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Κύριο άρθρο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Τάσεις και προοπτικές
Οι θέσεις της Κίνησης Πολιτών για τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
Πρυτανικές εκλογές: Μια ελληνική ευρεσιτεχνία
Μια µικρή οµάδα µε µεγάλα όνειρα
Οµάδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας "Αιµοπετάλιο"
Το προβληµα της υλίος των µονάδων επεξεργασίας των
αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων

Κύριο άρθρο

Η δηµοσίευση από το Υπουργείο Παιδείας ενός "Προσχεδίου Νόµου
για την Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης" άφησε παγερά
αδιάφορους όλους εκείνους στους οποίους απευθύνθηκε. Οι
καθηγητές απέρριψαν ασυζητητί τις προτάσεις του Υπουργείου
Παιδείας για την αξιολόγηση του έργου τους, διότι γνωρίζουν ότι εάν
κάτι τέτοιο πραγµατικά συµβεί, τότε θα αποκαλυφτεί σε όλους η
Από την ηµερίδα της "Κίνησης χαµηλή ποιότητα του έργου το οποίο επιτελούν. Κατά τον ίδιο τρόπο
οι φοιτητές απορρίπτουν κάθε ιδέα αξιολόγησης της προσπάθειας
Πολιτών για µια Ανοιχτή
τους, αφού έχουν εθιστεί στις εύκολες λύσεις και επί πλέον γνωρίζουν
Κοινωνία", οι οµιλητές κ.κ.
ότι άλλες είναι οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν σήµερα
Ανδρέας Κιντής, Ηλίας
Κατσούλης και Richard Yelland. επαγγελµατική επιτυχία. Η "Κίνηση Πολιτών για µια Ανοικτή
Κοινωνία", διοργάνωσε την 15 Μαίου 2003, ηµερίδα αφιερωµένη στην
αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστηµίων. Ειδικοί καθηγητές πανεπιστηµίου, παρουσίασαν τις
προτάσεις τους για την αξιολόγηση πανεπιστηµίων και πανεπιστηµιακών µε βάση τη µέχρι τώρα διεθνή
εµπειρία.
Στο παρόν ∆ΕΛΤΙΟ δηµοσιεύονται περιλήψεις των οµιλιών των εισηγητών και παρατίθεται ένας
κατάλογος προτάσεων της δικής µας Κίνησης Πολιτών, µε σκοπό των πρόκληση µιας συζήτησης στην
οποία η ελληνική κοινωνία πολιτών είναι ανάγκη να συµµετάσχει. Η (απαράδεκτη) κατάσταση στην
Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αφορά όλους µας.

Η Αξιολόγηση των Ελληνικών Πανεπιστηµίων
Τάσεις και Προοπτικές
Μετά την κατάθεση εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας ενός Προσχεδίου Νόµου για την "∆ιασφάλιση
και Αξιολόγηση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης..." (14 Μαρτίου 2003) και την επιφυλακπκή
στάση της Συνόδου των Πρυτάνεων (Ναύπλιο 15 Μαρτίου 2003), και ενώπίον της κρίσιµης κατάστασης
που έχει διαµορφωθεί και η οποία επιβάλλει τη λήψη δραστικών µέτρων στα οποία θα συµφωνήσουν η
Πολιτεία και η Πανεπιστηµιακή κοινότητα, η Κίνηση Πολιτών ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινωνίας
Πολιτών, ανέλαβε την πρωτοβουλία πραγµατοποίησης µιας δηµόσιας εκδήλωσης/συζήτησης µε θέµα:
"Αξιολόγηση των Ελληνικών Πανεπιστηµίων. Τάσεις και Προοπτικές"

Στην εκδήλωση µίλησε ο Καθηγητής Ανδρέας Κιντής, πρώην Πρύτανης Οικονοµικού Πανεπκπηµίου µε
θέµα: "Η Αξιολόγηση ως µηχανισµός Ποιοτικής Αναβάθµισης των Πανεπιστηµιακών Σπουδών".
Στην οµιλία του ο κ. Ανδρέας Κιντής έκανε µια σύντοµη αναφορά στην αναγκαιότητα της εισαγωγής
νέων θεσµών στη διαχείριση του συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης, στο περιεχόµενο της αξιολόγησης
και στη συµβολή της ως µηχανισµού ανάβάθµισης των πανεπιστηµιακών σπουδών, στην ανάγκη για
αναδιάρθρωση και ποιοτκή αναβάθµιση των σπουδών της τραοβάθµιας εκπαίδευσης, στο Σχέδιο
Νόµου που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Πορείας για τη δηµιουργία πλασίου µε σκοπό την αξιολόγηση
των ΑΕΙ και TEΙ, καθώς και στις δυσκολίες που αναµένεται να συνάντησει το εγχείρηµα αυτό στη χώρα
µας.
"Το σύγχρονο Πανεπιστήµιο διαχειρίζεται τεραστίους πόρους, θέτει σκοπούς και στόχους
προσδιοριστικούς των επιδιώξεων της χώρας και των προοπτικών σταδιοδροµίας της νεολαίας,
επηρεάζει την ανάπτυξη και την ποιότητα της κοινωνίας που ζούµε και ανοίγει δρόµους επικοινωνίας
µεταξύ του πυθµένα και της κορυφής της κοινωνικής πυραµίδας. Με τους πόρους που χρησιµοποιεί το
Πανεπιστήµιο παράγει αποτελέσµατα τα οποία εκφράζονται µε τον αριθµό και την ποιοτική στάθµη των
διπλωµατούχων που εκπαιδεύει σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, µε την ποσότητα και την
ποιότητα της έρευνας που παράγει, καθώς και µε τη γενικότερη συµβολή του στην κοινωνία και στις
υποθέσεις της χώρας. Αν ληφθεί ακόµα υπόψη η χωρίς προηγούµενο αύξηση του αριθµού των
φοπητών, η ταχύτητα µε την οποία αλλάζουν σήµερα τα δεδοµένα σε όλους τους τοµείς και η πιεστική
ανάγκη για γρήγορες προσαρµογές ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και να διατηρείται η
ανταγωνιστικότητα του συστήµατος σε ανοιχτό περιβάλλον, αντιλαµβάνεται κανείς πόσο δύσκολη
υπόθεση είναι η διαχείριση (το management) µίας τόσο µεγάλης και τόσο πολύπλοκης δραστηριότητας.
Για τους παραπάνω λόγους, την τελευταία 30ετία προέκυψε ως κοινωνική απαίτηση η εισαγωγή θεσµών
και εργαλείων ικανών να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση του Πανεπιστηµιακού
συστήµατος, να ελέγχουν τη διαχρονική του πορεία και να βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόµενων
αποτελεσµάτων. Ένας από τους νέους θεσµούς είναι και η αξιολόγηση.
Όταν οµιλούµε για διασφάλιση και αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης εννοούµε µία
καλά οργανωµένη διαδικασία, η οποία διεξάγεται από εξειδικευµένους φορείς, χρησιµοποιεί γενικά
αποδεκτή µεθοδολογία, καλύπτει σχεδόν το σύνολο των µονάδων και των δραστηριοτήτων ενός
Πανεπιστηµίου και καταλήγει σε αποτελέσµατα που είναι αξιοποιήσιµα στην άσκηση πολιτικής από τα
ίδια τα Πανεπιστήµια και την Πολιτεία.
Η αξιολόγηση του έργου των Πανεπιστηµίων δεν προκύπτει µόνο ως απαίτηση για αποτελεσµατικότερη
χρησιµοποίηση των πόρων. Αυτή υπαγορεύεται και από την πίεση που ασκεί το σύγχρονο
διεθνοποιηµένο περιβάλλον για αναδιάρθρωση και ποιοτική αναβάθµιση των σπουδών και της έρευνας.
Ακόµη, η αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία για την πληροφόρηση των υποψηφίων φοιτητών σε σχέση µε το
επίπεδο σπουδών στα διάφορα Τµήµατα, για τη δηµιουργία συνθηκών άµιλλας ανάµεσα στα ΑΕΙ, για
την ενηµέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά µε το είδος και το επίπεδο των σπουδών στα ΑΕΙ-ΤΕΙ,
καθώς και για την πληροφόρηση της Πολιτείας και της Κοινωνίας αναφορικά µε την κατάσταση που
επικρατεί στα Πανεπιστήµια της χώρας.
Ένας άλλος, πολύ σηµαντικός, παράγοντας που πιέζει για αξιολόγηση των Πανεπιστηµιακών σπουδών
σχετίζεται µε τη δηµιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού χώρου µέχρι το 2010. Αυτό
υπαγορεύεται από την ανάγκη για κινητικότητα των φοιτητών και των πτυχιούχων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς και από την πίεση που ασκεί το διεθνές περιβάλλον για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονοµιών προκειµένου να διατηρηθεί και βελτιωθεί το επίπεδο
ευηµερίας των λαών της νέας Ευρώπης.
Από την ποσοτική του σκοπιά το Πανεπιστηµιακό σύστηµα µας συγκρίνεται ικανοποιητικά µε τα
αντίστοιχα συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών της Ε. Ε. Ωστόσο, η ποσοτική επέκταση υπήρξε σε
πολλούς τοµείς άναρχη και συχνά µη συνεπής µε τα ισχύοντα στον Πανεπιστηµιακό τοµέα διεθνώς.
Γί'αυτό υπάρχει ανάγκη για νοικοκύρεµα του συστήµατος. Ειδικότερα, ως χώρα υστερούµε στους τοµείς
της συνολικής αποτελεσµατικότητας του συστήµατος και του επιπέδου της ποιοτικής στάθµης των
σπουδών σε ορισµένα Ιδρύµατα και σε ορισµένα Τµήµατα.
Και στους δύο παραπάνω τοµείς η εισαγωγή του θεσµού της αξιολόγησης εκτιµάται ότι θα είναι
καταλυτική γιατί θα αναδείξει και θα εξειδικεύσει τα προβλήµατα, θα υποδείξει µέτρα παρέµβασης των
Ιδρυµάτων και της Πολιτείας σε συγκεκριµένους τοµείς, θα δηµιουργήσει συνθήκες συναγωνισµού
µεταξύ των Ιδρυµάτων και µεταξύ των Τµηµάτων των ιδίων για τα πανεπιστηµιακά πράγµατα, γεγονός
ιδιαίτερα σηµαντικό για την καταπολέµηση των αντιστάσεων που αναπόφευκτα συναντούν οι
προσπάθειες για αλλαγές στην πράξη. Για να επιτευχθούν αυτά οι φορείς και οι µηχανισµοί αξιολόγησης
πρέπει να είναι αξιόπιστοι, τα αποτελέσµατα τους να είναι αντικειµενικά και οι διαδικασίες διαφανείς.

Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ προσχέδιο Νόµου για τη
θεσµοθέτηση Εθνικού Συστήµατος ∆ιασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης
Εκπαίδευσης" (ΕΣ∆ΑΠ). Σε θεσµικό επίπεδο οι διατάξεις του προσχεδίου φαίνεται να διασφαλίζουν σε
ικανοποιητικό βαθµό τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του θεσµού. Ωστόσο, στην πράξη το
αποτέλεσµα θα κριθεί από το βαθµό εµπιστοσύνης που θα εµπνεύσει ο νέος θεσµός στους
ενδιαφερόµενους και στην κοινωνία, αλλά και από την αποδοχή του εκ µέρους της πανεπιστηµιακής και
τεχνολογικής κοινότητας.
Η πλέον σηµαντική διάταξη του προσχεδίου αναφέρεται στη λειτουργία του νέου θεσµού της ως
ανεξάρτητης αρχής µε πλήρη διοικητική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί
έτσι θα ξεφύγει ο νέος θεσµός από τα γρανάζια της αναποτελεσµατικής ελληνικής γραφειοκρατίας,
θετικά κρίνονται και οι διατάξεις του Σχεδίου που αφορούν στις αρµοδιότητες του ΕΣ∆ΑΠ και στους
κανόνες λειτουργίας του. Η πλέον αρνητική διάταξη του Σχεδίου είναι εκείνη που εισάγει την
ισοπεδωτική αντίληψη αναφορικά µε τη συµµετοχή των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ στην συγκρότηση
του φορέα αξιολόγησης. Αυτό είναι και λάθος και άδικο.
Η εισαγωγή της αξιολόγησης αναµένεται να συναντήσει αντιστάσεις και αντιδράσεις από τις δυνάµεις της
αδρανείας και της αδιαφορίας, από τις αγκυλώσεις σε παρωχηµένες αντιλήψεις και ιδεοληψίες, από τις
συντεχνίες και τα οργανωµένα συµφέροντα, από τις φοβίες στις αλλαγές και στο καινούργιο που
αναµένεται να προκύψει. Στην προσπάθεια τους να σταµατήσουν ης εξελίξεις οι δυνάµεις αυτές θα
οργανώσουν κινητοποιήσεις, θα προβάλλουν ιδεολογικά επιχειρήµατα, θα αµφισβητήσουν την
αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. "Οµως, τα Πανεπιστήµια, η Πολιτεία και η
Κοινωνία πρέπει να επιµείνουν στην εφαρµογή του θεσµού κόντρα στα προβλήµατα που θα
προκύψουν. Και τούτο γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή συµβατή µε τα µακροχρόνια συµφέροντα της
χώρας, αλλά και διότι ο ποταµός που λέγεται ανώτατη εκπαίδευση είναι έτοιµος να ξεχειλίσει. Τα νερά
του θα πνίξουν όλους όσους συναντήσουν στην πορεία τους. ∆εν κάνουν εξαιρέσεις. Στην προκειµένη
περίπτωση θα πνίξουν τις προοπτικές της χώρας και τα όνειρα του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο
αύριο. "
Τα κύρια σηµεία της οµιλίας του Richard Yelland, ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στον Ο.Ο.Σ.Α., που
αναφέρθηκε στη ∆ιεθνή Εµπειρία Αξιολόγησης των Πανεπιστηµίων, έχει ως εξής.
1. Το πλαίσιο: Η ανάπτυξη στην περιπλοκότητα και την ποικιλία της Ανώτατης Παιδείας
- Στον αριθµό των φοιτητών:
Η Ανώτατη Παδεία στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. κινείται από ένα σύστηµα ελιτίστικο σε ένα σύστηµα µαζικό.
-Τύποι προγραµµάτων: Σχετικά σύντοµα προπτυχιακά προγράµµατα που στοχεύουν στην αγορά
εργασίας, προγράµµατα µακράς διαρκείας, σπουδές για Masters, ερευνηπκά προγράµµατα, σπουδές
για ∆ιδακτορικό.
-Ποικιλία κλάδων:
Νέα µαθήµατα και νέοι συνδυασµοί µαθηµάτων εµφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο.
-Παρελθόν και ηλικία των φοιτητών:
Οι φοιτητές είναι λιγότερο πιθανό να προέρχονται από προνοµιούχες κοινωνικά οµάδες (αν και η
πρόσβαση δεν είναι γενική και εδώ βρίσκεται ένα από τα κύρια προβλήµατα στη σύγχρονη εκπαιδευτική
πολιτική).
-Μέθοδοι άσκησης της εκπαίδευσης:
Πλήρες ωράριο και µερικό ωράριο. Άµεση εκπαίδευση ή εξ αποστάσεως, παραδοσιακή, µε
αλληλογραφία ή µέσω ηλεκτρονικών διαύλων.
-∆ιεθνοποίηση:
Ιδρύµατα που λεπτουργούν ως παραρτήµατα σχολών που εδρεύουν σε άλλη χώρα. Ιδρύµατα που
απευθύνονται σε φοιτητές που προέρχονται από άλλες Χώρες.
2. Τι εννοούµε µε τον όρο "αξιολόγηση"
Αξιολογώ σηµαίνει αποτιµώ ή υπολογίζω. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία της εξέτασης ενός θέµατος και
η κατάταξη του µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά του. Καθορίζουµε πόσο πολύ ή πόσο λίγο εκτιµούµε
κάτι, φτάνοντας στην κρίση µας µε κριτήρια που µπορούµε να ορίσουµε. (Αυτά αναφέρει η Kate Kiefer
του Πανεπιστηµίου του Κολοράντο http://writing.colostate.edu/references/processes/
evaluate/pop2a.efm).
Τι αξιολογείται; Από ποιόν; Γιατί; Πως; Σε τι είδους ερωτήµατα καλείται να απαντήσει η αξιολόγηση;
Οι φοιτητές, οι γονείς τους, οι ενδεχόµενοι εργοδότες τους πιθανόν να θέλουν να γνωρίζουν: Είναι καλό
αυτό το Πανεπιστήµιο; Είναι αυτό το Πρόγραµµα καλό;
Οι φορολογούµενοι και οι εκπρόσωποί τους στη Βουλή ίσως να θέλουν να γνωρίζουν: Αυτό το
Πανεπιστήµιο ή αυτό το Πρόγραµµα κάνουν καλή χρήση των κρατικών κονδυλίων που τους έχουν
χορηγηθεί;

