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Τα προβλήματα του ελληνικού πανεπιστημίου είναι σε όλους γνωστά εδώ και
δεκαετίες. Η παρατεταμένη περίοδος βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτικής κρίσης όμως που βιώνουμε έφερε ως φυσικό επακόλουθο όχι μόνο την
όξυνση των γνωστών δυσλειτουργιών του ελληνικού πανεπιστημίου, αλλά και την
εμφάνιση νέων προβλημάτων –εκτός δηλαδή από το νεποτισμό, την αναξιοκρατία
και τη διαφθορά– εξαιτίας της αυταρχικής στάσης της πολιτείας.
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OΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΚΑ Ι Η ΣΥΓΚ Ρ ΟΥΣ Η ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚ H Π ΟΛΙ Τ ΕΙ Α

Συνέντευξη με τον πρύτανη του ΑΠΘ Γιάννη Μυλόπουλο

Η

ελληνική πολιτεία προσπάθησε στην εξαιρετικά
ταραγμένη αυτή περίοδο να θέσει σε ισχύ το
νόμο Ν. 4009/2011 με τίτλο «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων, χωρίς
να εισακούσει ούτε μια πρόταση της ακαδημαϊκής κοινότητας
για το νέο νόμο-πλαίσιο.
Παρά την ύπαρξη όμως μιας συντριπτικής πλειοψηφίας της
τάξης του 83% του συνόλου των Ελλήνων βουλευτών, οι οποίοι
ψήφισαν το νέο νόμο, ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε ποτέ
στην πράξη και μάλιστα μετά την υπουργοποίηση του ακαδημαϊκού και τέως πρύτανη στο πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Γεωρ-

γίου Μπαμπινιώτη, ο άρτι ψηφισθείς νόμος-πλαίσιο άρχισε να
μετακινείται γοργά-γοργά στις ελληνικές καλένδες.
Μέσα σ’ αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο μάς φάνηκε
ιδιαίτερα επίκαιρη, μα πάνω από όλα ουσιώδης, η λήψη μιας συνέντευξης από τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής, πρώην πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΕΣΔΕΠ) και σήμερα πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μυλόπουλο, μολονότι τότε ακόμη ούτε ο
Γιώργος Παπανδρέου είχε αρχίσει να παραδίδει ομιλίες σε ξένα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ούτε είχε εκδοθεί η ιστορική απόφαση δυνάμει της οποίας επιδικάστηκε το ποσό των 300.000€
ως αποζημίωση στον Αυγουστίνο Δημητρίου, τον φοιτητή-θύμα
της περιβόητης «ζαρντινιέρας».
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Για το λόγο αυτό ακριβώς μέλη της συντακτικής ομάδας του
περιοδικού επιδόθηκαν σε μια μικρή έρευνα γύρω από τα θέματα
της ανώτατης εκπαίδευσης. Στην ομάδα αυτή συμμετείχε με ιδιαίτερο ζήλο και ο Αντώνης Γαλανόπουλος, ο οποίος προετοίμασε
αρκετές από τις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, ένεκα μιας ταραχώδους συνεδρίασης του πρυτανικού συμβουλίου, η αρχικά προγραμματισμένη
συνέντευξη αναβλήθηκε. Μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες,
η συνέντευξη ορίστηκε ξανά ακριβώς μια εβδομάδα μετά χωρίς
τον Αντώνη, ο οποίος αδυνατούσε να παρευρεθεί στο νέο ραντεβού. Στη συνέντευξη που τελικά ακολουθεί συνομιλούμε με τον
Γιάννη Μυλόπουλο για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που αφορούν
την παιδεία μας και «το ελληνικό πανεπιστήμιο των αντιφάσεων»
του χθες, του σήμερα και πιθανότατα του αύριο.
