
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Άκουσα τον Πρωθυπουργό, όπως και εσείς, να µιλάει για 
Δηµοκρατία, για Δηµόσια Πανεπιστήµια, για έρευνα που κρατάει 
τους Έλληνες στη χώρα µας. 

Τον άκουσα λέει ότι βλέπει χαρούµενα πρόσωπα στην Παιδεία. 

Δεν τον άκουσα όµως  να αποσύρει τις διατάξεις που κάνει τους 
συµβολαιογραφικούς συλλόγους ιδιωτικού δικαίου  για να γίνει 
κατάτµηση και απευθείας ανάθεση του έργου των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασµών στον συντοπίτη του υπουργού. 

Το νοµοσχέδιο που κατατροπώνει τον ιδιωτικό τοµέα, υπάγει 
στον ιδιωτικό δίκαιο τους συµβολαιογραφικούς συλλόγους . 

Αν χρειαστεί και άλλη ανάθεση, θα κάνετε και τους δικηγορικούς 
συλλόγους ιδιωτικού δικαίου. 

Το Ν/Σ της δηµοκρατίας καταργεί φασιστικά τη θέση νοµικού 
συµβούλου της ΑΑΔΣ που τόλµησε να πει πως η κατάτµηση είναι 
παράνοµη. 

Tι τα χρειαζόµαστε τα Πανεπιστήµια; 

Για να παράγουν γνώση; 

Η γνώση θέλει ήρεµο ακαδηµαϊκό περιβάλλον 

Όχι ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα 

Η γνώση θέλει τα ακαδηµαϊκά κριτήρια να πρωτεύουν 

Όχι να µπαίνουν άλλα κριτήρια στη µέση 

Για να περνούν την ώρα τους οι νέοι ώστε να µη βγαίνουν στην 
ανεργία και στην κατάθλιψη και µας χαλάνε τους κοινωνικούς και 
οικονοµικούς δείκτες; 

Για να παράγουν πλούτο; 



Ο πλούτος θέλει έρευνα συνδεδεµένη µε την παραγωγή ώστε να 
αποδεικνύουµε επιστηµονικά την ανωτερότητα του ελληνικών 
προϊόντων. 

Ο πλούτος θέλει κίνητρα και ζώνες καινοτοµίας ώστε τα 
πανεπιστήµια να προχωρούν τη γνώση στα πρώτα βήµατα της 
εκµετάλλευσης. 

Ο πλούτος θέλει να προσελκύσουµε τα Αραβόπουλα, τα 
Ρωσόπουλα και τα Κινεζόπουλα αλλά και όποιον από την 
υπόλοιπη υφήλιο θέλει να κάνει κλασικές σπουδές, όχι 
κατάργηση στην πράξη των Αγγλόφωνων µεταπτυχιακών. 

Αν δεν ξέρετε, ορίστε η µελέτη της Εθνικής Τράπεζας για το τι 
µπορεί να δώσει άµεσα η τριτοβάθµια εκπαίδευση στη χώρα µας. 

Προσέλκυση 110.000 αλλοδαπών φοιτητών- και των διδάκτρων 
τους- και αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ κατά 1-2 µονάδες ετησίως. 

Τι τα χρειαζόµαστε τα Πανεπιστήµια; 

Για να παράξουµε δηµοκρατικούς πολίτες; 

Ο δηµοκρατικός πολίτης είναι αυτός που δεν ανέχεται την ανοµία, 
γιατί οι νόµοι στη Δηµοκρατία είναι νόµοι των πολιτών. 

Όχι αυτός που τη βλέπει και δεν κάνει τίποτα. 

Ο δηµοκρατικός πολίτης είναι αυτός που ανέχεται την αντίθετη 
άποψη, όχι αυτός που µε άλλοθι το άσυλο του 82 στο οποίο µας 
γυρίζετε, εµποδίζει να ακουστούν οι άλλες απόψεις στο 
αµφιθέατρο. 

Ο δηµοκρατικός πολίτης είναι αυτός που δέχεται τους θεσµούς 
τους, τους ακαδηµαϊκούς , τους ερευνητικούς, τους παιδευτικούς 
του πανεπιστηµίου και δεν τους θεωρεί δευτερεύοντες µπροστά 
στο δηµοκρατικό δικαίωµα. 

Τι τα χρειαζόµαστε τα Πανεπιστήµια; 

Για να εγχειρίζουν εφόδια στους αυριανούς δρώντες της 
οικονοµικής δραστηριότητας; 



Στον 21ο αιώνα 3 είναι οι πυλώνες ανάπτυξης:  

Υπηρεσίες στον άνθρωπο µε αιχµή µας τον τουρισµό. 

Δηµιουργικές βιοµηχανίες µε αιχµή µας την Ιστορία µας. 

