
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: éöþïù, 12-02-2013

è÷ðþýõ: 19,20,21         (1 õâ× 3)

çæå÷äüû: 2170 cm ²

çæëù îãîðüúüöþõ: 8380

ÿâòîüòêáêþõ ÷êïóâüã: 211 1096400

àæßù îð÷òýþ: ÞÝèÜôÛÚÿÙØñÿÜØ

Τµήµατα που αλλάζουν έδρα 
TMHMA flAAIA EflPA NEAEAPA EIIAKTEOI 1 2010-2012 J 

AypOTiKris Avdmucns kqi AioiKnons 
Aypotikwv fcnix£ipho£0)v TEI 6r ooaXoviKns 
AvaKai'vions Kai AnoKaidoiaons KrnpfcovTEl 
Adpioas (Tp(KaXa) 

9faoaXoviKP 

TpfcaXa 

IlppES 

Adpioa 

360 

200 

ApxiifkiovikiisToniou TFI KaBaXas (Apdpai 
AuTOpanopou TEI MeooXovyIou 
ooXkcivikcov ZnouSwv Aut. Moke&ovios 
'0Xwpiva; 9hhhhhhhi 

Apdpa 
MeooXovyi 
OXcbpiva 

lEppES 

ndTpa 
eeooaXovlKn 

345 
386 
468 

BiBXio9nKovo|jias Kai luainudTwv 
nXnpotpopnons TEI 6EooaXov(Kns 

6£oaaXov(Kn ZEppES 340 

Anpoclcov Xxeo£u)v Kai FniKOivcuvias TEI 
lovfcov Nnowv (ApypoTdXi) 

ApyoordXi MeaoXdYY' 848 

AioiKnons EnixEipnoEcov TEI Aut. MaKE6ovias 
(Kozdvn) 

Kozdvn KaoTopid 792 

Aiofknons inixejphosow TEI lovfwv Nhocov 

IHHHHHfflHS9H9Hi9HBi 
AnEoupi MeaoXdvyi 398 

AioiKnons EnixEipnaEcov TEI ridTpas ndTpa MeooXoyyi 800 
AioiKnons t.riix(:p.-">a.;v TEI XaX<i6oi XaX||§a 9ri8a 1.246 
AioiKnons ZuoTnpdTtov E<po6iaou.ou TEI 
Aur. MaKE6ovfqs {[pj.Qtva) TpEBEvd 

KaTEpivn 200 

Epnopi'as kqi Aia<pnptons TEI GfaaaXovmns 
Epnopias Kai Aiacpnpions TEI KphTns 
(lEpdnETpa) 

©soaaXoviKn 
l£pdn£Tpa 

ZEpp&slHH 

HpdKXEio 
505 
709 

funopjas KarAia<pnuicpsTEI AdpTqs A|i<piooa XaXwoa 688 

Epnopias koi Aia<pnpions IF.I ITdTpas 
(Au.aXid6a) 

ApaXid6a MEooXdyyi 120 

Epnopias :<ai rioiOTiKou EXeyxou Avpotikwv 
Rpoidvixov TEi Aut. MaKESoviasslfXcbptva) 

(fcXarpiva Kozdvn 494 

EnixEipnpaTiKou ZxE&iaopou & nXnp. 
ZuoTnpdTwv TEI Kpmns (Ay. NiKdXaos) 

Ay. NiKdXaos HpdKXEio 228 

Eawupmhs ApxiTEKTOviKns. AiaKoapnans 
Kai Ix£6iaopou AvtikeipevwvTEI Zsppwv 

l£pp£s KiXki's koi 
KapotToa 

376 

Etpapuoycov HXnpocpopiKns am AioiKnon Kai 
OTnv OiKovopia TEI lovicov Nnocov (A£UKd6a) 

AEUKd6a ApTa 643 

Etpappoycbv nXnpoipopiwis om AioiKnon 
Kai OTnv OiKovouia TEI MEaoXoyyiqu 

MtooXoyy Apra 1.084 

ZcoiKiis nqpaycoyhs TEI 6£oqaXoy[Kns 0£ooaXoviKn <t>Xa>piva 420 
HXEKTpoXoyias TEI XaXKi'6as XaXKiSa Agpia 630 
Gspu.. KaXX. Kai AvBoKoufas TEI MEaoXoyyiou MeooXovyi KaXaudTa 289 
IxSuoKopi'as - AXitfasTEl Hnti'pou HyoupEvfToa MeooXoyyi 200 

