
 
Τα ππύσα μέσπα ποτ πέπαςε σην 
άνοιξη η κτβέπνηςη του Πα.Σο.Κ. είναι 
ο ππϋλογορ πιζικύν ανασποπύν ππορ 
ϋυελορ σψν εξψσεπικύν δανειςσύν και 
σοτ μεγάλοτ κευαλαίοτ. Το ππύσο 
κόμα σηρ επίθεςηρ είφε ψρ βαςικϋ σοτ 
ςσϋφο σην μείψςη σοτ άμεςψν και 
έμμεςψν αποδοφύν (μείψςη 

αποδοφύν σψν δημοςίψν τπαλλήλψν, 
κασακπεοόπγηςη σψν ςτνσάξεψν, 
ελαςσικοποίηςη σψν επγαςιακύν 
ςφέςεψν, απελετθέπψςη σψν 
απολόςεψν, κασάπγηςη σψν ΣΣΕ…) με 
ςκοπϋ σην μείψςη σοτ μιςθολογικοό 
κϋςσοτρ. Οι επιθέςειρ ποτ έπφονσαι 
απϋ σον Σεπσέμβπη θα έφοτν πολό πιο 
βαθό και ιςοπεδψσικϋ φαπακσήπα και 
θα αυοποόν ετπόσεπα κοινψνικά 
ςσπύμασα ποτ θα ξεπεπνοόν κασά 
πολό ατσά σηρ μιςθψσήρ επγαςίαρ. Σσο 
ςσϋφαςσπο σοτ μεγάλοτ κευαλαίοτ 
μπαίνοτν ϋλερ οι δημϋςιερ παποφέρ 
ϋπψρ η τγεία, ενέπγεια, ςτγκοινψνίερ 
και υτςικά η δημϋςια και δψπεάν 
παιδεία.

 
Οι εξαγγελίερ Διαμανσοποόλοτ και Παπανδπέοτ ςσην πεπιβϋηση «ςτνάνσηςη επγαςίαρ» ςσοτρ 
Δελυοόρ ςημασοδοσοόν σηρ έναπξη σηρ μεγαλόσεπηρ πολεμικήρ επιφείπηςηρ ενάνσια ςσο Δημϋςιο 
Πανεπιςσήμιο. Κασαγπάυοτμε ππϋφειπα  μεπικά ςημεία απϋ σιρ αλλαγέρ ποτ πποβλέπονσαι: 
  

 ε νέο μονσέλο διοίκηςηρ σψν Πανεπιςσημίψν, ακολοτθύνσαρ ση «διεθνή ππακσική». Τα 

Πανεπιςσήμια θα διοικοόνσαι απϋ Στμβοόλιο Διοίκηςηρ, ςσο οποίο θα ςτμμεσέφοτν και 
εξψπανεπιςσημιακοί. Σσο Στμβοόλιο Διοίκηςηρ ανασίθενσαι απμοδιϋσησερ, ϋπψρ η διοίκηςη, ο 
ςσπασηγικϋρ ςφεδιαςμϋρ και ο πποϊπολογιςμϋρ. Γελοία υανσάζει η αναυοπά ϋσι ςσιρ ππτσανικέρ 
απφέρ ανασίθενσαι σα αμιγύρ ακαδημαωκά θέμασα, ϋσαν είναι υανεπϋ ϋσι ατσά δεν μποποόν να μην 
επηπεάζονσαι απϋ σιρ ςσπασηγικέρ επιλογέρ. Θιαςύσηρ σψν νεουιλελεόθεπψν -αμεπικάνικψν 
πποσόπψν η κτβέπνηςη, επιβάλλει ςση διοίκηςη σψν ΑΕΙ σοτρ επιφειπημασίερ, οι οποίοι θα παίζοτν 
κασαλτσικϋ πϋλο ςσον πποςανασολιςμϋ σψν ςποτδύν και ςση ςόνδεςη με σιρ επιφειπήςειρ σοτ 
κευαλαίοτ, υιμύνονσαρ κάθε υψνή ποτ θα επιφειπεί να αςκήςει οποιαδήποσε κπισική. Ππϋκεισαι για 
σον οπιςμϋ σηρ κασάλτςηρ σοτ ατσοδιοίκησοτ σψν ΑΕΙ, ποτ κασοφτπύνεσαι απϋ σο Σόνσαγμα.                                               
  

