
Δεν είναι ένα απλό “σχέδιο Αθηνά”... Είναι η συνολική αναδιάρθρωση!

Το έζησαν, το συνειδητοποίησαν, το έγραψαν κι άλλοι πριν από εμάς (με πρώτο τον Μπένγιαμιν ήδη από το 1940):

Η κατάσταση εξαίρεσης έγινε ο κανόνας.

Τι θέλουμε να πούμε με αυτό;
Πολύ απλά, πως αυτό, το οποίο βιώνει εδώ και καιρό η κοινωνία στην οποία ζούμε, είναι η διευρυνόμενη λήψη "προσωρινών" μέτρων, τα 

οποία πρέπει να ληφθούν για την επίλυση ενός εκτάκτου συμβάντος – προβλήματος, το οποίο, υποτίθεται ότι, γεννήθηκε εξωγενώς ή λόγω μιας 
μεταφυσικής συλλογικής αν-ευθυνότητας δικής μας! Τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται ποτέ από μας, αλλά από διάφορους “ειδήμονες”, αρμόδιους 
για την καλυτέρευση της δικής μας εκπαίδευσης, της δικής μας εργασίας, του δικού μας βιοτικού επιπέδου, της δικής μας κοινωνικής ευημερίας 
και οι οποίοι πάντα, ως δια μαγείας, ξέρουν καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες μας.

Αλλά “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού” και τα έκτακτα αυτά μέτρα καταλήγουν μόνιμα, μαζί με αφ'ενός την αλλαγή συνειδήσεων προς την 
λογική πως "αυτοί γνωρίζουν, αυτοί ξέρουν καλύτερα, ας τους αναθέσουμε λοιπόν το ρόλο του αρμόδιου παντογνώστη για τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων, αφού στο κάτω κάτω αυτοί αποφασίζουν" κι αφ' ετέρου δε η διαρκής αποδυνάμωση κινήτρου για να χτίσουμε μόνοι μας τα 
θεμέλια της καθημερινής μας ζωής.

Έτσι, οι περισσότεροι έχουμε ήδη αποδεχτεί ότι προσωρινά θα πληρώνουμε χαράτσια, ότι προσωρινά θα δουλεύουμε παράλληλα με τις 
σπουδές μας και αν προσωρινά  βρούμε δουλειά με 500 ευρώ θα είμαστε πολύ καλά, ότι  μπορεί να χρειαστεί προσωρινά να επιστρέψουμε 
στην πόλη των γονέων μας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας. Όλα αυτά είναι “προσωρινά”, γιατί οι περισσότεροι 
έχουμε ξεχάσει μόνιμα να συμμετέχουμε, να συνδιαμορφώνουμε, να απαντάμε συλλογικά σε κοινές ανάγκες... ξεχάσαμε να δημιουργούμε και 
να αγωνιζόμαστε για το άμεσο τώρα και για το προσεχές αύριο.

Κι ερχόμαστε, λοιπόν, στο τώρα! Στο τώρα, όπου μπορούμε πλέον να κρίνουμε (εκ των υστέρων) πως κανένα πρόβλημα δεν επιβλήθηκε 
εξωγενώς και να συνειδητοποιήσουμε πως καμία συλλογική ευθύνη δε νιώθουμε για την δημοσιονομική πολιτική του (τρομο)κράτους των 
“ειδημόνων”.

Η λέξη “αναδιάρθρωση” είναι το μόνο μόνιμο πράγμα που παίζει η τηλεόραση, ανάμεσα σε όλα αυτά τα “προσωρινά” μέτρα που βγαίνουν με 
έκτακτα προεδρικά διατάγματα. Αναδιάρθρωση εκεί, αναδιάρθρωση εδώ. Αναδιάρθρωση της οικονομίας, του συστήματος υγείας, του 
εκπαιδευτικού, όλα αυτά είναι μικρά κομμάτια μιας γενικότερης αναδιάρθρωσης, που έχει να κάνει με το πως παράγονται και πως 
αναδιανέμονται τα έσοδα αυτής της κοινωνίας. Η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, συγκεκριμένα, είναι μια διαδικασία που ούτε ξεκινάει τώρα ούτε 
θα τελειώσει με το σχέδιο “Αθηνά”. Είναι μια ακολουθία μεταρρυθμίσεων που τείνει να ελαχιστοποιήσει το κόστος ανά φοιτητή μεταφέροντας το 
κόστος φοίτησης στις δικές μας πλάτες, μέσω σταδιακής εμπορευματοποίησης των λειτουργιών των πανεπιστημίων, καθώς και να μετακινήσει 
την παραγόμενη έρευνα από πεδία με έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον προς πεδία, όπου είναι έντονο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων.