Οι καθηγητές και τα διοικητικά στελέχη ίσως θέλουν να γνωρίζουν: Αυτό το Πανεπκττήµιο ή αυτό το
Πρόγραµµα είναι τόσο καλό όσο θα µπορούσε να είναι
3. Πως γίνεται η αξιολόγηση;
Αξιολόγηση της έρευνας
Αξιολόγηση του περιεχοµένου, δηµοσίευση των αποτελεσµάτων.
Η αξιολόγηση βρίσκεται στα χέρια της επιστηµονικής κοινότητας. Ο στόχος είναι η προώθηση της
γνώσης.
Αξιολόγηση από εκείνους που πληρώνουν για την έρευνα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα χρήµατα
τους δαπανήθηκαν ή πρόκειται να δαπανηθούν σωστά.
Η αξιολόγηση βρίσκεται στα χέρια γραφειοκρατών: υπολογισµός των συνεπειών.
Με το παραπάνω σχετίζεται το εξής:
Αξιολόγηση από τους χρήστες της έρευνας (µε τρόπο εντατικό στην Ιατρική, λιγότερο στην
εκπαίδευση).
Αξιολόγηση της διδασκαλίας
Εξωτερική εξέταση της ποιότητας της διδασκαλίας (µερικές φορές συγκρίνεται µε την επιθεώρηση). ∆εν
είναι δηµοφιλές.
Αξιολόγηση από το Ίδρυµα ή το Πρόγραµµα.
Ποιοί άλλοι τρόποι υπάρχουν; Ικανοποίηση των φοιτητών; Αναλύοντας αποτελέσµατα - πόση σηµασία
έχει η επιλογή των φοιτητών, πως µπορεί να µετρηθεί το όφελος.
Αξιολόγηση άλλων δραστηριοτήτων
- Επίδραση Πανεπιστηµίων της περιοχής και περιφερειακές οικονοµίες.
- Συνεισφορά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
- ∆ιεθνοποίηση
Αξιολόγηση διαδικασιών και διαχείρισης
- Βαθµολόγηση της διαχειριστικής πρακτικής και απόδοσης.
4. Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ποιότητας
[Παραποµπή στο "MAGAZINE QUALITY IN HIGHER EDUCATION" (∆ιαχείριση Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση) του John Brennan και της Tarla Shah -Έκδοση του OPEN UNIVERSITY PRESS
-Buckingham 2000]
5. Κάποιες εµπειρίες από το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Ηνωµένες Πολιτείες
Ηνωµένο Βασίλειο: Αξιολόγηση Ερευνών
Ηνωµένο Βασίλειο: Αξιολόγηση ποιότητας διδασκαλίας.
∆εν ήταν δηµοφιλής στα Πανεπιστήµια λόγω του διοικητικού φόρτου αλλά ίσως και λόγω της φύσης των
αποτελεσµάτων της. Τώρα έχει καταργηθεί.
Ηνωµένες Πολιτείες: Πιστοποίηση (Παράδειγµα: Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης των Κεντρικών
Πολιτειών).
14 σηµεία για εξέταση - 7 στο διοικητικό πλαίσιο:
Αποστολή, Στόχοι και Σκοποί, Σχεδιασµός, Χορήγηση Κονδυλίων και Ανανέωση του Ιδρύµατος, Άλλες
οικονοµικές πηγές, ∆ιοίκηση και εκτίµηση Ιδρύµατος.
7 σχεπκά µε Εκπαιδευτική Αποτελεσµατικότητα:
Εισδοχή φοιτητών, Υπηρεσίες στήριξης φοιτητών, Εκπαιδευτικές προσφορές, Γενική Εκπαίδευση,
Συγγενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκτίµηση των γνώσεων των φοιτητών.
6. Η ∆ιεθνής ∆ιάσταση
- Ευρώπη - Bologna, E.N.Q.A.
- GATE
- Αναγνώριση προσόντων - Συµφωνίες Lisbon, Washington
Το αναπτυσσόµενο έµποριο σε παροχή εκπαίδευτικών υπηρεσιών. Είναι φαινόµενο που παρατηρείται
µόνο στην Αγγλική γλώσσα;
7. Αξιολόγηση από "εξωτερικούς" παράγοντες
- Ενδιαφέρον των Μ Μ Ε και του Τύπου
- Εθνικές Υπηρεσίες Αξιολόγησης
- ∆ιεθνείς Οργανισµοί
- Μελέτες του Ο.Ο.Σ.Α.
- Παγκόσµια Τράπεζα
8. Αξιολόγηση της Αξιολόγησης
- ∆ιαφάνεια
- Ανεξαρτησία και δίκαια κριτήρια
- Σχετικότητα
- Πρακτική εκτίµηση
- Υπόκειται η ίδια η αξιολόγηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εάν αξίζει να γίνεται αξιολόγηση, θα έχει επιπτώσεις στην κατανοµή των κονδυλίων, σης καριέρες των
ερευνητών, στη φήµη του Ιδρύµατος. Εποµένως - σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό - είναι σηµαντική
και θα υπάρξουν κίνητρα για βελτίωση της ποιότητας.
Όπου υπάρχουν κίνητρα παρατηρείται αλλαγή συµπεριφοράς και υπάρχει το πρόσθετο κίνητρο "να
µπούνε στο παιχνίδι". Χρειάζεται όµως κατά διαστήµατα αναθεώρηση της µεθοδολογίας για να
εξουδετερώνεται κάθε προσπάθεια του συστήµατος να ελιχθεί.
Έχοντας πει τα παραπάνω, η αξιολόγηση έχει να παίξει σηµαντικό ρόλο. Το Πρόγραµµα του Ο.Ο.Σ.Α.
για την ∆ιεθνή Αξιολόγηση Φοιτητών (PISA) δείχνει τι καλή επίδραση µπορεί να ασκήσει η αξιόπιστη
αξιολόγηση.
Στη συνέχεια ο Καθηγητής Ηλίας Κατσούλης αναφέρθηκε στην Ανάγκη Αξιολόγησης των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων και είπε:
''Βρισκόµαστε σε µια εποχή στην οποία όλες οι χώρες και όλες οι υπερεθνικές συσπειρώσεις
υποχρεώνονται να αντιµετωπίσουν µια κοινή για όλους εξέλιξη. Την εξέλιξη αυτή συµπυκνώνουµε στην
έννοια της παγκοσµιοποίησης, οι οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές όψεις της οποίας
αντιµετωπίζονται από ένα µεγάλο µέρος της διεθνούς κοινής γνώµης είτε ως πανάκεια είτε ως απειλή.
Ανεξάρτητα, όµως, από τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε την παγκοσµιοποίηση, σηµασία έχει
να αναγνωρίσουµε ότι τις διαφορετικές της εκφάνσεις επηρεάζουν καθοριστικά γεγονότα που
συντελούνται ως έναν βαθµό ανεξάρτητα από τις δυνάµεις που ελέγχουν την παγκοσµιοποίηση· και
αυτό αφορά προπάντων τον τοµέα της παραγωγής γνώσης. Όσες χώρες άργησαν να
αντιληφθούν τη σηµασία αυτής της εξέλιξης και να προσαρµοστούν, έχασαν την επαφή µε τις προόδους
που πραγµατοποιούνταν και συνακόλουθα βρέθηκαν να µειονεκτούν στον ανταγωνισµό που οι
παγκοσµιοποιούµενες αγορές επέβαλαν. Την εµπειρία αυτή υποχρεώθηκαν να υποστούν οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και 1980 είχαν καταληφθεί
από µία αδράνεια, την οποία ο αµερικανός οικονοµολόγος Mancur Olson συµπύκνωσε στην έννοια της
"θεσµικής αρτηριοσκλήρωσης". Αιτία αυτής της θεσµικής αρτηριοσκλήρωσης που εµπόδιζε τις
ευρωπαϊκές χώρες να προσαρµοστούν εγκαίρως στις απαιτήσεις της νέας εποχής, ο ίδιος
οικονοµολόγος θεώρησε ότι ήταν, µεταξύ άλλων, οι "διανεµητικές συσπειρώσεις", τις οποίες είχαν
συνάψει οµάδες συµφερόντων που διεκδικούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο τοµέων της οικονοµίας προς
όφελος τους και γι ' αυτό εµπόδιζαν την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων και νέων ανθρώπων µε
καινοτόµες ιδέες.
Στην Ελλάδα, µε το νόµο πλαίσιο 1268/1982 για τα A.E.I, έγινε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού των
ελληνικών πανεπιστηµίων. Αυτή όµως η προσπάθεια ακυρώθηκε ήδη εν τω γενάσθαι, διότι τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα πέρασαν στον έλεγχο οργανωµένων µειοψηφιών, των διανεµητικών
συσπειρώσεων σύµφωνα µε την ορολογία του Olson, που συγκρότησαν οι τότε υπηρετούντες
πανεπιστηµιακοί βοηθοί. Παρά πς έντονες διαµαρτυρίες µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας που
προειδοποιούσαν για τα καταστροφικά αποτελέσµατα που θα είχε η λαϊκιστική αντιµετώπιση
προβληµάτων της ανώτατης παιδείας, ο νόµος 1268/82 όχι µόνο δεν άλλαξε αλλά... "βελτιώθηκε επί τα
χείρω", δηλαδή άλλαζε στην κατεύθυνση µεγαλύτερης ικανοποίησης των συµφερόντων της κλειστής
συντεχνίας, της οποία τα µέλη χωρίς ακαδηµαϊκά προσόντα, παρά µόνο µε κοµµατικά-ιδεολογικά
κριτήρια, εν τω µεταξύ είχαν εξελιχθεί στις ανώτατες βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας.
∆εν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα η επιφυλακτική στάση πανεπιστηµίων και πανεπιστηµιακών
απέναντι σε κάθε είδους εκ των άνω εποπτεία και εκ των έξω αξιολόγηση του έργου τους. Ανήκει στην
παράδοση του ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου να δέχεται µόνο τον έλεγχο από την πανεπιστηµιακή
κοινότητα. Όµως στις συνθήκες που η παγκοσµιοποίηση και η κοινωνία της γνώσης έχουν
διαµορφώσει, όλοι οι τοµείς δραστηριότητας σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο εξαρτώνται από τα
αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας που πανεπιστήµια και ιδρύµατα διεξάγουν. Το ενδιαφέρον της
κοινωνίας στο σύνολο της επιβάλλει τη διαφάνεια των εσωτερικών διαδικασιών στα πανεπιστήµια, διότι
από τα αποτελέσµατα αυτών των διαδικασιών εξαρτάται σε έναν βαθµό η ποιότητα της πολιτικής, της
οικονοµίας και του πολιτισµού της. Έστω κι αν τα πανεπιστήµια αντιστέκονται στις απαιτήσεις της
διαφάνειας, είναι η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, είναι η δηµοσιότητα, είναι η κοινωνία πολιτών που
θα τους την επιβάλει.
Εκείνο που κατ' αρχάς προέχει και είναι ανάγκη αµέσως να αντιµετωπιστεί, είναι το θεσµικό πλαίσιο, ο
νόµος 1268/82. Εδώ η κυβέρνηση, η πολιτική τάξη, η πανεπιστηµιακή κοινότητα, θα πρέπει να δείξουν
θάρρος στην κατεύθυνση απελευθέρωσης των πανεπιστηµίων από την οµηρεία στην οποία τα έχουν
εγκλωβίσει τα κάθε είδους στεγανά και συντεχνιακά συµφέροντα. Η αυτονοµία θα πρέπει αµέσως να
αναγνωριστεί στα πανεπιστήµια, ενώ µια χρηµατοδότηση που θα καλύπτει τις αυξανόµενες ανάγκες