Β: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε αρχικά για την προσωπική σας
πορεία στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Από καθηγητής στο Πολυτεχνείο τελικά στην Πρυτανεία. Τι σας οδήγησε να θέσετε
υποψηφιότητα;
Πάντα είχα ενδιαφέρον για τα κοινά, την παιδεία και το δημόσιο
πανεπιστήμιο. Πιο πριν υπήρξα βέβαια πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ), σε μια εποχή
δηλαδή που ήθελε απαντήσεις και απαιτούσε από το πανεπιστήμιο
αλλαγή μοντέλου. Επομένως ήταν σαφές ότι οι πρυτανικές εκλογές
του 2010 δεν θα έβγαζαν έναν πρύτανη, ο οποίος θα συνέχιζε την
προηγούμενη πορεία, αλλά κάποιον ο οποίος θα έπρεπε να προσαρμόσει το πανεπιστήμιο σε μια νέα κατάσταση με πολιτική άποψη,
συγκεκριμένο σχέδιο και ακαδημαϊκό όραμα. Kαι η νέα κατάσταση
ήρθε πράγματι με την οικονομική κρίση, τις νέες ανάγκες και την
επέλαση εναντίον των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, όπως
τη ζούμε βέβαια τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς οι άνθρωποι της
ομάδας, με την οποία διεκδικήσαμε την πρυτανεία, είχαμε αυτά
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ίσως και γι’ αυτό κερδίσαμε και
την εμπιστοσύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Α: Γιατί θα πρέπει να είναι κανείς ακαδημαϊκός προτού γίνει
πρύτανης;
Απλά διότι η διοίκηση ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος προϋπο-
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θέτει τη βαθιά γνώση της ακαδημαϊκής του λειτουργίας. Και εδώ
έρχομαι να απαντήσω σε όλους αυτούς, οι οποίοι λένε ότι αντιδρούμε στο διοικητικό μοντέλο, γιατί είμαστε μια συντεχνία που
φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τις καρέκλες μας. Καμία καρέκλα δεν
φοβόμαστε να χάσουμε.
Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της διοίκησης ενός πανεπιστημίου
είναι ένα βαθιά ακαδημαϊκό θέμα. Η διοίκηση ενός πανεπιστημίου
δεν είναι ίδια με τη διοίκηση μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας ή μιας
βιομηχανίας, καθώς προϋποθέτει τη βαθιά γνώση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του πανεπιστημίου. Διαφορετικά δεν μπορεί να
αποφασίσει κανείς για τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το άνοιγμα του πανεπιστημίου
σε νέες ερευνητικές ή ακαδημαϊκές κατευθύνσεις, τη δημιουργία
νέων σχολών, τη συγχώνευση τμημάτων, την εκλογή νέων καθηγητών ή ακόμα-ακόμα για τα οικονομικά ενός πανεπιστημίου και
την ορθή κατανομή των κονδυλίων.
Ωστόσο, η πολιτεία αδυνατεί να το καταλάβει αυτό, γιατί συχνά
οι εκπρόσωποί της δεν έχουν περάσει ούτε έξω από το πανεπιστήμιο. Πιστεύουν δηλαδή ότι η διοίκηση ενός πανεπιστημίου πρέπει
να γίνεται από ανθρώπους που είναι εξω-πανεπιστημιακοί. Για
να εξασφαλίζεται, λένε, η σύνδεση με την κοινωνία. Και εμείς τη
θέλουμε τη σύνδεση με την κοινωνία. Να συγκροτήσουμε, λοιπόν,
ένα Συμβούλιο εποπτικό-ελεγκτικό, όχι διοικητικό, στο οποίο να
συμμετέχουν αν θέλετε κατά το 100% εξω-πανεπιστημιακοί και
το οποίο να έχει ως ρόλο τον έλεγχο της διοίκησης του πανεπιστημίου και την καλύτερη σύνδεση του με την κοινωνία. Θα ήμουν
απολύτως σύμφωνος σ’ αυτό.
Β: Χαρακτηρίσατε την ψήφιση του νόμου κατά την καλοκαιρινή
περίοδο ως «εκτροπή», επειδή διά του νόμου αυτού επιχειρήθηκε να καταλυθούν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι θεσμοί των
ΑΕΙ προτού καν φτάσουν στη μέση της θητείας τους ή για
κάποιο άλλο λόγο; Και ποιες είναι οι βασικές αντιπροτάσεις
γενικότερα του ΑΠΘ πάνω στον νόμο;
Ήταν έλασσον το θέμα ότι ο νόμος ψηφίστηκε το καλοκαίρι.
