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Καη’ αξράο επραξηζηνύκε γηα ηελ πξόζθιεζε. Θέινπκε λα ζαο δειώζνπκε
όηη εκείο ζπκκεηέρνπκε ζε θάζε δηάινγν πνπ καο πξνηείλεηαη, αθόκε θη αλ ππάξρνπλ
δηαθωλίεο ζε ζέκαηα αξρήο.
Δηαθωλνύκε κε θάζε πξνζπάζεηα ζπθνθάληεζεο ηνπ ειιεληθνύ δεκόζηνπ
παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη κε ηνπνζεηήζεηο πνπ απνξξίπηνπλ ην δηάινγν επεηδή ην
θείκελν δηαβνύιεπζεο πνπ θαηαζέζαηε εθηηκνύλ όηη δελ απνηειεί βάζε δηαιόγνπ.
Δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ζπκθωλνύκε ζε κηα ζεζκηθά θαηνρπξωκέλε
αμηνθξαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, απαιιαγκέλε από
πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θνκκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη νηθνγελεηνθξαηηθά ζπκπιέγκαηα.
Τν ζέκα, όκωο, είλαη κε πνην ηξόπν, πνηα κέζα θαη πξνο πνηα θαηεύζπλζε ε
θπβέξλεζε ζα θέξεη ηηο αιιαγέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο.
Γλωξίδεηε, βέβαηα, όηη ππάξρεη αξλεηηθή πξόηαζε-απόθαζε ηωλ πξπηάλεωλ
θαη όηη αθόκα είλαη ζε δηαβνύιεπζε κεηαμύ ηωλ κειώλ ΔΕΠ, θπξίωο ην πξώην κέξνο,
γηα ηε δηνίθεζε, όπνπ ππάξρνπλ έληνλεο δηαθωλίεο.
Είκαζηε αληίζεηνη ζε θάζε ρξεζηκνζεξηθή θαη αγνξαία πξνζέγγηζε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ. Υπάξρεη έλα πνιύ ελδηαθέξνλ ζρεηηθό θείκελν γξακκέλν από ηε
Λίγθα ηωλ Επξωπαϊθώλ Εξεπλεηηθώλ Παλεπηζηεκίωλ (LERU, "What are Universities
for?", 2008). Τα Παλεπηζηήκηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηό ην δίθηπν ελδεηθηηθά είλαη ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge, ηεο Ομθόξδεο, ηνπ Εδηκβνύξγνπ, ην UCL (University
College of London), ηεο Φαϊδειβέξγεο, ηεο Ζπξίρεο θιπ. Δειαδή νξηζκέλα από ηα
κεγαιύηεξα θαη ηζηνξηθόηεξα ηεο Επξώπεο.
Υπάξρεη θαη έλα θείκελν από ην LERU γηα ηηο δηεζλείο θαηαηάμεηο θαη
αμηνινγήζεηο ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ην νπνίν εζείο ρξεζηκνπνηείηε. Όκωο ππάξρεη θαη
κηα θαηλνύξγηα έξεπλα, απνιύηωο αληηθεηκεληθή, ζηεξηγκέλε κόλν ζε κεηξήζηκα
ζηνηρεία, πνπ βγάδεη κέζα ζηα πξώηα 500 παγθνζκίωο αξθεηά ειιεληθά
Παλεπηζηήκηα, όπωο ην Καπνδηζηξηαθό, ην Αξηζηνηέιεην, ηεο Πάηξαο, ηωλ Θωαλλίλωλ
(http://www.highimpactuniversities.com/rpi.html).
Γεληθά, ε θξηηηθή πνπ γίλεηαη από παλεπηζηεκηαθνύο καο θαη αθνξά ηελ
αιιαγή ηεο Δηνίθεζεο ηωλ Παλεπηζηεκίωλ κε ηε ζέζπηζε Σπκβνπιίωλ Δηνίθεζεο,
είλαη όηη ην ζύζηεκα πνπ πξνηείλεη ην ΥΠΕΠΘ θαηαξγεί νπζηαζηηθά ηελ απηνδηνίθεζε
ππέξ ελόο "αλεμάξηεηνπ" εμωηεξηθνύ ζπκβνπιίνπ κε δηνξηζκέλν "πξύηαλε-δηεπζπληή"
ελώ ηα ππάξρνληα όξγαλα δηνίθεζεο έρνπλ πιένλ δεπηεξεύνληα ή δηαθνζκεηηθό
ξόιν. Η είζνδνο ηωλ εμωπαλεπηζηεκηαθώλ παξαγόληωλ ζην Σπκβνύιην Δηνίθεζεο δε
θαίλεηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνθξαηία.