AoyiOTiKtis TEI 0£ooaXoviKns 0£oaaXovfKn ZsppES 778 
AoYioiiKiisTEIildTpas ndTpa MeooXoyyi 711 

Λογιστική* TEI Χαλκίδας 
Λογοθεραπεία5 TEI KaXapdTas 
Μαιευτικής TEI ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 
Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών 
Μακεδονίας (Εδεσσα) 
Μηχανικών Χωροταξ^ και Ανάπτυξ.· i s 
θεσσαλονικιά (Βέροια) 
Οινολογ(α5 και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ 
Καβάλας (∆ράµα) 
Οπτική^ και Οπτρµετρίας ΤΕΙ Πάτρας (Αίγιο) 
Οχη µάτων ΤΕΙ θεσσαλονίκης 
Περίφερε ιακιΗ Οικονοµική* Ανάπτυξης 
Στερεάς Ελλάδας (Λιβαδειά) 
Πληροφορικ και Μέσων Μαζική5 
Ενηµέρωσα ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος) 
Πληροφορικής και Τεχνολογία* Υπολογιστών 
ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονία* (Καστοριά) 
Πληροφορικ ΤΕΙ θεσσαλονίκη5 
Πολιτικών Λοµικών Εργων TEI Aooioos 
(TpjKgXa) ΒΗΗηΗΗΙ 

. Πολιτικών ∆οµικών Εργων ΤΕΙ Σερρών 
Πολιτικών Εργων Υποδοµής ΤΕΙ 
θεσσαλονίκης 
Τεχνολογίες Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ 
θεσσαλονίκη (Μουδανιά) 
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και 
Τροφίµων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθοε) 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λευκάδα) 
Τεχνολογία5 Πληροφορικ 
και Τηλεπικοινωνιών TEI Aapioas 
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων 
Τ€Ι Μεσολογγίου (Νσύηακκκ) 
Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ θεσσαλονίκης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας 
φυσικοθεραπείας TEI ndTpas (Αίγιο) 
φυτικής Παραγωγή* ΤΕΙ θεσσαλονίκης 
Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ 
Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) ^Πληροφορικής 

µε* Εφαρµογές 
στην Βιοιατρική Στερεά* bXXdbas (Λαµία J 

ΠΑΛΙΑ Ε∆ΡΑ 

Χαλκίδα 
Καλαµάτα 
Κοζάνη 
Εδεσσα 

Βέροια 

∆ράµα 

Αίγιο 
θεσσαλονίκη 
Λιβαδειά 

Πύργος 

Καστοριά 

θεσσαλονίκη 
Τρίκαλα 

Σέρρες 
θεσσαλονίκη 

NEA Ε∆ΡΑ i ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 
I 2010-2012 

Μουδανιά 

Αργοστόλι 

Ζάκυνθοε 

Λευκάδα 

Λάρισα 

Ναύπακτος 

θεσσαλονίκη 
Πάτρα 
Αίγιο 
θεσσαλονίκη 
Αγ. Νικόλαος 

Λαµία 

Θήβα 
Πάτρα 
θεσσαλονίκη 
θεσσαλονίκη 

θεσσαλονίκη 

θεσσαλονίκη 

Αθήνα 
Σέρρες 
Αθήνα 

Σύνολο µετακινούµενων φοιτητών 26.657 

Σέρρες 
Μεσολόγγι 
Πάτρα 
Φλώρινα 
Ηράκλειο 

Λάρισα 

Πηγή: ΥΠΑΙΘΠΑ Μελέτη: Στρότοε Στρατηγάκη; 

Γραφείο µεταφορών n «Αθηνά» 
Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΓΑΚΗ 

εκπαιδευτικού αναήυτή 

To σχέδιο «Αθηνά», που ανακοίνωσε 
πρόσφατα to υπουργείο 

Παιδείας, θα µετακινήσει 
πολλές χιλιάδες φοιτητών, για 

να συνεχίσουν τις σπουδές tous σε άλλη 
πόλη. Οι µόνοι που ευνοούνται είναι 
τα... γραφεία µεταφορών. Ο αριθµός 
των µετακινούµενων είναι άγνωστος. 
To υπουργείο Παιδείος µιλάει για 

10.000 φοιτητές που θα επιδοτηθούν, 
εφόσον πληρούν τα οικονοµικά κριτήρια. 

