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Μερικές σκέψεις για την αξιολόγηση των Πανεπιστηµίων 
και των Πανεπιστηµιακών 

 

Είναι ενδιαφέρων και κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο πολλοί από τους 
πανεπιστηµιακούς δασκάλους (και όχι µόνο), µε καλές προθέσεις, αντιµετωπίζουµε 
την κρίση του δηµόσιου πανεπιστήµιου στην χώρα µας. Προβάλλοντας ως αίτηµα την 
ανάγκη εκσυγχρονισµού του πανεπιστηµίου, υποστηρίζεται ότι αρκετά από τα  
προβλήµατα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µπορούν µάλλον εύκολα να 
αντιµετωπιστούν µε απλές τεχνικές λύσεις και παρεµβάσεις στα ίδια τα πανεπιστήµια, 
όπως αυτή της αξιολόγησης, χωρίς όµως να κρίνεται απαραίτητο να  συζητηθεί  το 
ίδιο το περιεχοµένου της αξιολόγησης. Έτσι συχνά πολλοί από εµάς τείνουµε να 
συµπεριφερόµαστε ως µια φωτισµένη µειοψηφία που γνωρίζει την «αντικειµενική 
αλήθεια», η οποία δεν είναι αντιληπτή από τους πολλούς. Αρκεί απλά να 
ξεριζώσουµε τους θύλακες της παράδοσης που αντιδρούν στον εκσυγχρονισµό του 
πανεπιστηµίου (και γενικότερα της κοινωνίας), ώστε να επιτύχουµε την αναβάθµισή 
του. Το περιεχόµενό του εκσυγχρονισµού των πανεπιστηµίων θεωρείται δεδοµένο, ως 
κάποιο αξιακά ουδέτερο πρότυπο-ιδανικό, που  συγκεκριµένα τµήµατα της κοινωνίας 
δεν µπορούν να το κατανοήσουν ή έχουν συγκεκριµένους λόγους και συµφέροντα να 
αντιδρούν σε αυτό. Αποφεύγουµε έτσι να µπαίνουµε σε µα ουσιαστική συζήτηση για 
θέµατα που αφορούν το ίδιο το πανεπιστήµιο και τον ρόλο του στην σύγχρονη 
κοινωνία, ή το πώς αντιλαµβάνεται ο καθένας µας την κρίση του πανεπιστήµιου στην 
σηµερινή συγκυρία.  

Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί και ο τρόπος που αντιµετωπίζεται από πολλούς 
συναδέλφους η παρατηρούµενη χαµηλή συµµετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις, 
που οµολογουµένως όλους µας στεναχωρεί και µας προβληµατίζει. Το ζήτηµα αυτό 
αντιµετωπίζεται είτε (κυρίως) ως ατοµικό πρόβληµα των ίδιων των φοιτητών (λόγω 
ανωριµότητας, έλλειψης ευθύνης κλπ) είτε/και ως πρόβληµα του κάθε τµήµατος 
(επάρκειας δική µας ή υποδοµής), αγνοώντας ότι είναι ένα συνολικό φαινόµενο που 
παρατηρείται στην συντριπτική πλειοψηφία των τµηµάτων στην Ελλάδα. Η εστίασή 
µας όµως στο δέντρο (και ακόµα χειρότερα σε κάποιο κλαδάκι του δέντρου) µας 
κάνει να χάνουµε το δάσος. Πιστεύουµε ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος 
έγκειται συχνά στην υιοθέτηση µιας απλής τεχνικής λύσης (αξιακά ουδέτερης και 
άρα ουδόλως αµφισβητήσιµης) όπως αυτή της υποχρεωτικής παρακολούθησης, χωρίς 
φυσικά να αναρωτιόµαστε τι έχουµε να κερδίσουµε εάν γεµίσουµε τεχνικά τις 
αίθουσες µε ένα αδιάφορο και πνευµατικά απόν ακροατήριο. Αποποιούµαστε δηλαδή 
τα επιστηµονικά εργαλεία που χρησιµοποιούµε για να αναλύσουµε και να 
ερµηνεύσουµε τα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα και να καταφεύγουµε σε 
αυθόρµητες, και συχνά κατασταλτικού τύπου λύσεις (µε αιτιολογίες που στηρίζονται 
σε προσωπικές εκτιµήσεις και εµπειρίες ή δηµοσιογραφικού τύπου αναλύσεις και όχι 
σε εµπεριστατωµένη και διεξοδική διερεύνηση του προβλήµατος). ∆εν µας 
απασχολεί η ανάπτυξη ενός διαλόγου για το τι συµβολίζει το πανεπιστήµιο σήµερα, 
ποιος είναι ο πραγµατικός του ρόλος στην κοινωνία, σε τι αποσκοπούν οι σχετικές 
µεταρρυθµίσεις στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που προωθούνται σε εθνικό 
και υπερεθνικό επίπεδο, και πώς όλα αυτά συνδέονται µε το κυρίαρχο πρότυπο 
οργάνωσης της κοινωνίας. Ούτε φροντίζουµε για την ανάπτυξη ενός διαλόγου ως 
προς την αναµόρφωση (και µε τι περιεχόµενο) του εκπαιδευτικού συστήµατος στην 
Ελλάδα. Στην αντιµετώπιση κάθε µεµονωµένου φαινοµένου στην πανεπιστηµιακή 
εκπαίδευση, δεν λαµβάνουµε υπόψη τι συµβαίνει γενικά στις άλλες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης (εκτός από κάποιους αποσπασµατικούς αφορισµούς), ούτε το συνδέουµε 
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µε την ποιότητα και το εκπαιδευτικό ήθος των νέων φοιτητών. Προτείνουµε απλά 
τεχνικές λύσεις για να θεραπεύσουµε ένα σύµπτωµα και δεν επιχειρούµε να 
κατανοήσουµε και, γιατί όχι, να θεραπεύσουµε το αίτιο. Φαινόµενο εξάλλου των 
καιρών είναι και η γενικότερη απροθυµία (ιδιαίτερα στον χώρο των κοινωνικών 
επιστηµών) να µελετήσουµε και να κατανοήσουµε την δοµή και την δυναµικής της 
κοινωνίας, πολύ δε περισσότερο να παρέµβουµε σε αυτή για να την αλλάξουµε. 
Εξάλλου µια τέτοια µελέτη είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ενδεχοµένως να µην 
µπορεί να παράξει τόσες πολλές δηµοσιεύσεις ανά µονάδα χρόνου όσο η ενασχόληση 
µε κάποιο άλλο πρόβληµα. Τα διάφορα λοιπόν κοινωνικά προβλήµατα 
αντιµετωπίζονται πλέον αποσπασµατικά, ως αποµονωµένα, τυχαία ή ασύνδετα 
γεγονότα, που δεν έχουν καµία προφανή σχέση µε την διαδικασία παραγωγής και 
αναπαραγωγής του κυρίαρχου µοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας και της ιδιαίτερης 
έκφρασης που αυτό παίρνει σε κάθε χωρικό επίπεδο αναφοράς.  

