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ΝΟΜΟΣ 4777/21: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΑΟΥΣ ΣΤΑ ΑΕΙ

τις 17 Φεβρουαρίου 2021 δηµοσιεύτηκε σε
ΦΕΚ ο νόµος 4777/21 που αφορά τα ΑΕΙ.
Ως Σύλλογος έχουµε τοποθετηθεί για το ϑέµα της
εγκατάστασης ειδικών ϕρουρών της ΕΛ.ΑΣ. µέσα
στα πανεπιστήµια, αλλά απαιτείται και µία αποτίµηση του συνόλου των διατάξεων όπως και της
ϕιλοσοφίας που διέπει αυτόν τον νόµο.

Σ

Η κεντρική µας διαπίστωση είναι ότι ο νόµος
4777/21 εντάσσεται στις πάγιες πολιτικές των
ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων δώδεκα
χρόνων να δηµιουργούν διαλυτικές καταστάσεις
µέσα στα ΑΕΙ. ∆ιότι είναι καιρός πλέον τώρα που
η συστηµατική οικονοµική ασφυξία, η αποστελέχωση και η αποστέρηση των πανεπιστηµίων από τα πλέον στοιχειώδη συµπληρώνονται και από
τη συνεχή επινόηση τρόπων ώστε να δηµιουργούνται καταστάσεις εκφυλισµού και διάλυσης µέσα
σ’ αυτά. ΄Ετσι, έχουµε τη συστηµατική και σταϑερή µισθολογική υποβάθµιση του καθηγητικού
προσωπικού που µε τον τρόπο αυτό εξωθείται στην
αναζήτηση συµπληρωµατικής εργασίας, την επινόηση γραφειοκρατικών λαβυρίνθων προκειµένου
τα ΑΕΙ να µη µπορούν να απορροφούν την πενιχρή κρατική χρηµατοδότηση, τις συνεχείς και συχνά αντικρουόµενες αλλαγές του ϑεσµικού πλαισίου. Το 2011 είχαµε τον νόµο ∆ιαµαντοπούλου

από την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, που µε
την εισαγωγή των διαβόητων «Συµβουλίων Ιδρύµατος» προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαχείριση των οικονοµικών των ιδρυµάτων. Το 2013
είχαµε τις απολύσεις του διοικητικού προσωπικού από την κυβέρνηση Σαµαρά, που προκάλεσαν
τέτοια διοικητική παράλυση ώστε πολλά τµήµατα δεν ήταν σε ϑέση ούτε πτυχία να εκδώσουν.
Στη συνέχεια, επί κυβερνήσεων Σαµαρά, είχαµε
τις µεταθέσεις των ευθυνών ϕύλαξης και καθαριότητας σε εργολάβους, µε αποτέλεσµα να πνιγούµε στα σκουπίδια και να λεηλατηθεί πανάκριϐος εξοπλισµός από τους διαρρήκτες. Επί κυϐέρνησης Τσίπρα είχαµε τον παράλογο πολλαπλασιασµό των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, συχνά µε αλλοπρόσαλλα αντικείµενα που δεν απαντούν πουθενά αλλού στον πλανήτη, χωρίς καµία πρόβλεψη ως προς τη ϐιωσιµότητά και την
αναγκαιότητα τους. Ταυτόχρονα καταργήθηκαν
τα ΤΕΙ χωρίς καµία πρόνοια για την λειτουργία
ουσιαστικής τεχνικής/επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Τώρα έχουµε τον νόµο 4777/21 της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που όπως ϑα δούµε στη συνέχεια, ϑα έχει ως αποτέλεσµα την ανεξέλεγκτη
ένταση των καταστάσεων εκφυλισµού και αποδι-