Η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. 
Τα τµήµατα που αλλάζουν έδρα 

είναι 53, αφού δεν µετακινούνται 

όλα τα τµήµατα σε άλλη πόλη ή κάποια 
ακολουθούν περίεργη διαδροµή, 

όπως το τµήµα ∆ιεθνούς Εµπορίου 
Καστοριάς, που συγχωνεύεται µε 

το τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κοζάνης, 
για να επιστρέψει στην Καστοριά 

µε το όνοµα ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, 
Οργανισµών και Συστηµάτων. Σ' 

αυτή την περίπτωση δεν µετακινούνται 
οι φοιτητές του τµήµατος ∆ιεθνούς 
Εµπορίου, αλλά µόνο οι φοιτητές του 
τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κοζάνης. 

•Η προσπάθεια να υπολογιστεί ο ακριβής 
αριθµός των µετακινούµενων 

φοιτητών είναι δύσκολη γιατί το υπουργείο 
Παιδείας δεν δηµοσιεύει 

» Απίστευτο και όµω$: 
to Kpatos δεν γνωρίζει 
για πόσους φοιτητέε 
πΑηρώνειί 

στοιχεία. Ετσι n έρευνά µας προσπάθησε 
να εντοπίσει tous µετακινούµενους 
φοιτητές από τον αριθµό των εισακτέων 

των ετών 2010, 2011 και 
2012, τους φοιτητές δηλαδή που τον 
προσεχή Σεπτέµβριο θα φοιτούν στο 
2o, 3o και 4o έτος. Φυσικά, όλοι όσοι 
εισάγονται δεν φοιτούν (ειδικά στα χαµηλόβαθµα 

ΤΕΙ µε ακριτική έδρα). 

Αφήσαµε εκτός τους φοιτητές που έχουν 
καθυστερήσει τις σπουδές τους, 

χάνοντας κάποιο εξάµηνο και πρέπει 
να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια 
ετεροχρονισµένα και tous επί πτυχίω 
φοιτητές. Ετσι πιστεύουµε ότι ο αριθµός 

των 26.657, που προέκυψε από το 
άθροισµα των εισακτέων των τριών τελευταίων 

ετών στα 53 υπό µετακόµιση 
τµήµατα, προσεγγίζει την πραγµατικότητα. 

Ο αριθµός αυτός απέχει πολύ 
από τον αριθµό που ανακοίνωσε το υπουργείο 

Παιδείας και, προφανώς, 
πρέπει το υπουργείο να δηµοσιεύσει 
τα στοιχεία από το σύστηµα «Εύδοξο$», 

που δείχνει πόσοι φοιτητές πήραν 
βιβλία και πιθανόν δίνει µία καλή 

προσέγγιση της πραγµατικότητας. Ναι, 
σωστά διαβάζετε: το κράτος δεν γνωρίζει 

για πόσους φοιτητές πληρώνει. 
Η µετακίνηση των φοιτητών θα µπορούσε 

να αποφευχθεί εντελακ, αν υπήρχε 
ο στοιχειώδη5 σεβασµό$ του 

κράτους προς τους πολίτες του και φυσικά 
προγραµµατισµό5. Ο σεβασµός 

του κράτους npos tous πολίτες χάθηκε 
οριστικά µε την είσοδο Tns Ελλάδα5 
στα Μνηµόνια. Εκτοτε δεν γνωρίζουµε 
τι µας ξηµερώνει, αφού di καταιγιοτικέ5 

αλλαγές σαρώνουν τις ζωές µας. 
Πώς να γλιτώσουν οι φοιτητές; Ο προγραµµατισµός 

αποτελεί άγνωστη λέξη 
για την Ελλάδα, όπου όλα γίνονται 

γρήγορα και άρα στο πόδι. 

