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Ψήφισμα για δυσφημιστικό άρθρο της εφημερίδας “Το Βήμα”
Το κύριο άρθρο της εφημερίδας “Το Βήμα” που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου 2012 και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δημοσιογραφικού
Οργανισμού Λαμπράκη κ. Σταύρο Ψυχάρη, φέρει δε τον τίτλο “Όλα για τους νέους!”,
συνιστά δυσφήμηση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο συντάκτης του άρθρου εμφανίζεται
πρόθυμος να μεταφέρει αβασάνιστα τις υποσχέσεις που υποτίθεται ότι δίνουν, στους
πρωτοετείς φοιτητές, φοιτητικές παρατάξεις οι οποίες πασχίζουν να διαδραματίσουν ρόλους
που δεν τους αναλογούν.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δια της Συγκλήτου, καλεί το συντάκτη του κύριου άρθρου της
εφημερίδας “Το Βήμα” να δώσει στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου όλα τα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή του και τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του, και διαβεβαιώνει προς
πάσα κατεύθυνση ότι το δίχως άλλο και χωρίς καθυστέρηση τα αρμόδια όργανα θα
επιληφθούν του θέματος.
Με την ευκαιρία και με αφορμή τη δημόσια διατύπωση γνώμης από τον κ. Σ. Ψυχάρη για την
ποιότητα του έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Σύγκλητος ενημερώνει την
κοινή γνώμη ότι αρμόδιο όργανο της συντεταγμένης ελληνικής πολιτείας για το σκοπό αυτό
είναι η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που έχει αξιολογήσει
μέχρι σήμερα τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει αποφανθεί ότι το
παραγόμενο έργο είναι εξαιρετικό και εφάμιλλο των βέλτιστων πρακτικών διεθνώς. Επίσης,
υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει επιτύχει σημαντικές θέσεις στις πλέον
γνωστές διεθνώς κατατάξεις των πανεπιστημίων. Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα οι
αστήρικτοι ισχυρισμοί του συντάκτη του άρθρου θίγουν ανεπίτρεπτα το Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
Επιπροσθέτως, η επιχειρούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη σύνδεση της απασχόλησης των νέων με την
ποιότητα των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων είναι επιστημονικά αστήρικτη. Η
επιστημονική σκέψη, όπως αποτυπώνεται και στις εκθέσεις έγκριτων διεθνών οργανισμών
που έχουν γνώση των πραγμάτων, συνδέει την απασχόληση των νέων επιστημόνων με τις
επενδύσεις σε τομείς έντασης γνώσης. Οι νέοι έλληνες επιστήμονες με πτυχία από τα
ελληνικά πανεπιστήμια διαπρέπουν στο εξωτερικό, όπου γίνονται επενδύσεις του πλούτου για
παραγωγή αγαθών και καινοτόμων προϊόντων. Πιστεύουμε ότι, αν ο κ. Σ. Ψυχάρης
πραγματικά ενδιαφέρεται για το μέλλον των νέων και του τόπου, οφείλει να κρούσει άλλες
θύρες.

