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Θέμα: Δηλώσεις της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου στις 26 Απριλίου σχετικά με τις εξελίξεις
στα Πανεπιστήμια.
Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου στις 26
Απριλίου για τις εξελίξεις στα Πανεπιστήμια, όπου αναφέρεται ότι «….κανείς υπουργός δεν
μπορεί να κάνει το χατίρι των Πρυτάνεων, οι οποίοι με θράσος 1000 πιθήκων, ακόμα και
σήμερα, λένε ότι αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, δεν θα τον
εφαρμόσουν….» έχω να δηλώσω τα ακόλουθα:
τα παραπάνω λόγια αλλά και το ύφος της πρώην Υπουργού Παιδείας χαρακτηρίζονται
ως κακόγουστα, συνιστούν πολιτικό ατόπημα και ανεπίτρεπτη ενέργεια. Μπορεί
κάποιος να κατανοήσει την ένταση και την κόπωση των ημερών. Όμως σε αυτές
ακριβώς τις κρίσιμες περιόδους κρίνονται και οι κρίνοντες!!!
Δεν πρέπει να διαφεύγει στην κυρία Υπουργό ότι σήμερα το Δημόσιο Ελληνικό
Πανεπιστήμιο περικλείει ένα τεράστιο επιστημονικό δυναμικό υψηλών προδιαγραφών
και διεθνώς ανταγωνιστικό. Η ύπαρξη αυτού του ερευνητικού δυναμικού και κυρίως η
βέλτιστη αξιοποίησή του από τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας είναι στρατηγικής
σημασίας για την ανάταξη και τη σύγχρονη, ορθολογική ανάπτυξη της χώρας.
Βασική προϋπόθεση γι’ αυτά αποτελεί βέβαια η υπέρβαση, στο συντομότερο χρόνο,
του λειτουργικού αλλά και του (πρόσφατου) θεσμικού κενού -στο οποίο έχει
εγκλωβιστεί το πανεπιστημιακό σύστημα- με την άμεση και πλήρη εφαρμογή του
Νόμου 4009/2011. Με θλίψη παρατηρούμε ότι για όλα αυτά ελάχιστα ή καθόλου δεν
ασχολούνται τα κόμματα κατά την παρούσα προεκλογική περίοδο.
Τέλος, είναι σίγουρο ότι η κυρία Υπουργός γνωρίζει πως πάντα ο καθορισμός του
νομικού πλαισίου με το οποίο επιλέγονται οι ηγεσίες των Πανεπιστημίων αποτελεί
προνόμιο –άρα και αποκλειστική ευθύνη- του πολιτικού συστήματος της χώρας. Χωρίς
βέβαια με αυτό να αποποιούμαστε ως πανεπιστημιακοί τις ευθύνες μας για τις
παρατυπίες –σοβαρές ή μη- που σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρούνται κατά τις
διαδικασίες αυτές.
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