Σην θείκελν Δηαβνύιεπζεο, ζηε ζει. 12, αλαθέξεηαη όηη νη Πξπηάλεηο θαη
αληίζηνηρα νη Πξόεδξνη «επηιέγνληαη από ην Σπκβνύιην κεηά από δηεζλή πξόζθιεζε
εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηε γλώκε ηνπ αθαδεκαϊθνύ πξνζωπηθνύ ηνπ
ηδξύκαηνο». Πνηνο ζα ηνπο θξίλεη, πνηνο ζα πηζηνπνηεί ηελ επάξθεηα ηωλ θξηηώλ θαη
βάζεη πνηώλ θξηηεξίωλ; Πωο ζε όιε απηή ηε δηαδηθαζία εληάζζεηαη ε παξάκεηξνο
πνπ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα; Δε ιέηε ηίπνηε γηα ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ηεο
«γλώκεο» απηήο θαη ην παξαπέκπεηε ζηε δηαβνύιεπζε.
(Εδώ κε δηαθόπηεη ε Δηακαληνπνύινπ θαη κνπ ιέεη «εζείο ηη πξνηείλεηε;» θαη
ηεο απαληώ «εκείο δελ αζθνύκε εμνπζία, εζείο ζα πξνηείλεηε θαη εκείο ζα θξίλνπκε»).
Φαίλεηαη πωο ν δηνξηζκόο κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Δηνίθεζεο έλαληη ηεο
εθινγήο, όπωο ηζρύεη ζήκεξα, έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ην άξζξν 16 ηνπ
Σπληάγκαηνο πνπ αθνξά ζηελ θαηνρύξωζε ηνπ απηνδηνίθεηνπ ηωλ Θδξπκάηωλ.
Επίζεο, θαηαξγεί ηα Τκήκαηα ωο βαζηθή αθαδεκαϊθή κνλάδα θαη αλαβαζκίδεη
ηηο Σρνιέο όπνπ επηπιένλ ζα εηζάγνληαη γηα έλα έηνο νη θνηηεηέο θαη κεηά ζα

επηιέγνπλ "πξόγξακκα ζπνπδώλ" (πξνζνρή, όρη Τκήκα). Απηό δηαιύεη ηελ ελόηεηα
ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη νπζηαζηηθά ζρεηηθνπνηεί ηειείωο θαη ην πηπρίν.
Τν δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο βαζκίδεο ηνπ πξνζωπηθνύ κπνξεί λα ζπδεηεζεί
αιιά πξέπεη λα ππάξρεη κηα πιήξεο θαη αλαιπηηθή πξόηαζε.
Εηδηθά γηα ηα ΤΕΘ, θαίλεηαη όηη ππάξρεη κηα ηάζε ππνβάζκηζεο, ζε αληίζεζε κε
ηε κέρξη ηώξα πνξεία ζύγθιηζεο κε ηα Παλεπηζηήκηα.
Σην θείκελν Δηαβνύιεπζεο, ζηε ζει. 10, αλαθέξεηαη όηη «ην Σπκβνύιην θάζε
ηδξύκαηνο είλαη απαξαίηεην λα απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζύλε όιεο ηεο αθαδεκαϊθήο
θνηλόηεηαο ηνπ ηδξύκαηνο, ηεο πνιηηείαο, ηεο θνηλωλίαο». Όκωο ε κεηαξξύζκηζε δελ
κπνξεί λα πξνρωξήζεη κε αληηπάινπο ηελ αθαδεκαϊθή θνηλόηεηα θαη ηνπο θνηηεηέο
(πνπ ζηε θάζε απηή θαίλεηαη λα ηνπο εμαηξεί αιιά κεηαζέηεη όια ηα ζέκαηά ηνπο
ζηνπο εζωηεξηθνύο θαλνληζκνύο πνπ ζα θηηάμνπλ ηα εμωηεξηθά ζπκβνύιηα πνπ ζα
δηνξίζνπλ). Η δηαβνύιεπζε δελ κπνξεί λα πξνρωξήζεη κε αζθπθηηθό ηξόπν. Θέιεη
ρξόλν θαη θαλείο δελ πξέπεη λα πηέδεη, είηε γηα πνιηηηθνύο είηε γηα πξνζωπηθνύο
ιόγνπο, γηα ηόζν βηαζηηθέο αιιαγέο. Αο εθαξκνζηνύλ θαη αμηνινγεζνύλ πξώηα νη
αιιαγέο πνπ είρακε κόιηο πξηλ δύν ρξόληα θαη κεηά πξνρωξάκε ζε λέεο.

