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 Δ/ντής Β’ Παθολ. Κλινικής ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΓΕΩΡΓΑΤOΥ ΝΙΚΗ Δ/ντρια 5ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών,
 Δ/ντρια 7ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΓOΥΡΓOΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. Καθηγητής Πνευμονολογίας
 Παν/μίου Θεσσαλίας
ΖΑΧΑΡOΥΛΗΣ ΑΠ. Επίκ. Καθηγητής, Δ/ντής Καρδιολ. Κλινικής 
 ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΖΗΡOΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ν. Νεφρολόγος, Δ/ντής Νεφρολ. Κλινικής 
 ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ Επικ. Καθηγητής, Δ/ντής Γαστρ. Κλινικής - ΝΙΜΤΣ
ΚOΣΜΑΣ ΕΠΑΜ. Διευθυντής 3ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΠΡΟΚ. Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, 
 Αναπλ. Δ/ντής ΚΑΑ - ΝΝΘΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧ. Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μίου Αθηνών,
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Για αλλαγή διεύθυνσης παρακαλoύμε επικoινωνήστε 
στo τηλέφωνo 210 67.77.590 ή στείλτε fax στo 210 67.56.352 

ή στην ηλεκτρoνική δ/νση: kafkas@otenet.gr

Σημείωμα Σύνταξης

Στο εξώφυλλο: Tέχνη στα τριβλία Petri. 
Aπό τη σχετική συλλογή του Eshel Ben-Jacob, School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University.

Το πρόβλημα των αριστούχων

Μεταξύ των 140.000 φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές για τα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 
της χώρας, το 48%(!) θα αποτύχει. Μερικοί εξ’ αυτών (περί τους 20.000) 