Το μείζον πρόβλημα ήταν ότι η Βουλή νομοθέτησε για τα πανεπιστήμια χωρίς τα πανεπιστήμια, και μάλιστα με άποψη ότι τα
πανεπιστήμια ανήκουν μόνο στην κοινωνία, όχι και στους πανε-
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Εγώ ο ίδιος μάλιστα
επισκέφθηκα και την πρώην
Υπουργό Παιδείας
και την Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής και κατέθεσα
τις προτάσεις των
πανεπιστημιακών.
Είναι σύμπτωση το ότι δεν
εισακούστηκε ούτε μία
από αυτές;

πιστημιακούς, και επομένως ότι εμείς δεν νομιμοποιούμασταν να
συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση του νέου νομικού καθεστώτος.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια βαθιά αντιδημοκρατική και
αντιακαδημαϊκή αντίληψη.
Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες που τώρα τις βρίσκουμε μπροστά μας με αυτό τον κακό νόμο. Το μεγάλο πρόβλημα του νόμου
είναι ότι δεν προέκυψε ως απαίτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε αντίθεση με το νόμο 1268/1982, λόγου χάριν. Σήμερα
πουθενά δεν υπήρξε κίνημα μέσα στο πανεπιστήμιο υπέρ αυτής
της μεταρρύθμισης. Άρα αυτός ήταν ο κύριος λόγος, για τον οποίο
θεώρησα το νόμο ως εκτροπή από τη δημοκρατική και ακαδημα-

ϊκή ομαλότητα. Εγώ ο ίδιος μάλιστα επισκέφθηκα και την πρώην
Υπουργό Παιδείας και την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής και κατέθεσα τις προτάσεις των πανεπιστημιακών. Είναι
σύμπτωση το ότι δεν εισακούστηκε ούτε μία από αυτές;
Ο δεύτερος λόγος που αποκάλεσα την ψήφιση αυτού του νόμου
εκτροπή είναι γιατί ήταν ώριμες οι συνθήκες για την ψήφιση ενός
νόμου κατ’ απαίτηση των πανεπιστημίων. Δηλαδή ήταν ιστορικά η
πρώτη φορά που τα πανεπιστήμια και οι Σύγκλητοι διεκδικούσαμε
επισήμως τη μεταρρύθμιση, στην κατεύθυνση όμως ενός ακαδημαϊκού και όχι ενός αγοραίου ή επιχειρηματικού πανεπιστημίου,
όπως επιθυμούσε τελικά ο νομοθέτης.
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Επιπρόσθετα, ένα κορυφαίο ζήτημα ήταν ότι οι πανεπιστημιακοί δεν συμμετείχαμε καθόλου στη διαμόρφωσή του. Είναι ένας
νόμος, ο οποίος διέπεται από μια εμπάθεια για τους πανεπιστημιακούς και τα πανεπιστήμια και –όπως ειπώθηκε και προχθές
στο Συμβούλιο της Επικρατείας– βάσει του οποίου και ο Τόλης
Βοσκόπουλος θα μπορούσε να γίνει πρύτανης, αφού μάλιστα
απαγορεύει να έχει κανείς προηγούμενη ακαδημαϊκή ζωή και
δείχνει αποκλειστική προτίμηση στους «ανθρώπους της αγοράς».
Β: Στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό;
Στα δημόσια πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ υπάρχει Ελεγκτικό Συμβούλιο. Η διοίκηση του πανεπιστημίου γίνεται
πάντοτε από έναν ακαδημαϊκό, έστω και άλλου ιδρύματος. Δεν
υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δηλαδή, τραγουδιστής ή μπακάλης
ή άνθρωπος χωρίς πτυχίο που να διοικεί ένα πανεπιστήμιο. Επίσης,
ο Πρύτανης του πανεπιστημίου είναι ο πρόεδρος ενός συμβουλίου, που έχει περισσότερο εποπτικές και καθόλου ακαδημαϊκές
αρμοδιότητες.