Εκπαίδευση και καλλιέργεια, συνεχής κατάρτιση µε αιχµή µας τα 
Πανεπιστήµια. 

Όχι όµως αυτά τα Πανεπιστήµια του κ. Γαβρόγλου. 

Αυτά δε δίνουν εφόδια για τον 21ο αιώνα και παράγουν τους 
υπαλλήλους υποχείρια των αφεντικών  για τις επόµενες 
δεκαετίες. 

Αυτά δεν απελευθερώνουν τις εσωτερικές παραγωγικές δυνάµεις 
της χώρας ώστε να απελευθερωθεί η χώρα  από την ανάγκη 
χρηµάτων από το εξωτερικό. 

Γιατί αυτό εδώ δεν είναι ένα νοµοσχέδιο  αλλά ένα 
συνονθύλευµα. 

Αυτό είναι ένα σύγχρονο σαµπό κ. Γαβρόγλου. 

Και ένας σύγχρονος λουδίτης που φαντασιώνεται πως ο 21ος 
αιώνας µπορεί να σταµατηθεί. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Ο Πρωθυπουργός µίλησε για αυτοδιοίκητο, για 
αποτελεσµατικότητα, για Δηµοκρατία. 

Κάθε παράγραφος του νοµοσχεδίου είναι ξυραφιά στο πρόσωπο 
του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστηµίων 

Κάθε άρθρο του νοµοσχεδίου είναι γροθιά στο στοµάχι της 
αποτελεσµατικότητας των Πανεπιστηµίων 

Κάθε λέξη του νοµοσχεδίου είναι µαχαιριά στο στήθος της 
Δηµοκρατίας στα Πανεπιστήµια 

Να ο νόµος πλαίσιο που το Δηµοκρατικό, ελεύθερο, σύγχρονο 
Πανεπιστήµιο χρειάζεται: 



Άρθρο 1: Η τριτοβάθµια εκπαίδευση   βασική αποστολή έχει την 
ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική αγωγή των φοιτητών, την 
καλλιέργεια της έρευνας και της καινοτοµίας. 

Άρθρο 2: Τα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν 6 µήνες για  
σύνταξη κανονισµού και οργανισµού που ορίζει όλα τα θέµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας των Πανεπιστηµίων. 

Καµία υπογραφή Υπουργού για τα θέµατα αυτά. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να αξιολογούν  τις 
υποδοµές, τα προγράµµατα σπουδών και το περιεχόµενο ενός 
εκάστου µαθήµατος, του κάθε καθηγητή που το παραδίδει και 
µόνο αυτά. 

Άρθρο 3: Η ΑΔΙΠ υποχρεώνεται σε 6 µήνες να παρουσιάσει τα 
κριτήρια χρηµατοδότησης των Πανεπιστηµίων, ενδεικτικά αριθµό 
φοιτητών, αριθµό δηµοσιεύσεων, αριθµό παραποµπών, θέση σε 
διεθνείς πανεπιστηµιακές κατατάξεις. 

Υποχρέωση επικαιροποίησης κάθε 4 χρόνια. 

Παράρτηµα 1:Ενδεικτικός οργανισµός και κανονισµός που ισχύει 
αυτόµατα µετά από 6 µήνες αν δεν οριστεί από το ίδρυµα. 

Παράγραφος 2: Ενδεικτικά κριτήρια χρηµατοδότησης αν η ΑΔΙΠ 
δεν ορίσει µέσα σε 6 µήνες. 

Έτσι λύνονται τα ζητήµατα τον 21 ο αιώνα. 

Χωρίς συµβιβασµούς, 

Χωρίς αναχρονισµούς 

Χωρίς αγκυλώσεις 

Γιατί  αν έχουµε κάτι να κάνουµε σήµερα για να βγούµε από την 
κρίση είναι να αφήσουµε οι πολιτικοί τη χώρα να σηκωθεί µόνη 
της όρθια. 

Έξω η εκτελεστική εξουσία από τα Πανεπιστήµια 



Έξω η εκτελεστική εξουσία από το Δηµόσιο 

Έξω η εκτελεστική εξουσία από τη Δικαιοσύνη 

Έξω η εκτελεστική εξουσία από την ιδιωτική πρωτοβουλία 

Εσείς κάνετε το ανάποδο και βουλιάζετε τη χώρα µας ακόµα 
περισσότερο στην κρίση και την οδηγείτε µε µαθηµατική ακρίβεια 
στο 4ο µνηµόνιο. 

Εκεί που η επικοινωνιακή της ατζέντα διαλύει και σκοτώνει τα 
όνειρα κάθε νέας και νέου, όπως έκαναν τόσοι άλλοι πριν από 
εσάς. 


