
Η βελτί́ωση της λειτουργίας του
Ελληνικού́ Πανεπιστημίου προΰποθέτει
ανά́δειξη των βασικώ́ν αιτιών των
σημερινώ́ν προβλημάτων και, ταυτόχρονα,
αποφυγή́ των πειραματισμώ́ν και των
σφαλμά́των του παρελθό́ντος. 

Δ
εδομεν́ου οτ́ι οι αλλαγές στα
Πανεπιστημ́ια θα επιταχυν-
θουν́ οτ́αν το απαιτήσει η ευ-
ρυτ́ερη κοινωνιά, σημειώσαμε

σκεψ́εις και ιδεές που συχνα ́ ανταλ-
λάσσονται μεταξυ ́ των μελών Δ.Ε.Π.
αλλά ισ́ως δεν ειν́αι γνωστες́ στην κοι-
νή γνωμ́η. Εστιασ́αμε κυριώς στην κα-
τασ́ταση που επικρατει ́ στα Ελληνικά
Πανεπιστημ́ια και στα τρία βασικα ́ ση-
μειά του κειμένου Διαβουλ́ευσης (Δι-
οίκηση, Φοιτητική Κινητικοτ́ητα, Διε-
θνοποίηση). Δεν θιξ́αμε τα κρισ́ιμα
θεμ́ατα της υποχρηματοδοτ́ησης και
των μηχανισμών αξιολόγησης της
ερ́ευνας, της σύνδεσης της ερ́ευνας με τη βιομηχανιά και του χαμη-
λού μισθολογιόυ των πανεπιστημιακών καθηγητων́.

Κυρί́αρχη πηγή́ προβλημάτων: 
Διαδικασία εκλογή́ς πρυτανικώ́ν αρχώ́ν

Η ελ́λειψη ακαδημαικ̈οτ́ητας που συναντατ́αι σε πτυχες́ της Ελ-
ληνικής πανεπιστημιακης́ καθημερινοτ́ητας ισ́ως αποτελεί πα-
γκοσ́μια πρωτοτυπία και πηγαζ́ει απο ́ το υφισταμ́ενο θεσμικο ́
πλαισ́ιο. Πρωτ́η και κυριάρχη αιτιά των σημερινων́ προβληματ́ων
είναι ο τροπ́ος αναδ́ειξης των διοικησ́εων των Πανεπιστημιών (δηλ.
των πρυτανικών αρχων́) οπ́ου καθοριστικο ́ ρολ́ο διαδραματιζ́ει η
φοιτητικη ́ψηφ́ος με ποσοστο ́ βαρύτητας περιπ́ου ισοτ́ιμο (στο 80%)
με εκειν́ο των μελων́ ΔΕΠ, ανεξαρτήτως της συμμετοχης́, συμ́φωνα
με τη νομοθεσιά εδώ και περιπ́ου 30 χρον́ια.

