εννοώντας την 

περαιτέρω προώθηση της εμπορευματοποίησης της έρευνας, την πρόσδεση της εκπαιδευτικής 

και ερευνητικής δραστηριότητας σε επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, 

οι φοιτητές δεν έχουν λόγο να προσβλέπουν σε οποιαδήποτε θετική εξέλιξη σε σχέση με την 

κατάσταση που βιώνουν στο πανεπιστήμιο και τις ζωές τους από την επιλογή μεταξύ των 

υποψήφιων πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων. 

Η μόνη βιώσιμη απάντηση στις σημερινές συνθήκες είναι η ενίσχυση της οργάνωσης και των 

αγώνων μας μέσα από τα Σωματεία, το Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, σε 

σύγκρουση με τους σχεδιασμούς κυβέρνησης, ΕΕ, επιχειρηματικών ομίλων για να μην 

πληρώσουμε πάλι εμείς τον λογαριασμό. Για τη διεκδίκηση της αποκατάστασης και 

αναβάθμισης των οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του κλάδου.  

Δεν επιλέγουμε πιο από τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα θα υλοποιήσει την πολιτική της 

εκάστοτε κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η στάση του Πανεπιστημιακού κινήματος 

πρέπει να σηματοδοτήσει τη διεκδίκηση για μια πραγματικά Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, 

αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις τμημάτων, 

πτυχίων και αποφοίτων. Με τους  πανεπιστημιακούς δασκάλους στην υπηρεσία της ανάπτυξης 

των επιστημών για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι της καπιταλιστικής 

κερδοφορίας. 
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