οφείλουν την αποτυχία τους στην άνοδο της βάσης του 10, που έγινε για την ανα-
βάθμιση των Τ.Ε.Ι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Η αποκέντρωση των Α.Ε.Ι., δηλαδή 
η μείωση κατά 10% του αριθμού των εισακτέων στα κεντρικά Α.Ε.Ι., προς όφελος 
των περιφερικών, δημιούργησε αλυσωτές αντιδράσεις. Ανέβηκαν τόσο οι βάσεις 
ώστε αρκετοί απέτυχαν. Ακόμα και αριστούχοι έχασαν σχολές των κέντρων και 
θα αναγκαστούν να μετακινηθούν στην επαρχία. Ο αριθμός των αριστούχων άλ-
λωστε αυξήθηκε σε 9.000. Ο μεγαλύτερος της τελευταίας δεκαετίας. 
Ο ανταγωνισμός έντονος. Ψιθυρίζεται ότι τα θέματα φέτος ήταν πολύ στρωτά και ίσως ευκο-
λότερα, αλλά αυτό δε βοήθησε επί της ουσίας. Πάνω από 10.000 θέσεις σε σχολές Τ.Ε.Ι. 
θα μείνουν κενές, ενώ ο αριθμός των σπουδαστών που θα μεταναστεύσουν στο εξωτερικό 
προβλέπεται αυξημένος κατά 25% τουλάχιστον. Το κόστος είναι κατά τι μεγαλύτερο από 
εκείνο της εσωτερικής μετανάστευσης, αλλά και οι προσδοκίες μεγαλύτερες.
Και μετά την επιτυχία στις εισαγωγικές ακολουθεί τι; Η οικογένεια θα εξακολουθεί να φορ-
τώνεται ποικίλα βάρη εκτός των οικονομικών. Το άγχος και η αβεβαιότητα του μέλλοντος 
προκαλούν στους αυριανούς πτυχιούχους ψυχικές διαταραχές διπλάσιες σε σχέση με το γε-
νικό πληθυσμό. Τα Πανεπιστήμια παράγουν 10.000 ανέργους το χρόνο! Το 25% θα μείνει 
άνεργο για 2 χρόνια τουλάχιστον και το 50% θα βρει δουλειά με κάποιο μέσο. Το 27% θα 
εργασθεί μέσω αγγελιών και μόνο το 5% θα προσληφθεί κατόπιν εξετάσεων και διαγωνι-
σμών. Το τελευταίο τούτο είναι και το πιο απογοητευτικό. Η ανεύρεση εργασίας δε σχετίζε-
ται με το είδος του πτυχίου ή τις επιδόσεις του υποψηφίου αλλά με τη ζήτηση στην αγορά 
εργασίας (π.χ. πτυχιούχοι Πολυτεχνείου) και κυρίως με τα μέσα, συνήθως πολιτικά. Η χώρα 
δεν έχει τη δυνατότητα απορρόφησης ή δε χρειάζεται τους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών; 
Έτσι ακριβώς. Γιατί οι περισσότεροι συνδέουν ακόμα, κακώς και κάκιστα, το πανεπιστημια-
κό πτυχίο με την εξασφάλιση δουλειάς;
Πάρτε για παράδειγμα τις Ιατρικές Σχολές. Από τους πλέον δημοφιλείς στόχους των καλών 
μαθητών. Αντιστοιχεί ήδη ένα γιατρός ανά 300 κατοίκους. Μοναδική πρωτιά στην Ευρώπη. 
Μετά το πτυχίο, τη στρατιωτική θητεία και το αγροτικό, έχει 3-6 έτη αναμονή για να αρχίσει 
ειδικότητα. Μετά από αυτά σαν ειδικευόμενος γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης με μισθό 
700-800€ και εφημερίες-ξενύχτια. Ενδέχεται μετά τα 40 και κατόπιν μεγάλης τύχης –λέγε 
μέσο- να εξασφαλίσει μισθό βάσης σε ένα ταμείο ή οργανισμό. Οι προσλήψεις στο ΕΣΥ εί-
ναι τόσο αξιοκρατικές όσο οι επιτροπές κρίσεων που διορίζονται από τον εκάστοτε Υπουργό 
κατά το δοκούν.
Το περίπλοκο πρόβλημα της ανώτατης Παιδείας στη χώρα συντηρείται από την εμμονή της 
ελληνικής οικογένειας να περάσει το παιδί της από Πανεπιστήμιο με οποιοδήποτε πτυχίο και 
φυσικά με οποιοδήποτε μέσο. Μπορεί το πτυχίο να προσδίδει «καταξίωση» στην οικογέ-
νεια αλλά δεν προσφέρει πάντοτε δουλειά και καλύτερη ζωή στο παιδί. Και δεν είναι όλα 
τα παιδιά κατάλληλα για όλους τους στόχους και τις δυσκολίες. Πολύ λίγοι γονείς προσαρ-
μόζονται στην πραγματικότητα. Μερικοί μάλιστα αποδέχονται την «Πανεπιστημιοποίηση» 
Ιδιωτικών Κολλεγίων με τίτλους άχρηστους όταν το παιδί τους «αδικηθεί» στις εισαγωγι-
κές. Οι σπουδές στο εξωτερικό, συνήθως μακροχρόνιες για τους αδύνατους μαθητές, προ-
ϋποθέτουν κάποια οικονομική άνεση. Αυτό εντείνει την αγωνία των ασθενέστερων κοινωνι-
κών τάξεων οι οποίες αισθάνονται μία πρόσθετη αδικία. Οι ανάγκες, οι οδυνηρές εμπειρίες 
εαυτών και αλλήλων, η ακριβή «δωρεάν» παιδεία, ενδέχεται να στρέψουν το ενδιαφέρον 
περισσότερων οικογενειών, με μαθητές χαμηλών επιδόσεων, σε Τεχνικές Σχολές, επαγγέλ-
ματα δημοφιλή και αναγκαία για τον τόπο. Θα εξασφαλίσουν στα παιδιά τους έντιμη και 
κερδοφόρο εργασία. Η δια βίου μάθηση και η καλλιέργεια του μυαλού δεν προσφέρονται 
στα Πανεπιστήμια. Δυστυχώς. Και τι θα γίνει με τους αριστούχους; Ίσως αυτά τα παιδιά να 
είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει τα μέσα και τους τρόπους 
να τα εξασφαλίσει. Οι αριστούχοι πτυχιούχοι έχουν λίγες ευκαιρίες για υποτροφίες και με-
τεκπαίδευση και μόνο στα χαρτιά κερδίζουν βαθμολογία έναντι άλλων υποψηφίων στους 
Δημόσιους Οργανισμούς. Οι περισσότεροι προσπαθούν με εξειδικευμένη γνώση –ακόμα 
και εκτός του αντικειμένου τους- να γίνουν απαραίτητοι στην αγορά εργασίας. Πολλοί θα 
μεταναστεύσουν για καλύτερη ζωή και η χώρα θα τους χάσει.

Για την Επιτροπή Σύνταξης

Αντώνης Ρασιδάκης