Ένα μόνο κομμάτι της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης είναι το σχέδιο “Αθηνά”. Ας το κοιτάξουμε από πιο κοντά.
Οι μέθοδοι που προτείνονται για την “Θεραπεία” της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η «συγχώνευση» και η «κατάργηση» 6 ιδρυμάτων και 

150 τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ1. Να θυμίσουμε πως είναι ακριβώς οι ίδιες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από την Άννα Διαμαντοπούλου, ώστε να 
βάλει λουκέτο η πλειοψηφία των ολιγοθέσιων σχολείων της χώρας και να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Θα περίμενε 
κανείς, πως παρά τη λανθασμένη στοχοθεσία, μεθοδολογία και προχειρότητα της αρχικής πρότασης, θα κατάφερνε αυτό το σχέδιο μετά τις 
τελευταίες αλλαγές, να διορθώσει τουλάχιστον κάποια από τα «λάθη» των προηγούμενων ετών. Αντιθέτως, καταφέρνει το ακατόρθωτο: να 
δημιουργήσει νέα προβλήματα ακόμη και σ’ αυτό τον τομέα. Έτσι, θεσπίζει την μεταβατικότητα(μεταφορά τμήματος μετά το 2018) μόνο για 10 
από όλα τα υπό συγχώνευση τμήματα, συγχωνεύει το Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών με τη Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας (!), 
άνευ λόγου και αιτίας μεταφέρει τμήματα από την Ηγουμενίτσα στο Μεσολόγγι, από την Άρτα στην Κεφαλλονιά, από την Κατερίνη στις Σέρρες, 
από Σέρρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από την Λάρισα σε Χαλκίδα και Καρπενήσι, κ.α2. Επίσης, Στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης παραμένουν 19 
τμήματα από τα 25, από τα οποία συγχωνεύονται τα 4, χωρίς όμως να μετακινούνται σε άλλη πόλη, το παράρτημα του ΤΕΙ στα Μουδανιά 
μετακινείται στο Μεσολόγγι (!), ενώ το τμήμα αυτοματισμού, μαζί με όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα καταργούνται. Φυσικά, το Υπουργείο δεν 
εξέτασε καν το αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τόσους χιλιάδες μετακινούμενους φοιτητές στα ΤΕΙ αυτών των πόλεων. Παράλληλα, καταργεί 
το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μεταφέροντας τα τμήματα σε Μεσολόγγι και Άρτα, συγχωνεύοντας μάλιστα σχολές με διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών 
και γνωστικό αντικείμενο, προκαλώντας μια εσωτερική μετανάστευση 7.000 φοιτητών μόνο στο Μεσολόγγι(!). Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο 
ανακοινώνει πως κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εισαχθούν 49.600 άτομα, δηλαδή 14.370 ή κατά 
22,46% λιγότεροι νέοι/ες απ’ ότι πέρυσι3.