Συνεπώς, είναι ποτέ δυνατόν να εμπιστεύεσαι σε ανθρώπους,
που δεν έχουν την ακαδημαϊκή ιδιότητα ή τα προσόντα, την επιλογή των κορυφαίων ακαδημαϊκών αρχών, οι οποίες στη συνέχεια
θα είναι αυτές που θα διασφαλίσουν την αξιοκρατία στις εκλογές
στις παρακάτω βαθμίδες; Θα σας πω, παραδείγματος χάριν, το
εξής: Είναι συνυφασμένο με την ακαδημαϊκή παράδοση και δεοντολογία ο καθηγητής να επιλέγει τον αναπληρωτή καθηγητή,
τον επίκουρο και τον λέκτορα, ο αναπληρωτής καθηγητής να
επιλέγει τον επίκουρο και τον λέκτορα κ.ο.κ. Πώς λοιπόν είναι
δυνατόν ένας άνθρωπος –που μπορεί να μην έχει καν πτυχίο– να
επιλέγει τον κοσμήτορα και να είναι υπεύθυνος για το διορισμό
των εκλεκτορικών σωμάτων που θα εκλέξουν μέλη για όλες τις
ακαδημαϊκές βαθμίδες; Αυτό είναι απολύτως αντιφατικό. Δεν έχει
καμία συγγένεια με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και παράδοση.
Και αυτός είναι ίσως και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο αποκάλεσα εκτροπή τον νόμο αυτό. Τώρα αν μιλούσατε και μ’ έναν
νομικό θα σας ανέφερε και τις αντισυνταγματικές του πτυχές αλλά
εγώ δεν είμαι ο καταλληλότερος γι’ αυτό.
Α: Ας σταθούμε λίγο σε αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα. Στην

περίπτωση του νόμου για την παιδεία βλέπουμε ότι δεν αρκεί
η τυπική κύρωση ενός νόμου για την εφαρμογή του, αλλά ότι
προηγουμένως απαιτείται και η κοινωνική νομιμοποίησή του.
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι ο νόμος δεν έχει
εφαρμοστεί στην πράξη. Θεωρείτε ότι αυτό το δημοκρατικό
έλλειμμα περιορίζεται στο νόμο περί παιδείας ή πλέον χαρακτηρίζει την άσκηση πολιτικής γενικότερα;
Πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Είναι γενικότερη η τακτική αυτή
τα τελευταία χρόνια. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση και τη
χρεοκοπία έχουν αναληφθεί μια σειρά πρωτοβουλιών από πλευράς
του πολιτικού συστήματος, οι οποίες επικαλούμενες το «κοινωνικό
και οικονομικό κατ’ επείγον» έχουν οδηγήσει σε νομοθετήματα
και πολιτικές επιλογές, οι οποίες αντιστρατεύονται απολύτως το
δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή, δεν αποτελεί
πλέον τον κρίσιμο παράγοντα, ο οποίος καθορίζει τη νομοθέτηση
του ελληνικού κοινοβουλίου.
Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το Μνημόνιο, αλλά το θέμα
της παιδείας δεν μας επιβλήθηκε από πουθενά. Μόνοι μας το νομοθετήσαμε. Θέλω να πω ότι ακόμα και σε μια εποχή που πράγματι
έχουν ψηφιστεί νόμοι εναντίον του κοινωνικού συμφέροντος,
ακόμα και εκεί διακρίνει κανείς αυτά που μας επιβλήθηκαν υποχρεωτικά για τη λήψη των δανείων και αυτά που νομοθετήσαμε
μόνοι μας λόγω μιας ιδεοληψίας.
Το θέμα, λοιπόν, της παιδείας ήταν καθαρά υπόθεση ιδεοληψίας
μιας ομάδας ανθρώπων περί τον πρώην πρωθυπουργό, την οποία
εκτέλεσε η πρώην Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.
Πρόκειται, εν ολίγοις, για παλιότερες θέσεις και ιδέες, οι οποίες
βρήκαν τρόπο έκφρασης τώρα με αφορμή την οικονομική κρίση.
Προσπάθησαν, δηλαδή, να μας πιάσουν στον ύπνο σε μια εποχή
κατά την οποία πλήττεται όλη η κοινωνία και λαμβάνονται πλέον
αποφάσεις που σε άλλη εποχή θα ήταν εντελώς αδιανόητες. Άρα,
λοιπόν, πράγματι, έχετε δίκιο να ρωτάτε. Υπάρχει μια σύνδεση
μεταξύ αυτού που συμβαίνει στην παιδεία και αυτού που συμβαίνει
συνολικά. Αλλά η ψήφιση του νόμου ήταν απλά ένα πρόσχημα.