Γραφείο µεταφορών n «Αθηνά»  
ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΓΑΚΗ 

www.clipnews.gr
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«Σέρρες δεν πάµε ούτε για αστείο, καλύτερα στη Σίνδο µε το 52» 

ΞΕΣΗΚΩΜΟΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆εν πάµε πουθενά, 
το... «γράφουµε» 
το σχέδιο Αθηνά 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Του ΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

s.apostolakis@eleftherotypia.net 

ιον πολλοί, ήταν νέοι και ήταν οργισµένοι. 
Γιατί ξαφνικά κάποιος tous αλλάζει 

τη ζωή. Γιατί κάποιος τους αλλάζει to 
µέλλον. Γιατί κάποιος τους χαλάει τις 

σπουδές και το όνειρο. Χωρίς να tous ρωτήσει. 
Χωρίς να τους λάβει υπόψη. Ούτε αυτούς ούτε 
tis οικογένειες tous. Ετσι. Τσαµπουκά! Και απάντησαν 

µε την ίδια οργή, αποφασισµένοι. «∆εν 
πάµε πουθενά, δεν πάµε πουθενά, στ' ap... µας 
το γράφουµε το σχέδιο "Αθηνά"». 

Ηταν οργισµένοι γιατί θέλησαν να σπουδάσουν 
κάτι, και τώρα τους ανα-  

γκάζουν να σπουδάσουν κάτι 
άλλο. Γιαιί διάβασαν για να πιάσουν 

τη βάση των 15.000 µορίων 
και να φοιτήσουν σε µια 

καλή σχολή και τους πετάνε σε 
µια σχολή που είχε βάση τα 
7.000 µόρια. Γιατί σκίστηκαν στο 
διάβασµα για να περάσουν στη 
θεσσαλονίκη, ώστε να µην επιβαρύνουν 

τις οικογένειές τους µε τα πολλά παραπάνω 
έξοδα, και τώρα tous στέλνουν να 

σπουδάσουν στις Σέρρες και στη Φλώρινα. 
Ηταν οργισµένοι. Γύρω στα 5.000 νεαρά αγόρια 

και κορίτσια, από το ΤΕΙ της θεσσαλονίκης, 
αλλά και από των Σερρών και της Καστοριάς, συγκεντρώθηκαν 

χθες το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 
Εκαναν πορεία από την παραλιακή 

λεωφόρο κι έφτασαν στο δηµαρχείο, για να ζητήσουν 
από τις αρχές να τους υποστηρίξουν. Η 

πλατεία του δηµαρχείου είχε ήδη γεµίσει αλλά 
το τέλος της πορείας δεν φαινόταν ακόµη. Σε λι 

» ∆εν είµαστε εµει^ το 
χρήµα το ζεστό, 
κανένα τµήµα δεν 
φεύγει από δω» 

συνθήµατά τους. «To ΤΕΙ ανήκει στη θεσσαλονίκη», 
«∆εν είµαστε εµείς το χρήµα το ζεστό, κανένα 

τµήµα δεν φεύγει από δω», «Σέρρες δεν 
πάµε ούτε για αστείο. Καλύτερα στη Σίνδο, µε το 
52 », «Στις Σέρρες και στη Φλώρινα ποτέ, υπουργέ, 

υπουργέ». 
Μαζί τους, οι καθηγητές τους, οι γονείς τους 

και οι υπάλληλοι του ΤΕΙ θεσσαλονίκης. Ολοι 
αυτοί που, από τη µια στιγµή στην άλλη, τους αλλάζουν 

τη ζωή χωρίς να τους ρωτήσουν. Γιατί αντιδρούν; 

Γιατί διαλύουν to τέταρτο σε µέγεθθ5 ΤΕΙ Tns 

χώρας, µεγαλύτερο από πολλά πανεπιστήµια, 
είπε στο δηµοτικό συµβούλιο θεσσαλονίκης ο 
αντιπρόεδρος του ΤΕΙ θεσσαλονίκης, Κώστας 
Βαρσαµίδης. Ο οποίος είναι πρόεδρος εδώ και 

ένα χρόνο, αλλά ακόµη δεν δηµοσιεύθηκε 
n απόφαση τοποθέτησήςτου! 
Γιατί ξεριζώνονται 

12.000 από τους 27.000 φοιτητές 
του ιδρύµατος. 