 σην επιβολή σηρ αξιολϋγηςηρ, ποτ θα γίνει «πιο οπγανψμένη και ςαυήρ», θα είναι 

«εξψσεπική» και θα «ςτνδέεσαι με ςτγκεκπιμένοτρ δείκσερ». Είναι γνψςσϋ ϋσι σα πανεπιςσήμια ποτ 
υιγοτπάποτν ςσιρ χηλϋσεπερ θέςειρ σηρ λίςσαρ και ποτ είναι «σα καλόσεπα ςσον κϋςμο», ςσηπίζονσαι 
ελάφιςσα ή και καθϋλοτ ςσην κπασική φπημασοδϋσηςη και πποςελκόοτν πϋποτρ απϋ σιρ 
καπισαλιςσικέρ επιφειπήςειρ, παπάγονσαρ «πποωϋνσα» ποτ είναι ελκτςσικά γι’ ατσέρ και σην 
κεπδουοπία σοτρ. Είναι ξεκάθαπο ϋσι σο κευάλαιο ενδιαυέπεσαι για σιρ λεγϋμενερ «παπαγψγικέρ 
ςφολέρ», με αποσέλεςμα οι ςφολέρ σψν κοινψνικύν επιςσημύν, σψν ανθπψπιςσικύν ςποτδύν να 
βπεθοόν ςσα αζήσησα, ςσον πάσο σηρ αξιολϋγηςηρ, με ςτνέπεια ση μείψςη και σηρ κπασικήρ 
φπημασοδϋσηςηρ, ποτ θα οδηγήςει πολλέρ εξ ατσύν ςε λοτκέσο ή μαπαςμϋ. 
  

  ση μεσάβαςη απϋ ση διαςυάλιςη σηρ ποιϋσησαρ σψν ππογπαμμάσψν ςποτδύν ςσην 

πιςσοποίηςη σψν ςποτδύν, ςσην πιςσοποίηςη σψν Ιδπτμάσψν απϋ εμπειπογνύμονερ με διεθνή 
ςόνθεςη. Δηλαδή, δεν θα απκεί να ςοτ φοπηγεί σο πστφίο σο Πανεπιςσήμιο ποτ ςποτδάζειρ.  
  



  σην επιβολή ππογπαμμασικύν ςτμυψνιύν με σο κπάσορ, ποτ θα ςτνδέονσαι με 

ςτμυψνημένα κπισήπια, ποτ έφοτν ςφέςη με σην απϋδοςη και αποδοσικϋσησα σψν Ιδπτμάσψν με 
ςσϋφο σην ςσαδιακή απεμπλοκή σοτ απϋ ση φπημασοδϋσηςη σψν Ιδπτμάσψν. 
  

  σην καθιέπψςη σηρ κάπσαρ ή σοτ κοτπονιοό σοτ υοισησή, ποτ θα σοτ επισπέπει σην 

ππϋςβαςη ςε διάυοπερ τπηπεςίερ. Τα Πανεπιςσήμια θα είναι «αποκλειςσικά» τπεόθτνα για ση 
διαφείπιςη σηρ υοισησικήρ μέπιμναρ. Σσην οικονομική «ατσοσέλεια» σψν ΑΕΙ ςτμπεπιλαμβάνεσαι και 
η μιςθοδοςία σοτ πποςψπικοό σοτρ (εκπαιδετσικοό και διοικησικοό). Δεδομένηρ σηρ κπασικήρ 
τποφπημασοδϋσηςηρ και σηρ οικονομικήρ αςυτξίαρ, είναι ςίγοτπο ϋσι οδηγοόμαςσε ςσο 
ςσπαγγαλιςμϋ σψν Ιδπτμάσψν, ποτ εξψθοόνσαι βίαια ςσην αναζήσηςη πϋπψν απϋ φοπηγοόρ και 
πποςυοπέρ. 
   