τους είναι επίσης απαραίτητη. Ένας νέος νόµος θα πρέπει να θέσει τέρµα στις λαϊκιστικές εκκλήσεις του
παρελθόντος και να θεσπίσει την αρχή ότι ίδια µεταχείριση αναγνωρίζεται σε αυτούς που συµβάλλουν
το ίδιο στη διάδοση και στην παραγωγή γνώσης.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να βρεθούν τρόποι αξιολόγησης των πανεπιστηµίων, των επιµέρους
τµηµάτων και σχολών, αλλά και των ίδιων των πανεπιστηµιακών. Προσφορότερος τρόπος αξιολόγησης
είναι ένας συνδυασµός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Για την εσωτερική αξιολόγηση
υπεύθυνη είναι η πανεπιστηµιακή κοινότητα, η οποία αξιολογεί ανάλογα µε τις απαιτήσεις του γνωστικού
αντικειµένου ή του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να καταργηθεί το υπάρχον σύστηµα της
κο-οπτάτσιας, δηλαδή της αξιολόγησης του έργου πανεπιστηµίων και πανεπιστηµιακών από τα ίδια τα
ενδιαφερόµενα µέλη και µόνον. Η εµπειρία είκοσι και πλέον χρόνων µας έχει διδάξει ότι το σύστηµα
αυτό δηµιουργεί ένα καθεστώς αµοιβαίας προστασίας, στη βάση της αρχής: αυτό που κάνω δεν σε
αφορά και αυτό που κάνεις δεν µε ενδιαφέρει. Έτσι δηµιουργείται µια κατάσταση που ευνοεί την
αναπαραγωγή της αδράνειας. Η κατάσταση αυτή που αναπαράγει αδράνεια θα πρέπει µε κάθε µέσον
να καταπολεµηθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εξεύρεση των οποίων υπεύθυνη θα πρέπει να είναι
η αυτόνοµη πανεπιστηµιακή κοινότητα κάθε ιδρύµατος. Η αυτονοµία των πανεπιστηµίων δηµιουργεί για
τα ίδια ευθύνες απέναντι στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και την ίδια την πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα διεθνώς γνωστά και καθιερωµένα από ειδικούς έλληνες
και ξένους επιστήµονες, στη βάση κριτηρίων, όπως: συµβολή στην έρευνα και στις καινοτοµίες,
συνεργασία µε άλλα πανεπιστήµια του εσωτερικού και του εξωτερικού, σχέσεις µε την αγορά εργασίας,
συνθήκες σπουδών, ευρύτητα γνωστικών αντικειµένων, µεταφορά νέας γνώσης κ.λπ. Τα αποτελέσµατα
των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων και του ranking που θα προκύψει, θα πρέπει να
συνοδεύονται από αµοιβές και κυρώσεις. Από την πλευρά της η πολιτεία θα κατανέµει στα
πανεπιστήµια τους πόρους ανάλογα µε τις επιδόσεις τους, ενώ η κοινωνία θα τα αντιµετωπίζει ανάλογα
µε την προσφορά τους στην ευηµερία της.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει επιτέλους και στην Ελλάδα να συζητηθούν ορισµένα προβλήµατα που
παραµένουν ταµπού. Η δωρεάν τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι µια κατάκτηση. Της κατάκτησης αυτής,
όµως, κάνουν περισσότερο χρήση νέες και νέοι προερχόµενοι από τις µεσαίες και τις εύπορες τάξεις.
Τελικά τη µόρφωση αυτών των νέων πληρώνουν οι εργαζόµενοι που δεν ευτύχησαν να σπουδάσουν.
Έτσι όπως έχει το σύστηµα της αδιακρίτως για όλους δωρεάν παιδείας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
µεταφέρεται εισόδηµα από τα κάτω προς τα πάνω. Όποιος σπουδάσει εξασφαλίζει για τον εαυτό του
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που δεν διαθέτουν οι άλλοι εργαζόµενοι στην αγορά εργασίας. Το αίτηµα,
λοιπόν, στην κατεύθυνση αυτών που έχουν τη δυνατότητα, να χρηµατοδοτούν οι ίδιοι µέρος ή
ολόκληρες τις σπουδές τους, δεν είναι ούτε αναχρονιστικό ούτε άδικο. Στις ευρωπαϊκές χώρες κερδίζει
συνεχώς σε έδαφος η ιδέα της συµµετοχής των φοιτητών, ανάλογα µε τις δυνατότητες τους, στην
κάλυψη µέρους των εξόδων των σπουδών τους, ενώ επίσης σε έδαφος κερδίζει και η ιδέα παροχής
δανείων, τα οποία οι λήπτες θα πρέπει να επιστρέψουν, µε µικρό τόκο, µετά το πέρας των σπουδών
τους και την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.
Ριζοσπαστικότερη και δικαιότερη θεωρώ την ιδέα να επιβάλλεται στους πτυχιούχους πανεπιστηµίου,
µετά την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, εφ' όρου ζωής ένας φόρος που θα αναλογεί στα εισοδήµατα
τους. Με τον τρόπο αυτό θα καλύπτεται µέρος του αυξανόµενου κόστους της εκπαίδευσης, το οποίο έτσι
κι αλλιώς ακόµη και µια εύπορη χώρα δεν µπορεί πλέον να φέρει.
Εάν έτσι µπορεί να λυθεί αυτό το δύσκολο πρόβληµα, τότε ανοίγονται καινούργιες δυνατότητες για την
τριτοβάθµια, αλλά και για τη δια βίου εκπαίδευση, που είναι ο επόµενος στόχος στην κοινωνία της
γνώσης. Σε µια συγκριτική έρευνα για το κόστος και τη χρηµατοδότηση των σπουδών στις χώρες της
Ευρωπαϊκές Ένωσης, που δηµοσιεύτηκε στο European Journal of Education (τ. 34/1999),
διαπιστώνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αντιµετωπίζει τους φοιτητές σαν παίδια εντός του
οικογενειακού συστήµατος, και για τις ευρωπαϊκές χώρες στο σύνολο τους εκτιµά ότι σε καµιά από αυτές
ο φοιτητής δεν αντιµετωπίζεται ως ένας νέος επενδυτής. Αυτή ακριβώς η ιδέα του φοιτητή ως επενδυτή
για την ίδια του τη ζωή θα πρέπει να µας απασχολήσει.
Εάν σε αυτό το θέµα υπάρξει σύγκλιση απόψεων, και αν η πολιτεία αναγνωρίσει στα πανεπιστήµια τον
βαθµό αυτονοµίας που δικαιούνται, τότε είναι βέβαιο ότι µέσα σε ένα κλίµα άµιλλας αλλά και
ανταγωνισµού, τα πανεπιστήµια θα µπορούν πιο εύκολα να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες
απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Όσα πανεπιστήµια και πανεπιστηµιακοί δεν θέλουν και δεν
µπορούν να προσαρµοστούν σης µεταβαλλόµενες ανάγκες που συνεχώς δηµιουργούνται, τότε θα
πρέπει να παραχωρήσουν τη θέση τους σε εκείνους που έχουν τη διάθεση και µπορούν. Η αδράνεια δεν
µπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή. "