Το αμ́εσο αποτελ́εσμα ειν́αι η ανάδειξη πρυτανικων́ αρχών με μη
ακαδημαϊκα ́ κριτηρ́ια, με βασ́η την ψηφ́ο νέων ανθρώπων χωρις́
γνώσεις η ́ εμπειριά και με προσωρινή σχεσ́η με το Πανεπιστημ́ιο,
και συνήθως -λογ́ω της χαμηλής συμμετοχης́ (πολλές φορες́ σε μο-
νοψηφ́ια ποσοστα)́ του ενεργου ́ φοιτητικου ́ σωμ́ατος- μον́ο μεσ́ω υ-
ποστηρ́ιξης από κομματικες́ νεολαιές εντος́ των Πανεπιστημιών, οι
οποιές δεν αντιπροσωπευόυν την πλειοψηφιά των ενεργών φοιτη-
τών. Υπό αυτες́ τις συνθήκες, δεν αποτελεί εκ́πληξη η στασ́η αρκε-
τών ακαδημαικ̈ά ικανων́ να αποφευγ́ουν να θεσ́ουν υποψηφιοτ́ητα
στις πρυτανικες́ εκλογες́ (χωρις́ να αποκλειόνται και οι εξαιρεσ́εις).
Το εμ́μεσο αποτελ́εσμα μιάς τετ́οιας διαδικασιάς ειν́αι η κακοδι-
οίκηση (π.χ. ανοχή σε περιπτωσ́εις κραυγαλεάς ευνοιοκρατίας,
πλημμελης́ καθαριότητα ή αναποτελεσματικη ́ συντηρ́ηση η ́ αξιο-
ποιήση ακαδημαϊκων́ χώρων κ.λπ.) και η συχνη ́ ομηρειά του Πανε-
πιστημ́ιου από δυναμικες́ ομαδ́ες οι οποιές διαρκως́ και ανενοχ́λητα
διαταρασ́σουν η ́ διακοπ́τουν την ακαδημαικ̈η ́ λειτουργιά.
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Ιδιαιτ́ερη μνειά θα πρεπ́ει να γιν́ει στο Ελληνικο ́ φαινομ́ενο των
συχνων́ καταληψ́εων των ιδρυματ́ων απο ́ φοιτητες́ (ή ατ́ομα που αυ-
τό-προσδιοριζ́ονται ως φοιτητες́). Ειν́αι προφανες́ πως, σε συνθηκ́ες
κοινοβουλευτικης́ δημοκρατιάς και ελευθεριάς της εκ́φρασης, οι κα-
ταληψ́εις πανεπιστημιακων́ ιδρυματ́ων ειν́αι παραν́ομες και βιάιες
πραξ́εις που καταλυόυν το πανεπιστημιακό ασ́υλο και οδηγουν́ τη
νεολαιά σε μεγαλυτ́ερα αδιεξ́οδα. Ως μετ́ρο αντιμετωπ́ισης του φαι-
νομεν́ου, η τελευταιά νομοθετική ρυθ́μιση (νομ́ος Γιαννακ́ου) εθ́εσε
ορθως́ αν́ω ορ́ιο στο μεγ́ιστο αριθμό χαμεν́ων διδακτικων́ ωρων́,
οπ́ως επισ́ης και στη δυνατοτ́ητα παρατ́ασης εξαμην́ου, με συνεπ́εια
τον αισθητό περιορισμό του φαινομεν́ου. Δυστυχως́, ακομ́η κι αυτή
η ρυθ́μιση εξεληφ́θη ως «νομιμοποιήση» της καταλ́ηψης μεχ́ρι δυό
εβδομαδ́ες ανά εξαμ́ηνο! Πιστευόυμε οτ́ι το υφισταμ́ενο νομικό
πλαισ́ιο και το συσ́τημα εκλογης́ και λειτουργιάς των πρυτανικων́
αρχων́ δεν προστατευόυν το ανοικτό και δημιουργικό Πανεπι-
στημ́ιο και, γι’ αυτό αλ́λωστε, τυχον́ καταστροφες́ ή κλοπες́ που ση-
μειων́ονται στη διαρ́κεια καταληψ́εων δεν τιμωρουν́ται.

Το υφισταμ́ενο θεσμικό πλαισ́ιο υποβαθμιζ́ει περαιτερ́ω την α-
καδημαικ̈ή λειτουργιά εξαιτιάς της εισαγωγης́ υπεραρ́ιθμου
πληθ́ους φοιτητων́, παν́ω από τις δυνατοτ́ητες των ιδρυματ́ων. Με
βασ́η τις αποφασ́εις της γραφειοκρατιάς του υπουργειόυ Παιδειάς,
αγνοουν́ται συστηματικά οι ετησ́ιες προτασ́εις (σχετικά με τον αριθ-
μό των εισακτεών) των Ελληνικων́ Πανεπιστημιών και οι προτασ́εις
αντισ́τοιχης ενισ́χυσης των υποδομων́ τους, ωσ́τε ο υφισταμ́ενος α-
ριθμος́ εισακτεών να εκπαιδευθεί αποτελεσματικα.́ Αν στα παρα-
παν́ω προστεθεί α) η μακροχρον́ια διαρ́κεια σπουδων́ (μπορεί να ξε-
περασ́ει τα 10 ετ́η) και β) η νομοθετημεν́η δυνατοτ́ητα πολλαπλων́ ε-
ξετασ́εων χωρις́ καμιά απαιτ́ηση παρακολουθ́ησης του μαθημ́ατος

(κατ́ι που αποτελει ́ παγκοσ́μια πρωτοτυπιά), τοτ́ε μπορει ́ εύκολα να
γιν́ει κατανοητο ́ οτ́ι το Ελληνικο ́ θεσμικό πλαισ́ιο όχι μον́ο δεν τι-
μωρεί αλλά αντιθετ́ως ευνοει ́ συμπεριφορες́ ησ́σονος προσπαθ́ειας.
Ισ́ως τα παραπαν́ω εξηγούν σε καπ́οιο βαθμο ́ και το φαινομ́ενο των
καταληψ́εων.

