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Eπιµένουν
για αγρούς
στο Ελληνικό

«∂¯Ô˘ÌÂ ÙÔ ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ
‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· Î·ıÔÚ›˙Ô˘ÌÂ
ÂÌÂ›˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘
˙Ô‡ÌÂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ̆ Ô¯Ú¤-
ˆÛË Ó· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÙÈ˜ ÌÂÏ-
ÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÁÂÓÈ¤˜ ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰Ë
ÔÈfiÙËÙ· ̇ ˆ‹˜». 

ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Î¿-
ÙÔÈÎÔÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÔ-
¯¤˜ ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ ÚÈÓ ·fi Â-
Ú›Ô˘ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ Ì¤ÚÂ˜ Û˘-
ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·
ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â-
Ófi˜ ·˘ÙÔ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘
·ÁÚÔ‡ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘
ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ
∂ÏÏËÓÈÎfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi,
‚¤‚·È·, ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ̆ -
„ËÏÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ ¯Ò-
ÚÔ, Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó
¯ÚfiÓÈ·. 

∆· Ì¤ÏË ÙË˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘-
Ï›·˜ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ-
‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·ÁÚfi –ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ fiÌÔ-
ÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜– Ó· Ê˘ÙÂ˘-
ÙÔ‡Ó ‰¤Ó‰Ú· Ù· ÔÔ›· ı·
ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Î·ÚÔ‡˜ (Â-
ÛÂÚÈ‰ÔÂÈ‰‹, ·Ì¤ÏÈ·, ÂÏÈ¤˜
Î.¿.) Î·È, ‚¤‚·È·, ı· Û˘Ì-
‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ «·ÔÚÚ‡-
·ÓÛË» ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.

«∏ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ
ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÂ È‰ÈÒ-
ÙÂ˜ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ
ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ Î·È
ÙË˜ ·Ú·ÏÈ·Î‹˜ ̇ ÒÓË˜ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Â-
ÌÔÚÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ. ∆Ô
ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙË˜ ÁË˜, Ô˘
Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿ÏÏˆ˜ ̄ ÚfiÓÈ· ÂÈ-
¯ÂÈÚÂ›Ù·È, ÙÒÚ· Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
“Fast Track” ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›-
Ù·È», Â›Â Ô ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜
¶¿ÓÔ˜ ∆fiÙÛÈÎ·˜, ÂÌÓÂ˘-
ÛÙ‹˜ ÙË˜ È‰¤·˜.
■ ∆ËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ÛÙÈ˜ 11 ÙÔ
Úˆ›, Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÚˆÙÔ-
‚Ô˘Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó
ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ™Ë-
ÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜: ¿ÚÎÔ
∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙË˜
Ô‰Ô‡ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, ›Ûˆ ·-
fi ÙÔ ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ. 

¡∞À™π∫∞ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢∏

TË˜ A°°E§IKH™ ¢HMHTPAKO¶OY§OY* 

Oλοι δέχονται ότι υπάρχει πεδίο αλ-
λαγών στην Ανώτατη Εκπαίδευ-

ση. Oµως για το ποια είναι τα κεντρι-
κά προβλήµατα και ποιες οι απαιτού-
µενες αλλαγές που θα είχαν ευεργετι-
κή επίδραση στην αποστολή των πα-
νεπιστηµίων, υπάρχουν τεράστιες δια-
φορές. 

Το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι η
κεντρική αλλαγή που χρειάζεται να
επιβάλει αφορά τη διοίκηση των ΑΕΙ.
Eχουµε εξηγήσει επαρκώς γιατί οι εν
λόγω προτάσεις είναι µη αποδεκτές,
αλλά έχουµε αποφύγει (κυρίως για λό-
γους διακριτικότητας) να παρουσιά-
σουµε ποια είναι τα πραγµατικά προ-
βλήµατα. 

1Η διοίκηση των ελληνικών πανεπι-
στηµίων υλοποιείται σε εξαιρετικά

δυσχερείς συνθήκες, λόγω του τρόπου
εφαρµογής της κυβερνητικής εποπτεί-
ας: (i) Της καθηµερινής γραφειοκρα-
τικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε δι-
οικήσεις πανεπιστηµίων και υπουρ-
γεία, προκειµένου να αποτραπούν
ποικίλες και αναιτιολόγητες καθυστε-
ρήσεις για τρέχοντα θέµατα. (ii) Του
µη σεβασµού των βασικών προγραµ-
µατικών συµφωνιών µε τα πανεπιστή-
µια, ως προς τη χρηµατοδότηση (πο-

σά, χρηµατορροές) και το προσωπικό.
(iii) Των αυθαίρετων χρηµατοδοτήσε-
ων που δεν βασίζονται σε δεδοµένα (υ-
παρκτή περιουσία, υποδοµές, ανά-
γκες κάθε ΑΕΙ). (iv) Της διαρκούς πα-
ράβασης του αριθµητικού ορίου πρω-
τοετών φοιτητών ανά Τµήµα που κα-
θορίζει το κάθε ΑΕΙ κ.ά.