Οι αλλαγές μετά την πρόσφατη τροποποίηση του “σχεδίου Αθηνά” στο ΠΑΜΑΚ έχουν να κάνουν με την δημιουργία 4 Σχολών, οι οποίες θα 
ενσωματώσουν τα υπάρχοντα τμήματα του πανεπιστημίου και 4 ακόμη από την Φλώρινα. Συγκεκριμένα, δημιουργείται 1) Σχολή Πολιτικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, η οποία θα αποτελείται από τα τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
και το τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών με κατευθύνσεις 1. Βαλκανικών σπουδών και 2.Σλαβικών και Ανατολικών 
σπουδών, το οποίο θα απορροφήσει και το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών της Φλώρινας. 2) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, η οποία θα 
ενσωματώσει τα εξής τμήματα: Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Εφαρμοσμένη Πληροφορική και το τμήμα 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ και 3.Διοίκηση Τεχνολογίας, το οποίο θα δημιουργηθεί από 
την μεταφορά στην Θεσσαλονίκη των τμημάτων της Έδεσσας (Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών)και της Νάουσας (Διοίκηση Τεχνολογίας) 
και την συγχώνευσή τους με το τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων. 3) Παιδαγωγική Σχολή, η οποία θα αποτελείται από τα τμήματα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και θα υπάγεται μόνο διοικητικά στο ΠΑΜΑΚ, καθώς θα παραμείνει στην Φλώρινα. 4) Σχολή 
Καλών Τεχνών, η οποία θα ενσωματώσει το υπάρχον τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και διοικητικά το τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας, καθώς και αυτό θα παραμείνει στην Φλώρινα.

1 http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/285640/aytes-einai-oi-telikes-protaseis-gia-to-shedio-athina  
2 http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=349057  
3 http://eagainst.com/articles/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC-%CF  
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Το πανεπιστήμιο είναι ο σημαντικότερος φορέας διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας. Θεωρητικά, όταν επιλέξαμε τις σχολές 
μας, ουσιαστικά επιλέξαμε έναν προσανατολισμό, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μέσα στο άπειρο πλήθος των γνώσεων για να εντρυφήσουμε 
και να εξετάσουμε πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση ένα σύνολο διαφορετικών προσεγγίσεων και αναλύσεων για το συγκεκριμένο αντικείμενο, 
ώστε να πειραματιστούμε και να δούμε ποιες από αυτές είναι πιο κοντά στις απόψεις μας. Όμως, το τι διδασκόμαστε, το πως διδασκόμαστε, το 
ποια θα είναι η ύλη ενός μαθήματος και αν θα περιλαμβάνει και κάποιες προσεγγίσεις πέραν από 1-2 κυρίαρχες (νεοφιλελευθερισμός, 
ρεαλισμός), το αποφασίζουν πάντα κάποιοι άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Συγκεκριμένα, το αποφασίζει η Συνέλευση Τμήματος, δηλαδή κυρίως 
μέλη ΔΕΠ μαζί με κάποιους λίγους αντιπροσώπους φοιτητικών παρατάξεων. Έτσι, αυτά που διδασκόμαστε είναι καθορισμένα από τα πάνω και 
μας επιβάλλονται πάλι από “ειδήμονες”, οι οποίοι παράλληλα με τις όποιες ακαδημαϊκές ανησυχίες, έχουν και συγκεκριμένα πολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα (κομματικοί καθηγητές και αντιπρόσωποι παρατάξεων, ποσοστά από εκδοτικούς οίκους και προώθηση συγγραμμάτων, 
κέρδη από πνευματικά δικαιώματα).  Και η πρότασή τους, για την δική μας συμμετοχή στον καθορισμό του ποιες γνώσεις θα θεωρούνται 
κομμάτι του πτυχίου μας και ποιες όχι, και άρα για το ποια θα είναι η “αξία” του πτυχίου, είναι να ψηφίζουμε μια φορά τον χρόνο κάποια 
παράταξη στις εκλογές του συλλόγου (που και το 100% των ψήφων να πάρει, πάλι μειοψηφία θα'ναι εντός της Συνέλευσης Τμήματος). Ας 
γελάσουμε! Και πόσο μάλλον τώρα, που οι ευφάνταστες συγχωνεύσεις του νομοσχεδίου “ΑΘΗΝΑ”, αλλάζουν πλήρως το αντικείμενο και τα 
προγράμματα σπουδών σε ορισμένες σχολές, με το “έτσι θέλω” του υπουργείου. Εμείς θεωρούμε πως θα ήταν αρκετά εγκλωβιστικό να 
περιοριστούμε στο να ζητάμε να μας εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε “πτυχία με αξία”, τα οποία θα διασφαλίζουν τα “εργασιακά μας δικαιώματα”. 
Άλλωστε ποια δικαιώματα; Του να δουλεύεις νόμιμος, αλλά όλη μέρα για 500 ευρώ τον μήνα; Παντού και πάντα, οι αγώνες των εργαζομένων 
ήταν που διασφάλιζαν τον μισθό, τα δικαιώματα είναι κάτι που σήμερα υπάρχει και αύριο παύει με έκτακτο Προεδρικό Διάταγμα, όταν 
υποχωρούν οι αγώνες. Συν τοις άλλοις, δεν μας ενδιαφέρει να ζητήσουμε έναν μεγαλύτερο δημόσιο τομέα, κι άρα ακόμη περισσότερο κράτος, 
που θα απορροφάει όλους τους απόφοιτους, για να μπορεί να μας διασφαλίζει τα “πτυχία με αξία”. Αυτό που θέλαμε και πριν το σχέδιο 
“ΑΘΗΝΑ” και πόσο μάλλον τώρα, και για το οποίο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, είναι περισσότερη συνδιαμόρφωση πάνω στις γνώσεις 
που διδασκόμαστε, πάνω στα ζητήματα της φοιτητικής μας καθημερινότητας και στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Πιστεύουμε πως, η 
καλύτερη απάντηση στην “υποτίμηση των πτυχίων μας” θα είναι, αρχικά, ως φοιτητές να διεκδικήσουμε την παρουσία όλων μας στις 
Συνελεύσεις Τμημάτων και την συνδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών από όλους τους εμπλεκόμενους, με οριζόντιες και 
αδιαμεσολάβητες διαδικασίες, χωρίς παρατάξεις και κομματικούς σωτήρες. Ενώ αργότερα, ως εργαζόμενοι να αγωνιστούμε για αξιοπρεπή 
μισθό, με βάση αυτά που όντως ξέρουμε, και όχι με βάση το τι αναγνωρίζουν τα αφεντικά ότι ξέρουμε ή με βάση το δικαίωμα στην δουλειά με 
500 ευρώ. 