Υπά́ρχει ποιό́τητα 
στο δυναμικό́ του Ελληνικού Πανεπιστημίου;

Υπαρ́χουν πυρην́ες δημιουργικοτ́ητας στα Ελληνικα ́ Πανεπι-
στημ́ια, παρά τις (παραπαν́ω) παραλ́ογες συνθηκ́ες; Η απαν́τηση
είναι εν́α ξεκαθ́αρο ναι, για ολ́ους οσ́ους έχουν σπουδασ́ει στην Ελ-
λάδα και γνωριζ́ουν πως σε καθ́ε Ελληνικο ́ Πανεπιστημ́ιο υ-
παρ́χουν αν́θρωποι φιλοτ́ιμοι και ικανοι.́ Το μαρτυρουν́ αλ́λωστε οι
διεθνεις́ ερευνητικες́ επιτυχιές επιστημον́ων που ζουν και εργαζ́ο-
νται στη χωρ́α.

Αποτελεί κοινη ́ ομολογιά στους «παροικουν́τας εν Ιερουσαλημ́»
πως τα τελευταιά χρόνια το επιστημονικο ́ προσωπικο ́ των Ελληνι-
κων́ Πανεπιστημιών έχει αισθητα ́ βελτιωθει.́ Δεν ειν́αι τυχαίο το οτ́ι,
υπό συνθηκ́ες κακοδιοικ́ησης, καταληψ́εων, και προβληματικων́ υ-

ποδομων́, η χώρα μας ειν́αι 9η στην Ευ-
ρωπ́η των 27 σε απολ́υτο αριθμο ́ συμμε-
τοχων́ σε ανταγωνιστικα,́ χρηματοδο-
τούμενα ερευνητικα ́ ερ́γα του 7ου Πλαι-
σιόυ Προγραμ́ματος, παρα ́ το μικρο ́ πλη-
θυσμό της χωρ́ας (Εκ́θεση Proviso, Υ-
πουργειό Ερ́ευνας & Τεχνολογιάς της
Αυστριάς, Νοεμ́βριος 2010, σελ. 14,
http://bmwf.gv.at/startseite/ forschung/ eu-
ropaeisch/proviso/publikationen/).

Επιπλέον, πολλοί άριστοι αποφ́οιτοι
Ελληνικών Πανεπιστημίων προκαλουν́
το ενδιαφερ́ον κορυφαιών ιδρυματ́ων
του εξωτερικου ́ τα οποιά τους προ-
σφερ́ουν πληρ́εις υποτροφιές και αψ́ογο
ακαδημαικ̈ο ́ περιβαλ́λον για μεταπτυχια-

κες́ σπουδες́.
2/4

Αν και το φαινομ́ενο αυτό (brain drain) είναι οδυνηρό για την α-
νάπτυξη της χωρ́ας και οφειλ́εται κυριώς στην ανυπαρξιά πολιτικης́
ερ́ευνας και σχεδιόυ για την επαγγελματικη ́ απορροφ́ηση της σπου-
δαζ́ουσας νεολαιάς, αποτελεί εν́δειξη της ποιοτ́ητας διδασκαλιάς
στα Ελληνικα ́ Πανεπιστημ́ια.

Ειδικα ́ για το τμημ́α Ηλεκτρονικων́ Μηχανικων́ & Μηχανικων́
Υπολογιστων́ (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνειόυ Κρητ́ης, θα μπορουσ́ε
καπ́οιος να ανατρεξ́ει στις ετησ́ιες εκθεσ́εις δραστηριοτητ́ων των
καθηγητων́, οι οποιές αναρτουν́ται στην ιστοσελιδ́α του τμημ́ατος
καθ́ε χρον́ο από το 2005 (www.ece.tuc.gr). Περιλαμβαν́ουν τις ερευ-
νητικες́ και διδακτικες́ δραστηριοτ́ητες, καθως́ επισ́ης και τις διε-
θνεις́ διακρισ́εις.

