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Θέμα: Για τις συγχωνεύσεως των ΤΕΙ και με αφορμή τις απρέπειες του Υπουργού Παιδείας
προς τους κοσμήτορες του ΕΑΠ. Κύριε Γαβρόγλου, «Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες!».
Τις προηγούμενες μέρες, κατά τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου στις
28-2-2019 στη Θεσσαλονίκη, η λέξη «μαγκιές» στη φράση του «Μαγκιές τέτοιου τύπου πρέπει
να είναι μακριά από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» [1] αποδόθηκε στον Τύπο
παρατονισμένη [2], και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις [3].
Με την επίμαχη φράση ο συνήθως γλυκομίλητος κ. Γαβρόγλου υιοθετεί την αγοραία
φρασεολογία έτερου υπουργού της κυβέρνησης, την ίδια στιγμή που προσκαλεί σε διάλογο.
Απευθύνονταν στους Κοσμήτορες των Σχολών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που
αντιδρούν στην προωθούμενη συγχώνευση του ΕΑΠ με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ποια ήταν η
«μαγκιά» τους; Επειδή η πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ διαφωνεί με τη
συγχώνευση, ζήτησαν να μην εκπροσωπεί στις σχετικές συζητήσεις το ΕΑΠ ο (διορισμένος από
τον υπουργό) πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, Καθηγητής κ. Καρδάσης, ο οποίος
φυσικά υποστηρίζει τη συγχώνευση.
Θυμίζουμε ότι αρχικά επιχειρήθηκε η συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το
Πανεπιστήμιο Πατρών, με «προίκα» στο δεύτερο την ίδρυση τμήματος Νομικής. Λόγω των
ισχυρών αντιδράσεων (εύλογες – π.χ. τι προσφέρει ένα επιπλέον τμήμα Νομικής;) το προξενιό
με το Πανεπιστήμιο Πατρών ναυάγησε. Το υπουργείο τώρα προωθεί τη συγχώνευση με το
ΕΑΠ, που τυχαίνει να έχει την έδρα του στην Πάτρα, αλλά αποτελεί εντελώς διαφορετική δομή,
καθώς είναι το μόνο ΑΕΙ που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
αποκλειστικά με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (κάτι που επιτρέπεται περιορισμένα μόνο σε
μεταπτυχιακά προγράμματα των υπολοίπων ελληνικών ΑΕΙ).
Στην εν εξελίξει αποδιάρθρωση των ΑΕΙ με την κατάργηση των ΤΕΙ, πίσω από το μειλίχιο ύφος
και τον διάλογο μόνο με τους οικείους και τους πρόθυμους, αναδεικνύεται διαρκώς η πρακτική
επιβολής με ολοκληρωτική νοοτροπία του κ. Γαβρόγλου. Κατά την τελευταία φάση της
αποδιάρθρωσης, με επίφαση διαλόγου και παρακάμπτοντας ξανά τα θεσμικά όργανα
εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως την ΑΔΙΠ, Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία διόρισε πρόεδρο τον
έως χθες σύμβουλό του [4], συγκολλά τα τοπικά ΤΕΙ με άσχετες υπερτοπικές δομές σε
πανεπιστήμια - τραγέλαφους.
Η επιχειρηματολογία του είναι οι ανάγκες της τοπικής (!) κοινωνίας για το Διεθνές
Πανεπιστήμιο, και για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο το αλάθητο της κυβέρνησης (!), καθώς δηλώνει
αντίστοιχα [1]: «Ζητάμε από την τοπική κοινωνία να μας πει ποιες είναι οι ανάγκες της, ώστε να
δούμε πως θα μεταφράσουμε αυτές τις ανάγκες. Στο θέμα του Διεθνούς συνεννοηθήκαμε και
με τη τοπική κοινωνία.» και «Δεν θα ήταν παράλογο για μια κυβέρνηση, που όσο άσχετη και να
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ήταν, να κάνει τόσο μεγάλο κακό σε έναν τόσο επιτυχημένο θεσμό;»
Είναι διαφανής ο σκοπός του υπουργείου να υιοθετήσει οποιοδήποτε εκτρωματικό σχήμα
προκύψει, αρκεί να εξαφανιστούν τα ΤΕΙ από τη «νέα αρχιτεκτονική των ΑΕΙ» και να μειωθεί ο
αριθμός των ΑΕΙ, με παράλληλη ίδρυση όμως νέων τμημάτων, τόσο με παραδοσιακό όσο και
με καινοφανές γνωστικό αντικείμενο.
Όχι μόνο η θεσμική θέση του κ. Υπουργού, αλλά και το έργο που αφήνει στο υπουργείο, με την
ισοπέδωση που επέρχεται στα ΑΕΙ και στο Λύκειο, δεν του επιτρέπουν να προβαίνει σε
δηλώσεις τέτοιου ήθους και ύφους.
Αποδοκιμάζουμε έντονα τη φρασεολογία και την πρακτική του κ. Γαβρόγλου, και
υποστηρίζουμε σταθερά ότι τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα
πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από τα θεσμικά όργανα χάραξης στρατηγικής, με ευρείες και
μακροπρόθεσμες συναινέσεις, και ιδίως από την πλευρά του υπουργείου με νηφάλιο και
ουσιαστικό διάλογο, αντί για επίδειξη αυταρχισμού και μικροπολιτική ανταλλαγμάτων.
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