Γιατί το τµήµα Φυτικής Παραγωγής 
µε ένα αγρόκτηµα 1.000 

στρεµµάτων, όπου γίνονται έρευνες 
σε καλλιέργειες, το 

στέλνουν στη Φλώρινα για να 
καλλιεργούν οι φοιτητές το χιόνι και τον πάγο. 
Γιατί το µοναδικό στην Ελλάδα Τµήµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης -που έχει τον ίδιο τίτλο µε ένα ολόκληρο 

υπουργείο- και βγάζει γεωπόνους, το ενώνουν 
µε ένα άσχετο τµήµα επιχειρηµατικότητας 

και τα παιδιά που ξεκίνησαν να σπουδάσουν 
γεωπόνοι, θα βγουν οικονοµολόγοι! Γιατί το ΤΕΙ 
θεσσαλονίκης είναι ένα ίδρυµα που εδώ και 
χρόνια ρίχνονται λεφτά και γίνονται υποδοµές, 
και τώρα θα µείνουν τα κτήρια και τα µηχανήµατα 
άδεια από σπουδαστές και καθηγητές, να σαπίσουν 

σαν τις υποδοµές των Ολυµπιακών Αγώ- 

Φοππτές του ΤΕΙ κατέκλυσαν χθες την πλατεία Αριστοτέλους κατά Tns εκπαιδευτικής πολιτικής 

«Οχι» στις συγχωνεύσεις σε 
Tns ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λ1ΑΤΣΟΥ 

γο, όλος ο χώρος γέµισε από τα παιδιά και τα νων. ^ 

ε µια εποχή παγκοσµιοw 
ii ποίησης και ανάπτυξης 

πολυηοηιτισµικών και πολύγλωσσων 
κοινωνιών, κυρίως 

στο πλαίσιο ιου ευρωπαϊκού 
οικοδοµήµατος, n υψηλής 
στάθµης εκπαίδευση σε γλώσσες 

και πολιτισµούς της Ενωµένης 
Ευρώπης θα έπρεπε, αντί 

να υποβιβάζεται µε τόσο βεβιασµένες 
κινήσεις, να αναβαθµίζεται». 

Με αυτό το σκεπτικό, το τµήµα 
Γαλλικής Γλώσσας του Καποδιστρίσκού 

Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, εκφράζει τη δυσαρέσκειά 

του και την απόλυτη αντίθεσή 
του στη συγχώνευση όλων 

των ξενόγλωσσων τµηµάτων, 
όπως προβλέπει το σχέδιο 

«Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας. 

Εάν n συγκεκριµένη πρόταση 
υλοποιηθεί, αναφέρεται σε 

ανακοίνωση του τµήµατος, αυτό 
θα ο"..n'.ε «αλλοίωση της 

επιστηµονικής φυσιογνωµίας 
και του γνωστικού περιεχοµένου 

των "ρογραµµάτων σπουδών 
του κάθε τυήµατος, τα οποία 
προσδιορίζονται µε βάση 

us ιδιαιτερότητες του γλωσσικού 
συστήµατος, καθώς και τις 

πολιτισµικές εκφάνσεις και δοµές 
των κοινωνιών που το χρησιµοποιούν 

ως µέσο επικοινωνίας 
και ιδεολογικοπολιτικής 

έκφραση*». 
Η πρόταση του υπουργείου 

Παιδείας, για συγχώνευση των 
ξενόγλωσσων φιλολογιών, 
δεν υπηρετεί άλλωστε ούτε τη 
φιλοσοφία του σχεδίου για εξοικονόµηση 

πόρων, αφού τα 
προς συγχώνευση τµήµατα 
διατηρούν το ανθρώπινο δυναµικό 

τους και συστεγάζονται 
στο κτήριο της Φιλοσοφικής 
σχολής όπου µοιράζονται αίθουσες, 

αµφιθέατρα και λοιπές 
υποδοµές. 