Οι θέσεις της "Κίνησης Πολιτών" για τα Ελληνικά ΑΕΙ
Η "Κίνηση Πολιτών για µία Ανοικτή Κοινωνία" παρακολουθεί χρόνια
πολλά την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήµια. Από τις συζητήσεις
µε υπεύθυνους φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας, αλλά και από
τις εµπειρίες των µελών της, έχει καταλήξει σε ορισµένες θέσεις, τις
οποίες εν συντοµία παρουσιάζει:
Έχουν περάσει 21 χρόνια από την ψήφιση του Νόµου Πλαίσιο 1268/82
για τα ελληνικά ΑΕΙ. Στο χρόνιο αυτό διάστηµα έγιναν µε δραµατικό
τρόπο εµφανείς οι αδυναµίες του νόµου αυτού όπως και τα αδιέξοδα
στα οποία έχει οδηγήσει. Για τον λόγο αυτό η Κίνηση Πολιτών,
προτείνει:
1. Με συµφωνία όλων των κοµµάτων να προχώρησει η ελληνική Βουλή
σε µία ριζική αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου µε σκοπό να
προσαρµόσει τη λειτουργία των ΑΕΙ στις ανάγκες της κοινωνίας της
γνώσης.
2. Η αναθεώρηση αυτή να περιέχει τον περιορισµό της συµµετοχής των
κοµµατικών παρατάξεων στα "όργανα" των πανεπιστηµίων. Η πείρα
δύο δεκαετιών µας έχει διδάξει ότι οι κοµµατικοί σύνδικαλιστές φοιτητές
έχουν µεταβάλλει, µε τη βοήθεια βέβαια ενός µέρους των καθηγητών, τα
πανεπιστήµια σε χώρους συναλλαγής και διαφθοράς.
3. Να ενισχυθεί η αυτονοµία και η οικονοµική ανεξαρτησία των
πανεπιστηµίων, όπως επανειληµµένα η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει
ζητήσει. Τα όργανα του πανεπιστηµίου να ενισχυθούν µε
συγκεκριµένες, αποφασιστικές εξουσίες, χωρίς προληπτικούς ελέγχους και χεειραγώγηση από την
πλευρά του Υπουργείου Παιδείας.
4. Να εφαρµοσθεί η αξιολόγηση του ερευνητικού και διδακτικού έργου των πανεπιστηµιακών.
Απαραίτητη προϋπόθεση της εξέλιξής τους να θεωρείται η αποδεδειγµένη συµβολή τους στην
παραγωγή και µεταφορά γνώσης. Είναι καιρός να σταµατήσουν οι µαζικές καθηγητοποιήσεις ανίκανων
και φαύλων.
5. Η αξιολόγηση να εφαρµοστεί, σύµφωνα µε επιστηµονικά κριτήρια και µε βάση τη διεθνή εµπειρία, σε
όλα τα πανεπιστήµια, τµήµατα και σχολές. Πανεπιστήµια που πληρούν τα επιστηµονικά κριτήρια
απολαµβάνουν προνοµιακής µεταχείρισης από την πολιτεία, όσα υστερούν υφίστανται κυρώσεις.
6. Να καταργηθεί το µοναδικό σύγγραµµα ως αντιεπιστηµονικό και να αντικατασταθεί µε πολλαπλές
βιβλιογραφικές προτάσεις. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οι πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες να
εκσυγχρονιστούν και να εµπλουτιστούν µε τη σύγχρονη ββλιογραφία και τεχνολογική υποδοµή.
7. Να αναθεωρηθεί εκ βάθρων ο θεσµός του πανεπιστηµιακού ασύλου. Πανεπιστηµιακό άσυλο σηµαίνει
προστασία της πανεπιστηµιακής κοινότητας και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών. ∆εν σηµαίνει την
κάλυψη και προστασία εγκληµατιών και εγκληµατικών πράξεων.
Η Κίνηση Πολιτών διαπιστώνει ότι παρά τις επανειληµµένες υποσχέσεις το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει
αναλάβει καµία πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αλλαγής του θεσµικού πλαισίου για τα ΑΕΙ. Στην
προεκλογική περίοδο που αρχίζει το φθινόπωρο ριζικές αλλαγές όπως αυτές που απαπτούνται είναι
δύσκολο να δροµολογηθούν. Από την άλλη µεριά η προεκλογική περίοδος είναι µία µεγάλη ευκαιρία για
τα πολιτικά κόµµατα να θέσουν τις βάσεις συγκλίσεων που µπορούν να υλοποιηθούν µετεκλογικά.

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: µια ελληνική ευρεσιτεχνία
αναδηµοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 11 Μαΐου 2003
Σε λίγες µέρες γίνονται εκλογές για την ανάδειξη των νέων πρυτανικών αρχών στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Στις εκλογές αυτές έχουν δικαίωµα ψήφου οι διδάσκοντες όλων των βαθµίδων, εκπρόσωποι
των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού.
Ακούγεται ωραία η δηµοκρατία στα πανεπιστήµια, ακόµη περισσότερο µάλιστα στα δικά µας που
κουβαλούν πολλές τραυµατικές εµπειρίες από ένα σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Μόνο που στην πράξη
τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά. Η δηµοκρατία, όπως εφαρµόζεται στα ελληνικά πανεπιστήµια,

συµβάλλει εν πολλοίς στην απαξίωση της.
Στις πρυτανικές εκλογές, καθοριστικό ρόλο έχουν οι ψήφοι των φοιτητών - ή για την ακρίβεια, των
εκπροσώπων τους που ορίζονται από τις παραταξιακές οργανώσεις. Και να θυµίσουµε ότι στις
φοιτητικές εκλογές συµµετέχει πλέον µόνο µια µειοψηφία των φοιτητών.
Η σύνθεση του εκλογικού σώµατος οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα στην αναζήτηση του κοµµατικού
χρίσµατος από τους υποψήφιους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις. Υπάρχουν βεβαίως και οι εξαιρέσεις
στον κανόνα, αλλά δεν παύουν να είναι εξαιρέσεις. Έτσι, το πανεπιστήµιο ενσωµατώνεται βαθµιαία στο
πελατειακό µας σύστηµα µε όλα του τα δυσάρεστα παρεπόµενα.
Όσοι πολιτικοί µας δεν µπορούν να δουν πέρα από τη µύτη τους, προφανώς χαίρονται µε αυτήν την
εξέλιξη, εξασφαλίζοντας έτσι έναν ακόµη χώρο για µια συνήθως στείρα κοµµατική αντιπαράθεση, αλλά
και ένα χώρο προνοµιακό για την άσκηση πολιτικής πατρωνίας. Οι συνδικαλιστές των φοιτητικών
οργανώσεων περνούν διαδοχικές εξετάσεις για την περαιτέρω κοµµατική τους ανέλιξη - και το ίδιο
άλλωστε κάνουν και αρκετοί πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι που προσβλέπουν σε µια πολιτική
σταδιοδροµία.
Η πολιτική φιλοδοξία είναι προφανώς απόλυτα θεµιτή. 'Οταν όµως ο χώρος της ανώτατης παιδείας - και
της παιδείας γενικότερα- µετατρέπεται σε κοµµατικό κλωτσοσκούφι, τότε τα πανεπιστήµια υποφέρουν
και υποβαθµίζονται. ∆εν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι κανένα σοβαρό πανεπιστήµιο της
αλλοδαπής δεν σκέφθηκε µέχρι σήµερα να εφαρµόσει αυτήν την προωθηµένη µορφή δηµοκρατίας ως
προς την εσωτερική λειτουργία και διοίκηση, στην οποία φαίνεται να είµαστε εµείς οι πρωτοπόροι. Περί
ελληνικής ευρεσιτεχνίας πρόκειται, που κανένας άλλος δεν φαίνεται πρόθυµος να αντιγράψει.
Το θεσµικό πλαίσιο που υιοθέτησε ο Έλληνας νοµοθέτης για τα πανεπιστήµια, σε συνδυασµό µε τα
κυρίαρχα πολιτικά ήθη και έθιµα (δεν είναι σίγουρα άµοιροι ευθυνών και οι πανεπιστηµιακοί),
ενθαρρύνει περισσότερο τη συντεχνιακή συµπεριφορά και τη συναλλαγή (στα όρια του εκµαυλισµού σε
ένα σύστηµα που έχει υποχρεωτικά έντονο το στοιχείο της ιεραρχίας) και λιγότερο την ποιοτική
αναβάθµιση των προϊόντων που θα έπρεπε να παράγουν τα πανεπιστήµια, δηλαδή παιδεία και έρευνα..
Ας δώσουµε µερικά παραδείγµατα. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπως και άλλα πανεπιστήµια της χώρας,
δεν διαθέτει ακόµη εσωτερικό κανονισµό, τον οποίο χρειάζεται ακόµη και το µικροµάγαζο της γειτονιάς
για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Και έτσι το Πανεπιστήµιο παραµένει έρµαιο της αυθαιρεσίας των
πολλών ή των ολίγων. Η συστηµατική κατάχρηση του πανεπιστηµιακού ασύλου από µεµονωµένα µέλη
της πανεπιστηµιακής κοινότητας ή και απέξω αποτελεί ένα ακόµη πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα.
Όµως οι πρυτανικές αρχές, η µια µετά την άλλη, αδυνατούν να δώσουν λύση µε τον φόβο ότι θα χάσουν
κάποιες ψήφους φοιτητικών παρατάξεων στις επόµενες εκλογές ή ότι θα χρειασθεί να διαχειρισθούν µια
κρίση. Και τα τραύµατα κακοφορµίζουν στο σώµα του πανεπιστηµίου.
Η συστηµατική αξιολόγηση του πανεπιστηµιακού έργου παραµένει ακόµη όνειρο απατηλό, η ήρα µε το
στάρι συνυπάρχουν γιατί κανένας δεν τολµάει να γίνει δυσάρεστος (άλλωστε δηµοκρατία για τους
πολλούς σηµαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ελέγχεται ή να αξιολογείται), ενώ η ανέλιξη στις
πανεπιστηµιακές βαθµίδες αποκτά ολοένα και περισσότερο δηµοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα, όπως
ορίζεται στην καθηµερινή λειτουργία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Οι χώροι εργασίας είναι
συνήθως δυσάρεστοι έως απαράδεκτοι και παντελώς ανυπεράσπιστοι στα ορµεµφυτα και τα
ψυχοπαθολογικά προβλήµατα του οποιουδήποτε.
Το πανεπιστήµιο δεν ανήκει αποκλειστικά στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας, δηλαδή τους
διδάσκοντες και διδασκόµενους, καθώς και το διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι µε εσωτερικές
δηµοκρατικές διαδικασίες µπορούν να αποφασίζουν τα του οίκου τους. Αλλά ούτε και αυτό συµβαίνει
ακριβώς µε τα ελληνικά πανεπιστήµια. Μια κατ'εξοχήν λαϊκίστικη αντιµετώπιση της δηµοκρατίας
συνοδεύεται από τη συνεχιζόµενη στενή εξάρτηση των πανεπιστηµίων από το υπουργείο Παιδείας. Η
περίφηµη αυτονοµία περιορίζεται µάλλον στους τύπους και δυστυχώς φαίνεται ότι ένας σηµαντικός
αριθµός διδασκόντων δεν επιθυµεί την ουσιαστική αυτονοµία των πανεπιστηµίων. Η εξήγηση είναι
µάλλον απλή. Η αυτονοµία συνεπάγεται αξιολόγηση και ανταγωνισµό, που συνήθως έρχονται σε
αντίθεση µε το βόλεµα, ενώ το πελατειακό κράτος ανταµείβει διαφορετικού είδους δεξιότητες.
Τα πανεπιστήµια παράγουν ένα πολύ σηµαντικό δηµόσιο αγαθό και χρηµατοδοτούνται από τον
φορολογούµενο πολίτη αυτής της χώρας. Αποτελεί, λοιπόν, ευθύνη και χρέος της πολιτείας να
δηµιουργήσει τις συνθήκες για τη σωστή λειτουργία τους. Εκσυγχρονισµός σηµαίνει τοµές και ρήξεις µε
κατεστηµένα και συντεχνιακά συµφέροντα. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν είχαµε πολλές ενδείξεις ότι η
πολιτεία ενδιαφέρεται για έναν ουσιαστικό εκσυγχρονισµό της ανώτατης παιδείας.
∆εν θα έπρεπε ;
Κατά τα άλλα, ο καθένας µας θα κάνει την προσωπική του επιλογή στις πρυτανικές εκλογές στις 14
Μαίου. Ας ελπίσουµε ότι µέσα σε αυτό το ασφυκτικό κανονιστικό πλαίσιο που συνεχίζει να επιβάλει η
πολιτεία στα πανεπιστήµια της χώρας θα τολµήσουν οι νικητές των εκλογών να προωθήσουν την
ακαδηµαϊκή ποιότητα και την αξιοκρατία µαζί µε τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα στη διοίκηση.
Και ας σπάσουν επιτέλους και µερικά αυγά. Αλλιώς δεν γίνεται η οµελέτα.