Α: Θα θέλαμε να μας πείτε δυο λόγια για την πρόσφατη
συγκρότηση ομάδας εργασίας για την τροποποίηση του νόμου
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με πρωτοβουλία του κύριου Μπαμπινιώτη στην οποία συμμετέχετε. Θεωρείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά
μετά τις πολιτικές τριβές που προκάλεσε;
Είναι αλήθεια ότι για να «ισοσταθμίσουν» την κατάσταση στην
επιτροπή πρόσθεσαν κατόπιν τους δυο προέδρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των πανεπιστημιακών και των καθηγητών των
ΤΕΙ (οι οποίοι συμπτωματικά είναι άνθρωποι του περιβάλλοντος
της πρώην υπουργού ή εν πάση περιπτώσει συμφωνούν με τις
απόψεις της), τους δύο προέδρους των ΤΕΙ (που συμπτωματικά
επίσης εφάρμοσαν το νόμο) και έναν εκπρόσωπο του γραφείου του
πρωθυπουργού. Οπότε με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά προσπάθησαν να «ακυρώσουν» τη συμμετοχή πρυτάνεων στην επιτροπή
Μπαμπινιώτη.
Και εδώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πρύτανης με διαφορετική γνώμη από μένα. Όποιον πρύτανη και να έβαζε από τους 20
εκλεγμένους πρυτάνεις (μιλάμε για τους εκλεγμένους και όχι για
τους διορισμένους των υπολοίπων τεσσάρων πανεπιστημίων που
έχουν διοικούσες επιτροπές) τα ίδια πράγματα που λέω εγώ, ο
Αλμπάνης και ο Ρέμελης θα έλεγαν, γιατί υπάρχει ομοφωνία στη
σύνοδο των πρυτάνεων για το θέμα αυτό. Σημασία λοιπόν έχει ότι
τοποθέτησε σ’ αυτή κάποιους πρυτάνεις.
Για να επιστρέψουμε όμως λίγο στην ερώτηση: ο Μπαμπινιώτης
είναι ένας ακαδημαϊκός άνθρωπος που δίδαξε, έκανε έρευνα,
έγραψε επί χρόνια, έγινε κατόπιν πρύτανης για δύο θητείες στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σήμερα του
ανατέθηκε πρόσκαιρα το εξαιρετικά σημαντικό χαρτοφυλάκιο του
Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα μπορούσε να έχει άλλη αντίληψη
από αυτή που έχει, διότι είναι άνθρωπος των πανεπιστημίων και
δεν υπάρχει πανεπιστημιακός σήμερα που να μην διαφωνεί με το
νόμο αυτό είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι, λοιπόν, επειδή και ο Μπαμπινιώτης είχε εκφραστεί με
άρθρο του εναντίον του νόμου, όταν τον έκαναν υπουργό νομίσαμε
ότι αυτό ήταν μια συμβολική κίνηση της πολιτείας που αποφάσισε
να αλλάξει γραμμή.
Β: Γιατί γίνεται όμως αυτός ο πόλεμος;
Ο πόλεμος γίνεται από μια ομάδα περί την πρώην υπουργό και
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τον πρώην πρωθυπουργό, οι οποίοι έχουν επηρεάσει τα μεγάλα
κανάλια και τις εφημερίδες και επιτίθενται στα πανεπιστήμια με
κεντρική αιχμή ότι εμείς δεν εφαρμόζουμε το νόμο. Δεν τους
ενδιαφέρει αν ο νόμος είναι καλός ή κακός, αν τα πανεπιστήμια
θα βελτιωθούν ή θα χειροτερεύσουν εξαιτίας του νόμου. Έχουν
εντοπίσει επικοινωνιακά το ενδιαφέρον τους σε κάτι το οποίο
«πιάνει» στον πολύ κόσμο και μένουν εκεί: στο ότι εμείς είμαστε
οι «παράνομοι» και αυτοί είναι οι «νόμιμοι».
