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Στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ η Παπαματθαίου Μάρνυ αναφέρει μεταξύ άλλων

Από το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας
δεν εξοικονομήθηκε ούτε ένα ευρώ! Και αυτό ενώ η κυβέρνηση στόχευε να κάνει οικονομία
της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ με το περίφημο σχέδιο που ανακάτεψε επί έναν χρόνο τα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την ομαλή
ακαδημαϊκή λειτουργία και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς τους. Την αποκάλυψη αυτή
έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
κ. Χρ. Σταϊκούρας στην πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τα οικονομικά
των ΑΕΙ, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης
κ. Ευ. Βενιζέλου.
Τόση φασαρία για κέρδος 100 ευρώ
«Το σχέδιο “Αθηνά” ξεκίνησε με σωστά βήματα, αλλά στην πορεία ελήφθησαν πολιτικές
αποφάσεις που επηρέασαν το αποτέλεσμα» λέει σήμερα μιλώντας στο «Βήμα» ο πρόεδρος
της Αρχής για την αξιολόγηση των ανωτάτων ιδρυμάτων (ΑΔΙΠ) κ. Ευάγγελος
Κουφουδάκης. «Εμείς θέσαμε κάποια κριτήρια για το πώς πρέπει να αξιολογηθούν τα
τμήματα των ΑΕΙ. Αυτά ελήφθησαν υπόψη σε κάποια τμήματα, σε άλλα όμως όχι»συνεχίζει.
«Δεν θα υπάρξει “Αθηνά” Νο 2, υπάρχει μόνο η οικονομική κρίση και ο κ.
Σταϊκούρας»σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κουφουδάκης. «Τα ιδρύματα θα πρέπει να
ξανασκεφτούν μόνα τους την πορεία και τους στόχους τους και το ποια τμήματά τους θα
πρέπει να λειτουργήσουν και ποια να κλείσουν».
Πάντως, όπως φανερώνουν τα στοιχεία, η «Αθηνά» αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό μια
πολιτική «φούσκα». Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έκλεισε κανένα τμήμα, ούτε
περιορίστηκαν τα οικονομικά του· το ίδιο και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε άλλα,
όπως το Δημοκρίτειο Θράκης, έγινε οικονομία… 100 ευρώ. Τόσο κέρδισε το πανεπιστήμιο
από τη σύμπτυξη των Τμημάτων Πολιτικής Οικονομίας και Κοινωνικής Διοίκησης που
κράτησαν τους ίδιους καθηγητές, αλλά δεν έχουν πλέον πρόεδρο, ο οποίος λάμβανε επίδομα
100 ευρώ για τη θέση του.
«Σε εμάς δεν έκλεισε κανένα τμήμα» λέει ο απερχόμενος πρύτανης του Πανεπιστημίου
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Αιγαίου κ. Πάρις Τσάρτας. «Το να κλείσει κάτι από μόνο του δεν αλλάζει τα οικονομικά
δεδομένα αφού οι υποδομές του μεταφέρονται. Σε κάποιες περιπτώσεις δε τα κόστη
αυξήθηκαν από τις μεταφορές των τμημάτων. Εμείς έχουμε τμήματα που έχουν συνενωθεί
με ίδιο αριθμό συναδέλφων και φοιτητών» καταλήγει ο κ. Τσάρτας.
Ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος που
αναλαμβάνει την προεδρία της Συνόδου Πρυτάνεων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
αναρωτιέται μιλώντας στο «Βήμα»: «Σε τι ποσό υπολογίζεται το κόστος το οποίο επέφερε
αναιτίως στα δημόσια πανεπιστήμια επί έναν χρόνο η κυβερνητική προχειρότητα; Ολα αυτά
και πολλά άλλα καταδεικνύουν την αποτυχία του υπάρχοντος μοντέλου που θέλει τα δημόσια
πανεπιστήμια να αποτελούν παραρτήματα του υπουργείου Παιδείας». Και ο κ. Γάτσιος
προτείνει: «Οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις Πολιτείας και πανεπιστημίων
οφείλουν να είναι αυτές της αξιολόγησης, χρηματοδότησης και πλήρους αυτοτέλειας αντί
αυτών της εξάρτησης και του ασφυκτικού γραφειοκρατικού ελέγχου που ισχύουν έως
σήμερα».
Σχόλιο του Διαχειριστή: Ένα από τα μεγαλύτερα φιάσκα στη ιστορία της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ήταν το σχέδιο ΑΘΗΝΑ που υλοποιήθηκε από τον χειρότερο ίσως υπουργό
παιδείας (Κ. Αρβανιτόπουλος) που πέρασε από την Ελλάδα. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα. Στη Λαμία δημιουργήθηκε τμήμα Πληροφορικής ενώ λειτουργούσε τμήμα
Βιοπληροφορικής.
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