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Σ
την αρχή έδωσαν το σχέδιο. Με-

τά, έδωσαν διευκρινίσεις. Και στη

συνέχεια, είπαν ότι θα δώσουν έ-

να νέο σχέδιο που θα διορθώνει

το πρώτο, διότι επισηµάνθηκαν

διάφορα λάθη. Το σχέδιο «Αθη-

νά», που έδωσε στη δηµοσιότητα κατ΄ αυτόν

τον τρόπο το υπουργείο Παιδείας, προκάλε-

σε πολλά ερωτήµατα σε θέµατα µείζονος ση-

µασίας, τα οποία όµως έµειναν αναπάντητα,

καθώς ο κ. Αρβανιτόπουλος αρνήθηκε ακό-

µη και να τα ακούσει. 

Ενας εκ των συνεργατών του ανέλαβε εκ

των υστέρων να δώσει απαντήσεις, δηµιουρ-

γώντας όµως µεγαλύτερη σύγχυση από την

αρχική. Ετσι έµεινε εντελώς ανοιχτό το θέµα

του αριθµού των εισακτέων που συνδέεται

πλήρως µε τις θέσεις στην τριτοβάθµια εκ-

παίδευση. 

1Ô ÂÚÒÙËÌ· ·Ó·¿ÓÙËÙÔ: 

Πόσο θα µειωθούν οι φετινοί εισακτέοι; Μει-

ώθηκαν κατά 94 τα τµήµατα των ΑΕΙ και

των ΤΕΙ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σε

καθένα από αυτά τα τµήµατα αντιστοιχού-

σαν 100 έως 200 θέσεις. Πόσες από αυτές θα

χαθούν; Τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο

ήταν λειψά, λανθασµένα και δεν έδιναν σα-

φή εικόνα.
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Ενα σχέδιο, 5 ζητήµατα

Συν Aθηνά και... AEI-TEI κλείνει

Tο υπουργείο Παιδείας

πρώτα έδωσε στη

δηµοσιότητα το σχέδιο

«Aθηνά» και στη συνέχεια

ανακοίνωσε ότι θα δώσει ένα

νέο, που θα διορθώνει 

το πρώτο (!), προκαλώντας

τελικά µεγαλύτερη σύγχυση

και ερωτηµατικά στην

εκπαιδευτική κοινότητα

Του  ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ*

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παι-
δείας το σχέδιο «Αθηνά», που θα ι-

σχύσει από τις φετινές πανελλήνιες εξε-
τάσεις, δηµιουργώντας πλήθος ερωτηµά-
των για το µέλλον της Tριτοβάθµιας
Eκπαίδευσης και το µέλλον των παιδιών
µας. 
¶ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· είναι ότι η αναδιάταξη
της Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης ανακοι-
νώνεται στο µέσο της χρονιάς, δηµιουρ-
γώντας αναστάτωση στους υποψηφίους
και τις οικογένειές τους, αφού ανατρέπει
το σχεδιασµό τους. Μέχρι το 2009 ίσχυε
η αρχή κάθε αλλαγή που ανακοινώνεται
να ισχύει από το επόµενο ακαδηµαϊκό έ-
τος, ώστε να µην αιφνιδιάζει τους υποψη-
φίους. Από τότε που µπήκαν τα Mνηµόνια
στη ζωή µας, οι αιφνιδιασµοί έγιναν ο κα-
νόνας.
¢Â‡ÙÂÚÔ ̇ ‹ÙËÌ· είναι ο δραστικός πε-
ριορισµός του αριθµού των εισακτέων, µε
τη µείωση να αγγίζει σχεδόν τις 17.000
θέσεις. Τα στοιχεία του πίνακα αυτό δεί-
χνουν, όπως τα ανακοίνωσε το υπουργείο
Παιδείας µε το δελτίο Tύπου στις
15/5/2012 για τον αριθµό των εισακτέ-
ων του 2012. Αυτά τα στοιχεία, σε συν-
δυασµό µε την πρόβλεψη των εισακτέων
που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας
την Πέµπτη, δείχνουν τη µεγάλη µείωση
των εισακτέων. Πρέπει να τονίσουµε ότι η
εκτίµηση του υπουργείου δεν θα έπρεπε
να είναι εκτίµηση αλλά απόφαση, αφού το
ίδιο αποφασίζει για τον αριθµό των εισα-
κτέων. Ακόµη, ανακοίνωσε την εκτίµηση
του αριθµού των εισακτέων µόνο της γε-
νικής σειράς, ενώ αυτό που ενδιαφέρει
είναι ο συνολικός αριθµός. Κάναµε την α-
ναγωγή προσθέτοντας τις ειδικές κατηγο-
ρίες, ανάλογα µε τις περσινές θέσεις, ώ-
στε να έχουµε το συνολικό αριθµό των ει-
σακτέων προκειµένου να υπολογίσουµε
τη συνολική µείωση. Φυσικά, η εκτίµηση
του υπουργείου για τον αριθµό των εισα-
κτέων µπορεί να αλλάξει πολύ µέχρι να α-
ποφασιστεί και ανακοινωθεί οριστικά. Η
όποια αλλαγή θα είναι η περαιτέρω µείω-
ση του αριθµού των εισακτέων, αφού µε
το κλείσιµο τόσων τµηµάτων θα δηµιουρ-
γηθεί το αδιαχώρητο στις ανώτατες σχο-
λές ακόµη και µε το µειωµένο αριθµό που
ανακοινώθηκε. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί
εισάγονταν στις ανώτατες σχολές και λίγοι
αποφοιτούσαν, για διάφορους λόγους. Ο
δραστικός περιορισµός των εισακτέων
καθιστά άχρηστη την επαναφορά της βά-
σης του 10, αφού θα εισαχθούν λιγότεροι
και από το 2009, χρονιά που ίσχυε η βά-
ση του 10, γι’ αυτό το υπουργείο δεν θα
την επαναφέρει φέτος. 
∆Ú›ÙÔ ˙‹ÙËÌ· είναι η µετακίνηση πολ-
λών τµηµάτων σε άλλη πόλη, που ανα-
τρέπει τις συνθήκες ζωής και τον οικονο-