Ωστόσο, εγώ θα σας πω ότι αν υπάρχει ένας θεσμικός εκπρόσωπος του κράτους που να παρανόμησε, αυτός ήταν η κυρία
Διαμαντοπούλου, η οποία επί δύο χρόνια, μέχρι δηλαδή να φέρει
το δικό της νόμο, δεν εφάρμοσε το νόμο της προκατόχου της
κυρίας Γιαννάκου και τους τετραετείς προγραμματισμούς που
αυτός προέβλεπε. Άρα, λοιπόν, αν ψάχνει να βρει παρανόμους
η κυρία Διαμαντοπούλου ας κοιτάξει στον καθρέφτη. Εμείς δεν
είμαστε παράνομοι. Εμείς κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες να
εφαρμόσουμε το νόμο, αλλά ο νόμος προσκρούει σε τεράστια
εμπόδια και δυσλειτουργίες που προκαλεί το ίδιο το γεγονός πως
είναι ένας νόμος αντι-ακαδημαϊκός.
Β: Ο νόμος βέβαια ψηφίστηκε από 250 βουλευτές...
Θα μπορούσα να κάνω χιούμορ και να ρωτήσω «πόσοι τον διάβασαν»; Θα μπορούσα να σας αναφέρω τη Νέα Δημοκρατία, η
οποία την προηγούμενη της ψήφισης του νόμου πρότεινε τον
νόμο ως αντισυνταγματικό και την επόμενη μέρα τον ψήφισε.
Θα μπορούσα, τέλος, να σας πω ότι η επιστημονική επιτροπή της
Βουλής έκρινε το νόμο αντισυνταγματικό και ότι εμείς για τον ίδιο
λόγο προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Και θα σας ρωτήσω το πιο σημαντικό: ακόμα και αν τον ψήφισαν
255 ή 300 βουλευτές, ένας νόμος που ψηφίζεται από 300 βουλευτές είναι καλύτερος από ένα νόμο που ψηφίζεται από 151; Εγώ
νομίζω ότι και 151 βουλευτές να έχει ένας νόμος είναι απολύτως
νόμιμος-νομιμοποιημένος. Έτσι δεν είναι;
Το δεύτερο που θα σας πω είναι ότι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη.
Αν αποδειχθεί ότι η Βουλή έκανε ένα λάθος και ψήφισε ένα νόμο,
είτε επειδή τα μέλη της δεν τον διάβασαν είτε επειδή δεν τον κατάλαβαν είτε επειδή κάποιος τους καθοδήγησε με τον τρόπο αυτό,
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δεν θα πρέπει να διορθώσουμε το λάθος μας; Πρέπει πεισματικά
να επιμείνουμε να αυτοκαταστραφούμε; Αυτοί που λένε «πρέπει
πρώτα να εφαρμόσετε το νόμο και μετά θα τον βελτιώσουμε» είναι
σαν να λένε «πέστε από το μπαλκόνι χωρίς αλεξίπτωτο και καθώς
πέφτετε θα δούμε τι αλεξίπτωτο θα σας δώσουμε».
Δηλαδή, αυτό το οποίο μας προτρέπουν είναι να προχωρήσουμε
σε καταστροφικές αλλαγές για τα πανεπιστήμια προκειμένου να
ικανοποιήσουμε το αίτημα της εφαρμογής του νόμου. Αυτό είναι
το επικοινωνιακό εφεύρημα της προαναφερόμενης πανίσχυρης
ομάδας. Αυτά όμως που σας λέω δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα έχω
πει χιλιάδες φορές, αλλά δεν δημοσιεύονται στα ΜΜΕ. Είναι και
αυτό ένα γενικότερο θέμα δημοκρατίας που έχουμε.