Κεί́μενο διαβού́λευσης: 
Κριτική́ και δικέ́ς μας αντιπροτά́σεις

Πως́ απαντα ́ το κειμ́ενο διαβουλ́ευσης στα παραπαν́ω; Η σύντο-
μη απαν́τηση ειν́αι πως δεν απαντα ́ αλλά περιοριζ́εται σε γενικολ́ο-
γες αναφορες́ στο ζητουμ́ενο και οχ́ι σε ξεκάθαρους τροπ́ους ε-
πιτ́ευξης́ του.

1. Διοί́κηση

Εκλογή Πρυτ́ανη απο ́ εξωτερικό συμβουλ́ιο διοικ́ησης (ΣΔ) ε-
φαρμοζ́εται με επιτυχία στο εξωτερικο,́ με τη μον́η διαφορα ́ οτ́ι το
συμβουλ́ιο διοικ́ησης στο εξωτερικο ́ δεν έχει κομματικα ́ αλλα ́ ακα-
δημαικ̈ά χαρακτηριστικα ́ αριστειάς και σιγ́ουρα δεν εκλεγ́εται απο ́
τις φοιτητικες́ ή κομματικες́ οργανωσ́εις. Προσ́φατες επεξηγηματι-
κες́ δηλωσ́εις του Υπουργειόυ Παιδειάς μιλουν́ για «αναβαθμισμεν́ο
ποιοτικα ́ ρολ́ο» των φοιτητων́ στη Διοικ́ηση (!),
ενώ δεν ξεκαθαριζ́ουν το βαθμο ́ συμμετο-
χής τους. Δεν ξεκαθαρίζονται επίσης οι
δικλειδ́ες ασφαλειάς που θα εξασφα-
λισ́ουν την αριστειά ή επαρ́κεια των με-
λών του ΣΔ και θα μηδενισ́ουν την επιρ-
ροή των κομματ́ων κατα ́ την επιλογή του
(αν και ειν́αι γνωστές οι επιπτωσ́εις του
κομματισμου ́ στην Ελλάδα σε ολ́ους τους
τομεις́ της Δημόσιας Διοικ́ησης, της Υ-
γείας, των Μεταφορων́, αλλα ́ και των Πα-
νεπιστημιών). Με λίγα λογ́ια, το κειμ́ενο
διαβουλ́ευσης ειν́αι γενικόλογο και ασα-
φες́ ως προς τις κρισ́ιμες λεπτομέρειες οι
οποίες και θα καθορισ́ουν την ποιοτ́ητα
των προτεινομ́ενων αλλαγων́.

Ισ́ως θα πρεπ́ει να εξετασθεί η δημιουργιά Ανεξαρ́τητης Αρχης́
για την επιλογη ́ μελών των ΣΔ με κριτηρ́ια αριστειάς (και διαφορε-
τικής από την προτεινόμενη Αρχη ́ Χρηματοδοτ́ησης). Η ́ θα πρεπ́ει
να εξεταστει ́ σοβαρα ́ μεταβατική (ή μον́ιμη) περιόδος κατα ́ την ο-
ποιά το υφισταμ́ενο συσ́τημα εκλογης́ Πρυτ́ανη θα λαμβαν́ει υπόψη
τα ποσοστα ́ συμμετοχης́ του εκλογικου ́ σωμ́ατος με ταυτοχ́ρονο πε-
ριορισμο ́ της βαρυτ́ητας ολ́ων οσ́ων έχουν προσωρινη ́ σχέση με το
Πανεπιστημ́ιο.

2. Φοιτητική́ Κινητικό́τητα

Η προτεινόμενη δυνατοτ́ητα κινητικότητας των φοιτητών εντός
του Πανεπιστημιόυ προυπ̈οθετ́ει ανοικτά και λειτουργικα ́ Πανεπι-
στημ́ια, χωρις́ το σημερινο ́ ελ́λειμμα ακαδημαικ̈οτ́ητας. Πώς θα ε-
φαρμοστει ́ με τη σημερινη ́ δυνατοτ́ητα πολλαπλών εξεταστικων́

