Τοποθέτηση του προέδρου του τμήματος στις εξελίξεις εν όψει της ψήφισης του
νομοσχεδίου
Tο τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας βρίσκεται εδώ και βδομάδες, με αποκορύφωση τις
τελευταίες μέρες, σε αναβρασμό με συνεχείς καταλήψεις που αποφάσισαν οι φοιτητές, ως
απάντηση στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, να συνενώσει πέντε τμήματα της
σχολής σε ένα. Επειδή το αίτημά τους είναι εύλογο και αντιμάχεται μια απόφαση που
πάρθηκε ως αποτέλεσμα εισήγησης επιτροπής, ενάντια σε κάθε λογική, θα ήθελα με αυτήν
μου την τοποθέτηση να σταθώ αλληλέγγυος στον αγώνα των φοιτητών, ως πρόεδρος του
τμήματος και να επιβεβαιώσω εκ νέου την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
αρχικά είχε παρθεί ομόθυμα υπέρ της διατήρησης της αυτονομίας του τμήματος Οπτική και
Οπτομετρίας στο προς ίδρυση νέο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ίδια άποψη και
αλληλεγγύη εκφράζω και για τα υπόλοιπα τμήματα που προτείνεται να συνενωθούν. Θα
συμμεριζόμουν την άποψη για δημιουργία μεγαλύτερων και πιο βιώσιμων εκπαιδευτικών
δομών τμημάτων, εάν αυτό είχε μια συνέπεια, υπηρετούσε μια λογική αρχή, να συνένωνε
δηλαδή ομοειδή τμήματα και λάμβανε έναν πιο καθολικό χαρακτήρα, αποκλείοντας
σκανδαλώδεις εξαιρέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές, ούτε από τους
φοιτητές που δικαιολογημένα και γι’ αυτό διαμαρτύρονται και θέτουν ερωτήματα, ούτε
από την ίδια την κοινωνία.
Δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται ένα τμήμα που έχει με κόπο οργανωθεί και λειτουργεί
με τόση επιτυχία τέσσερεις δεκαετίες τώρα, χάριν στις προσπάθειας του διδακτικού του
προσωπικού, παρά τα σχετικά περιορισμένα μέσα που του διατέθηκαν από την πολιτεία σε
προσωπικό και πόρους. Ένα τμήμα, το οποίο δεν υστερεί σε ακαδημαϊκότητα,
συγκρινόμενο με το σύνολο των ομοειδών και συνονόματων τμημάτων που υπάρχουν σε
όλον τον ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το οποίο παρουσιάζει υψηλή
ζήτηση στην προσέλκυση νέων φοιτητών, οργανώνει με επιτυχία μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών και εξασφαλίζει άριστες προϋποθέσεις για επαγγελματική
αποκατάσταση των αποφοίτων του. Ακόμη και αυτό το κριτήριο της αυτοδυναμίας σε
προσωπικό υπηρετούντων μελών ΔΕΠ έχει πλέον καλυφθεί μετά την πρόσληψη νέου
μέλους ΔΕΠ και επιπλέον με την εκπεφρασμένη επιθυμία για μετακίνηση συναδέλφων
καθηγητών από άλλα τμήματα.
Κάνω έκκληση έστω και την τελευταία στιγμή, εν όψει της ψηφοφορίας στη Βουλή, ο
υπουργός να αναθεωρήσει την πρόταση του και να επαναφέρει την αυτονομία του
τμήματος που δικαιούται. Το ίδιο να πράξει και για τα υπόλοιπα τμήματα της ΣΕΥΠ, τα
οποία στο σύνολό τους δεν υστερούν σε τίποτα και αυτονοήτως τοποθετούνται σε
πανεπιστημιακό επίπεδο. Το όποιο όφελος με οικονομικούς όρους ήθελε προκύψει από
μια τέτοια συνένωση είναι περιορισμένο έως ανύπαρκτο. Σε τελευταία ανάλυση, εκτός από
την ακαδημαϊκότητα που είναι δεδομένη, υπάρχει και το κριτήριο της αποδοχής που θα
έπρεπε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν. Προτείνω, εάν δεν επιλεγούν τα τμήματα αυτά στα
επόμενα χρόνια, όταν θα εφαρμοστεί η ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
από υποψηφίους φοιτητές, τότε ας επανέλθει το σχέδιο συνένωσης για όσα εξ αυτών θα
παρουσιάζουν περιορισμένη ζήτηση ή δεν ανταποκριθούν στα αυξημένα ακαδημαϊκά
κριτήρια που θα τεθούν μετά και τις επικείμενες διαδικασίες πιστοποίησης προγραμμάτων
σπουδών.
Θα πρέπει να υπερισχύσει η κοινή λογική και το κοινό περί δικαίου αίσθημα στο αίτημα και
στη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εξέλιξης των ΤΕΙ, η οποία πρέπει (φαίνεται) να
στηριχθεί με γενναιοδωρία από την πολιτεία. Εχουν πολλά να προσφέρουν στην επιστήμη,

την τεχνολογία καθώς και στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.
Ιδιαίτερα το τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας όχι μόνο επιστημονικά και εκπαιδευτικά, έχει
επιπλέον τα πλείστα να προσφέρει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στον
ομολογούμενα υποβαθμισμένο και ευαίσθητο χώρο της Δυτικής Αττικής, συνδεδεμένο και
συνεργαζόμενο με τις κρατικές κι δημοτικές υγειονομικές δομές, αλλά και το θριάσιο και
Αττικό Νοσοκομείο, με το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει μια επιτυχή συνεργασία.
Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, ότι η αριστερή συνείδηση ενός διανοούμενου και μη
επαγγελματία πολιτικού, υπουργού της Παιδείας θα δεχτεί το κλείσιμο ενός επιτυχημένου
τμήματος, (παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ήταν δική του εισήγηση αλλά πρόταση της
οκταμελούς επιτροπής, της οποίας τα πρακτικά και το τελικό πόρισμα δεν έχουν ακόμη
δημοσιοποιηθεί !! ), δεδομένου ότι, πιστεύω χωρίς να το θέλει ο ίδιος, θα ευνοήσει έμμεσα
το άνοιγμα ιδιωτικών αντίστοιχων τμημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ακούγεται
πλέον πιο συγκεκριμένα ότι ετοιμάζονται να καλύψουν το κενό που θα παρουσιαστεί,
ιδιαίτερα από την έλλειψη ενός αυτόνομου τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας,
υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο και άθελά του επιχειρηματικά και κερδοσκοπικά
συμφέροντα στο ευαίσθητο χώρο της παιδείας.
Ελπίζω η έκκλησή μου αυτή να εισακουστεί, έτσι ώστε έστω και την τελευταία στιγμή, να
αποκατασταθούν συνθήκες ηρεμίας και σύνεσης που έχει ανάγκη για να προκόψει ο
ευαίσθητος χώρος της εκπαίδευσης. να αναθεωρηθεί η απόφαση συνένωσης των πέντε
τμημάτων και το τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας (και τα υπόλοιπα τέσσερα) να διατηρήσει
την αυτονομία που με κόπο έχει κατακτήσει και στο νέο πανεπιστήμιο.
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