µικό προγραµµατισµό πολλών οικογενει-
ών. Το τµήµα Λογιστικής Θεσσαλονίκης
(βάση 2012: 13.131 µόρια), για παρά-
δειγµα, απορροφάται από το τµήµα Λογι-
στικής Σερρών (βάση 2012: 9.938 µό-
ρια). Αυτό σηµαίνει ότι οι ήδη φοιτητές
του τµήµατος της Θεσσαλονίκης, που το
επέλεξαν για να σπουδάσουν στην πόλη
τους, πρέπει να µετακοµίσουν σε άλλη
πόλη, ενώ λεφτά δεν υπάρχουν πια, όπως
όλοι γνωρίζουµε. Κάποια παιδιά προσπά-
θησαν και διάβασαν περισσότερο για να
µη φύγουν από την πόλη τους και τώρα
πρέπει να µετακοµίσουν. Το τµήµα Εσω-
τερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και
Σχεδιασµού Αντικειµένων Σερρών ανα-
φέρεται δύο φορές στον πίνακα. Τη µία
συγχωνεύεται µε το τµήµα Σχεδιασµού
και Παραγωγής Ετοίµων Ενδυµάτων στο
Κιλκίς και τη δεύτερη συγχωνεύεται µε το
τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου
και Επίπλου στην Καρδίτσα. ∆εν υπάρχει
καµία συνάφεια στα αντικείµενα σπου-
δών. Με ποιο τµήµα θα συγχωνευτεί τελι-
κά και τι θα γίνει µε τους φοιτητές του;
∆¤Ù·ÚÙÔ ˙‹ÙËÌ· είναι οι υποδοµές.
Aκόµη και αυτές οι υποτυπώδεις που υ-
πήρχαν σε κάποια τµήµατα τι θα απογί-
νουν; Η συγχώνευση κάποιων από τα 94
τµήµατα δεν θα επηρεάσει τις υποδοµές
τους, όπως η συγχώνευση των ξενό-
γλωσσων φιλολογιών των Πανεπιστη-
µίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε ένα
τµήµα. Σε άλλες περιπτώσεις όµως που
υπάρχει αλλαγή έδρας τα κτήρια θα µεί-
νουν κενά; Αποκαλύφθηκε από τις ανα-
κοινώσεις του υπουργείου Παιδείας ότι
υπήρχαν τµήµατα που λειτουργούσαν χω-
ρίς κανένα µέλος ∆ΕΠ. Μόνο µε προσω-
ρινούς διδάσκοντες. ∆εν είναι δυνατή η
εύρυθµη λειτουργία τµηµάτων µε περα-
στικούς καθηγητές. Αν δεν υπάρχουν χρή-
µατα για τη σωστή τους λειτουργία, είναι
λογικό να κλείσουν.
¶¤ÌÙÔ ˙‹ÙËÌ· και σηµαντικότερο.
∆εν έγινε σχεδιασµός για το οικονοµικό
µέλλον της χώρας µας, ποια δηλαδή κα-
τεύθυνση θέλουµε να δώσουµε στην οι-
κονοµική µας ανάπτυξη, ώστε να αποφα-
σιστεί τι είδους και πόσους επιστήµονες
χρειαζόµαστε. Ανάµεσα στα 487 τµήµατα
που λειτούργησαν στην Tριτοβάθµια
Eκπαίδευση υπήρξαν και δύο ΑΕΙ µε αντι-
κείµενο τον Τουρισµό, τη βαριά µας βιο-
µηχανία, που έµειναν στα χαρτιά. Αυτά τα
τµήµατα θα έπρεπε να ασχοληθούν µε το
σχεδιασµό τουριστικής πολιτικής, ώστε η
Ελλάδα να γίνει ελκυστικότερος προορι-
σµός για περισσότερους τουρίστες. ∆εν
φτάνει που τα τµήµατα δεν λειτούργησαν
ποτέ, τώρα καταργούνται και στα χαρτιά,
ώστε τελικά να µείνουµε για πάντα στο
«rent rooms», ελπίζοντας σε τι;

* Εκπαιδευτικός αναλυτής


