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Αγαπητοί Συνάδελφοι
Ο βασικός στόχος της επικοινωνίας αυτής είναι, μέσω της θεσμικής εκπροσώπησης του Τμήματος, να
ευχαριστήσω όλους εσάς για την πολύπλευρη, σε αρκετές περιπτώσεις και πολυετή, εκπαιδευτική
προσφορά σας που ενίοτε (και είθε πολύ συχνότερα να) διανθίζεται και με σημαντική ερευνητική
προσφορά προς το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Είναι βέβαιο ότι και στο δικό σας έργο, που
παρέχεται υπό δύσκολες συνθήκες, με ελλείψεις και αντιξοότητες, οφείλεται η θέση που έχει το Τμήμα στο
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Ανώτατης Παιδείας. Το έργο αυτό είναι σαφέστατα αναντίστοιχο με την
αμοιβή που απολαμβάνετε και τον τρόπο (ρυθμό) που αυτή καταβάλλεται, γεγονός που έχει σοβαρά
επιδεινωθεί με τα οικονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
Όμως όλοι αναγνωρίζουμε ότι επιτελούμε λειτούργημα και επενδυόμενοι το ρόλο του ακαδημαϊκού
δασκάλου οφείλουμε να αναγόμαστε σε ανώτερες σφαίρες πνεύματος, ήθους, παραδείγματος, κατάθεσης
ψυχής και δυνάμεων. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι πρέπει να πρεσβεύουμε και να πράττουμε ως χρέος
προς τα παιδιά μας (όλοι οι φοιτητές μας είναι παιδιά μας) και κατ’ επέκταση τους εαυτούς μας (τις αρχές
μας).
Η ακαδημαϊκή χρονιά εκκίνησε με πολλές δυσκολίες και σε ένα τοπίο αποδόμησης σε πολλά επίπεδα.
Τα πολιτισμικά και τα συνεπαγόμενά τους κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ορθώνονται και
φαίνονται ανυπέρβλητα καθώς γενικεύονται.

Το τοξικό αυτό περιβάλλον επιτάσσει την εργώδη,

συντεταγμένη και συλλογική μας (αντί)-δράση ώστε να αντέξουμε στο καταστροφικό ρεύμα, αλλά και να
επανακατευθυνθούμε προς τις πηγές της γνώσης, της ορθής κρίσης, της αριστείας και του ήθους.
Θα αποφύγω να παραθέσω τις συνεχείς και σθεναρές προσπάθειες του Τμήματος και της Σχολής ώστε
να προστατευθεί και να υποστηριχθεί το έκτακτο Ε.Π. του Τμήματος στο να παρέχει ολοένα και
ποιοτικότερο εκπαιδευτικό (και όχι μόνο) έργο. Ο λόγος είναι ότι δεν αναζητούμε εύσημα, δεν επιδιώκουμε
να καταλογίσουμε ευθύνες, αλλά και δεν προβαίνουμε σε απολογισμό πεπραγμένων. Η προσπάθεια είναι
διαρκής, με επιτυχίες, λάθη, πράξεις και παραλείψεις και σε αυτήν σας καλούμε συμπορευτές και
συναγωνιστές, με δημιουργική αλληλεπίδραση και παραγωγική συνεργασία.
Ο νέος νόμος της Ανώτατης Εκπαίδευσης (δυστυχώς όχι Παιδείας κατά την προσωπική μου άποψη)
δημιούργησε νέα δεδομένα που δρομολόγησαν αποφάσεις (όχι κατ’ ανάγκη αρνητικές) σε επίπεδο
Ιδρύματος και Τμήματος. Η καθολική εφαρμογή της έννοιας του ακαδημαϊκού έτους διδασκαλίας (μονάζυγά εξάμηνα) σε συνδυασμό με τη διατήρηση του βαρέως (και μη ισότιμου με τα Πανεπιστήμια)
εκπαιδευτικού ωραρίου για το μόνιμο Ε.Π. οδήγησαν στη θεαματική συρρίκνωση της ζήτησης ωρών
-1-

διδασκαλίας από έκτακτο προσωπικό, γεγονός που ήταν και ο βασικά (ίσως και αποκλειστικά)
επιδιωκόμενος οικονομικός στόχος των αρμοδίων του ΥΠΔΒΜ με ευθεία απόδειξη και τις πιστώσεις που
δόθηκαν (απόφαση 19-8-2011 Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 και Π.Υ.Σ. 37/29-12-2010).
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η Επιτροπή Επιλογής του Τμήματος Ηλεκτρονικής εισηγήθηκε, με
σταθερά και διαφανή κριτήρια, τις αναθέσεις με ωριαία αντιμισθία σε έκτακτο Ε.Π., για το χειμερινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, οι οποίες αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο του Τμήματος
(και ισχύουν από 17-10-2011) μετά από έντονες παρεμβάσεις σε επίπεδο Ιδρύματος αλλά και προς το
ΥΠΔΒΜ ώστε να αναχαιτιστούν αποφάσεις που οδηγούν σε απαράδεκτες εκπτώσεις της ποιότητας της
εκπαίδευσης και κατάφωρες αδικίες στην απασχόληση του έκτακτου Ε.Π. Η ευόδωση των ενεργειών
Τμήματος και Σχολής δεν ήταν καθολική, όμως η στόχευση παρέμεινε και παραμένει η ίδια, ήτοι η
εύρυθμη και ορθή εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του
προσφερόμενου έκτακτου Ε.Π. στο οποίο συγκαταλέγονται άνθρωποι με ουσιαστικά προσόντα και
σημαντική εξειδίκευση, με πολυετή εκπαιδευτική ή/και ερευνητική εμπειρία, νέοι άνθρωποι που
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, όλοι με διάθεση για προσφορά, ενδιαφέρον και ιδέες.
Για τον κοινό αυτό σκοπό σας προσκαλώ όλους στις επάλξεις και αναφέρομαι καταρχήν στους
ανθρώπους που θα συνεργαστούμε αυτό το ακαδημαϊκό εξάμηνο, αλλά και εκείνους με τους οποίους η
συνεργασία μας διακόπτεται προσωρινά, ακόμα και εκείνους που αν και είχαν τη διαδρομή τους στα
εκπαιδευτικά δρώμενα του Τμήματος, με έδραση σε χρόνο ή/και ποιότητα προσφερθέντος έργου, καθώς
και εκείνους που για πρώτη ίσως φορά επεδίωξαν να καταθέσουν τις δυνατότητές τους αλλά δεν
επιλέχθηκαν, να διατηρήσουν άσβεστο το ενδιαφέρον τους και να παραμείνουν κοντά στο Τμήμα και να
συμβάλλουν με έργο ουσίας οι πρώτοι και με εποικοδομητική συμβουλή και κριτική οι υπόλοιποι στη
βελτίωση και προαγωγή του προπάντων επ’ ωφελεία των φοιτητών του.
Κλείνοντας την επιστολή αυτή που περιέχει λόγο μήτε πολιτικό, μήτε συντεχνιακό αλλά λόγο
ειλικρινή και ακαδημαϊκό, επιθυμώ και πάλι να εκφράσω, εκ θέσεως προσωπικής και θεσμικής, ένα μεγάλο
ευχαριστώ προς το νυν και πρώην έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρονικής του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης για τη συνεισφορά του, ως ελάχιστο, ηθικό αντιστάθμισμα του έργου και της προσφοράς
τους και να ευχηθώ από καρδιάς να τη συνεχίσουν σε όλο και υψηλότερα επίπεδα και με κάθε τρόπο.
Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ανήκει σε όλους μας, μέσα και έξω από αυτό.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής
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