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Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Ο τ. Υπουργός Παιδείας κ. Στυλιανίδης και Σεις µε τιµήσατε διορίζοντάς µε στην
Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου των Κολλεγίων µε την ιδιότητά µου ως µέλους
∆ΕΠ και µάλιστα µοναδικού. Από τον Οκτώβριο 2008 µέχρι σήµερα κλήθηκα να
συµµετάσχω µόνο σε µία άτυπη συνεδρίαση, την 14η Ιουλίου 2009. Με έκπληξη
πληροφορούµαι ότι η Επιτροπή συνεδρίασε άτυπα πολλές φορές τόσο πριν όσο και
µετά, χωρίς δική µου ενηµέρωση.
Κατά τη µοναδική συνεδρίαση που έλαβα µέρος ρώτησα αν πράγµατι, όπως το
ανέγραφε από τότε ο ηµερήσιος τύπος, είχαν εκδοθεί άδειες ίδρυσης Κολλεγίων,
πράγµα που η προϊσταµένη του Τµήµατος Κολλεγίων και µέλος της Επιτροπής Κυρία
Πλέσσα-Παπαδάκη αρνήθηκε κατηγορηµατικά. Μας πληροφόρησε ότι εκκρεµούσαν 39

αιτήσεις και ότι θα έπρεπε η Επιτροπή να ολοκληρώσει το Έργο της µέχρι το τέλος
Αυγούστου! Σε παρατήρησή µου ότι αυτό χρονικά δεν µπορούσε να επιτευχθεί µου
αντιτάχθηκε ότι σύµφωνα µε Εγκύκλιο τα προγράµµατα σπουδών των υποψηφίων µε
συνεργασία δικαιόχρησης µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να
εφαρµοστούν ως έχουν! ∆ηλαδή, η Επιτροπή θα περιοριστεί σε κτιριακό και λοιπό
τεχνικό έλεγχο!
Στην συνεδρίαση εκείνη εξέφρασα τις σοβαρές µου επιφυλάξεις για τη νοµιµότητα των
διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης και της Εγκυκλίου σχετικά µε την εφαρµογή των
εξαιρετικά γενικών και ελαστικών κριτηρίων που προβλέπει ο νόµος, αλλά και για τις
διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής. Τόνισα την ανάγκη να
διασφαλιστεί η ποιότητα των διδασκόντων και των προγραµµάτων. Είναι προφανές ότι
για διδασκαλία κατ’ ουσίαν πανεπιστηµιακού επιπέδου ελληνικό το Υπουργείο Παιδείας
δεν επιτρέπεται να απεκδυθεί την εξουσία, αλλά και την υποχρέωσή του, να
διασφαλίζει στους διδασκοµένους την ελάχιστη απαιτούµενη ποιότητα σπουδών. Η
τοποθέτησή µου αυτή προκάλεσε ορισµένες έντονες αντιδράσεις.
Ενώ από το Υπουργείο δεν έχω καµία επίσηµη ενηµέρωση, στον τύπο συνεχίζουν να
διοχετεύονται διάφορες πληροφορίες, όπως ότι χορηγήθηκαν οι 33 (ή περισσότερες
άραγε;) άδειες ίδρυσης, που είχαν διαψευστεί στην Επιτροπή.
Τέλος, µε µεγάλη έκπληξη, πληροφορούµαι ότι σε διάφορους πανεπιστηµιακούς
συναδέλφους µου προτείνεται η θέση µου στην Επιτροπή, χωρίς να έχω
προηγουµένως υποβάλει παραίτηση και χωρίς να µου έχει ζητηθεί. Ασφαλώς αυτό
οφείλεται στις ανωτέρω απόψεις µου. Όµως αυτές δεν απορρέουν από πρόθεση ή
διάθεση ιδεοπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά µόνο από την επιθυµία µου η Επιτροπή να
επιτελέσει πράγµατι το έργο που της ανέθεσε ο νοµοθέτης ώστε οι ενέργειες του
Υπουργείου να είναι νόµιµες και να µην υποβαθµιστεί η Επιτροπή σε τυπικό όργανο.
Είναι βαθιά µου πεποίθηση ότι, επιτέλους, στο βωµό του χρήµατος δεν επιτρέπεται να
θυσιάζονται τα πάντα.
Λυπούµαι πολύ, Κύριε Υπουργέ, που δεν µπορώ παρά να θεωρήσω ότι η
συµπεριφορά αυτή του Υπουργείου συνιστά βαριά προσβολή όχι µόνο στο πρόσωπό
µου, αλλά και σε ολόκληρο τον πανεπιστηµιακό κόσµο. Γι’ αυτό υποβάλω την
παραίτησή µου.
Με τιµή,