2Oι κυβερνητικές πολι-
τικές για την Ανώτατη

Εκπαίδευση, κατά την
τελευταία δεκαπενταε-
τία, χαρακτηρίζονται κυ-
ρίως από: (i) Eλλειψη
προσπάθειας σύγκλισης
θέσεων, συνέχειας και
συνέπειας στα θέµατα
Παιδείας. (ii) Λήψη απο-
φάσεων δίχως πολύπλευ-
ρη µελέτη συναφών δε-
δοµένων. (iii) Eλλειψη
σχεδιασµού σε εθνικό ε-
πίπεδο για τη δηµιουργία
νέων ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν
µε µονοµερή ευθύνη κυβερνήσεων. (iv)
Eλλειψη ανάλυσης συνεπειών κατά την
ξαφνική «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ. (v)
Μη διασφάλιση των αναγκαίων υποδο-
µών, προσωπικού, φοιτητικής µέρι-
µνας για τη λειτουργία ΑΕΙ στρατηγικής
σηµασίας. (vi) Πλήρη ασυνέπεια, αδια-

φάνεια και ακαταλληλότητα διαδικα-
σιών και πολιτικής σε ζητήµατα Eρευ-
νας κ.ά.

Mέσα σε αυτό το εξαιρετικά δυσχε-
ρές πλαίσιο, η λειτουργία των πα-

νεπιστηµίων είναι λογικό να παρουσιά-
ζει έλλειψη συστηµατικής εφαρµογής

διαδικασιών ρητής α-
ποτίµησης και προσ-
διορισµού του στρα-
τηγικού τους σχεδια-
σµού, καθώς και κα-
τάλληλης προβολής
του πολυδιάστατου
έργου τους. 

Σε καµία όµως χώ-
ρα του κόσµου δεν
µπορεί να γίνει ου-
σιαστικός προγραµ-
µατισµός του έργου
και των διαδικασιών
αυτοβελτίωσης των
ΑΕΙ, σ’ ένα τόσο µε-
ταβαλλόµενο πεδίο,

σ’ ένα τόσο ασυνεπή και συχνά παρά-
λογο περιβάλλον, όποια πρυτανική αρ-
χή ή µοντέλο διοίκησης και να έχουν. 

Εκεί που βρίσκεται το πρόβληµα και
το υπουργείο αρνείται να το διαπιστώ-
σει, είναι στην έλλειψη µιας Εθνικής
Πολιτικής για την Τριτοβάθµια Εκπαί-

δευση: κοινά αποδεκτής, µε βάθος
χρόνου και µε θεσµούς που να είναι
ικανοί να τη διασφαλίσουν. Απαιτείται
λοιπόν εστίαση στη δηµιουργία θε-
σµών και δοµών όπως: 

1. «Εθνικό Κέντρο Μελέτης Τριτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης και Eρευνας»
για συλλογή συναφών δεδοµένων. 

2. «∆οµές σε Επίπεδο Περιφέρειας»
που θα εκπονούν µελέτες για τις ανά-
γκες εκπαίδευσης, έρευνας και ανά-
πτυξης κάθε περιφέρειας. 

3. «Εθνική Αρχή Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης» που θα αναλάβει σηµα-
ντικό µέρος των αρµοδιοτήτων του
υπουργείου Παιδείας και θα έχει συ-
ντονιστικό και ελεγκτικό ρόλο προς τις
κυβερνήσεις και προς τα ΑΕΙ.

Kάθε κυβέρνηση έρχεται µε στόχο να
εφαρµόσει τη δική της «µεταρρύθ-

µιση» στην Παιδεία, µέσα σε λίγους µή-
νες! Με ελλιπή δεδοµένα, µε λανθα-
σµένες ερµηνείες, δίχως αυτοκριτική,
...µε συνέπειες στην εκπαίδευση των
Ελλήνων, στην έρευνα και στην ανά-
πτυξη της χώρας, ενώ παράλληλα οι νέ-
οι ερευνητές που τους εκπαιδεύουµε
στην Ελλάδα, εξωθούνται να φύγουν
και να εργαστούν σε ΑΕΙ και Ερευνητι-
κά Κέντρα άλλων χωρών.

*∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓÈ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

«Εκεί που βρίσκεται 
το πρόβληµα 

και το υπουργείο
αρνείται να το 

διαπιστώσει, είναι 
στην έλλειψη µιας 
Εθνικής Πολιτικής 
για την Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση»

EΛEYΘEPO BHMA

Ερµηνείες και παρερµηνείες για τα προβλήµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

∆Ô ·Ï·ÏÔ‡Ì Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜
Ì‹ÓÂ˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiÊˆÓÔ «∫·Ó¿ÏÈ 1»
ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓÔ˘˜ Ó· ·-
Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì‹ÓÂ˜,
¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÔÏ‡ÔÓÙ·È Í·ÊÓÈÎ¿ Î·È ÌÈ· ÛÂÈ-
Ú¿ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÂ˜ ÌÂÙ·Ù¿ÍÂÈ˜
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiÊˆÓÔ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ
Ó· ‚Ï¤Ô˘Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ô‰‹-
ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜, ‰ÈÔ›ÎË-
ÛË˜, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙË˜ Ô‰Ô‡ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘.

