
Ανοικτή επιστολή προς τους σπουδαστές της Σχολής ΕΜΦΕ 

 

Αγαπητοί σπουδαστές, 

 

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να σας καταστήσουμε 

κοινωνούς του προβληματισμού και της ειλικρινούς μας αγωνίας, σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης της εκπαιδευτικης διαδικασίας του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Εξαμήνου.  

 

Έχουμε διανύσει πλέον του ενός τρίτου της περιόδου διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 

και η απλή καταγραφή των έως τώρα απωλειών διδακτικού χρόνου καταδεικνύει ότι έχει 

χαθεί σχεδόν το 60% των έως τώρα ωρών διδασκαλίας, σε ορισμένα δε μαθήματα οι 

απώλειες υπερβαίνουν το 90%. 

 

Η Διοίκηση της Σχολής, ουδόλως επιθυμεί να παρέμβει και να σχολιάσει τους τρόπους 

δράσεως και διεκδίκησης που υιοθετεί ο Φοιτητικός Σύλλογος. Υποχρεούται όμως να 

επισημάνει ότι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνεπάγονται και θυσίες, για τις οποίες οι 

συμμέχοντες σε αυτές πρέπει να είναι απολύτως και εγκαίρως ενήμεροι.  

 

Είναι βεβαίως δεδομένο, ότι οι συνάδελφοι διδάσκοντες στη Σχολή μας πράττουν και θα 

πράξουν παν το ανθρωπίνως δυνατόν, ώστε να ολοκληρωθεί άρτια η εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Δυστυχώς τούτο δεν είναι πάντα εφικτό για πρακτικούς λόγους, ανεξαρτήτους 

της θελήσεως και των προθέσεων των διδασκόντων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η έννοια 

«άρτια εκπαιδευτική διαδικασία» αποκλείει την υιοθέτηση αντι-ακαδημαϊκών πρακτικών, 

όπως, για παράδειγμα, περικοπές ύλης, μη διδασκαλία ασκήσεων και παραδειγμάτων που 

συμβάλλουν στην εμπέδωση της ύλης, περικοπές εργαστηριακών ασκήσεων και ενισχυτικής 

διδασκαλίας, εξετάσεις παράλληλα με διδασκαλία κλπ (οι οποίες πιστεύουμε ακράδαντα ότι 

δεν αποτελούν επιλογή του συνόλου των συνιστωσών της Ακαδημαϊκής κοινότητας).  

 

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο 

ασφυκτικά περιορίζει τη δυνατότητα μακροχρόνιας παράτασης του Ακαδημαϊκού Εξαμήνου, 

οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι, πλέον, τα περιθώρια άρτιας ολοκλήρωσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαντλούνται.  

 

Κατόπιν τούτων, απευθύνουμε έκκληση στο σύνολο των σπουδαστών και στο Φοιτητικό 

Σύλλογο της Σχολής, να εγκύψουν άμεσα στο πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις 

μέχρι τώρα επιλεγείσες μορφές κινητοποίησης, ώστε, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες (οι 

οποίοι επ’ ουδενί επιτρέπεται να θεωρείται ότι στέκονται απέναντι στους σπουδαστές και 

στις αγωνίες τους), να ληφθούν έγκαιρα τα αποτελεσματικά εκείνα μέτρα που θα επιτρέψουν 

την άρτια ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής και εξεταστικής διαδικασίας και του Ακαδημαϊκού 

Εξαμήνου συνολικώς.  

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής δεν είναι ευχάριστο, 

επιθυμούμε όμως να διευκρινίσουμε κατηγορηματικώς ότι ουδόλως ενέχει οιαδήποτε χροιά 

απειλής ή εκβιασμού. Θα ήμασταν ειλικρινά ευτυχείς αν μπορούσε η επιστολή αυτή να 

αποτελέσει την αφορμή για την άμεση έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου για τον οποίο 

είμαστε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας.  

 

Ο Κοσμήτορας της ΣΕΜΦΕ  Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της ΣΕΜΦΕ 

Σταύρος Κουρκουλής    Γιάννης Ράπτης 


