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Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013
Προς τον κύριο Μανώλη Καψή,
Αρχισυντάκτη Πολιτικού του MEGA, newsinfo@megatv.com
Κοινοποίηση: κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA.
ΘΕΜΑ: Για τα σχόλια του κυρίου Μανώλη Καψή, Δημοσιογράφου του MEGA στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της
31η Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αξιότιμε κύριε Καψή,
αν και μάλλον δεν το χρειάζεστε, ως ένας εκ των πλέον έγκριτων και ενημερωμένων δημοσιογράφων
της χώρας- σας γνωρίζουμε ότι οι αναφορές σας στο κεντρικό δελτίο του MEGA της 31-10-2013 για τα
Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι ανακριβείς και απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
Τα λεγόμενα σας βέβαια προστίθενται σε σειρά ανάλογων σχολίων από εξίσου έγκριτους
δημοσιογράφους και σε σειρά δηλώσεων από εξέχοντα μέλη του πολιτικού κόσμου (πρώην
Πρωθυπουργούς, πρώην και νυν Υπουργούς, κλπ) που έγιναν κατά τα τελευταία έτη, τα οποία
εκφράζουν μια άκριτη γενικευμένη απαξίωση για την κατάσταση που διαμορφώθηκε τις τελευταίες
δεκαετίες στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στη χώρα μας.
Οι δηλώσεις αυτές, αρμοδίων και μη, παραβλέπουν ότι τα όποια μελανά σημεία στη σημερινή
κατάσταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλονται εν πολλοίς σε παραλείψεις, αστοχίες και
ατολμίες των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών και του κομματισμού που επέβαλλαν ποικίλες πολιτικές
δυνάμεις στο εσωτερικό του πανεπιστημιακού συστήματος, ενώ σε μικρότερο βαθμό τροφοδοτούνται
από συγκεκριμένες ενδογενείς παθογένειες του συστήματος.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς ως ενεργοί πανεπιστημιακοί καθηγητές της Κίνησης Πανεπιστημιακής
Αναβάθμισης, δεν εθελοτυφλούμε. Αποδεχόμαστε κάθε καλόπιστη κριτική, αφού εμείς πρώτοι
αναγνωρίζουμε, αναδεικνύουμε, στηλιτεύουμε τις παθογένειες και επιδιώκουμε την εξάλειψή τους.
Όμως ανακριβή και απαξιωτικά σχόλια δημοσίων παραγόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
δικά σας, δεν συμβάλλουν στην ανάλυση και αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, αλλά
τροφοδοτούν την εκστρατεία δυσφήμισης και συκοφάντησης της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τελικά υπονομεύουν ευθέως την προσπάθεια της χώρας να ανακάμψει, καθώς αποτελεί κοινή
παραδοχή ότι στη σημερινή κρίσιμη περίοδο που διανύει χώρα μας, η Ανώτατη Εκπαίδευση, η Έρευνα
και η Καινοτομία καλούνται να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στην έξοδο από την κρίση και στην
προώθηση μιας νέας πορείας ποιοτικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας.
Παραθέτουμε στη συνέχεια ορισμένα θετικά και αναμφισβήτητα στοιχεία για τα ελληνικά
πανεπιστήμια που συστηματικά αποσιωπούνται ή διαστρεβλώνονται στα κάθε είδους απαξιωτικά
σχόλια και αφορισμούς όπως αυτοί που χρησιμοποιήσατε στο εν λόγω δελτίο ειδήσεων.
Συγκεκριμένα, τα ελληνικά πανεπιστήμια:
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•

