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«ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε µια εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα συγκυρία, η πρόσφατη συνάντηση των ∆ελφών
έθεσε για ακόµα µία φορά νέους στόχους και επιδιώξεις αναφορικά µε την Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση που συµπυκνώνονται στον όρο «Νέο Πανεπιστήµιο».
Το Πανεπιστήµιο, ως χώρος επιστηµονικής έρευνας και διδασκαλίας πρέπει να φέρει
εις πέρας τον σηµαντικό ρόλο που του έχει αναθέσει η Πολιτεία και να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της Κοινωνίας, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που όλοι µας
βιώνουµε. Για να επιτευχθεί όµως αυτό, χρειάζονται συνθήκες οµαλότητας,
σταθερότητας, συναίνεσης και κυρίως µακροχρόνιου προγραµµατισµού.
Κατ’ αυτό τον τρόπο οι δηλώσεις περί του «Νέου Πανεπιστηµίου», δίχως καν να έχει
ξεκινήσει ο σχετικός διάλογος, προβληµατίζουν. Είναι εµφανές πως δεν είναι
οργανωµένη η (νέα) προσπάθεια αλλαγών και δεν υπάρχει µακροπρόθεσµος
σχεδιασµός, ή αν υπάρχει, δεν αντιµετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήµατα του χώρου,
αλλά όσα οι εξ’ αποστάσεως για δικούς τους λόγους θεωρούν ως τέτοια.
Ήδη η προχειρότητα που αναδεικνύεται µέσα από τις διαδοχικές αναβολές και
παλινδροµήσεις των προγραµµάτων ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ και Μεταδιδακτορικής
Έρευνας στο όνοµα της «εισαγώµενης» αξιοκρατίας, θέτουν εν αµφιβόλω το πλαίσιο
στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το οποιοδήποτε Πανεπιστήµιο, είτε «Νέο» είτε
σηµερινό. Επίσης, η ελαφρότητα µε την οποία αναστέλλονται ξαφνικά τα
προβλεπόµενα από τον τετραετή προγραµµατισµό των ιδρυµάτων µαρτυρά την έλλειψη
εφαρµογής οποιουδήποτε σχεδιασµού. Και βέβαια η φρασεολογία που
χρησιµοποιήθηκε περί ξενοδοχείων, γαµπρών και νυφών, όντας απαξιωτική προς το
διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές και τους γονείς τους, λειτουργεί ως
κατηγορητήριο, µεταθέτει τις ευθύνες των νοµοθετούντων τις τελευταίες δεκαετίες και
σε κάθε περίπτωση δεν συνάδει µε την οποιαδήποτε προσπάθεια εξασφάλισης
συναίνεσης.
Παράλληλα, προβληµατισµό δηµιουργεί η εξαγγελθείσα «συνδιοίκηση» µε «συµβούλια
διοίκησης» (managers). Για τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα υπάρχει συνταγµατική
κατοχύρωση της "πλήρους αυτοδιοίκησης", του δικαιώµατός τους δηλαδή να επιλέγουν
µε δικά τους όργανα το προσωπικό και τα όργανα διοίκησής τους. Αλλά και η ίδια η
έννοια των managers ουσιαστικά προαναγγέλλει µια στροφή σε όρους αγοράς

(marketing) στον ευαίσθητο τοµέα των πανεπιστηµιακών σπουδών. Ανακοινωθέντα
όπλα αυτής της στροφής το «κουπόνι του φοιτητή», που εν πολλοίς φιλοδοξεί να
µετατρέψει τους ερευνητές του ιδρύµατος σε διερευνούντες προς άγραν νεαρών
επίδοξων πελατών και όχι απαραίτητα αυριανών επιστηµόνων. Πάνω σε αυτή τη βάση
θα κρίνεται η αύξηση ή µείωση µισθού, η πρόσληψη ή απόλυση αλλά και η συνέχιση
της λειτουργίας του ιδρύµατος ή το κλείσιµό του, όπως πάµπολλα παραδείγµατα της
Εσπερίας καταδεικνύουν.
Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο είναι µία περίπτωση περιφερειακού Ιδρύµατος, µε τα όποια
πρόσθετα προβλήµατα (στελέχωσης, κτηριακών υποδοµών κ.λ.π.) αυτή του η θέση
συνεπάγεται. Τα προβλήµατα αυτά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτελέσουν τροχοπέδη
για το µέλλον του ιδρύµατός µας αν η Πολιτεία αρχίσει να θέτει νέους όρους
συνδυαζόµενους µε περικοπές και µάλιστα σε κλίµα διαρκούς αµισβήτησης και
απαξίωσης.
Θέλουµε να πιστεύουµε πως η Πολιτεία θα οργανώσει έναν διάλογο µε τους
εκπροσώπους των πανεπιστηµίων, δίχως προκαταλήψεις, άκοµψους και άκαµπτους
χειρισµούς και βαρύγδουπες-υποτιµητικές φρασεολογίες, όπως αυτές που ακούστηκαν
από επίσηµα χείλη στους ∆ελφούς. Είναι σηµαντικό να υπάρξει συναίνεση και από
κοινού σχεδιασµός για την αντιµετώπιση των υπαρκτών προβληµάτων. Στην αντίθετη
περίπτωση, η αναστάτωση που θα προκαλέσουν οι εξαγγελίες και οι όποιες ρυθµίσεις
αποφασισθούν, θα επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο το πολύπαθο σηµερινό
Πανεπιστήµιο µε αντίκτυπο στο έργο του και εν τέλει στον ρόλο που η Κοινωνία του
έχει αναθέσει.
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