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στην λήψη αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα, είναι κάτι που θα θέλαμε να θεωρείται αυτονόητο 
σε μια κοινωνία ισότητας. Ωστόσο, με το σχέδιο Αθηνά, για ακόμη μια φορά, οι αλλαγές ήρθαν χωρίς καμία συνδιαμόρφωση με τους ίδιους 
τους φοιτητές τους οποίους αφορά άμεσα. Όχι ότι ο προηγούμενος τρόπος λειτουργίας του πανεπιστημίου ή οι προηγούμενες εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις ή “αναδιαρθρώσεις” ήταν περισσότερο συμμετοχικές ως προς την μεγάλη μάζα των φοιτητών, πόσο μάλλον των φοιτητών που 
θέλουν να δρουν αμεσοδημοκρατικά χωρίς εκλογές και παρατάξεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όχι απλά δεν είχαμε συμμετοχή στην 
διαδικασία λήψης απόφασης που αφορά τις ζωές μας, αλλά ο νόμος ανατρέπει και αναιρεί συνειδητές επιλογές που έχουμε κάνει. Το να έχεις 
επιλέξει να περάσεις μια τετραετία τουλάχιστον σπουδάζοντας σε μια συγκεκριμένη πόλη ή να αφιερώσεις ένα κομμάτι της ζωής σου στην 
μελέτη μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης γνώσεων και όχι κάποιας άλλης, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα! Είναι προφανές, ότι άλλο επίπεδο 
μηνιαίων δαπανών έχει μια φοιτήτρια που νοικιάζει στην Νάουσα, στην Έδεσσα και στην Φλώρινα, και άλλο στην Θεσσαλονίκη και είναι 
προφανές, επίσης, ότι οι “ειδήμονες” καταστρώνοντας τα ολοκληρωτικής έμπνευσης σχέδιά τους για την επιβαλλόμενη μετακίνηση χιλιάδων 
φοιτητών, αδιαφορούν πλήρως για το ότι αρκετοί φοιτητές, κυρίως από την επαρχία, δεν είναι ήδη σε θέση να καλύψουν το κόστους σπουδών 
σε άλλη πόλη και έτσι εξαναγκάζονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αντί να σπουδάσουν και πόσο μάλλον να αντέξουν το κόστος 
μετακόμισης σε μια άλλη πόλη! 