γενέστερους, η επιλογή τµήµατος από τους υποψήφιους παραµένει σπαζοκεφαλιά, όπου και πάλι
η τύχη παίζει συχνά τον πρώτο ϱόλο και όπου
κάποιος µπορεί να καταλήξει σε ϑεολογική σχολή
αντί για τη νοµική ή µαθηµατικός αντί για πολιτικός µηχανικός.
Το πραγµατικό Ϲήτηµα δεν είναι το ύψος της
ϐάσης εισαγωγής, αλλά το να µπορούν οι υποψήφιοι να προσεγγίζουν το τµήµα που επιϑυµούν
όταν έχουν πλέον την ωριµότητα αλλά και τις
γνώσεις να το πράξουν, κάτω από συνθήκες που
να εγγυώνται τη δυνατότητά τους να παρακολουϑήσουν τα µαθήµατα εξειδίκευσης στην επιστηµονική περιοχή που τους ενδιαφέρει.
Μείζον ϑέµα αποτελεί και η ανυπαρξία τεχνικής/επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
η οποία ακόµη παρέχεται µέσω των απαρχαιωµένων συστηµάτων του ϐοηθού/παραγιού (π.χ.
οι υδραυλικοί ή οι ηλεκτρολόγοι). Ενδεχοµένως
η χώρα µας να είναι από τις πλέον καθυστεϱηµένες στην Ευρώπη στον τοµέα της τεχνικής/επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Η κατάργηση των ΤΕΙ ως παρόχων τεχνολογικής εκπαίδευσης και η εν µία νυκτί «ανωτατοποίησή» τους, εκτός από το χάος που δηµιούργησε καθώς και την ιλαρή εµφάνιση τµηµάτων
ΑΕΙ που ϑεραπεύουν αλλοπρόσαλλα (από ακαδηµαϊκή άποψη) αντικείµενα, επί της ουσίας κατέδειξε τον προσανατολισµό της πολιτείας στη δηµιουργία δεξαµενών καλυµµένης ανεργίας µέσω
του πολλαπλασιασµού των πανεπιστηµιακών τµηµάτων — π.χ., ας δούµε πόσα τµήµατα Μαθηµατικών ή Φυσικής διαθέτει πλέον η χώρα. Και αυτά
όλα συµβαίνουν διαχρονικά, αντί ενός ορθολογικού σχεδιασµού και αντί της λειτουργίας της τεχνικής/επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε αξιοπρεπή ϐάση.

άρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ∆ιαχρονικά µοιάζει σαν όλα τα µέτρα να αποσκοπούν στον
ϐαρύ τραυµατισµό της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας, γεγονός που αντικειµενικά ϑα ϑέσει επί τάπητος το Ϲήτηµα της ιδιωτικοποίησής της µε τον ένα
ή τον άλλο τρόπο.
΄Οµως, πριν προχωρήσουµε στη λεπτοµερή
κριτική του 4777/21, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ορισµένοι «πολέµιοί» του, συχνά µε τις
ϑέσεις τους αλλά και µε τις πρακτικές τους, οι
ίδιοι προκαλούν όξυνση των ϕαινοµένων αποσύνϑεσης υποβοηθώντας στην ουσία τον διαχρονικό
προσανατολισµό των κυβερνήσεων της τελευταίας
δωδεκαετίας προς την κλιµάκωση των καταστάσεων διάλυσης.

Α. Σχετικά µε την ελάχιστη ϐάση εισαγωγής και τα µηχανογραφικά δελτία
Θεωρούµε ορθή την ύπαρξη προϋποθέσεων επίδοσης για την είσοδο στα ΑΕΙ και οπωσδήποτε η είσοδος µε λευκή κόλλα συνιστά ϕαινόµενο εκφυλισµού. Αλλά στη σχετική συζήτηση κυριαρχούν
στρεβλές απόψεις : Η µία άποψη ισχυρίζεται ότι
η ύπαρξη ϐάσεων εισαγωγής ϑέτει ταξικούς ϕραγµούς στη µόρφωση, λες και οι ταξικοί ϕραγµοί
δεν λειτουργούν από τα γεννοφάσκια µας και λες
και η διάλυση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα ΑΕΙ, που µοιραία επέρχεται και
µε την είσοδο ανεκπαίδευτων µαθητών, ιδιαίτερα
σε σχολές ϑετικών επιστηµών, συνιστά παράγοντα
κοινωνικής ισότητας. Η άλλη άποψη ισχυρίζεται
ότι το ανέβασµα των ϐάσεων διασφαλίζει την ποιότητα των γνώσεων των εισαγοµένων, αλλά ταυτόχρονα προωθεί τις τράπεζες ϑεµάτων, δηλαδή
την παπαγαλία και την αποµνηµόνευση, ενώ επιπλέον αφαιρεί κεφάλαια από τα σχολικά ϐιβλία µε
απολύτως αναγκαίες γνώσεις για το πανεπιστήµιο
(π.χ. µιγαδικούς αριθµούς, στοιχειώδη ϑεωρία πινάκων) και κάνει δυνατή την εισαγωγή σε τµήµατα
χωρίς οι εισαγόµενοι να έχουν πάρει ϐασικά µαϑήµατα για το τµήµα (π.χ. πληροφορική για τα
τµήµατα πληροφορικής ή για τους ηλεκτρολόγους
των πολυτεχνικών σχολών).
Με τον παρόντα νόµο, όπως και µε τους προ-

