
 

 

 

Περίληψη Εκδήλωσης 
 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Μαριέττα Γιαννάκου – Άννα Διαμαντοπούλου – Θάνος Βερέμης   

 

Γιαννάκου 

Διεθνοποίηση του πανεπιστημίου στόχος Γιαννάκου και Διαμαντοπούλου.  

ΟΛΟ το πανεπιστήμιο πρέπει να μετέχει σε αυτό. 

Η Κίνα ανέρχεται, ο πρώην Ανατολικός κόσμος συνέρ5χεται και κάνει βήματα μπροστά. Η 

Ελλάδα στάσιμη. Τίθενται σοβαρά ερωτηματικά. 70% των αποφοίτων Λυκείου πάνε 

πανεπιστήμιο. 12% στη Γερμανία. Γιατί δεν είμαστε καλύτεροι από τους Γερμανούς. 

Νέοι παίκτες στο παγκόσμιο σύστημα που βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία. Η 

Ευρώπη οφείλει να συμμορφωθεί. 

Τα μυαλά είναι το μόνο κεφάλαιο της Ελλάδας – ούτε καν ο τουρισμός.  

Ανοικτό/διεθνοποιημένο/ιεραρχημένο σύστημα εκπαίδευσης. 

Χωρίς κανόνες δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. 

Θα εφαρμοστεί ή όχι ο νόμος; Θα αφήσουμε την κοροϊδία και τις αναβολές;  

Απαιτείται κοινωνική συνέργεια ανθρώπων που θέλουν να προχωρήσει μπροστά ο τόπος. 

Η Ελλάδα η μόνη χώρα που δεν είχε αποδεχθεί τη Μπολόνια. 

 

Διαμαντοπούλου 

Στην παιδεία τερατώδες το πολιτικό κόστος. Τεράστια νούμερα. Καθηγητές, φοιτητές, 

μαθητές, οικογένειες κλπ. 

Βία μέγιστη στις συγκρούσεις στα πανεπιστήμια. Πουθενά αλλού τόση. 

Να συγκρουστείς αλλά να αξίζει τον κόπο. Όχι μεμονωμένες κινήσεις. 

Η παιδεία έχει να κάνει τα μέγιστα με την οικονομία. Μια μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια 

είναι στην καρδιά πολλών πραγμάτων. Παντού οι μεταρρυθμίσεις στην γ’θμια είναι με 

σύγκρουση και χρειάζεται 10-15 χρόνια για να δείξει αποτελέσματα.  

Η κρίση καθόλου άσχετη με την κατάσταση στην γ’θμια παιδεία. 

 



 

 

 

Η Ελλάδα η μόνη χώρα που δεν είχε αποδεχθεί τη Μπολόνια. Κάτι σαν την Μπίλντεμπεργκ. 

«Θα φέρει τις επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια». 

Πρόβλημα 1: Σύνταγμα. (Δημοσίου Δικαίου κάνει Π/μιο να λειτουργεί σαν Δημόσια 

Υπηρεσία). Βαθύς δογματισμός. Και άλλοι πέρασαν   

 

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ. 

Πολλοί πανεπιστημιακοί το ταύτιζαν με τη δημοκρατία. 

Όμως η Συνδιοίκηση έπρεπε να σταματήσει και να πάμε στη Διοίκηση. Παντού πλην Ελλάδος 

στην ΕΕ υπάρχουν συμβούλια. 

Πολύ δύσκολη η συμφωνία για τα συμβούλια.  

Κομματικές νεολαίες. Το ότι τόσο ευρέως ψηφίστηκε στη Βουλή είναι μέγα κατόρθωμα. 

Ο Αρβανιτόπουλος 1 χρόνο μετά προσπάθησε να τις επαναφέρει αλλά βουλευτές ΝΔ και 

ΠΑΣΟΚ επαναστάτησαν. 

 

Οι επιλογές αξιοκρατικά και με απολογισμό έργου όχι δημοκρατικές διαδικασίες. 

Συγχωνεύσεις και διεθνοποίηση (ξένοι φοιτητές) η βασική κατεύθυνση σε όλη την Ευρώπη. 

Δανία από 18 πανεπιστήμια πήγε σε 4 και διεθνοποιήθηκε. Critical mass. 

Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσει η διαδικασία. 

 

Βερέμης: Μεγάλη ποιότητα σε ορισμένα ιδρύματα. 

Τώρα η μάχη είναι να κρατηθούν τα συμβούλια. Στο ΕΚΠΑ πληρώνουν από την τσέπη τους 

για να συνεδριάσουν σε ξενοδοχεία. 

Φόβος μεγάλος στους πανεπιστημιακούς. Απειλές, εμπρησμούς κλπ. Αλλά υπάρχει επιθυμία 

για αλλαγή 

Αξιολόγηση: Ήδη γίνεται down to the level of professor. 

Μέχρι τώρα δεν μετρούνταν το κόστος των σπουδών. Φτιάξαμε σύστημα – 

Δεν υπήρχαν εγγραφές. Όποιος ήθελε πήγαινε και έπαιρνε εξετάσεις. 

Όταν γίνονται μεταρρυθμίσεις χαλάει ο κόσμος. Όταν ξεγίνονται «κιχ» 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Πελεγρίνης: Ο Αριστοτέλης έμεινε στη σχολή του Πλάτωνα 20 χρόνια. Αν ήταν η 

Διαμαντοπούλου υπουργός θα είχε κόψει τον Αριστοτέλη. 



 

 

 

Μ.Ο. αποφοίτησης 7.5 και 8 χρόνια σε 4ετείς σπουδές. 

Πώς θα αξιολογηθεί ένα πανεπιστήμιο  

Κανένας βουλευτής δεν βγήκε να στηρίξει το κόψιμο των αιώνιων φοιτητών. 

Βουλγαρία φτιάχνει φτηνά πανεπιστήμια με κάθε καρυδιάς καρύδι – αλλά αναγνωρισμένα. 

Προπτυχιακά στα Αγγλικά είναι προϋπόθεση για διεθνείς σπουδές. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(Α’ΒΑΘΜΙΑ, Β’ΘΜΙΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, Γ’ΘΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ – ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕ 

40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. 

 


