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Η ΑΠΟ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

να από τα δεινά της Ανώτατης Εκπαίδευσης
στη χώρα µας είναι οι συνεχείς, αστόχαστες, και αχρείαστα εκτεταµένες παρεµβάσεις στο
ϑεσµικό πλαίσιο. Η εντροπία αυξάνει, η κατάσταση χειροτερεύει και ένα νέο νοµοθέτηµα κρίνεται σύντοµα αναγκαίο για να συνεχίσει τον ϕαύλο κύκλο. Μία από τις πλέον διαλυτικές παρεµϐάσεις των τελευταίων χρόνων ήταν από την προηγούµενη κυβέρνηση, επί υπουργίας του κ. Γαϐρόγλου, όταν σε µια νύχτα καταργήθηκε η τεχνολογική εκπαίδευση και στο µηχανογραφικό
του 2019 µπήκαν 133 (εκατόν τριάντα τρία) νέα
τµήµατα. Από αυτά τα 105 αποτελούσαν κάποιου
είδους µετεξέλιξη τµηµάτων των ΤΕΙ και τα 28
ήταν εντελώς καινούργια. Τα τµήµατα αυτά ιδρύθηκαν χωρίς σχέδιο, όπως ϐεβαίως είχε γίνει
επανειληµµένα και στο παρελθόν, ίσως ποτέ όµως
τόσα πολλά σε µία χρονιά. Κάποια από τα νέα
τµήµατα έχουν παρεµφερή ονοµασία µε πολλά
άλλα που ήδη υπήρχαν. ΄Αλλα έχουν εξωτικά γνω-
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στικά αντικείµενα. Αρκεί να µεταφράσει κανείς τις
ονοµασίες στα αγγλικά για να δει αν και σε ποιες
άλλες χώρες λειτουργούν όµοιά τους. Σηµαντικότατο µερίδιο ευθύνης ϕέρουν και οι Πρυτάνεις
των ΑΕΙ, οι οποίοι στη µεγάλη τους πλειοψηφία
δέχτηκαν να ενσωµατώσουν τα νέα τµήµατα στα αποψιλωµένα από προσωπικό και πόρους ιδρύµατα τους.
Επειδή η αύξηση της εντροπίας είναι εθνική πολιτική, όταν ανέλαβε η κ. Κεραµέως αποδέχθηκε άκριτα τα 133 τµήµατα που µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν είχαν πάρει ϕοιτητές. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η κ. Κεραµέως ανέστειλε
την έναρξη λειτουργίας 37 ακόµη πανεπιστηµιακών τµηµάτων που ϑα δέχονταν ϕοιτητές από το
2020 – 2021, αλλά παράλληλα, ϑεσµοθέτησε εντελώς αυθαίρετα την εξίσωση των τίτλων σπουδών
των πανεπιστηµίων µε αυτούς των κολεγίων.
΄Οπως αναφέραµε, ακολουθείται παγίως το
µοτίβο όξυνσης των προβληµάτων ώστε µετά να

µα Ευρίπου. Ο Σύλλογος µας είχε τοποθετηθεί
αρνητικά για την ίδρυση του, το ίδιο και τµήµατα
της ΣΘΕ µε ψηφίσµατα τους. Αυτοί που έκριναν
απαραίτητη την επέκταση του Πανεπιστηµίου Αϑηνών στην Εύβοια και τη δηµιουργία των νέων
τµηµάτων έχουν την ευθύνη για την αυτοδύναµη ανάπτυξη τους επ’ ωφελεία της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, µε γνώµονα την προαγωγή της επιστήµης και της εκπαίδευσης. Τα τµήµατα, παλαιά και νέα, δεν είναι τεµάχια, έχουν προσωπικό και υποδοµές, και ο ακαδηµαϊκός χάρτης δεν
µπορεί να είναι αποτέλεσµα παζαριού ανάµεσα σε
πολιτικούς, ακαδηµαϊκούς, και άλλους παράγοντες. Τυχόν απόπειρα συγχώνευσης µε τον έναν
ή τον άλλο τρόπο νέου τµήµατος µε τµήµα της Αϑήνας ϑα εγείρει σοβαρότατα επιπλέον ερωτήµατα για τους σκοπούς που εξυπηρετούσε η ίδρυση
του συγκροτήµατος Ευρίπου. Ο Σύλλογος µας,
µε ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, ϑα σταθεί
αποφασιστικά απέναντι σε κάθε προσπάθεια παϱάκαµψης της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας.

ψάχνουµε για «µεταρρυθµίσεις» που ϑα λύσουν
τον γόρδιο δεσµό. Η κ. Κεραµέως σε πρόσφατη επιστολή προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ϑέτει
το πρόβληµα και Ϲητάει προτάσεις για την αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη. ∆εν είµαστε
σε ϑέση σε µια ανακοίνωση να προτείνουµε συνολική προσέγγιση σε µια εξαιρετικά µπερδεµένη
κατάσταση που αντανακλά συσσωρευµένες παθογένειες και διαχρονική απουσία σοβαρού σχεδιασµού. ∆ιατηρούµε όµως σοβαρές αµφιβολίες για
το αγαθό των προθέσεων, καθώς η µέχρι τώρα πολιτική του Υπουργείου ευνοεί παντοιοτρόπως την
εµπορευµατοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ σε καθηµερινή ϐάση δηµοσιεύονται αντιφατικές πληροφορίες για έναν ακόµα «Νόµο –
Πλαίσιο» για τα ΑΕΙ. Γνωρίζουµε όµως πολύ καλά
τί δεν πρέπει να γίνει. Κι αυτό είναι η παραβίαση,
για µια ακόµη ϕορά, των ακαδηµαϊκών αρχών.
Το ΕΚΠΑ έχει στους κόλπους κάποια από τα
νέα τµήµατα, στα Ψαχνά, το λεγόµενο συγκρότη-
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