Β. Σχετικά µε τις ϱυθµίσεις που αφορούν
την ασφάλεια και την προστασία των ΑΕΙ
Για το ϑέµα της τοποθέτησης ειδικών ϕρουρών της
ΕΛ.ΑΣ. στα ΑΕΙ και τη σύσταση των λεγόµενων
Οµάδων Προστασίας των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (ΟΠΠΙ) έχουµε τοποθετηθεί διεξοδικά σε
2

προηγούµενη ανακοίνωσή µας. Συµπερασµατικά, ϑεωρούµε ότι η εγκατάσταση ειδικών ϕρουϱών της ΕΛ.ΑΣ. στα ΑΕΙ κινδυνεύει να δηµιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις και να ϑέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ϕοιτητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού, δηλαδή κινείται στην ακριβώς
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που υποτίθεται ότι
επιζητεί. Σε αντίθεση όµως µε τους υποστηρικτές
της άποψης «καµία αστυνοµία στα ΑΕΙ», εµείς εξηγήσαµε ότι τα Ϲητήµατα προστασίας όχι µόνον
της περιουσίας των ΑΕΙ, αλλά επίσης και της ασφάλειας του προσωπικού και των ϕοιτητών, όπως
και, ορισµένες ϕορές, της ακαδηµαϊκής ελευθεϱίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι υπαρκτά. Περιγράψαµε αναλυτικά τις υψηλές προδιαγραφές που ϑα πρέπει να ικανοποιούν τα µέλη
όποιου σώµατος αναλάβει αυτά τα καθήκοντα και
ξεκαθαρίσαµε ότι αυτό οφείλει να υπάγεται στις
πανεπιστηµιακές αρχές.

έρχονται και να τοποθετούν αλυσίδες ώστε να εµποδίζεται η πρόσβαση, υπό την πλήρη απουσία
των ϕοιτητών. Επίσης, εξ όσων ϕαίνεται, οι καταλήψεις της πρυτανείας του ΑΠΘ είναι και αυτές
συνηθισµένες. Αυτά τα ϕαινόµενα συντελούν στον
εκφυλισµό της λειτουργίας των ΑΕΙ.

Στην κατεύθυνση που χαρακτηρίζει το νόµο,
δηλαδή της δηµιουργίας καταστάσεων αποσύνθεσης στα ΑΕΙ, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το κονδύλι που ϑα διατεθεί για το σώµα ειδικών ϕρουρών των ΟΠΠΙ (20 εκατοµµύρια ευρώ
ετησίως) έναντι του συνόλου της τακτικής χρηµατοδότησης των ΑΕΙ (91.6 εκατοµµύρια ετησίως).

Τα προβλήµατα των πανεπιστηµίων δεν είναι
επιλύσιµα µε αστυνοµικές επιδροµές, και εδώ δεν
εννοούµε τις καταλήψεις. Θεωρητικά και αυτές ϑα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν αν η αστυνοµία κάνει αυτή η ίδια κατάληψη και κατοχή στα πανεπιστήµια, αλλά ποιο πανεπιστηµιακό
πρόβληµα ϑα έλυνε µια τέτοια έκβαση και ποιο
πανεπιστηµιακό πρόβληµα δεν ϑα οξυνόταν τότε ;
Οι εξελίξεις της 22ας Φεβρουαρίου επιβεβαίωσαν
τις ϑέσεις µας για τον προσανατολισµό της κυβέρνησης στην αντίθετη κατεύθυνση από τη σωστή σε
ϑέµατα ασφάλειας στα ΑΕΙ.

΄Οµως, η επιλογή των πρυτανικών αρχών του
ΑΠΘ να απευθυνθούν από την προηγουµένη της
διαµαρτυρίας στην εισαγγελία και τελικά στην αστυνοµία ως πρώτη λύση, χωρίς προσπάθεια επίλυσης της κρίσης µε διάλογο και πανεπιστηµιακά µέσα καθώς και µε χρήση των εσωτερικών δυνάµεων ϕύλαξης δηµιουργεί ερωτηµατικά. Η είσοδος διάφορων αστυνοµικών σωµάτων (των ΜΑΤ συµπεριλαµβανοµένων) την εποµένη στους χώρους
του ΑΠΘ και οι σκηνές ϐαναυσότητας κατά ϕοιτητών που επακολούθησαν οξύνουν την ένταση και
συµβάλλουν στα ϕαινόµενα διάλυσης που περιγράφουµε 1 .