Έχουν ολοκληρώσει σχεδόν όλα την εσωτερική αξιολόγηση, ενώ μέχρι τέλους του έτους θα
έχουν ολοκληρώσει 280 από τα 420 Τμήματα των ΑΕΙ και την εξωτερική αξιολόγηση, από
επιτροπές αποτελούμενες από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς δασκάλους πανεπιστημίων του
εξωτερικού. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι τελικές εκθέσεις είναι από θετικές έως ιδιαίτερα
επαινετικές. Η δε καθυστέρηση κατά μία πενταετία και πλέον της αξιολόγησης οφείλεται
αποκλειστικά στην αδράνεια και, κατά περιόδους, στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από
πλευράς της Πολιτείας! Παρά την περί του αντιθέτου αντίληψη που πιθανόν έχετε
διαμορφώσει και σε αυτό το θέμα, τα πανεπιστήμια και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές
επιδιώκουν την αξιολόγηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

•

Διαθέτουν εξαιρετικούς ερευνητές- επιστήμονες, στους οποίους απευθύνεται η Πολιτεία αλλά
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για έγκυρες απόψεις επί κρίσιμων και μη θεμάτων.

•

Παράγουν αποφοίτους -σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο- που στελεχώνουν τον
παραγωγικό και εκπαιδευτικό ιστό της χώρας και γίνονται δεκτοί χωρίς καμιά επιφύλαξη για
μεταπτυχιακές σπουδές ή ακαδημαϊκή καριέρα σε όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του κόσμου,
κορυφαία και μη. Είναι χιλιάδες οι Έλληνες επιστήμονες που έκαναν τις βασικές σπουδές τους
στην Ελλάδα και διαγράφουν λαμπρή καριέρα σε κορυφαία πΠανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα ανά την υφήλιο, σε όλες τις επιστήμες και ιδιαίτερα στις Επιστήμες και Τεχνολογίες
Αιχμής.

•

Τροφοδοτούν, δυστυχώς με αυξημένο ρυθμό το τελευταίο διάστημα, γνωστά πανεπιστήμια του
εξωτερικού με καταξιωμένους Καθηγητές και νέους ερευνητές, που λόγω των ασφυκτικών
περικοπών στην έρευνα και σε νέες θέσεις αναζητούν διέξοδο για τη σταδιοδρομία τους.
Προφανώς αυτοί δεν πηγαίνουν από πατριωτικό καθήκον με σκοπό να υποβαθμίσουν τα ξένα
πανεπιστήμια και έτσι να εξομαλύνουν τις διαφορές με τα «υποβαθμισμένα» ελληνικά!

•

Λειτουργούν όμως στη χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό επένδυσης στην Έρευνα και
Καινοτομία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου.

•

Παράγουν αθόρυβα, σε πείσμα όλων των αντιξοοτήτων και σε διάψευση των δυσφημιστών
τους, επιστημονικό έργο σε έκταση μεγαλύτερη από ότι ίσως τους αναλογεί. Η Ελλάδα
κατατάσσεται σήμερα στην 26η θέση ανάμεσα σε 236 χώρες (και στη 13η ανάμεσα στις 27
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε απόλυτο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων από
τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα (Βλ. αναφορές [1] και [2]). Η χώρα κατατάσσεται
πολύ ψηλότερα αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων σταθμιστεί τόσο με το πλήθος των ερευνητών
όσο και με το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την έρευνα, το οποίο είναι το χαμηλότερο
του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, μόλις το 0,51% του ΑΕΠ! Για περισσότερες λεπτομέρειες και
σχετικούς πίνακες παραπέμπουμε στην Ανοικτή Επιστολή [3].

