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ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
•

•

•
•

•

•

•

Στις 29 Μαρτίου 2022 εκδόθηκε απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου
με την οποία δίδεται η απάντηση του πανεπιστημίου μας σχετικά με τα σχέδια του
υπουργείου Παιδείας για την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας
μας. Η απόφαση αποτελείται από δυο κύρια μέρη (συν ένα συμπέρασμα). Στο πρώτο
μέρος, εισαγωγικά τίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές του πανεπιστημίου μας, ενώ
στο δεύτερο παρατίθενται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των τμημάτων
του.
Η Γενική Συνέλευση του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε κάθε σχέδιο συρρίκνωσης του Ιονίου
Πανεπιστημίου, σε κάθε σχέδιο κατάργησης τμημάτων, σχολών, απαξίωσης του
πανεπιστημίου, συγχώνευσης τμημάτων, απορρόφησης γνωστικών αντικειμένων
τμημάτων από άλλα τμήματα του ΙΠ ή άλλων πανεπιστημίων ή αλλαγής γνωστικών
αντικειμένων τμημάτων ΙΠ.
Ενώνει τη φωνή της με τη φωνή της κοινωνίας των Ιονίων Νήσων αντιδρώντας
δυναμικά και αποφασιστικά σε τέτοιου είδους σχέδια.
Θεωρεί όμως πως στο σημείο που βρισκόμαστε δεν αρκεί η απλή έκφραση μιας
τέτοιας αντίθεσης, όταν αυτή στην πραγματικότητα συνοδεύεται από αποφάσεις,
ενέργειες, προτάσεις που σαμποτάρουν την ενότητα του ΙΠ και τη βιωσιμότητα των
τμημάτων του.
Εκφράζει τη συμφωνία της σε γενικές γραμμές με το πρώτο σκέλος της απόφασης
της Συγκλήτου του ΙΠ, στο οποίο εκδηλώνεται η αποφασιστικότητα της
ακαδημαϊκής κοινότητας του ΙΠ να υπερασπισθεί το σπίτι της, να διατρανώσει την
αντίθεσή της σε κάθε σχέδιο συρρίκνωσης του πανεπιστημίου, κατάργησης
τμημάτων, απορρόφησης, συγχώνευσης, αλλαγής γνωστικών αντικειμένων,
απαξίωσης κλπ. και να κινηθεί στο εξής βάσει αποκλειστικώς και μόνον
ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική της αντίθεση στο δεύτερο σκέλος της
απόφασης της Συγκλήτου (αλλά και στο συμπέρασμα που ακολουθεί) θεωρώντας
ότι αυτά τα μέρη βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση προς το πρώτο μέρος της απόφασης.
Θεωρεί ότι οι χαρακτηρισμοί απαξίωσης γνωστικών αντικειμένων τμημάτων του
Πανεπιστημίου εκ μέρους άλλων τμημάτων, όπως και οι εκδηλώσεις απορρόφησής
τους (που χαρακτηρίζουν το δεύτερο μέρος της απόφασης), λειτουργούν σαφώς εις
βάρος του πανεπιστημίου, δυναμιτίζουν την ενότητά του, οδηγούν στην
αποδυνάμωσή του και απέχουν πολύ από το ακαδημαϊκό ήθος που θα έπρεπε να
χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιό μας.
Θεωρεί ότι απαξίωση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα αποτελεί και η εκδήλωση
πρόθεσης απορρόφησης τμήματος άλλου πανεπιστημίου εκ μέρους τμήματος του
ΙΠ, που ορθώς οδήγησε σε σαφή και κατηγορηματική καταδίκη της απόφασης από
τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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Θεωρεί ότι η πρόχειρη και αβασάνιστη συμπερίληψη στην απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου μας αποφάσεων τμημάτων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια
σε κλεισίματα σχολών του πανεπιστημίου, σε απαξίωση άλλων τμημάτων, σε
σύγχυση γνωστικών αντικειμένων μεταξύ των τμημάτων του, σε αναγκαστικές
αλλαγές γνωστικών αντικειμένων κλπ. αποτελεί πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο είναι
βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες.
Θεωρεί ότι ο δρόμος για τη διατήρηση και τελικά μεγέθυνση του Ιονίου
Πανεπιστημίου περνά μέσα από τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοκατανόηση
όλων των μελών της κοινότητάς του και όλων των μονάδων του.