Είχε ήδη γραφτεί αυτό το κείµενο όταν πραγµατοποιήθηκε η επίδειξη δύναµης της αστυνοµίας
στις 22 Φεβρουαρίου, µε επίθεση και µαζικές προσαγωγές ϕοιτητών που διαµαρτύρονταν στην πρυτανεία του ΑΠΘ για το νόµο 4777/21, αλλά και
για την αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στην
ανάγκη λήψης µέτρων για να ανοίξουν τα ΑΕΙ. Η
επίθεση αυτή αποσκοπούσε στην καταστολή των
ϕοιτητικών διαµαρτυριών, αλλά δεν πέτυχε τίποτα εκτός από το να οξύνει καταστάσεις και πνεύµατα. Ως Σύλλογος ϑεωρούµε ότι τα τελευταία
χρόνια γίνεται κατάχρηση της κατάληψης ως µορϕής πάλης, η οποία από την έσχατη µορφή έχει
µετατραπεί στην πρώτη. Μάλιστα, στη ΣΘΕ οι καταλήψεις έχουν γίνει ενδηµικό ϕαινόµενο κατά τις
περιόδους προ των Χριστουγέννων µε κάποιους να

Από κει και πέρα, οι σχετικές διατάξεις του
Ν4777/21 δηµιουργούν επιπλέον σοβαρότατα εϱωτηµατικά. Απαιτείται από τα ΑΕΙ να διαθέτουν
γενικευµένα µέσα επιτήρησης, µε λήψη και καταγραφή εικόνας και ήχου, να εγκαταστήσουν
Κέντρα Ελέγχου και Λήψης Σηµάτων και Εικόνων και να ελέγχουν στο εξής την πρόσβαση σε
κάθε κτίριο ατοµικά για κάθε εισερχόµενο και µε
χρήση µηχανηµάτων για σκανάρισµα (όπως στα
αεροδρόµια). Αυτά όλα ϑα τα εκτελεί επιπλέον
προσωπικό, που ϱητά ορίζεται ότι ϑα πληρώνεται

1
Σηµειωτέον ότι η αστυνοµία ϕεύγοντας δεν παρέδωσε την πρυτανεία στις πανεπιστηµιακές αρχές µε συνέπεια η κατάληψη να συνεχίζεται. Και µόνο το γεγονός αυτό αρκεί για να αναρωτηθούµε για τους σκοπούς της εγκατάστασης αστυνοµίας
στα ΑΕΙ, όπως προβλέπει ο 4777/21.

3

την εφαρµογή των προηγούµενων ανεφάρµοστων
µέτρων ασφαλείας. ∆ηλαδή, ϕτάσαµε στο Catch
22: Ο ίδιος ο νόµος δηµιουργεί ϕαύλο κύκλο µε
απώτερο στόχο την παραπέρα µείωση της χρηµατοδότησης ώστε να µην καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας του ΕΚΠΑ. Αν οδηγηθούµε σε τέτοιες καταστάσεις, είναι προφανές
ποιο ϑα είναι το επόµενο ϐήµα των εµπνευστών
αυτού του σχεδίου. . .
Εποµένως, εδώ επιστρέφουµε στο κεντρικό σηµείο κριτικής µας του νόµου 4777/21:
Πρόκειται για νόµο που αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει χαώδεις καταστάσεις. Αντί να αντιµετωπίσει τα υπαρκτά προβλήµατα κατά τρόπο
συστηµατικό και στοχευµένο, αναλώνεται σε µεγαλοπρεπείς σαχλαµάρες2 που το µόνο που µποϱούν να καταφέρουν είναι να απορρυθµίσουν τη
πανεπιστηµιακή Ϲωή και να οδηγήσουν στο χάος.

