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2020: ζτοσ τησ πανδημίασ και των Βιοεπιςτημϊν… αλλά όχι για την Ελληνική πολιτεία…
Η εμφάνιςθ τθσ πανδθμίασ του Covid19 ζφερε ςτο παγκόςμιο προςκινιο τισ Βιοεπιςτιμεσ και τουσ
Βιοεπιςτιμονεσ. Η ςυνεχισ και παράλογθ εξάπλωςθ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςε βάροσ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ, θ βιολογία τθσ εξάπλωςθσ και προςαρμογισ των ιϊν, θ μοριακι βιολογία των
τεχνικϊν ανίχνευςθσ και παραςκευισ εμβολίων για τθν αντιμετϊπιςθ των ιικϊν μολφνςεων, θ
παραμετροποίθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ πανδθμίασ και των τρόπων περιοριςμοφ τθσ, θ νευροβιολογία των
επιπτϊςεων του εγκλειςμοφ και του άγχουσ είναι μερικά μόνο από τα κζματα που ακοφςαμε να
ςυηθτιόνται ςτα δελτία των ειδιςεων, ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςτισ παρζεσ…
Η επιτροπι Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ τθσ ΠΕΒ ςθμειϊνει πωσ θ ςτάςθ τθσ Ελλθνικισ
πολιτείασ προσ τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςυνολικά, αλλά και ιδιαίτερα προσ τουσ Βιοεπιςτιμονεσ,
ςαφϊσ δεν ςυμβάδιςε με τισ εξελίξεισ και τθ ςθμαςία των γεγονότων.
Η ςυνειςφορά των ςυναδζλφων -κυρίωσ μοριακϊν βιολόγων- οι οποίοι βρζκθκαν μαηί με πλειάδα
άλλων ειδικοτιτων του χϊρου τθσ υγείασ ςτο μζτωπο τθσ διάγνωςθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ
πανδθμίασ, μετά βίασ αναγνωρίςθηκε ςτισ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ και «επιβραβεφθηκε» με την
εξαίρεςή τουσ από το επίδομα που προτάκθκε για τουσ εργαςτθριακοφσ επιςτιμονεσ που
ςτελεχϊνουν τισ μονάδεσ ταυτοποίθςθσ του κορωνοϊοφ.
Η χρηματοδότηςη των τμημάτων Βιολογίασ, δθλαδι των χϊρων που αναμζνεται να γίνει θ βαςικι
εκπαίδευςθ των Βιολόγων και να αναδυκεί θ καινοτομία, μειϊθηκε ςε ςχζςθ με αυτιν του 2019 και με
αγωνία αναμζνεται ο επόμενοσ προχπολογιςμόσ.
Τα μεταπτυχιακά τουσ προγράμματα, αυτά που εκπαιδεφουν τουσ Βιοεπιςτιμονεσ που κα
ςτελεχϊςουν τα διαγνωςτικά εργαςτιρια ςτο άμεςο μζλλον, δεν χρηματοδοτήθηκαν καθόλου μζςα
ςτο 2020.
Το θεμελιϊδεσ δικαίωμα για κάλυψη των ςυνταξιοδοτήςεων χρηςιμοποιήθηκε ωσ
διαπραγματευτικό όπλο ςε ετεροβαρείσ ςυηθτιςεισ ςε μία περίοδο που θ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ
ζχει οδθγιςει ςτθ ςυρρίκνωςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ (ιδιαίτερα των νζων ερευνθτων) των
Πανεπιςτθμίων και των Ερευνθτικϊν κζντρων.
Το ΕΛΙΔΕΚ προκιρυξε το δεφτερο κφκλο προγραμμάτων προσ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ των μελϊν
ΔΕΠ τον Απρίλιο του 2020, τρία χρόνια μετά την προηγοφμενη προκήρυξη, μειωμζνο κατά ςχεδόν
50% και χωρίσ δζςμευςη για την επόμενη προκήρυξη.
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Η εφαρμογι τθσ τθλεκπαίδευςθσ ςτα ΑΕΙ διαφθμίςτθκε ωσ μεγάλθ επιτυχία, παρά τθν ανυπαρξία
ουςιαςτικοφ διαλόγου με κατ’ εξοχιν πειραματικά τμιματα για τισ επιπτϊςεισ των περιοριςμϊν ςτην
εκπαίδευςη των φοιτητϊν ςε αςκήςεισ πεδίου και ςτον εργαςτηριακό πάγκο.
Αντικζτωσ, ενϊ όλοι οι παραπάνω προβλθματιςμοί ζμειναν εκτόσ των κυβερνθτικϊν προτεραιοτιτων
και ο διάλογοσ με τα μζλθ ΔΕΠ, τουσ ερευνθτζσ και τουσ φοιτθτζσ ιταν ανφπαρκτοσ, προχϊρθςαν
πρωτοβουλίεσ που μοιάηουν με φυγι προσ ζνα μζλλον εικονικισ πραγματικότθτασ για τθ μεγάλθ
πλειοψθφία των τμθμάτων, όπωσ θ κακιζρωςθ των ξενόγλωςςων προγραμμάτων ςπουδϊν και θ
ανθςυχθτικι ςπουδι για τθ κζςπιςθ αςτυνομίασ των ΑΕΙ.
Το 2020, ζτοσ τθσ πανδθμίασ και των Βιοεπιςτθμϊν πζραςε αποδεικνφοντασ πωσ θ ενίςχυςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςε αυτόν τον επιςτθμονικό χϊρο δεν μπαίνει
ςυντεταγμζνα και μεκοδικά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Ελλθνικισ πολιτείασ οφτε όταν οι παγκόςμιεσ
ςυνκικεσ το επιτάςςουν. Παρόλα αυτά, θ Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων παραμζνει ςυνεχϊσ ςτθ
διάκεςθ των ςυναρμόδιων υπουργείων προςβλζποντασ ςε ζναν εποικοδομθτικό διάλογο με ςτόχο τθ
διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ για τθν ζρευνα, τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και τθν καινοτομία ςτθ χϊρα
μασ.
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