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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για την απαγόρευση από το
Υπουργείο Παιδείας της λειτουργίας Αγγλόφωνων Τμημάτων στα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια
στο αντικείμενο της Ελληνικής γλώσσας, φιλολογίας και αρχαιολογίας.
Δεν ήταν πρωταπριλιάτικο! Το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύει στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ
να οργανώσει πρόγραμμα με αντικείμενο τις «Σπουδές στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία
και Αρχαιολογία», σε ακτίνα δηλαδή ελαχίστων χιλιομέτρων από την Ακρόπολη, για φοιτητές εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως Κινέζους) [1]. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σχολής, το
πρόγραμμα αυτό ξεκινά με 100 φοιτητές κάθε χρόνο και τα δίδακτρα ανέρχονται στις 8.000 ευρώ
ετησίως για ένα 3-ετές πτυχίο, με την προοπτική ο αριθμός των φοιτητών να εξελίσσεται αυξητικά.
Ο Υπουργός αφενός ισχυρίζεται ότι προτάσσει τη διοργάνωση αγγλόφωνων προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, αφετέρου ότι δεν υπάρχει
νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την οργάνωση αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος
τριετούς φοίτησης σε δημόσιο ΑΕΙ, αγνοώντας (;) ότι το απαραίτητο νομικό πλαίσιο υπάρχει ήδη
(αρ. 30 & 44 του Ν.4009/2011). Πρόκειται για προφάσεις εν αμαρτίαις. Άλλωστε το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας διοργανώνει μέχρι στιγμής αποκλειστικά μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών, ενώ είναι παγκοίνως γνωστό ότι δεν διαθέτει ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ούτε
και τις υποδομές για να διοργανώσει πρόγραμμα τέτοιας έκτασης και εμβέλειας. Και αν ακόμη
υπήρχε το κενό που επικαλείται, ο κ. Γαβρόγλου θα έπρεπε να έχει αντιληφθεί ότι ο ρόλος του
είναι ακριβώς αυτός: Όταν διαπιστώνεται κενό νομικού πλαισίου για να υλοποιηθούν
πρωτοβουλίες με εξαιρετικές προοπτικές εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων και της χώρας
γενικότερα, ως Υπουργός έχει την υποχρέωση να καλύψει το κενό αντί απλώς να το διαπιστώνει.
Ο παραλογισμός εντείνεται όταν α) το ΤΕΙ Αθήνας προχωρά σε αντίστοιχο πρόγραμμα,
μεταπτυχιακό μάλιστα, με 10.000 ευρώ δίδακτρα ετησίως και β) υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός
σχετικών Σχολών σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, που προσφέρουν εδώ και χρόνια αντίστοιχα
προγράμματα, δηλαδή «Σπουδές στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία και Αρχαιολογία», σε
χιλιάδες Κινέζους (και όχι μόνο!) φοιτητές, προφανώς με ασυγκρίτως περισσότερα δίδακτρα και
δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες μίλια μακριά από την κοιτίδα του Ελληνικού Πολιτισμού.
Δυστυχώς, οι ελπίδες ο κ. Γαβρόγλου και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να
αντιληφθούν το καθήκον τους είναι πενιχρότατες. Η προτεραιότητά τους είναι, αποδεδειγμένα
πλέον, να συνεχίσουν να υπερασπίζονται βαθιά ριζωμένες ιδεοληψίες δεκαετιών, για να
παραμένει στην ευφορία των επαναστατικών ονείρων το κομματικό ακροατήριό τους.
Ίσως πάλι και να σκέφτηκαν ότι, αν επέτρεπαν την υλοποίηση της πρότασης του ΕΚΠΑ, σε λίγο
καιρό θα βρίσκονταν μπροστά σε κινέζους κομμουνιστές φοιτητές διαμαρτυρόμενους για τις

Σελίδα 1 /2

καταλήψεις, απεργίες, βιαιότητες και τα άλλα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν συχνά σε κάποια
ελληνικά Πανεπιστήμια, με τη δική τους ανοχή και πιθανόν ζητώντας την επιστροφή αντίστοιχων
ποσών από τα καταβληθέντα δίδακτρα;
Την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας αποστερεί σημαντικότατα έσοδα από το ΕΚΠΑ και
μάλιστα σε μορφή εισρέοντος συναλλάγματος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Πολιτεία φέτος
διαθέτει συνολικά για τα λειτουργικά έξοδα των ΑΕΙ, τη σίτιση όλων των φοιτητών και τους
συμβασιούχους διδάσκοντες σε όλα τα Ιδρύματα λιγότερα χρήματα από αυτά που
θα υποχρεωθεί να δώσει μόνο για συγγράμματα, μετά την περυσινή περιφανή νίκη που
κατήγαγε η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου συνεπικουρούμενη από τους εκπροσώπους των Εκδοτών
κατά των «οργανωμένων συμφερόντων των Αυτοεκδοτών».
Είναι πράγματι να απορεί κανείς που η χώρα αυτή βρίσκεται σε μνημόνια μόνο τα τελευταία 7
χρόνια!
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