από το πανεπιστήµιο, το οποίο επίσης ϑα χρεωθεί
τα έξοδα του εξοπλισµού.
Να δεχτούµε ότι όντως υπάρχουν ΑΕΙ µε προϐλήµατα πρόσβασης άσχετων ανθρώπων µε κακοπροαίρετους σκοπούς (π.χ. το κεντρικό κτίριο
της πρυτανείας του ΕΚΠΑ συχνά έχει γίνει στόχος
ϐανδαλισµών και επιθέσεων και κατά του προσωπικού του, ακόµη και του ίδιου του πρύτανη—περίπτωση κ. Κίττα στο παρελθόν). ΄Αλλο
όµως τα στοχευµένα µέτρα για τον έλεγχο ευαίσθητων σηµείων και άλλο η ϕαραωνική απόφαση
γενικευµένου ελέγχου όλων των σηµείων εισόδου
σε πανεπιστηµιακούς χώρους. ΄Οποιος έχει την
παραµικρή γνώση των κτιρίων της ΣΘΕ γνωρίζει
ότι στο κεντρικό συγκρότηµα, όπου ϐρίσκεται η
πλειοψηφία των τµηµάτων, τόσο ο έλεγχος προσβασιµότητας όσο και η επιτήρηση µε κάµερες
όλων των χώρων είναι παντελώς ανεφάρµοστα. Κι
εδώ αφήνουµε κατά µέρος την παρατήρηση ότι
τέτοια µέτρα ακραίου περιορισµού και ελέγχου
της πρόσβασης σε πανεπιστήµια είναι σε αναντιστοιχία µε τις καθιερωµένες πρακτικές προσβασιµότητας σε πανεπιστήµια του εξωτερικού.

Γ. Σχετικά µε τα πειθαρχικά
Μεγάλο µέρος του νόµου αφιερώνεται σε εξαντλητική απαρίθµηση όλων των πειθαρχικών παραπτωµάτων καθώς και σε λεπτοµερή περιγραφή των
διαδικασιών ανάκρισης και επιβολής ποινών. Αναρωτιέται κανένας αν περιγράφεται κανονισµός
πανεπιστηµίου ή αναµορφωτηρίου.
Στα πανεπιστήµια έχουν όντως υπάρξει πεϱιπτώσεις όπου απαιτείται πειθαρχικός έλεγχος,
όπως, π.χ., περιπτώσεις άσκησης ϐίας, προπηλακισµών και απειλών κατά διδασκόντων ή περιπτώσεις κυκλωµάτων αντιγραφών, όπου εξωπανεπιστηµιακοί ϕροντιστές αµείβονται για να λύνουν
ϑέµατα εξετάσεων3 .
΄Οµως, η γενικευµένη υπαγωγή ενός πλήθους
δραστηριοτήτων σε καθεστώς πειθαρχικών ελέγχων κινδυνεύει να µετατρέψει τα µέλη ∆ΕΠ σε ανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν ϑα ασχολούνται µε τίποτα άλλο.
∆ηλαδή και πάλι, ένα Ϲήτηµα που µπορούσε να αντιµετωπιστεί απλά µέσω της υπαγωγής
των πειθαρχικών παραπτωµάτων στους εσωτεϱι-

Είναι σαφές ότι για πανεπιστήµια όπως το
ΕΚΠΑ, µε αχανείς χώρους και κτίρια διασκορπισµένα σε όλο το λεκανοπέδιο, αλλά και εκτός αυτού, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου γενικευµένης επιτήρησης ϑα απαιτήσει τερατώδη έξοδα
και προσωπικό, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο
4777/21, οφείλει να καταβάλει το ίδιο το ΕΚΠΑ !
Από πού όµως ϑα αντλήσει αυτά τα κονδύλια, τη
στιγµή που το ΕΚΠΑ δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει ούτε τις πάγιες ανελαστικές του δαπάνες —
ϕως, νερό, ϑέρµανση, τηλέφωνα — κάτω από το
καθεστώς οικονοµικής ασφυξίας που του έχει επιϐληθεί ; Και µόνο το προσωπικό και ο εξοπλισµός
που ϑα απαιτηθεί για να υλοποιηθούν αυτές οι
ανοησίες στα κτίρια της ΣΘΕ ϕτάνει για να αποδείξει τον παραλογισµό που διέπει εδώ το νόµο.
Αλλά τότε τί ϑα γίνει, αν η κυβέρνηση επιµείνει ; Σύµφωνα µε τον ίδιο τον 4777/21, στο εξής
η χρηµατοδότηση τους ΕΚΠΑ ϑα εξαρτάται από