Όλα αυτά είναι τεράστια ζητήµατα τα οποία δεν αντιµετωπίζονται µε τηλεγραφικού 
τύπου ανταλλαγές απόψεων, αγνοώντας την κοινωνική δυναµική στην διαµόρφωση 
της σηµερινής κατάστασης. Είναι ενδεικτικό ότι συχνά επιµένουµε σε θέσεις, µε 
δηµοσιογραφικού χαρακτήρα επιχειρήµατα και αναλύσεις, που δυστυχώς δεν έχουν 
τύχει καµίας σοβαρής εµπειρικής τεκµηρίωσης (όπως ότι η ανεργία των πτυχιούχων 
ή/και οι χαµηλές τους αποδοχές οφείλονται στις πληµµελείς γνώσεις που παίρνουν 
στο πανεπιστήµιο).  Παράλληλα, µε την επίδραση της θεωρίας του ανθρώπινου 
κεφαλαίου (µιας ιδιαίτερα ιδεολογικά φορτισµένης άποψης) αντιµετωπίζουµε πλέον 
τον ρόλο της εκπαίδευσης αποκλειστικά ως επένδυση που ως µόνο σκοπό έχει να 
βελτιώσει την ικανότητά µας να βρούµε δουλειά και να αντλήσουµε εισοδήµατα. 
Αγνοούµε παντελώς στον σχετικό διάλογο το ρόλο της εκπαίδευσης στην παραγωγή 
πολιτισµού, στην βελτίωση της αυτοεκτίµησης, στην κατανόηση του κόσµου, στην 
επικοινωνία των ανθρώπων, στην αναπαραγωγή της δεσπόζουσας ιδεολογίας κλπ, 
θέµατα που ήταν προφανή πριν λίγα χρόνια, ακόµα και στο χώρο των συµβατικών 
οικονοµικών. Και φυσικά αυτά είναι ζητήµατα που άπτονται του ρόλου και του 
χαρακτήρα που θέλουµε να έχει και το πανεπιστήµιο στην σύγχρονη κοινωνία. 
Θέλουµε ή όχι να διαφυλάξουµε τον ακαδηµαϊκό και δηµόσιο (και όχι κρατικό όπως 
επιµένουν πολλοί να ονοµάζουν) χαρακτήρα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης;   

Συχνά στο σχετικό διάλογο, το παράδειγµα του αγγλοσαξονικού χώρου αναδύεται ως 
πρότυπο. Στο σηµείο αυτό οφείλω να δηλώσω ότι σαφώς προτιµούσα το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της Αγγλίας πριν από την εισαγωγής της αξιολόγησης. Μου 
προκαλεί όµως έκπληξη ότι χρησιµοποιούµε ως υπόδειγµα ένα σύστηµα το οποίο δεν 
φηµίζεται για τις υψηλές του (ιδιαίτερα όσον αφορά το µέσο όρο) επιδόσεις. Σε 
Αγγλία και ΗΠΑ οι εκπαιδευτικές δαπάνες ανά µαθητή-φοιτητή (αλλά και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ) είναι σχετικά υψηλές (σε σχέση µε τις υπόλοιπες ανεπτυγµένες 
χώρες) ενώ η µέση απόδοση των µαθητών-φοιτητών είναι αρκετά χαµηλή και µε 
τεράστια διασπορά από την µέση τιµή. Επιπλέον τα συστήµατα αυτά (πάντα 
συγκρινόµενα µε αντίστοιχα άλλων χωρών όπως της Φιλανδίας) δηµιουργούν 
τεράστιους αποκλεισµούς και πολώσεις, και αναπαράγουν παρά αµβλύνουν τις 
κοινωνικές ανισότητες (ιδιαίτερα µετά την εισαγωγή της αξιολόγηση σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης). ∆εν µπορώ να καταλάβω µε ποια κριτήρια 
αποτελεσµατικότητας (οικονοµικής ή άλλης) µπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο το 
αγγλοσαξονικό σύστηµα.  

Σχετικά µε την προτεινόµενη «φτηνή-ποσοτική» αξιολόγηση του επιστηµονικού 
έργου των µελών ∆ΕΠ, είναι προφανές ότι αδυνατεί να αποτιµήσει την 
πολυπλοκότητα του ακαδηµαϊκού έργου. Παράλληλα όµως δηµιουργεί πρότυπα 
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συµπεριφοράς και ακαδηµαϊκού ήθους,  καθορίζοντας τους κανόνες επιτυχίας και 
επιβίωσης στον ακαδηµαϊκό χώρο, µε πρακτικές που αντλούνται από τον ιδιωτικό 
τοµέα (ο οποίος αυθαίρετα και αξιωµατικά αναγνωρίζεται ως υγιής και 
αποτελεσµατικός). Ο σύγχρονος ακαδηµαϊκός οφείλει να είναι ανελέητα 
ανταγωνιστικός µε βάση προκαθορισµένα ποσοτικά κριτήρια επιτυχίας. Την ίδια 
στιγµή παύει να µας ενοχλεί εάν και κατά πόσο πλήττεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία 
και η αυτοδιοίκηση των πανεπιστηµιακών σχολών, ούτε εάν µεταλλάσσεται (και προς 
ποια κατεύθυνση) ο παραδοσιακός ρόλος του πανεπιστηµίου και ο ακαδηµαϊκός του 
χαρακτήρας, όπως προέκυψε µέσα από τον διαφωτισµό (ένα τεράστιο κεφάλαιο από 
µόνο του για να συζητηθεί εδώ).  

