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Θέμα 1ο - Ανακοινώσεις

1.7 Εγκύκλιος στο Πρόγραμμα «ΕΥΔΟΞΟΣ».
ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Έχω μια τελευταία Ανακοίνωση επί του Πιεστηρίου (εκτός των
πρακτικών), επειδή το θέμα είναι σοβαρό.
Σήμερα δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα θέμα εκπαιδευτικό σε σχέση με την
πρόσφατη εγκύκλιο σχετικά με τα συγγράμματα που μοιράζουμε στους φοιτητές,
σχετικά με το πρόγραμμα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Υπήρξε μια τέτοια εγκύκλιος (την έχετε
πάρει όλοι) του κ. Ειδικού Γραμματέα, η οποία βάζει ορισμένους κανόνες μετά από
την πρώτη χρονιά εφαρμογής του «ΕΥΔΟΞΟΣ». Ως όφειλα, ερώτησα τον κ. Ειδικό
Γραμματέα τι ακριβώς σημαίνει αυτό για το Πολυτεχνείο. Μου είπε ότι ευτυχώς, με
βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, οι περιπτώσεις που στο Πολυτεχνείο μπορεί να
συμβαίνει κάτι, δεν είναι ορατές ούτε καν δια γυμνού οφθαλμού. Σε αντίθεση με άλλα
Ιδρύματα, στα οποία υπάρχει κακή εφαρμογή του συστήματος διανομής των
συγγραμμάτων. Αυτό είναι το ένα μέρος της εγκυκλίου.
Το δεύτερο μέρος, λέει ότι από του χρόνου θα δίνεται μόνο ένα σύγγραμμα
και ένα βοηθητικό. Από τις διευκρινήσεις που μου έδωσε ο Ειδικός Γραμματέας, θα
κοιτάξω να δω και η εγκύκλιος ακριβώς τι λέει, φαίνεται ότι με αιτιολογημένη άποψη
της Σχολής, μπορεί να δίνεται και δεύτερο, χαρακτηριζόμενο ως «βοηθητικό
σύγγραμμα». Άρα μιλάμε για ένα εξ’ ορισμού και για ένα μετά από αιτιολογημένη
απόφαση. Εχθές, με επισκέφθηκε Φοιτητικός Σύλλογος (φοιτητική ομάδα) με έντονες
διαμαρτυρίες για το θέμα. Κατά τη γνώμη μου έχουν απόλυτο δίκαιο. Δεν μπορεί να
διαταράσσεται για φτηνούς οικονομικούς λόγους η φοιτητική ζωή και ο τρόπος, με
τον οποίο σπουδάζουν οι φοιτητές. Μάλιστα να πω και κάτι παραπάνω που πιθανόν
να μη σας αρέσει.
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Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον φοιτητή να διαβάζει μόνο με ψηφιακό
σύγγραμμα. Ασφαλώς, υπάρχουν κάποια συγγράμματα, π.χ. κ. Παπαντώνη, το
Huette, αν το είχε κανείς σε ψηφιακή μορφή, θα ήταν καλύτερο για να διαβάζει τα
σχέδια. Αλλά δεν είναι για τη Θερμοδυναμική αυτό. Για τη κλασσική Θερμοδυναμική
θέλει στο βιβλίο να έχει βρωμίσει για να βλέπεις και εσύ από τη βρώμα που υπάρχει
στα φύλλα, πού σε ενδιαφέρει περισσότερο και τι πρέπει να διαβάσεις περισσότερο.
Εν πάση περιπτώσει, η δήλωση του Πρύτανη στους φοιτητές, η οποία
(επαναλαμβάνω) σε μία εφημερίδα σήμερα αναδημοσιεύεται, είναι ότι, εάν υπάρξουν
περιορισμοί σε ό,τι τα ακαδημαϊκά όργανα (δηλαδή οι Γενικές Συνελεύσεις των
Σχολών) εγκρίνουν ως διδακτικό σύγγραμμα και δεν δικαιολογείται από την πλευρά
του συστήματος να εγκριθεί και να διανεμηθεί, παρακαλώ να το ξέρει έγκαιρα η
Πρυτανεία. Η Πρυτανεία θα φροντίσει και θα στριμώξει άλλα οικονομικά του
Ιδρύματος και θα παρέχει από τους δικούς της πόρους, είτε μέσω αναπαραγωγής
από το «Θωμαΐδιο», είτε από άλλους τρόπους τα συγγράμματα αυτά, τα οποία
ενδεχομένως το Κράτος δεν θα μπορέσει να δώσει.
Διαμαρτύρομαι για τη ρύθμιση αυτή. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
παροχής συγγραμμάτων. Είναι λογισμένη, βεβαίως και το λογισμένο εξασφαλίζεται,
είμαι βέβαιος ότι θα γίνει λογισμένη εφαρμογή, από τις Σχολές, αλλά δεν μπορεί να
υπάρχει Προκρούστης στα θέματα της μετάδοσης της γνώσης. Συνεπώς,
φαντάζομαι, οι κκ. Αντιπρυτάνεις, συμφωνούν. Έτσι δεν είναι; Εάν η Σχολές
αποφασίσουν για συγγράμματα (δεν το λέω για να βάλουμε μπροστά τη μηχανή) και
το Υπουργείο, το «ΕΥΔΟΞΟΣ» αρνηθεί να τα χορηγήσει, τότε θα σας παρακαλέσω
έγκαιρα να το ξέρει το Ίδρυμα, ώστε να κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