Υπογράφουν οι:
Χαράλαµπος Μουτσόπουλος, Λεωνίδας Κ.Ρεσβάνης και Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητές στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών.

ΟΜΑ∆Α ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ1ΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:
Μια µικρή οµάδα µε µεγάλα όνειρα
Η Οµάδα Φοιτητικής Εθελοντικής Αιµοδοσίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ο.Φ.Ε.Α.Κ.) µε αφορµή τη
συµπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση της διοργάνωσε µια σειρά εκδηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης
από τις 12 έως τις 16 Μαίου 2003 οι οποίες κρίθηκαν εξαιρετικά επιτυχείς. Οι επετειακοί εορτασµοί
δίνουν πάντα την αφορµή για αναµνήσεις, απολογισµούς αλλά προπάντων για νέες προσεγγίσεις και
στόχους. Είναι πραγµατική χαρά για µας και ευχαριστούµε θερµά την "Κίνηση Πολιτών για µια Ανοιχτή
Κοινωνία" που µας προέτρεψε να παρουσιάσουµε τις δραστηριότητες της οµάδας µας. Ειλικρινά,
αισθανόµαστε την ανάγκη να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας σε όλους όσους εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για την οµάδα µας από τα πρώτα της βήµατα και ιδιαίτερα ευχαριστούµε τους συµφοιτητές
µας που έδωσαν αίµα, προσφέροντας σε άγνωστους πάσχοντες ένα πραγµατικό δώρο ζωής!
Η Οµάδα Φοιτητικής Εθελοντικής Αιµοδοσίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΟΦΕΑΚ) είναι µια οµάδα που
ένωσε µεταξύ τους, ανθρώπους διαφορετικούς σε µια κοινή πορεία. Στην ΟΦΕΑΚ γίναµε αιµοδότες.
Γίναµε φίλοι. Ονειρευτήκαµε ένα πιο ανθρώπινο σύστηµα υγείας. Επιτρέψετε µας να γυρίσουµε τον
χρόνο πίσω. Η ιδέα της δηµιουργίας της οµάδας µας ξεκίνησε από συνέδριο που συνδιοργανώθηκε στα
Ιωάννινα από τη Φοιτητική Οµάδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (ΦΟΕΑ) και
την "Κίνηση Πολιτών για µια Ανοικτή Κοινωνία" τον Απρίλιο του 2002. Συνειδητοποιώντας το πρόβληµα
της ανεπάρκειας αίµατος προσπαθήσαµε γεµάτοι ενθουσιασµό να
κινητοποιήσουµε στο δικό µας Πανεπιστήµιο τη σύσταση ανάλογης οµάδας. Είχαµε πολύ µεγάλη
αγωνία για το αν θα υπάρξει ανταπόκριση. Προσπαθήσαµε εξ αρχής να αναδείξουµε µιαν άλλη οπτική
της καθηµερινότητας στα πανεπιστηµιακά πράγµατα. Μιλήσαµε για έµπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη,
δειλά στην αρχή, φοβούµενοι µήπως το θεωρούµενο κλίµα της έλλειψης χρόνου, του ατοµικισµού και
της αδιαφορίας διακρίνει και τον φοιτητικό µικρόκοσµο. Ευτυχώς, η ιδέα διαδόθηκε σαν ηλεκτρικός
σπινθήρας και η Ο.Φ.Ε.Α.Κ περίπου ένα µήνα µετά είχε ανοίξει τα φτερά της!
Στις 17 Μαίου του 2002 πραγµατοποιήθηκε η ιδρυτική πράξη της οµάδας µας στο τµήµα Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΠΚ) από λίγους τελειόφοιτους. Σήµερα, η ΟΦΕΑΚ αριθµεί περισσότερα από
100 µέλη, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και µέλη διδακτικού προσωπικού από όλα τα
τµήµατα του ΠΚ στο Ηράκλειο αλλά και ενεργούς πολίτες που ως συνδεδεµένα µέλη στάθηκαν στο
πλευρό µας. Από λίγα ή περισσότερα χρήµατα ο καθένας αγοράσαµε τα απαραίτητα. Επιστρατεύσαµε
φίλους, γνωστούς, τις οικογένειες µας και ο καθένας στο βαθµό που µπορούσε έβαζε το λιθαράκι του για
να προχωρήσουµε. Μέχρι σήµερα έχουν διοργανωθεί εφτά ηµέρες εθελοντικής αιµοδοσίας πάντα σε
συνεργασία µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου µε την µονάδα αιµοδοσίας του οποίου
υπάρχει άψογη συνεργασία. Προσπαθήσαµε να είµαστε δίπλα στους καινούριους αιµοδότες για να
κρατήσουµε µακριά οποιονδήποτε φόβο, που είναι λογικό να νιώθει κανείς την πρώτη φορά που δίνει
αίµα. Επειδή ακριβώς θέλουµε να διατηρηθεί
στο ακέραιο ο εθελοντικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων µας, δεν διατηρούµε τράπεζα αίµατος.
Η ΟΦΕΑΚ κατάφερε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα
- να οργανωθεί (δηµιουργία καταστατικού, συγκρότηση διοικητικού συµβουλίου, δηµιουργία λογότυπου
της οµάδας, κατασκευή ιστοσελίδας, τύπωση αιτήσεων εγγραφής και εντύπων για τις δραστηριότητες
µας, σύσταση οµάδων εργασίας, διατήρηση αρχείων αιµοδοτών και ηµερολογίων εργασιών, δηµιουργία
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ηλεκτρονικής λίστας επικοινωνίας της
ΟΦΕΑΚ)
- να δραστηριοποιηθεί στον αιµοδοτικό χώρο ενηµερώνοντας τους φοιτητές (έντυπα µε οδηγίες προς
τους αιµοδότες, εννιά διαφορετικές αφίσες, φυλλάδια για τις αιµοδοσίες, ενηµερωτικές οµιλίες µε
οπτικοακουστικά µέσα σε όλα τα τµήµατα του ΠΚ και ξεχωριστές οµιλίες στους πρωτοετείς, συναντήσεις
ενηµέρωσης νέων µελών, ενηµερωτικές επιστολές) και προσπαθώντας να καταστήσει την πράξη της
αιµοδοσίας πιο ευχάριστη (ενθάρρυνση και προσωπική επαφή µε τους αιµοδότες, αναµνηστικά δώρα,
εκπτώσεις σε καταστήµατα, δωρεαν σίτιση στις φοιτητικές λέσχες την ηµέρα της αιµοδοσίας, διανοµή
των αιµοδοτικών δελτίων)
- να καλύψει σε αίµα έκτακτες ανάγκες του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου αλλά και άλλων
νοσοκοµείων εκτός Κρήτης όπου βρέθηκαν ασθενείς των οποίων οι συγγενείς δεν µπορούσαν να