Με την ενοποίηση των τµηµάτων 
Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής, 
Γερµανικής και Ισπανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας θα 
δηµιουργηθεί «ένα υδροκέφαλο 

υβριδικό τµήµα, το οποίο 
θα παρουσιάσει το δίχως άλλο 
σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα 

και, κυρίως, θα επιφέρει 
σοβαρά πλήγµατα στο επίπεδο 
και την ποιότητα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης του φοιτητικού 
κοινού, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται 

για την πρόσβαση του στην 

αγορα εργασίας». 
To τµήµα Γαλλικής Γλώσσας 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
ζητεί από το υπουργείο Παιδείας: ¦ 

Να γίνει γνωστό το σκεπτικό 
στη βάση ιου οποίου προτείνεται 

n «απορρόφηση» των τµηµάτων. ¦ 

Να µελετηθεί εκ νέου n πρόταση 
για συγχώνευση των τµηµάτων, 

ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος 
χρόνος προς εξέταση 

όλων των παραµέτρων, οικονοµικών, 
επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών. ¦ 

Να διατηρηθεί το καθεστώς 
λειτουργικής- διοικητικής και ακαδηµαϊκής 

αυτοτέλειας των 
τµηµάτων Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερµανικής, Ισπανικής και Ιταλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας 

Η Φιλοσοφική 
Την πλήρη αντίθεση της στην 

πρόταση του σχεδίου «Αθηνά», 
για τη συγχώνευση των ξενόγλωσσων 

τµηµάτων, εκφράζει 
και n γενική συνέλευση του 

Συλλόγου ∆ιδακτικού Προσωπικού 
της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
που συνήλθε εκτάκτως χθες γιο 
το θέµα αυτό. 
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∆είτε τη διαµαρτυρία 
για τη διάλυση του ΤΕΙ 

που τα σκορπίζει να σπουδάσουν σε Σύρρεε και Φλώρινα 

πολλές γλώσσες 
Μέλη ∆ΕΠ iris Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών χαρακτηρίζουν ιην 
αιφνιδιαστική κατάργηση των 
ακαδηµαϊκών τµηµάτων της 
Φιλοσοφικής Σχολής «απροκάλυπτη 

παρέµβαση του υπουργείου 
στα εσωτερικά του 

Πανεπιστηµίου και παραβίαση 
του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου 

αυτοδιοίκητού του». 
Η συγκεκριµένη πρόταση 

του υπουργείου «ακυρώνει την 
επιστηµονική αριστεία που έχουν 

επιτύχει τα υπό συγχώνευση 
τµήµατα και n οποία έχει 

αναγνωριστεί στη χώρα pas και 
διεθνώς, ενώ πρωτίστως πλήττει 

τους φοιτητές και µελλοντικούς 
αποφοίτους των συγκεκριµένων 

τµηµάτων. Η συρρίκνωση 
των πέντε τµηµάτων σε 

ένα θα υποβαθµίσει τα επιστηµονικά 
αντικείµενα σε απλές 

κατευθύνσεις και θα καταρρακώσει 
το επίπεδο των σπουδών» 

. 
Τις ίδιες επιπτώσεις θα έχει, 

αναφέρουν τα µέλη ∆ΕΠ, και n 
συνένωση του τµήµατος Σλαβικών 

Σπουδών µε το τµήµα 
Τουρκικών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών. 

Ο Σύλλογος ∆ιδακτικού 

προσωπικού της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών θα προχωρήσει σε 
σειρά από κινητοποιήσεις και 
εκδηλώσεις προκειµένου να ενηµερώσει 

την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα για «τις ολέθριες συνέπειες» 

που θα έχει πιθανή εφαρµογή 
του σχεδίου «Αθηνά» 

στη Φιλοσοφική Σχολή. 

Στο Αριστοτέλειο 
Ψήφισµα διαµαρτυρίας εξέδωσαν 

επίσης οι πρόεδροι και 
οι αναπληρωτές πρόεδροι των 
ξενόγλωσσων τµηµάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαφωνούν 

πλήρως µε τη συγχώ-' 
νευση των τεσσάρων του Ιδρύµατός 

tous σε ένα. 
Με την πρόταση του σχεδίου 

«Αθηνά», αναφέρουν µεταξύ 
άλλων στο ψήφισµά τους, δεν 
είναι καθόλου σαφές αν το 
προτεινόµενο τµήµα θα δίνει ένα 

ενιαίο πτυχίο ή διακριτά πτυχία 
µε διακριτά γνωστικά αντικείµενα 

και µε ποιο τρόπο κατοχυρώνονται 
τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα των φοιτητών 
και φοιτητριών που ήδη φοιτούν 

στα τµήµατα. 
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