(σημ́ερα το ίδιο μαθ́ημα μπορεί να εξεταστεί τρεις φορες́ σε ένα
ετ́ος), την έλλειψη συνοχης́ στη διαρ́κεια των σπουδων́ (σήμερα φοι-
τητες́ εξεταζ́ονται σε προχωρημεν́α μαθημ́ατα χωρις́ να εχ́ουν ολο-
κληρωσ́ει επιτυχως́ βασικα ́ προαπαιτούμενα μαθημ́ατα), τους ηδ́η
υπαρ́χοντες υπεράριθμους φοιτητες́ σε αιθ́ουσες και εργαστηρ́ια;
Πως́ θα εξασφαλιστεί η αξιοκρατιά και η διαφαν́εια;
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Αντί για μετ́ρα φοιτητικης́ κινητικοτ́ητας τα οποιά προϋπο-
θετ́ουν το ζητουμ́ενο (και εν πολλοις́ ειν́αι ανεφαρ́μοστα με τα ση-
μερινά δεδομεν́α), ισ́ως θα επ́ρεπε πρωτ́α να εστιαστεί η προσοχή
στην απλοποίηση των Πανελληνίων Εξετάσεων, με λιγοτ́ερα μα-
θημ́ατα (π.χ. εώς τριά) και με περισσοτ́ερη εμ́φαση στην κριτικη ́
σκεψ́η και στην αποφυγή της αποστηθ́ισης. Επιπλεόν, η εισαγωγη ́
σε Σχολή στο πρωτ́ο ετ́ος και επιλογη ́ Τμήματος στο δευτ́ερο οπ́ως
προτειν́εται, προυπ̈οθετ́ει τμημ́ατα συστεγασμεν́α στην ίδια πολ́η
(αν οχ́ι στο ιδ́ιο campus). Η Ελληνικη ́ πραγματικοτ́ητα δυστυχως́ ε-
πιτρέπει διαφορετικα ́ τμήματα του ίδιου Πανεπιστημιόυ σε διαφο-
ρετικές πολ́εις η ́ νομους́. Όταν εξασφαλιστεί η ευρ́υθμη και ορθολο-
γικη ́ λειτουργιά των Πανεπιστημιών, τοτ́ε μον́ο προτασ́εις κινητι-
κότητας και εισαγωγης́ σε προπαρασκευαστικά ετ́η σπουδών μπο-
ρούν ρεαλιστικα ́ (και πειστικα)́ να αντιμετωπιστουν́.

3. Διεθνοποί́ηση

Τέλος, το προβ́λημα της εξωστρεφ́ειας και της διεθνους́ ανα-
γνωρ́ισης των Ελληνικων́ Πανεπιστημιών σίγουρα δεν αντιμετω-
πιζ́εται μόνο με την προτεινομ́ενη «ίδρυση παραρτημάτων στο εξω-
τερικο»́. Πρωτισ́τως λύνεται με την ενίσχυση της νομοθεσιάς πετυ-
χημεν́ων ακαδημαικ̈ών πρακτικων́ που εφαρμόζονται διεθνως́ εδω ́
και πολλά χρόνια σε όλα τα φημισμένα ιδρυμ́ατα του εξωτερικού.
Το κειμ́ενο διαβουλ́ευσης δεν αναφέρεται πουθενα ́ σε κρισ́ιμα θεμ́α-
τα εσωτερικης́ ακαδημαικ̈ης́ λειτουργίας, όπως το θέμα της μεγ́ι-
στης διαρ́κειας σπουδών, αλλά τα παραπεμ́πει στον υπο ́ διαμορ́φω-
ση Εσωτερικο ́ Κανονισμο ́ που θα συντάξει το καθ́ε ιδ́ρυμα, έτσι
ωσ́τε «να αποφευχθεί εν́ας ασφυκτικα ́ λεπτομερειακος́ νομ́ος-
πλαίσιο και να ενισχυθει ́ η πολυτυπιά μεταξυ ́ των Ιδρυματ́ων,
σύμφωνα με τις ανάγκες τους». Ωστοσ́ο, κρισ́ιμα ακαδημαϊκα ́ ζη-
τήματα, οπ́ως η μεγ́ιστη διαρ́κεια σπουδών, θα πρέπει να καθορι-
στουν́ με σαφήνεια ωσ́τε τελικως́ να εφαρμοστουν́ με επιτυχιά. Δια-
φορετικά, δεν πρόκειται ποτε ́ να αντιμετωπιστουν́ (και εξαιτίας της
επαπειλουμ́ενης βιάς εντός των ιδρυματ́ων).