2
Με την ευκαιρία να ϑυµίσουµε την ενασχόληση µερίδας του τύπου µε το . . . χρώµα της στολής και το σχήµα των
πηληκίων των ΟΠΠΙ.
3
Πριν ένα έτος περίπου υπήρξε αµετάκλητη καταδίκη στον ΄Αρειο Πάγο τέτοιου κυκλώµατος στο τµήµα Μαθηµατικών.
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ϱιακές ασκήσεις σε προπτυχιακούς ϕοιτητές. Και
ακόµη αν επανδρωνόταν τα εργαστήρια, που τώρα
κλείνουν λόγω µη ανανέωσης του συνταξιοδοτούµενου προσωπικού, αν γίνονταν επαρκείς προµήθειες αντιδραστηρίων ώστε να µην εξαρτιόµαστε από τη µεγαλοψυχία «χορηγών», αν επιτέλους
υπάρξει η απαραίτητη οικονοµική στήριξη για τη
ϕοιτητική µέριµνα, αν, αν, αν . . . που τελικά δεν
έχει νόηµα να συνεχίσουµε να απαριθµούµε.
Είναι γεγονός ότι σε άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) οι απαιτήσεις από τους προπτυχιακούς ϕοιτητές στην τήρηση χρονοδιαγραµµάτων στις σπουδές
τους είναι υπαρκτές. Εκεί όµως παρέχονται όλα
όσα ήδη αναφέραµε (και πολλά επιπλέον) ώστε ο
ϕοιτητής, εκτός από τα κίνητρα που αποκτά για να
προχωρά συστηµατικά στις σπουδές του, να έχει
ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να το πράξει. Από
την άλλη, ο Ν4777/21, µε την χωροφυλακίστικη
νοοτροπία που τον διαπερνά, σταµατά στο «αποϕασίζοµεν και διατάσσοµεν».
Γιατί όµως τα χρονοδιαγράµµατα περάτωσης
των σπουδών του Ν4777/21 είναι ασφυκτικά και
οδηγούν σε καταστάσεις χάους και αποδιάρθρωσης ; Στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ,
η διάµεσος του χρόνου σπουδών µέχρι τη λήψη
πτυχίου είναι πάνω από 6 έτη σε πολλά τµήµατα, αν όχι σε όλα. Αυτό σηµαίνει ότι η επιβολή του ν + ν/2 καταρχήν οδηγεί στην αποβολή
άνω του 50% του ενεργού ϕοιτητικού πληϑυσµού
εάν και εφόσον εφαρµοστεί4 Μια τέτοια εξέλιξη,
την οποία οι µεταβατικές διατάξεις του νόµου απλώς µεταθέτουν στο χρόνο, οδηγεί σε εξαιρετικά οξυµένες καταστάσεις και διαλυτικά ϕαινόµενα (καταλήψεις, απόπειρες για µαζικές αντιγραϕές, κ.α.). Συν τοις άλλοις, δηµιουργεί τεράστια
πίεση πάνω στα µέλη ∆ΕΠ, µεταθέτοντας στους
ώµους τους την απόφαση για τη διαγραφή σε κάθε
εξεταστική περίοδο δεκάδων ή και εκατοντάδων
ϕοιτητών που τους αποµένουν λίγα µαθήµατα αλλά εξάντλησαν τον χρόνο τους. Η ποιότητα των
σπουδών µοιραία ϑα πέσει αν το όλο σύστηµα ευϑυγραµµιστεί µε το ν + ν/2.

κούς κανονισµούς των ΑΕΙ, η σύνταξη των οποίων
δυστυχώς αναβάλλεται συνεχώς, αντιµετωπίζεται
κατά τρόπο περίπλοκο, σπουδαιοφανή και ανεϕάρµοστο, που το µόνο που ϑα επιτύχει και πάλι
(αν τα καταφέρει) ϑα είναι η δηµιουργία οξύτητας,
αντιπαραθέσεων και χάους.

∆. Σχετικά µε την ανώτατη διάρκεια ϕοίτησης
Στις σχετικές προβλέψεις του Ν4777/21 ϕανεϱώνεται ακόµη σαφέστερα ο ερασιτεχνισµός που
τον διακρίνει, η ανεφαρµοσιµότητά του ή, στην
περίπτωση που υπάρξει επιµονή να εφαρµοστεί,
η κατάσταση χάους στην οποία ϑα οδηγήσει.
Είναι γεγονός ότι µε τα χρόνια, στα ελληνικά ΑΕΙ έχει δηµιουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός
ανενεργών, κατ’ όνοµα ϕοιτητών, που το µεγαλύτερο µέρος τους είναι µεγάλης ηλικίας και έχει
ουσιαστικά αποµακρυνθεί από τις σπουδές. Οι
«ϕοιτητές» αυτοί δεν αποτελούν ϐάρος ούτε καν
λογιστικό για τις υπηρεσίες του πανεπιστηµίου,
πόσο µάλλον για τον δηµόσιο κορβανά, αφού δεν
έχουν καµία πρόσβαση σε ουδεµία από τις παροχές που προβλέπονται για τους ενεργούς ϕοιτητές.
Η διαδικασία διαγραφής τους ϑα απαιτήσει χρόνο
και κόπο από τους υπερφορτωµένους διοικητικούς υπαλλήλους.
Το πραγµατικό Ϲήτηµα µε τις ϑεσµοθετούµενες από το Ν4777/21 διαγραφές αφορά τους ενεργούς ϕοιτητές που καθυστερούν να ολοκληϱώσουν τις σπουδές τους. Αν υποτεθεί ότι στόχος
του νόµου είναι να πιεστούν αυτοί ώστε να αφιεϱώσουν περισσότερη προσπάθεια/χρόνο, ο στόχος
αυτός ϑα επιτυγχανόταν πολύ αποτελεσµατικότεϱα αν προσλαµβάνονταν µέλη ∆ΕΠ, έτσι ώστε να
µη χρειάζεται ένας διδάσκων να κάνει µάθηµα σε
500 ϕοιτητές. Επίσης αν προσλαµβανόταν ϐοηϑητικό διδακτικό προσωπικό κι αν δεν αναστέλλονταν (όπως έχει συµβεί) οι πενιχρές αµοιβές µεταπτυχιακών ϕοιτητών ώστε να κάνουν ϕροντιστη4