Έχοντας κατά νου τις διαρθρωτικές και διοικητικές αλλαγές που έρχονται, αξίζει να τονιστεί η σημασία της μείωσης παροχών προς τους 
φοιτητές, ως κεντρικό σημείο του σχεδίου “Αθηνά”. Οι 2 λέξεις κλειδιά του σχεδίου, η “συγχώνευση” και η “κατάργηση”, σημαίνουν ακριβώς 
αυτό, μείωση των έτσι κι αλλιώς ανεπαρκών δαπανών. Δηλαδή, μετά τις συγχωνεύσεις μένουν λιγότερα ιδρύματα και τμήματα, άρα 
περισσότεροι φοιτητές ανά τμήμα, άρα λιγότερα αμφιθέατρα και εργαστήρια ανά φοιτητή, άρα λιγότερο διδακτικό προσωπικό ανά φοιτητή, 
λιγότερη γραμματειακή υποστήριξη ανά φοιτητή και περισσότεροι φοιτητές ανά βιβλιοθήκη. Έτσι, οδηγούμαστε έμμεσα στην 
εμπορευματοποίηση των σπουδών μας, καθώς όταν όλα τα αντίτυπα του βιβλίου που θα θέλαμε για μια εργασία θα είναι δανεισμένα ή  η ουρά 
στην λέσχη θα είναι μεγαλύτερη από την διάρκεια του διαλείμματος μας, θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε για τις “παροχές” αυτές από την 
τσέπη μας . Παράλληλα, η μεταφορά στην Θεσσαλονίκη στο ΠΑΜΑΚ τριών τμημάτων ακόμη, χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των εστιών και της 
χωρητικότητας της λέσχης, σημαίνει ξεκάθαρη υποτίμηση της ποιότητας σπουδών μας και υποβάθμιση της φοιτητικής μας καθημερινότητας. Οι, 
ήδη μερικές φορές, χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες και διαδικασίες διδασκαλίας αναμένεται να επιφορτιστούν με την ευθύνη εξυπηρέτησης 
περισσότερων φοιτητών. Όλα αυτό, το υπουργείο το αποκαλεί “θεραπεία”.

Όμως, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η παρουσία πανεπιστημιακών τμημάτων στα απομακρυσμένα σημεία της περιφέρειας, εκτός από το 
να βολεύει τις υποσχέσεις τοπικών κομματικών παραγόντων για “ανάπτυξη” του τόπου, με τα λεφτά μας πάντα, διευκόλυνε και την πρόσβαση 
στην γνώση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και στην ενίσχυση της “κυκλοφορίας των ιδεών”. Η ύπαρξη, κατά τόπους, περισσότερο ή λιγότερο 
συμμετοχικών φοιτητικών συλλόγων, διαφόρων φοιτητικών ομάδων, συλλογικοτήτων και αυτοοργανωμένων στεκιών, αναμφισβήτητα συνέβαλε 
στην ύπαρξη  τοπικών κοινωνικών αγώνων και αντιστάσεων ενάντια σε όλα αυτά τα “προσωρινά” μέτρα, που μας κατακλύζουν από το 2008 και 
μετά, και όχι μόνο. Πόσο μάλλον σε απομακρυσμένα μέρη, όπου τίποτα άλλο ριζοσπαστικό δεν υπάρχει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να αναλογιστούμε ότι η ανύπαρκτη συνδιαμόρφωση πάνω στις σπουδές μας και την γνώση που 
παίρνουμε, η υποτίμηση της φοιτητικής μας καθημερινότητας και ο περιορισμός της κυκλοφορίας των ιδεών,τα οποία προωθούνται από το 
σχέδιο Αθηνά, είναι κομμάτι μιας αναδιάρθρωσης που στοχεύει σε μόνιμα αποτελέσματα, σε αντίθεση με την υποτιθέμενη προσωρινότητα της 
έλλειψης κονδυλίων λόγω της κρίσης.


	Δεν είναι ένα απλό “σχέδιο Αθηνά”... Είναι η συνολική αναδιάρθρωση!