•

Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι συνεπώς ανύπαρκτα στο διεθνές πανεπιστημιακό
σύστημα. Αντιθέτως, σε όλες τις κατατάξεις (rankings) βρίσκονται ανάμεσα σε άλλα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια στις πρώτες εκατοντάδες, σε λίστες που ελέγχουν χιλιάδες Πανεπιστήμια από
όλο τον κόσμο. (Πρόσφατο παράδειγμα η κατάταξη του NTU για το 2013 [4]). Όποιοι
υπερφίαλα θεωρούν υποτιμητικό για τα ελληνικά πανεπιστήμια το γεγονός ότι δεν
συγκαταλέγονται στις πρώτες δεκάδες των θέσεων κατάταξης (μαζί με το Harvard, το Berkeley,
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το MIT, το Oxford και το Cambridge) ας αναλογιστούν ότι τέτοια επίδοση τουλάχιστον απαιτεί
χρηματοδότηση και αναλογία προσωπικού (εκπαιδευτικού-διοικητικού-τεχνικού-βοηθητικού)
προς φοιτητές, πολλαπλάσια και πολύ περισσότερη από όσο είχε ποτέ ελληνικό ΑΕΙ.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια προσπαθούν, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο
και δεχόμενα συνεχείς δυσφημιστικές επιθέσεις, να ξεπερνούν τα εμπόδια και τις αδυναμίες, ώστε να
βελτιώνουν το επίπεδο των σπουδών και να γίνονται εφάμιλλα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Στην
προσπάθεια αυτή τα ΜΜΕ μπορούν και οφείλουν να συμβάλλουν θετικά, ενημερώνοντας σφαιρικά
αντικειμενικά και χωρίς διαστρεβλώσεις την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα τη νέα γενιά όχι μόνο
για τα υπαρκτά προβλήματα αλλά και για τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες του ελληνικού
ακαδημαϊκού και ερευνητικού συστήματος.
Με Ιδιαίτερη τιμή,

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής ΕΜΠ

Τάσος Φιλαλήθης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόεδρος ΚΙ. Π. ΑΝ
Αντιπρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ

Γραμματέας ΚΙ. Π. ΑΝ.
Ειδικός Γραμματέας της ΠΟΣΔΕΠ
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Αναφορές:
[1] «Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά», Ελληνικές Επιστημονικές
Δημοσιεύσεις 1993-2008, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2010, http://www.ekt.gr/metrics/
[2] SCIMago Journal and Country Rank, (2011) http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0&region=all&year
=all&order=it&min=0&min_type=it

[3] ΠΟΣΔΕΠ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ ΕΕΕ: Ανοικτή Επιστολή στον κύριο Γ.Α. Παπανδρέου πρωθυπουργό της Ελλάδας, 24 Ιουλίου 2011,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=126&limitstart=30
[4] Η θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην κατάταξη του NTU για το 2013, με βάση της επιστημονικές δημοσιεύσεις,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1431&Itemid=47
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Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
Πρόεδροι Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων,
Καθηγητή Κων/νο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
Κύριο Συμεών Κεδίκογλου, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,
symeonk@parliament.gr
Κύριο Κων/νο Γκιουλέκα, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,
info@gioulekas.gr, gioulekas@parliament.gr
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Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου
37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
Δρ Χρήστο Βασιλάκο, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, ΥΠΑΙΘ, gensec@gsrt.gr
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, Πρόεδρο ΕΣΥΠ, esyp@otenet.gr
Καθηγητή Ευάγγελο Κουφουδάκη, Πρόεδρο ΑΔΙΠ, adipsecretariat@hqaa.gr
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ Υπό Αναμονή Τοποθέτησης, A-λέκτωρ, alectures@gmail.com
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Καθηγητή Ιωάννη Τσάκνη, Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, jtsaknis@teiath.gr
Δρ. Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρο ΕΕΕ, mstoum@hcmr.gr
Πανελλήνιο Σύλλογο Επιστημονικού Εργαστηριακού Προσωπικού Αορίστου Χρόνου των ΑΕΙ (ΠΑΣΕΕΠΑΧ-ΑΕΙ),
paseepaxaei@gmail.com
Ομοσπονδία Συλλόγων Ε.Ε.ΔΙ.Π /Ι ΑΕΙ, garacho@phed.uoa.gr , eedip@central.ntua.gr
Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων ΙΔΑΧ στα ΑΕΙ (ΠΑΣΔΙΔΑΧ), pasdidax@gmail.com, skoul@aua.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ, p_eedip@mail.ntua.gr
Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.∆.Π.Τ.Ε.), savaspap@ad.auth.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΤΕΠ ΑΕΙ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ), akaratzi@ee.duth.gr rodi@uom.gr
Σύλλογο Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Ε.Μ.Π, christab@mail.ntua.gr
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