Θυµόµαστε ότι ανάλογη προσπάθεια επί υπουργίας Αρβανιτόπουλου εγκαταλείφθηκε τελικά, αφού όµως πρώτα προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στις Γραµµατείες—έπρεπε να ψάχνουν να ϐρουν τη διεύθυνση κάθε παλαιού ϕοιτητή και να
του στέλνουν συστηµένο γράµµα ότι «έλαβε γνώση» (!!)—και αφού µετέτρεψε το ΕΚΠΑ σε εξεταστικό κέντρο όπου συνεχώς
προσφερόταν εξετάσεις µε σκοπό να περάσουν περισσότεροι ϕοιτητές, σε ϐάρος των ουσιαστικότερων δραστηριοτήτων.
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σίες προεργασίας που προηγήθηκαν, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από ϐιασύνη και υπεροψία καϑώς και από «στρατιωτικό» πνεύµα. Χωρίς καµία ουσιαστική συζήτηση µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα και χωρίς κανένα πνεύµα συναίνεσης, που
ϑα αύξαινε και τις δυνατότητες εφαρµογής, µε
ϐιασύνη προκειµένου να γίνει εκµετάλλευση της
καραντίνας που έχει κλείσει τα πανεπιστήµια, επιχειρείται από τη µια στιγµή στην άλλη να επιβληϑούν ετσιθελικά µέτρα και απόψεις που δεν έχουν
υποστεί τη ϐάσανο της συζήτησης. Για το νόµο
αυτό δεν πάρθηκε υπόψη η γνώµη της (συντηϱητικής) ΠΟΣ∆ΕΠ, των συγκλήτων των ΑΕΙ, της
συνόδου των πρυτάνεων.
Η υπουργός παιδείας, όσο και να επηρεάζεται από το σερίφικο πνεύµα του κ. Χρυσοχοΐδη,
δε µπορεί να µην αντιλαµβάνεται ότι οι νόµοι που
επιφέρουν τοµές στην εκπαίδευση απαιτούν προσεκτική προετοιµασία και πολλή συζήτηση. Είναι
γνωστό ότι έχουν διαχωρίσει τη ϑέση τους από το
νόµο αυτό πρώην υπουργοί παιδείας της Ν∆ και
διακεκριµένα στελέχη της στον ακαδηµαϊκό χώρο.
Τα προβλήµατα, όπως ήδη εξηγήσαµε, είναι υπαρκτά, αλλά δεν γίνεται να αντιµετωπιστούν µε
δόγµατα και εµπνεύσεις αστυνοµικού χαρακτήρα.
Το ϑέµα κατασκευής ενός εφαρµόσιµου νόµου
στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν είναι νοµοτεχνικό ούτε πλειοψηφιών, όπως περίτρανα απέδειξε η ανεφαρµοσιµότητα και τελικά η απόσυρση
του νόµου ∆ιαµαντοπούλου. Και ούτε ϑα γίνει
πλέον εφαρµόσιµος µε το να κρατιούνται τα πανεπιστήµια κλειστά ώστε να ανοίξουν — υποτίθεται
— µε άλλο καθεστώς5 . Ο Ν4777/21 χάος µπορεί
να προκαλέσει, αλλά πραγµατικά προβλήµατα δε
µπορεί να λύσει.