 σην επιβολή ενϋρ πανεπιςσημιακοό «Καλλικπάση», με κασαπγήςειρ και ςτνενύςειρ ακϋμα 

και ολϋκληπψν Πανεπιςσημίψν, με βαςικϋ ςσϋφο σην «ελαφιςσοποίηςη σψν διαφειπιςσικύν δαπανύν». 
Σόμυψνα με ση Διαμανσοποόλοτ, η φψποσαξική και θεμασική αναδιάπθπψςη θα πποφψπήςει «με 
γπήγοπα βήμασα», ενύ ο Παπανδπέοτ αναυέπθηκε και ςσην πιθανϋσησα να γίνει η φπημασοδϋσηςη 
(ποτ θα ακολοτθεί σον υοισησή και ϋφι σο ίδπτμα) μέςψ σψν Πεπιυεπειύν. Αναςφεδιάζεσαι πλήπψρ 
ο φάπσηρ σψν Ιδπτμάσψν και απϋ σα ςτνολικά 40 ΑΕΙ και ΤΕΙ, ποτ λεισοτπγοόν ςήμεπα, θα 
ςτνεφίςοτν να τπάπφοτν ςσα σέλη σοτ 2011 μϋνο σα μιςά. Θα γίνοτν ςτγφψνεόςειρ σμημάσψν ή και 
ςφολύν ομοειδοόρ επιςσημονικοό ανσικειμένοτ, ςτγφψνεόςειρ ΑΕΙ και ΤΕΙ μεσαξό σοτρ, καθύρ και 
ενςψμάσψςη ενϋρ μέποτρ πανεπιςσημίοτ ή σεφνολογικοό ιδπόμασορ ςε ένα άλλο. 
  

 ι επίςημερ εξαγγελίερ Παπανδπέοτ-Διαμανσοποόλοτ, δεν ςτμπεπιέλαβαν σο 

πανεπιςσημιακϋ άςτλο. Φπϋνσιςε, ϋμψρ, η Διαμανσοποόλοτ να μαρ δύςει ση ςφεσική πληπουϋπηςη, 
ςσην ππψινή εκπομπή σηρ ΝΕΤ. Δεν φπειάζεσαι να αλλάξει ο νϋμορ Γιαννάκοτ, δήλψςε, (ς.ς. 
θεψπείσαι επαπκέςσασορ, μιαρ και ανσέςσπεχε σο πεπιεφϋμενο σοτ αςόλοτ, αυοό πποςσασετϋμενο 
αγαθϋ δεν είναι η ελετθεπία σηρ δημϋςιαρ διακίνηςηρ σψν ιδεύν σοτ καθενϋρ, αλλά η ελετθεπία σηρ 
ιδιψσικήρ διεξαγψγήρ σηρ επγαςίαρ σψν πανεπιςσημιακύν. Η ανσιςσπουή ιςοδτναμεί με σην 
ποινικοποίηςη σηρ ελεόθεπηρ πανεπιςσημιακήρ ζψήρ και σηρ ςτλλογικήρ δπάςηρ για σην 
τπεπάςπιςή σηρ). Όμψρ, σο Στμβοόλιο Διοίκηςηρ θα επιβάλλει σύπα σο νϋμο και ϋφι σο Ππτσανικϋ 
Στμβοόλιο. Έσςι θα αίπονσαι και οι ςφεσικέρ αναςσολέρ σψν πανεπιςσημιακύν. 
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