αιµοδοτήσουν.
- να προβάλει τις δραστηριότητες
της στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης (σποτ στο ραδιόφωνο σε σύνεργασία µε τη ραδιοφωνική οµάδα του
ΠΚ, ανακοινώσεις των αιµοδοσιών σε ραδιοφωνικές εκποµπές, άρθρα σε τοπικές εφηµερίδες,
συνέντευξη τύπου, δελτία τύπου)
- να ξεκινήσει την οργάνωση υλικού γύρω από την αιµοδοσία (ταξινόµηση αρθρογραφίας σχετικής µε
την αιµοδοσία/αιµατολογία και συναφών εντύπων άλλων οµάδων και φορέων, συγγραφή πρωτότυπων
επιστηµονικών εργασιών από φοιτητές Ιατρικής, συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
από φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού για την
διαδικασία της αιµοδοσίας σε συνεργασία µε τη φωτογραφική οµάδα του ΠΚ)
- να επικοινωνήσει µε εθελοντικές οµάδες αιµοδοσίας και άλλους πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και µε
τις τοπικές αρχές µε αποτέλεσµα σε λίγους µήνες να γίνει γνωστή και εκτός της πανεπιστηµιακής
κοινότητας και να αποσπάσει θετικά σχόλια από ανθρώπους και φορείς µε αναγνωρισµένη κοινωνική
δράση.
- να διοργανώσει κοινωνικές εκδηλώσεις και συναντήσεις για την σύσφιξη προσωπικών σχέσεων των
µελών της οµάδας
- να συµµετέχει σε κοινωνικά δρώµενα (αντιπολεµική αιµοδοσία και συµµετοχή σε συγκέντρωση κατά
του πολέµου στο Ιράκ, συµµετοχή στις εκδηλώσεις για τον εορτασµό 25 χρόνων από την ίδρυση του
ΠΚ)
- να συµµετέχει µεταξύ ανώτατων ιδρυµάτων της χώρας στην προσπάθεια δηµιουργίας πανελληνίου
δικτύου φοιτητικής εθελοντικής αιµοδοσίας.
Επίσης λάβαµε σχετική άδεια από την δευτεροβάθµια εκπαίδευση και προετοιµάζουµε πρόγραµµα
ενηµέρωσης για την εθελοντική αιµοδοσία στα Λύκεια του νοµού, ξεκινώντας από το 11ο Λύκειο
Ηρακλείου, όπου πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική οµιλία και εκδήλωση προς τιµήν του νεότερου
εθελοντή αιµοδότη της οµάδας µας που είναι τελειόφοιτος µαθητής του σχολείου αυτού. Ακόµη, έχουν
γίνει τα πρώτα βήµατα ώστε από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε
πρόγραµµα ενηµέρωσης και πρόληψης της µεσογειακής αναιµίας στους συµφοιτητές µας. Ανάµεσα στις
προτεραιότητες µας είναι η δηµιουργία παραρτήµατος στο Ρέθυµνο ενώ απώτεροι στόχοι είναι η
ενασχόληση µας µε τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς µυελού των οστών και των µεταµοσχεύσεων
ιστών και οργάνων. Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι αυτό της στέγασης.
Επιλύνοντας το, είναι σίγουρο ότι η οµάδα θα µπορέσει να οργανωθεί ακόµη καλύτερα.
Ως οµάδα πιστεύουµε ότι οι φοιτητές µπορούµε να συντελέσουµε στην κάλυψη των αναγκών της χώρας
µας σε αίµα. Είναι πεποίθηση µας πως ο κόσµος γίνεται πιο όµορφος όταν οι άνθρωποι θέλουν! Το
πέρασµα µας από όλα εκείνα που δυσχεραίνουν µια καινούρια οµάδα και το γεγονός ότι αυτά τα λίγα
που έχουµε να επιδείξουµε τα καταφέραµε διατηρώντας την αυτονοµία µας και τις αξίες µας, µας γέµισε
εµπειρίες, ρεαλισµό και αισιοδοξία. Ως επίσηµος πια σύλλογος του πανεπιστηµίου Κρήτης, πιο
οργανωµένοι και πιο σίγουροι τολµούµε να υπερηφανευτούµε:

Για τις όµορφες ηµέρες αιµοδοσίας και τους 257 αιµοδότες.
Για τα ιδανικά που αγωνιζόµαστε να περισώσουµε.
Για τους νέους ανθρώπους που συνεχίζουν να ονειρεύονται.
Η ανεπάρκεια αίµατος λύνεται. Και η λύση είµαστε εµείς. Οι νέοι αιµοδότες. Οι νέοι άνθρωποι,
ανεξαρτήτου ηλικίας.
Ευχαριστούµε

Το όνοµα µου είναι Παναγιώτης Παπαδηµητρίου. Είµαι από την Πάτρα και
εκεί µένω. Το θέµα µου είναι οι µεταγγίσεις αίµατος µετά από ένα ατύχηµα
πον είχα στην εργασία µου όταν ήµουν 17 ετών. Στις 27.8.1968 εργαζόµουν
στην κατασκευή ανελκυστήρων. Ξαφνικά µετά από προσπάθεια να µπω στην
καµπίνα που ήταν υπερυψωµένη στον 6ο όροψο, βρέθηκα στο κενό του
φρεατίου. Εκεί βεβαία δεν κατάλαβα τίποτα. Μεταφέρθηκα στο πρώτο
βοηθειών και συνέχεια στο νοσοκοµείο της πόλης. Μετά από µεγάλη
προσπάθεια των γιατρών και ιδιαίτερα του γιατρού τότε Κυρίου Παναγιώτη
Καργάκου, διαπιστώθηκε ότι είχα ρήξη σπληνός. Ακολούθησε χειρουργείο
επτά (7) ωρών και όπως ήταν φυσικό είχα χάσει πολύ αίµα. Οι γονείς µου
τότε έψαχναν να βρουν αίµα. Αποτάθηκαν στο κέντρο στρατού και εκεί
βρέθηκαν οκτώ (8) στρατιώτες µε επικεφαλής τον συνονόµατο µου
Παπαδηµητρίον Παναγιώτη. ∆εν ξεχνώ ότι η ανάνηψη µου έγινε µετά τις
πρώτες δύο (2) φιάλες αίµατος που πέρασαν µέσα µου, και είδα θολά το αίµα
να στάζει στις φλέβες µου. Συνήλθα χωρίς βεβαία να µπορώ να σηκωθώ,
διότι τα πόδια µου ήταν και είναι κατεστραµµένα, αλλά αυτό είναι δευτερεύον.
Μετά από χρόνια παντρεύτηκα και απέκτησα δύο παιδιά τον Βασίλη και τον
Χριστοφανούρη. Το 1980 διαπιστώθηκε ότι ο Βασίλης έχει µεσογειακή αναιµία
και άρχισε τις µεταγγίσεις..... Εδώ τελειώνοντας θέλω να σας πω, ότι η ζωή
είναι
/ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΙΜΑ
/ ΑΓΩΝΑΣ ΖΩΗΣ
/ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α
/ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ.
Μια σταγόνα αίµα σώζει µία ζωή και µια σπίθα φέρνει καταστροφή!
Παναγιώτης Παπαδηµητρίου Πάτρα 25 Μαίου 2003

Οµάδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας "Αιµοπετάλιο"
Το "Αιµοπετάλιο" είναι µια οµάδα φοιτητών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής, που σκοπό έχει
την προαγωγή του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας.
Στόχος µας είναι η δηµιουργία και οργάνωση ενός δικτύου φοιτητών εθελοντών αιµοδοτών, το οποίο µε
αφετηρία τις σχολές µας προσβλέπουµε να επεκταθεί και σε άλλες
πανεπιστηµιακές σχολές.
Οι δραστηριότητες της οµάδας µας περιλαµβάνουν ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση για το θέµα της αιµοδοσίας, τη διοργάνωση εθελοντικών
αιµοδοσιών, σχετκών εκδηλώσεων κ.α.
Το "Αιµοπετάλιο", ως οµάδα, ξεκίνησε τη δράση του από το χώρο της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τον περασµένο Απρίλιο, µε την
υποστήριξη της Helmsic (Ελληνική Εππροπή ∆ιεθνών Σχέσεων και
Ανταλλαγών Φοπητών Ιατρικής). Σήµερα, µέλη του αποτελούν φοιτητές τόσο
της Ιατρικής, όσο και της Οδοντιατρικής και της Νοσηλευτικής.
Αφετηρία της προσπαθειάς µας αποτέλεσε η γνωριµία µας µε τη Φ.Ο.Ε.Α.
(Φοιτητική Οµάδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, η οποία δραστηριοποιείται
εδώ και 22 ολόκληρα χρόνια σε θέµατα αιµοδοσίας και δωρεάς µυελού των οστών και οργάνων. Η
πρώτη επαφή µας µε το έργο της Φ.Ο.Ε.Α. πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την άνοιξη του 2002, σε
τρίµερη εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τη Φ.Ο.Ε.Α. και την Κίνηση Πολιτών για µια Ανοιχτή
Κοινωνία. Η Κίνηση Πολιτών για µια Ανοικτή Κοινωνία είναι Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 1989. Σκοπός του είναι η προαγωγή των αξιών της κοινωνίας
πολιτών, η ανάδειξη του ρόλου του πολίτη ως υποκειµένου της πολιτικής ζωής και ως ενεργού
συµµέτοχου στη λειτουργία ενός σύγχρονου πολιτικού συστήµατος, η δηµιουργία ενός βήµατος
ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ του ενεργού πολίτη και της πολιτικής ηγεσίας.
Οι µεγάλες ανάγκες αίµατος στη χώρα µας, που ανέρχονται σε 600.000 µονάδες αίµατος το χρόνο,
καλύπτονται από εθελοντές αιµοδότες σε ποσοστό µόλις 40%. Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε αφορµή
για την ευαισθητοποίησή µας. Ως φοιτητές των σχολών επιστηµών υγείας θεωρήσαµε απαραίτητο να
δραστηριοποιηθούµε στο χώρο της αιµοδοσίας κατανοώντας τα προβλήµατα που συναντούν οι