Χαρακτηριστικο ́ παράδειγμα αποτελει ́ η δυνατοτ́ητα εισαγωγης́
προαπαιτουμ́ενων μαθηματ́ων στα προπτυχιακα ́ προγραμ́ματα
σπουδων́, η οποία θεσμοθετηθ́ηκε απο ́ τον πρόσφατο νόμο Γιαν-
νάκου (δυσ́κολα θα βρεθει ́ φημισμεν́ο Πανεπιστημ́ιο του εξωτερι-
κού οπ́ου η δήλωση ενος́ μαθημ́ατος επιτρέπεται χωρις́ προηγούμε-

νη επιτυχη ́ εξετ́αση στα προαπαι-
τούμενά του, οπ́ως στην Ελλαδ́α). Αν
και η νομοθεσιά έδωσε τη δυνατοτ́η-
τα στα Τμήματα να ορίσουν, εαν́ το ε-
πιθυμουν́, τα προαπαιτουμ́ενα μα-
θήματα («αλυσιδ́ες» στην νεοελληνι-
κή αργκώ), μια τέτοια πρακτικη ́ δεν
εφαρμόστηκε έως σημ́ερα, με ελάχι-
στες εξαιρέσεις. Και οπ́ου εφαρμοσ́τη-
κε, υπήρξαν βιάιες αντιδρασ́εις. Ειδι-
κά το θεμ́α της διαρ́κειας σπουδων́
είναι εξίσου σημαντικό με τον τροπ́ο
εκλογής των πρυτανικων́ αρχων́ και
επομένως θα πρεπ́ει να απαντηθεί με
σαφήνεια κεντρικα ́ και συμ́φωνα με

τη διεθνή πρακτικη.́
Τα υπόλοιπα θεμ́ατα του κειμεν́ου διαβουλ́ευσης δεν τα θιξ́αμε

εξαιτίας των ασαφειων́, τοσ́ο στο αρχικο ́ κειμ́ενο, οσ́ο και στις επε-
ξηγησ́εις που δοθ́ηκαν και ελπίζουμε η μη συζητ́ησή τους παρα-
παν́ω να μην εκληφθει ́ ακ́ριτα ως αποδοχή η ́ απόρριψης́ τους. Ω-
στοσ́ο, πιστευόυμε οτ́ι ο μόνος τροπ́ος να λυθουν́ τα προβλημ́ατα
στην Τριτοβαθ́μια Εκπαιδ́ευση της χωρ́ας ειν́αι η ριζική ανα-
διαρ́θρωση ́ της βασ́ει δοκιμασμεν́ων πρακτικών σε αντισ́τοιχα ι-
δρύματα στον διεθνη ́ χώρο και όχι η αποσπασματική ψηφ́ιση ρυθ-
μισ́εων με κυρ́ιο γνωμ́ονα την ελαχιστοποίηση του πολιτικού
κόστους.

*Καθηγητές Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πολυτεχνείου Κρήτης

Γράφουν οι:

Αντώ́νης Δεληγιαννά́κης, Γιώργος Καρυστινός,
Πολυχρό́νης Κουτσά́κης, Μιχά́λης Λαγουδά́κης,
Αθανά́σιος Λιάβας, Κατερίνα Μανιά́, Άγγελος
Μπλέ́τσας, Ματτίας Μπούχερ, Ιωά́ννης
Παπαευσταθίου, Βασί́λης Σαμολαδά́ς

Η έλλειψη ακαδημαι ̈κο ́τητας
που συναντάται σε πτυχές της

ελληνικής πανεπιστημιακής
καθημερινότητας ίσως αποτελεί
παγκόσμια πρωτοτυπία και πηγάζει
από το υφιστάμενο θεσμικο ́ πλαίσιο

Υπάρχουν πυρήνες δημιουργικότητας
στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, παρά τις

(παραπάνω) παράλογες συνθη ́κες; Η
απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο ναι, για όλους
όσοι έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα και
γνωρίζουν πως σε κάθε Ελληνικό
Πανεπιστήμιο υπάρχουν άνθρωποι φιλότιμοι
και ικανοί. Το μαρτυρου ́ν άλλωστε οι
διεθνείς ερευνητικές επιτυχίες επιστημόνων
που ζουν και εργάζονται στη χώρα

Το Ελληνικο ́ θεσμικό πλαισ́ιο
όχι μον́ο δεν τιμωρει ́ αλλα ́

αντιθετ́ως ευνοει ́ συμπεριφορες́
ήσσονος προσπαθ́ειας. Ισ́ως τα
παραπαν́ω εξηγουν́ σε καπ́οιο βαθμό
και το φαινομ́ενο των καταληψ́εων
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Υπά́ρχουσα κατά́σταση και προτά́σεις 


