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Η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας βρίσκει τη ΧΕΝ Ελλάδος 

εντελώς αντίθετη.  

Η ΧΕΝ Ελλάδος τον Οκτώβριο του 1947, σε μια εποχή κοινωνικής αναταραχής – μετά τη 

λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και μεσούντος του Εμφυλίου – ίδρυσε τη Σχολή 

Κοινωνικής Εργασίας. Οραματίστηκε την εκπαίδευση νέων γυναικών, ώστε να συμβάλλουν 

με γνώσεις και εργαλεία στην παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, με στόχο την 

εξεύρεση λύσεων στα πολυεπίπεδα κοινωνικά προβλήματα και την ανακούφιση του 

πληθυσμού. 

Με πολύ κόπο, πολλές θυσίες, αλλά προπάντων όραμα και πείσμα, τα στελέχη της ΧΕΝ 

κατάρτισαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρωτοπόρο για την εποχή του, σε συνεργασία με 

εξαίρετους επιστήμονες. Οι απόφοιτες της Σχολής (1950 – 1984), κοινωνικές «εργάτριες», 

όπως αναφέρονται στα τότε κείμενα, στελέχωσαν και συνεχίζουν να στελεχώνουν 

κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς προνοιακής δραστηριότητας του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα.  

Η αναγωγή της πρωτοβουλίας σε επιστημονικό πεδίο δράσης με τη δημιουργία Ανώτατης 

Σχολής Κοινωνικής Εργασίας, ως Τμήμα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στα 

ΤΕΙ, επισφράγισε την ανάγκη ύπαρξης και εξέλιξης της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.  

Η οποιαδήποτε υποβάθμιση των σπουδών και του ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών, 

έρχεται κατηγορηματικά σε αντίθεση με τις πολυδιάστατες ανάγκες ομάδων πληθυσμού 

που απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και λειτουργία κατάλληλων υπηρεσιών, σε 

μια εποχή έντονων και αμείλικτων κοινωνικών αναγκών, όπως η σημερινή.  

Η οποιαδήποτε σκέψη ή/και προσπάθεια συγχώνευσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

με τμήματα διαφορετικού επιστημονικού αντικειμένου αλλάζει τη φυσιογνωμία του 

επαγγέλματος των Κοινωνικών Λειτουργών, αλλοιώνει την επαγγελματική τους ταυτότητα, 

απειλεί άμεσα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και ταυτόχρονα σταματά την εξέλιξη της 

επιστήμης.  

H ΧΕΝ Ελλάδος χαιρετίζει την πρωτοβουλία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η 

ίδρυσή του θα πρέπει να αποτελέσει αιτία αναβάθμισης των σπουδών της κοινωνικής 

εργασίας, μιας επιστήμης συνεχώς εξελισσόμενης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα 

σήμερα που οι κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού της χώρας απαιτούν εξειδίκευση από 

τους επαγγελματίες του χώρου. Η ΧΕΝ Ελλάδος καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να 

επανεξετάσει και να διερευνήσει προσεκτικά τις προοπτικές αναβάθμισης και αυτονόμησης 

του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Υπάρχουν, εξάλλου, σοβαρές καινοτομίες σε επίπεδο 

σπουδών από άλλα πανεπιστήμια, που μπορούν εύκολα να βοηθήσουν προς μία τέτοια 

κατεύθυνση.  

Η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ελλάδος 

Άρτεμις Καλαβάνου 
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