Είναι άραγε σύμπτωση ότι σε κανένα πανεπιστήμιο της χώρας
δεν έχουν γίνει εκλογές για το Συμβούλιο; Είναι σύμπτωση ότι
έρχονται διαρκώς αντιφατικές μεταξύ τους εγκύκλιοι από το
Υπουργείο Παιδείας που η μία αναιρεί την προηγούμενη; Διότι ο
νόμος αυτός έχει τόσα κενά και τόσες δυσλειτουργίες που ούτε ο
ίδιος ο νομοθέτης-τα υπηρεσιακά μέλη του Υπουργείου Παιδείας
δεν μπορούν να τον εφαρμόσουν.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε
το νόμο, επειδή μας το επιβάλουν τα μεγάλα κανάλια, τα δελτία
ειδήσεων των 8 υπηρετώντας μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή
πολιτική;
Α: Διαχρονικά η παιδεία στην Ελλάδα ήταν υποχρηματοδοτούμενη. Σε ποιο βαθμό διογκώθηκε αυτό το πρόβλημα της
υποχρηματοδότησης σήμερα;
Ας πάρουμε τις διεθνείς αξιολογήσεις. Συνήθως τα ελληνικά
πανεπιστήμια βρίσκονται σε χαμηλότερες από την τριακοσιοστή θέση. Η αιτία είναι η εξής: εάν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός
πανεπιστημίου εξαρτώνται από τις υποδομές του (κτιριακές
εγκαταστάσεις, εργαστήρια κ.τλ.), με θέματα δηλαδή που έχουν
άμεση σχέση με την χρηματοδότηση ενός πανεπιστημίου, τότε
βλέπετε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια υστερούν πολύ απέναντι
στους αμερικανικούς και τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς με αιώνες
πλουσιοπάροχα χρηματοδοτημένης ακαδημαϊκής ζωής. Αντίθετα,
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τα δικά μας πανεπιστήμια έχουν δεκαετίες ζωής, το Αριστοτέλειο
που είναι από τα παλαιότερα ελληνικά πανεπιστήμια έχει μόνο
85 χρόνια ζωής και μάλιστα μιας ζωής που πέρασε από κατοχή,
εμφύλιο και δικτατορία.
Για να απαντήσω, λοιπόν, αναλυτικότερα στο ερώτημά σας, θα
σας πω ότι ποτέ η χρηματοδότηση των ελληνικών πανεπιστημίων
και της παιδείας γενικότερα στη χώρα μας δεν υπήρξε ικανοποιητική. Θα σας παραπέμψω στα στοιχεία του 2006, τα οποία μαρτυρούν ότι ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 10.000€ για κάθε
φοιτητή ανά έτος, στην Ελλάδα ήταν 4.000€ και στην Σλοβακία
5.000€. Σήμερα είναι μόλις γύρω στα 2.500€ ανά φοιτητή. Η υποχρηματοδότηση της παιδείας, λοιπόν, υπήρξε διαχρονική, αφού
ποτέ η παιδεία δεν υπήρξε πραγματικά προτεραιότητα για τη χώρα.
Αντιθέτως, όμως, όταν βλέπουμε τα κριτήρια να σχετίζονται
με το επιστημονικό προσωπικό, την ακαδημαϊκή απόδοση των
ελλήνων ερευνητών και καθηγητών, εκεί τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ μπροστά. Και έχω δύο έρευνες να αναφέρω που το
αποδεικνύουν αυτό. Η μία είναι η έρευνα που έγινε πρόσφατα για
τα 45 κράτη του ΟΟΣΑ, στα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται 21η
σε ό,τι αφορά στην παρουσία του ερευνητικού της προσωπικού
στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, παρά το γεγονός ότι είμαστε
σχεδόν χρεοκοπημένοι. Άρα είμαστε πολύ ψηλά εκεί όπου δεν αξιολογούνται χρήματα και υποδομές αλλά η ακαδημαϊκή απόδοση.
Η άλλη ετήσια έρευνα που έγινε πρόσφατα, ονομάζεται Γουεμπομέτρικς (Webometrics) και αφορά στη διακίνηση θεμάτων
και την εν γένει ακαδημαϊκή συμπεριφορά του πανεπιστημίου
στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο συνήθως δεν είναι οι υποδομές και
τα εργαστήρια αυτά που προβάλλονται αλλά οι δημοσιεύσεις,
τα βιβλία του προσωπικού, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα κ.τλ. Εκεί, λοιπόν, θα δείτε ότι το ΑΠΘ είναι πρώτο από
τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και βρίσκεται στην 158η θέση του
συνόλου των πανεπιστημίων που είναι πάνω από 20.000. Εκεί,
λοιπόν, είμαστε στο 0,78%, δηλαδή κάτω από το 1% όλων των
πανεπιστημίων παγκοσμίως.
Β: Πόσο έγκυρες είναι αυτές οι αξιολογήσεις;
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