ασθενείς και οι συγγενείς τους στην ανάγκη µετάγγισης. Άλλωστε, η κάλυψη των αναγκών αίµατος από
εθελοντές αιµοδότες θα πρόλαβει τις δυσάρεστες καταστάσεις που δηµιουργεί η έλλειψή του και στις
οποίες µπορεί όλοι να βρεθούµε κάποια στιγµή.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο το 5% των ατόµων που µπορούν να δώσουν αίµα είναι εθελοντές
αιµοδότες, όταν σε κάθε νοσοκοµείο κατά µέσο όρο 2 στους 10 ασθενείς χρειάζονται µετάγγιση. Το αίµα
είναι απαραίτητο:
o Στους χιλιάδες τραυµατίες των τροχαίων ατυχηµάτων.
o Στα άτοµα που πάσχουν από µεσογειακή αναµία, στην πλειοψηφία τους παιδιά.
o Σε ασθενείς µε ογκολογικά προβλήµατα, π.χ. λευχαιµίες, ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται σε
χηµειοθεραπείες.
o Σε όσους πάσχουν από συγγενείς ελλείψεις παραγόντων πήξης π.χ. αιµορροφιλία.
o Σε αξιόλογη απώλεια αίµατος κατά τη διαρκές χειρουργικής επέµβασης.
Η πρώτη Ηµέρα Εθελοντικής Αιµοδοσίας πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το τµήµα αιµοδοσίας
του Λαϊκού Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών. Χώρος της αιµοδοσίας ήταν το Παπουλάκειο Αναγνωστήριο
της Ιατρικής Σχολής και ηµεροµηνία η 7η Νοεµβρίου 2002. Η ανταπόκριση ήταν µεγάλη καθώς
συγκεντρώθηκαν 98 µονάδες αίµατος, ενώ πολλοί φοιτητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ενεργό
συµµετοχή στην οµάδα.
Ακολούθησε ∆ιήµερο Εθελοντικής Αιµοδοσίας την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2003, πάλι στο
Αναγνωστήριο της Ιατρικής Σχολής µε τη συλλογή 201 µονάδων αίµατος αυτή τη φορά.
Η τελευταία εκδήλωση της οµάδας µας ήταν το ∆ιήµερο Εθελοντικής Αιµοδοσίας που
πραγµατοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή, την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Μαΐου 2003, σε συνεργασία µε
το "Καλειδοσκόπιο" (µη κερδοσκοπικός επικοινωνιακός όµιλος) και οδήγησε στη συγκέντρωση 165
µονάδων αίµατος καθώς και την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος από φοπητές της Φιλοσοφικής για
δηµιουργία "Αιµοπεταλιακού πυρήνα" στη σχολή τους.
Ευχαριστούµε θερµά την Κίνηση Πολιτών για τη συµπαράσταση της στην προσπάθεια µας και την
πολύτιµη βοήθεια που µας παρείχε στα πρώτα βήµατα της δράσης µας.

Το πρόβληµα της υλίος των µονάδων επεξεργασίας των αστικών και βιοµηχανικών υγρών
αποβλήτων.
Οι µανάδες επεξεργασίας των υγρών βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων καθαρίζοντας το νερό από
τους ρύπους στη ουσία µεταφέρουν τη ρύπανση στην παραγόµενη λάσπη, δηµιουργώντας νέο
περιβαλλοντικό πρόβληµα διάθεσης της στο περιβάλλον.
Το ηµίρρευστο κατάλοιπο των βιολογικών καθαρισµών απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία προκειµένου να
διατεθεί µε ασφάλεια για τη δηµόσια υγεία και τη προστασία του περιβάλλοντος.
Εκτιµάται ότι η παραγόµενη λάσπη των βιολογικών καθαρισµών στη χώρα ανέρχεται σε 99.000 τόνους
ετησίως και µετά τη καθολική εφαρµογή των βιολογικών καθαρισµών στη χώρα, θα φθάσει τους 170.000
τόνους. Οι ρύποι που περιέχονται στις λάσπες διακρίνονται σε:
- Τοξικά µέταλλα, όπως Κάδµιο, Υδράργυρος, Χρώµιο
- Οργανικούς ρύπους όπως ∆ιοξίνες Φουράνια, ∆ιφαινύλια (γνωστά και ως Κλοφέν), πολυαρωµατικές
ενώσεις και πλήθος άλλων χηµικών ουσιών που φθάνουν τις 6000 και
- Παθογόνους οργανισµούς, οι οποίοι είναι πρόξενοι σοβαρών µολυσµατικών ασθενειών σε
εργαζοµένους και περιοίκους σε περιοχές διάθεσης λάσπης. Η παραγόµενη λάσπη στην ΕΕ διατίθεται
µετά από κατάλληλη επεξεργασία ως βελτιωτικό εδάφους στη γεωργία ή ως πηγή ενέργειας. Η απόθεση
της σε χώρους σκουπιδιών θα πρέπει προοδευτικά να περιορισθεί σύµφωνα µε τη νέα Κοινοτική Οδηγία
για ΧΥΤΑ.
Σύµφωνα µε µελέτες της ΕΕ το 70% των παραγοµένων λασπών δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλούς
διασποράς στη γεωργική γη, εξ αιτίας των προαναφερθέντων ρύπων και της ισχύουσας κοινοτικής
νοµοθεσίας.
Σύµφωνα µε πρόσφατη (2002) µελέτη της Αµερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
(www.biomedcentral.com) κάτοικοι σε απόσταση χιλιοµέτρου από διάθεση λάσπης στο έδαφος
παρουσίαζαν ερεθισµούς εκτιθέµενοι σε πνέοντες ανέµους από τη περιοχή απόθεσης.
Από 54 άτοµα κάθε τέταρτος προσβλήθηκε από σταφυλόκοκκο (S aureus) και δύο άτοµα πέθαναν.

Μελέτη της ΕΕ σχετικά µε τους παθογόνους οργανισµούςτης λάσπης διαπιστώνει εκτός από παθογόνα
βακτήρια την ύπαρξη ιών και πλήθος άλλων επικινδύνων µικροοργανισµών.
Η διάθεση µετά από απολύµανση της λάσπης σε ΧΥΤΑ µόνο σαν προσωρινή λύση µπορεί να θεωρηθεί,
δεδοµένης της κοινοτικής νοµοθεσίας και της πρόσφατης εµπειρίας της χωµατερής στα Λιόσια.
Σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες του ΕΜΠ και του TEE η λάσπη της Ψυτάλλειας ήταν η αιτία της
κατάρρευσης των απορριµµάτων του ΧΥΤΑ και της καταστροφής µέρους του εργοστασίου παραγωγής
καυσίµου υλικού από το χαρτί και τα πλαστικά των αποβλήτων(ΡΟΡ).
Η µεταφορά της Λάσπης (πρωτογενής καθίζηση) από την Ψυτάλλεια µε ανοικτά φορτηγά θα έπρεπε να
είχε αποφευχθεί γιατί απειλεί τη δηµόσια υγεία καθ' όλη τη διαδροµή από το Πειραιά στα Λιόσια.
Απόδειξη του προβλήµατος αποτελεί η διαµαρτυρίες των κατοίκων του Περάµατος από τη "προσωρινή
απόθεση της Λάσπης στη Ψυτάλλεια.
∆ιαµαρτυρίες για συµπτώµατα ανάλογα των περιγραφοµένων από τη µελέτη της EPA/US.
Η ενεργειακή αξιοποίηση της Λάσπης είναι για την Αθήνα τουλάχιστον η αποµένουσα λύση. Στη
Γερµανία το πλείστον των Λασπών καίγονται σε µονάδες παραγωγής Ηλεκτρισµού.
Στην Αθήνα και τις λοιπές µεγάλες πόλεις είναι δυνατή η καύση της αφυδατωµένης λάσπης (<30%) σε
βιοµηχανικούς κλιβάνους µε ή χωρίς άλλα απορρίµµατα.
Αποδοτικότερα για το περιβάλλον και την οικονοµία είναι δυνατή η παραγωγή βιοαερίου από τη ζύµωση
λάσπης χωρίς ή και µε άλλα οργανικά απόβλητα, για τη παραγωγή ενέργειας. Η µέθοδος περιορίζει τη
ποσότητα της προς διάθεση λάσπης στο 40% µόνο και µπορεί να καλύψει µέχρι το 50% της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταναλώνει µία µονάδα βιολογικού καθαρισµού, επιτυγχάνοντας σοβαρή µείωση του
κόστους λειτουργίας της. Παρά τη µείωση που επιτυγχάνεται το πρόβληµα της διάθεσης του υπολοίπου
παραµένει. Και στη περίπτωση αυτή η καύση σε βιοµηχανικούς κλιβάνους είναι η προσφορότερη λύση.
∆υστυχώς η απόθεση σε χωµατερές και επί το ευγενικότερο σε ΧΥΤΑ εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα ως η
φθηνότερη λύση, για να αποδειχθεί στο Κουρουπητό και στην Αττική η επαχθέστερη διασύροντας τη
χώρα µε την ευρωκαταδίκη και προοιωνίζει την επόµενη ύστερα από τη νέα καταγγελία της ΕΕ για τις
1500 χωµατερές, (βλ. ιστοσελίδα της ΕΕ: www.europa.eu.int/comm/environment)
Είναι καιρός να αναζητήσουµε άλλες προσφορότερες λύσεις από το να αντιδικούµε για τους νέους
θνησιγενείς διάσπαρτους στην Αττική.
Μια απλή ανάγνωση του κοινοτικού δικαίου πείθει και τον πλέον αδαή για το πως έπρεπε να
αξιοποιήσουµε τα Κοινοτικά Πακέτα.
Η Κίνηση Πολιτών πιστεύει ότι δεν είναι αργά.