Πολύ καλύτερη ϑα ήταν η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης αν η πολιτεία έπαιρνε στα
σοβαρά την αναγκαιότητά της και παρείχε τους
πόρους ώστε αυτή να ϐελτιωθεί. Επαναλαµβάνουµε, και δεν ϑα κουραστούµε να το λέµε, ότι το
ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας που διατίθεται στην
Ανώτατη Εκπαίδευση πέφτει διαχρονικά κατά την
τελευταία δωδεκαετία, πράγµα που αποδεικνύει
την υποτίµηση της αναγκαιότητάς της από όλες τις
κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Αν το κράτος
προχωρούσε σε ϐήµατα άρσης του οικονοµικού
στραγγαλισµού των ΑΕΙ ώστε να ϐελτιωθούν ϱιϹικά οι εκπαιδευτικές συνθήκες και τα µαθήµατα να γίνονται σε τµήµατα λογικού µεγέθους µε
παράλληλη υποβοήθησή τους µε ϕροντιστηριακά
τµήµατα — ιδιαίτερα στη ΣΘΕ — τότε ϑα είχε νόηµα και η αύξηση των απαιτήσεων από τους ϕοιτητές, όπως π.χ. και η καθιέρωση ορίων χρόνου στις
σπουδές.
Αλλά σε µία χώρα όπου διαχρονική επιλογή των κυβερνήσεών της είναι ο προσανατολισµός
στον τουρισµό και στη ναυτιλία, οι σοβαρές σπουδές και η σοβαρότητα απέναντι στη µόρφωση ϕαντάζουν αναχρονισµός.

Ε. Σχετικά µε τον τρόπο που ο Ν4777/21
προετοιµάστηκε και ψηφίστηκε
΄Εχουµε δει διεξοδικά τον απορρυθµιστικό ϱόλο
που αναλαµβάνει ο Ν4777/21 και τις κρισιακές
καταστάσεις που ϑα προκαλέσει στα ΑΕΙ. ΄Οµως,
επίσης παράγοντας που επιτείνει τις καταστάσεις
απορρύθµισης και χάους είναι ο ίδιος ο τρόπος
προετοιµασίας του νόµου αυτού και οι διαδικα-

Συµπερασµατικά : Ο Ν4777/21 χαρακτηρίζεται από µία αστυνοµοκρατική προσέγγιση υπαρκτών
προβληµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θεωρεί ότι τα προβλήµατα αυτά επιδέχονται λύσης µε την
έκδοση διαταγών και την επιβολή ποινών στους παραβάτες. Για τον λόγο αυτό πάσχει στα ϑεµέλιά του.
5
Το άγχος των αρµοδίων να κρατήσουν κλειστά τα ΑΕΙ παίρνει πλέον κωµικά χαρακτηριστικά, Μπερτοδούλεια ϑα λέγαµε.
΄Ετσι η κα Κεραµέως κάλεσε τους ϕοιτητές να έρθουν να ξενοικιάσουν τα σπίτια τους ενώ ο κ. Συρίγος προχτές τόνιζε ότι
τα πανεπιστήµια σε καµία περίπτωση δεν ϑα ανοίξουν πριν τη λήξη του εξαµήνου. Και οι δύο ξεπέρασαν την επιτροπή των
λοιµοξιολόγων σε προφητική δεινότητα όσο αφορά τις συνθήκες που ϑα επιτρέψουν την άρση των µέτρων καραντίνας. Και
παρεµπιπτόντως, τα πανεπιστήµια παραµένουν κλειστά για τρίτο εξάµηνο (!) ενώ έχουν σταµατήσει και εργαστήρια/κλινικές
που απαιτούν ϕυσική παρουσία.
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∆ε ϑα µπορέσει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά, όπως και ο διοικητής της Χωροφυλακής στη
∆ηµητσάνα το 19ο αιώνα δεν κατάφερε να εξαλείψει τους σεισµούς µε τη διαταγή που είχε εκδώσει.
΄Οµως, και αυτό είναι το σοβαρότερο, κινδυνεύει να δηµιουργήσει µεγάλες οξύνσεις µέσα στα ΑΕΙ,
ακόµη και καταστάσεις χάους. Ταυτόχρονα, ϑα επιτείνει την οικονοµική ασφυξία που τους έχει
επιβληθεί την τελευταία δωδεκαετία.
΄Οσο γρηγορότερα το αντιληφθεί αυτό η κυβέρνηση και τον αποσύρει, τόσο το καλύτερο. Εκτός
και αν ο πραγµατικός στόχος δεν είναι η επίλυση των υπαρκτών προβληµάτων, αλλά η δηµιουργία
νέων και µεγαλύτερων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Κ. Μηλολιδάκης

Σ. Κολλιόπουλος
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