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Βασικά σημεία της τοποθέτησης του εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά την
συζήτηση του θέματος για αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος Μετάφρασης και
Διερμηνείας με στην Ηγουμενίτσα.
· Το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές στο Δ.Σ.
Ελπίζαμε ότι η αρνητική σας εμπειρία από την στάση των κυβερνήσεων διαχρονικά, θα σας
έκανε να σκεφθείτε καλύτερα τις προτάσεις του ΚΚΕ που εκφράζονται στο Δ.Σ. από την
Λ.Σ.. Ωστόσο το κλίμα φορτίστηκε από την αντιπαράθεση κύρια των βουλευτών της Ν.Δ. και
του ΣΥΡΙΖΑ.
· Ακούγοντας τους στο νου μας ήλθε
το ευαγγελικό "ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, οι διυλίζοντες τον κώνωπα,
την δε κάμηλον καταπίνοντες ". Γιατί ειπώθηκαν πολλές αλήθειες, με τις αλληλοκατηγορίες
τους, για να κρύψουν την ΑΛΗΘΕΙΑ. Ότι από το 1999 με την συνθήκη της Μπολόνια έχουν
ξεκινήσει οι αντιδραστικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Συνεχίστηκαν το 2013 με
το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για να οδηγηθούμε στην «Πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ επί ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα η κατάργηση σχολής στην Ηγουμενίτσα και άλλων 36 σχολών πανελλαδικά,
αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης της Ν.Δ. για συνέχιση αυτής της πολιτικής, προκειμένου
να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς η υλοποίηση του "Ενιαίου Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας" στην Ελλάδα, σύμφωνα με την προωθούμενη στρατηγική της ΕΕ
και της αστικής τάξης της χώρας μας. Με την οποία συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα.
· Ο ΣΥΡΙΖΑ σωστά εκτιμά ότι η Ν.Δ. προωθεί την ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ. Δεν μπορεί όμως
να καταγγέλλει την πολιτική της, γιατί αυτήν εφάρμοσε σαν κυβέρνηση. Τα δίδακτρα στα
μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν χρόνια που εφαρμόζονται, η δε απόφαση για ίδρυση
προπτυχιακής σχολής με δίδακτρα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η Ν.Δ. απλά την εφαρμόζει. Όσον
αφορά την αναγνώριση των κολεγίων ας ανατρέξουν στις δηλώσεις του Α. Αλαβάνου όταν
εκπροσωπούσε τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ στο ευρωκοινοβούλιο. Άρα ανούσιος και
αποπροσανατολιστικός ο «καυγάς» αφού τόσο η Ν.Δ. όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ,αλλά και το
ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, εφαρμόζουν κατά γράμμα τις κατευθύνσεις της Ε.Ε και του ΣΕΒ.
· Ζητάτε ομόφωνη απόφαση έτσι ώστε όλοι ενωμένοι να διεκδικήσουμε ΑΕΙ στην πόλη μας.
Μπορεί όμως να υπάρξει ενότητα μεταξύ αυτών που αγωνίζονται για Δημόσια και δωρεάν
παιδεία και αυτών που αντιμετωπίζουν τους φοιτητές σαν «πελάτες», που θέλουν τα ΑΕΙ
στην υπηρεσία των επιχειρησιακών ομίλων; Για αυτό δεν ήταν ομόφωνα τα ψηφίσματα του
Δ.Σ. μας στο παρελθόν. Η Λ.Σ., το ΚΚΕ, επιμέναμε να δείχνουμε την αιτία των
προβλημάτων, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε στο κλείσιμο και των σχολών στην
πόλη μας, και να καλούμε σε αγώνα εναντίον της. Δυστυχώς δικαιωνόμαστε. Σήμερα χωρίς
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να κάνουμε τους προφήτες , λέμε ότι θα κλείσουν και άλλες σχολές από την στιγμή που η
προοπτική τους εξαρτάται από χορηγούς και όχι από το κράτος.
· Επικαλείστε το Αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Μπορεί όμως να υπάρχει αυτοδιοίκητο με λειψή
κρατική χρηματοδότηση; Δεν μπορεί, όπως δεν υπάρχει αυτοδιοίκητο και στον Δήμο μας
που έχει γίνει γρανάζι της κρατικής μηχανής.( με την χρηματοδότηση, κατευθύνσεις ,
ελέγχους κλπ.). Με τι χρήματα άραγε ένα ανώτατο ίδρυμα θα κάνει προσλήψεις , υποδομές
κλπ,; Το γνωρίζεται ότι έρευνα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τα προγράμματα της Ε.Ε., χωρίς
την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού ΔΕΠ σε
όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην πόλη μας.
Αυτήν την πολιτική πρέπει να αντιπαλέψουμε. Η μόνη λύση είναι μια πραγματικά Ενιαία
Ανώτατη Εκπαίδευση, όπου το κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα, μέσα από αναβαθμισμένες
σπουδές, θα υπηρετεί ένα αντικειμενικά καθορισμένο επιστημονικό αντικείμενο, σε
συνδυασμό με τις διευρυμένες σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτό προϋποθέτει, γενναία
κρατική χρηματοδότηση των ΑΕΙ, δωρεάν φοίτηση, στέγαση και σίτιση των φοιτητών,…..,
σας καταθέτουμε σχέδιο ψηφίσματος με αυτά. Αν δεν αγωνισθούμε για όλα αυτά ,αν δεν
πάμε στην καρδιά του προβλήματος τότε δεν μπορεί να υπάρξει η ενότητα που
επικαλείσθε, ούτε η λαϊκή υποστήριξη και δράση κατά συνέπεια ούτε αποτέλεσμα. Υπάρχει
εμπειρία από την στάση του Δήμου μας στην μέχρι σήμερα πορεία υποβάθμισης, μέχρι το
κλείσιμο, του ΤΕΙ στην πόλη. Κανένας αγώνας καμιά διεκδίκηση Δεν μπορεί να έχει
αποτέλεσμα αν δεν χτυπά την αιτία που δημιουργεί τα προβλήματα.
Η Λ.Σ. αντιταχθήκαμε στην ίδρυση και διασπορά Τμημάτων με γνώμονα την εμπορική τους
αξία, την πέραση τους στην αγορά. Αντιταθήκαμε στα κλεισίματα και συγχωνεύσεις
Τμημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα να πληρώνουν για άλλη μια φορά το μάρμαρο των
σχεδιασμών των βιομηχάνων και των κυβερνήσεών τους οι φοιτητές και οι οικογένειές τους.
Το ίδιο κάνουμε και σήμερα και ζητάμε να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για τους φοιτητές
του τέως ΤΕΙ στην πόλη μας ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους , να αποκτήσουν
τίτλο σπουδών που να τους εξασφαλίζει την επαγγελματική τους πορεία.
Ηγουμενίτσα 12/11/02019
Δώρης Δήμας
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