∆Ë˜ Ãƒπ™∆π¡∞™ ¶∞¶∞™∆∞£√¶√À§√À

Ο
ι επιθεωρητές που εµφανίστηκαν στο
ραδιόφωνο την περασµένη Πέµπτη,
σύµφωνα µε πληροφορίες έχουν ξεκι-

νήσει το διαχειριστικό έλεγχο στα οικονοµικά
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης (∆ΗΡΑΠ) µε αφορ-
µή δηµοσιεύµατα αλλά και παρεµβάσεις δηµο-
τικών συµβούλων που έχουν γίνει το τελευταίο
χρονικό διάστηµα και αφορούν σειρά παρατυ-
πιών που έχουν συµβεί στο «Κανάλι 1».

Μια από αυτές, σύµφωνα µε τις καταγγελίες
εργαζοµένων και δηµοτικών συµβούλων, είναι

η µετάταξη προσωπικού από το ραδιόφωνο στο
δήµο, λίγες µέρες πριν αναλάβει καθήκοντα η
καινούργια δηµοτική αρχή.

Ενα θέµα που, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα
απασχολήσει και την Eισαγγελία Πειραιά, η ο-
ποία στα τέλη του περασµένου ∆εκεµβρίου είχε
ξαναπαρέµβει µε αφορµή τη µη πληρωµή των
εργαζοµένων.

Με δηλώσεις του ο δήµαρχος Πειραιά Β. Μι-
χαλολιάκος χαιρετίζει το διαχειριστικό έλεγχο
που διεξάγουν οι ελεγκτές δηµόσιας διοίκησης
στη ∆ΗΡΑΠ, ενώ κάνει γνωστό πως την ερχόµε-
νη Τρίτη στο δηµοτικό συµβούλιο θα εισηγηθεί
την άµεση κίνηση των διαδικασιών για τη διε-
νέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στα οι-
κονοµικά του δήµου για την περίοδο 2002-2010.

«Ο πειραϊκός λαός δικαιούται να έχει έναν δή-
µο που θα τον χαρακτηρίζει τόσο η διαφάνεια ό-
σο και η λειτουργικότητα. Και θα τον έχει», το-
νίζει ο Β. Μιχαλολιάκος.

Και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, το ραδιόφωνο
εξακολουθεί να παίζει µόνο µουσική, καθώς οι
εργαζόµενοι συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας.

papastat@enet.gr
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Eφυγε ξαφνικά
ο Γ. Θηραίος
∏ƒ∞∫§∂π√

™ÔÎ·ÚÈÛÌ¤ÓË Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·fi

ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi  ̃ÂÎ ÙˆÓ
ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌfi-
ÓˆÓ, ÙÔ  ̆°ÈÒÚÁÔ  ̆£ËÚ·›Ô ,̆ Ô Ô-
Ô›Ô  ̃¤Ê˘ÁÂ ÚÔ¯ı¤  ̃·fi ·ıÔ-
ÏÔÁÈÎ¿ ·›ÙÈ· ÛÂ ËÏÈÎ›· 60 ̄ ÚfiÓˆÓ
Î·È ÎË‰Â‡ÙËÎÂ ̄ ıÂ  ̃ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ £ËÚ·›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ
ÁÈ· ÔÏÏ¿ ̄ ÚfiÓÈ· ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÔÚÈ·Î‹˜ µÈÔ-
ÏÔÁ›·˜ Î·È µÈÔÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È
EÚÂ˘Ó·˜ (π∆∂), ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È ·-
ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π∆∂, ÂÓÒ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÁÂÓÈ-
Îfi˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ
ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. 

√ ÂÎÏÈÒÓ Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi
¤ÚÁÔ ÛÂ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜.
¢ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ÛÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ (1980-1984).

Nέα αποθήκη µε «µαϊµούδες»

¢‡Ô Ì¤ÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÌ›ÌËÛË˜
ÛÂ 7ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ∂§.∞™., ‰ËÌÔÙÈÎ‹ ·-

ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ™¢√∂ «¤È·Û·Ó» ·ÎfiÌË ÌÈ· ·Ôı‹ÎË.
∏ ÔÏ‡ˆÚË ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÛÂ ·Ôı‹ÎË, ÂÌ‚·‰Ô‡ 500 Ù.Ì.,

ÛÙËÓ Ô‰fi ∆ÂÒ 20, ÛÙÔÓ ∆·‡ÚÔ, ÍÂÎ›ÓËÛÂ ¯ıÂ˜ ÙÔ Úˆ› Î·È,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ‚Ú¤ıËÎÂ ÏËıÒÚ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
«Ì·˚ÌÔ‡».  A.K.M.

Eπιθεωρητές 
στο «Kανάλι 1»

™Â ËÏÈÎ›· 60 ¯ÚfiÓˆÓ
¤Ê˘ÁÂ Ô ÁÈ· ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ π∆∂