Λειτουργώντας ως δικηγόρος του διαβόλου θα ήθελα να σχολιάσω τα ποσοτικά 
κριτήρια αξιολόγησης και αποτίµησης του ακαδηµαϊκού έργου που έχουν προταθεί 
σε διάφορα τµήµατα (µε βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας) και να τα 
αντιπαραβάλω µε κάποια άλλα (ποιοτικά και ποσοτικά) που συνήθως αγνοούνται στο 
σχετικό διάλογο. Βέβαια, είναι άξιο απορίας γιατί από την µια τείνουµε να 
χρησιµοποιούµε πολύ σύνθετα µοντέλα ανάλυσης στις  ερευνητικές µας εργασίες 
(ακόµα και για να αποδείξουµε τις πιο αυτονόητες σχέσεις) αλλά επιλέγουµε µια 
πολύ πρωτόλεια ανάλυση µε απλές στατιστικές στην αξιολόγηση των πανεπιστηµίων 
και των µελών ∆ΕΠ. 

Ας αναλογιστούµε λοιπόν, γιατί κάποιος µε περισσότερες (αριθµητικά) δηµοσιεύσεις 
είναι καλύτερος επιστήµονας (και πιο χρήσιµος στο πανεπιστήµιο και την κοινωνία) 
από κάποιον µε λιγότερες; Περιέργως αυτό είναι ένα κριτήριο που συχνά δεν το 
συναντάµε καν στον ιδιωτικό τοµέα (η µεγαλύτερη παραγωγή δεν σηµαίνει καλύτερη 
επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν το προϊόν δεν είναι οµοιογενές). Με βάση τις πληροφορίες 
που έχουµε για το δηµοσιευµένο έργο γνωστών επιστηµόνων θα µπορούσαµε να 
συµπληρώσουµε τα διάφορα προτεινόµενα δελτία αποτίµησης του έργου των 
Πανεπιστηµιακών και µετά (ανώνυµα) να επιλέξουµε ποιους, µε βάση αυτά τα 
κριτήρια, θα θέλαµε σε ένα τµήµα. Τα αποτελέσµατα θα µας εξέπλητταν δυσάρεστα. 
Μου έρχεται στο µυαλό το πρόσφατα παράδειγµα του Ρώσου µαθηµατικού Πέρελµαν 
που το 2006 βραβεύτηκε µε το µετάλλιο Φιλντς (το αντίστοιχο Νόµπελ των 
µαθηµατικών που απονέµεται κάθε 4 χρόνια) και το οποίο ο ίδιος αρνήθηκε να το 
παραλάβει. Μεταξύ πολλών δύσκολων προβληµάτων που είχε να λύσει ήταν και η 
απόδειξη της «Εικασίας του Πουανκαρέ». Ο άνθρωπος αυτός δεν δηµοσίευε τις 
εργασίες του σε επιστηµονικά περιοδικά, απλά έστελνε κάποιες σκόρπιες σηµειώσεις 
του στο διαδίκτυο. Ούτε φυσικά συµµετείχε ή διεύθυνε πολλά ερευνητικά 
προγράµµατα, ασχέτως εάν οι αποδείξεις του έχουν µεγαλύτερη συµβολή στην 
επιστήµη (όχι µόνο στα µαθηµατικά) από ό,τι δεκάδες άλλα αδρά χρηµατοδοτούµενα 
ερευνητικά έργα. Θα πρέπει να υποθέσουµε ότι ο µέσος λέκτορας στα ελληνικά 
πανεπιστήµια έχει σαφώς περισσότερα τυπικά προσόντα από τον Πέρελµαν. Ποιο 
πανεπιστηµιακό τµήµα σήµερα θα προσλάβανε έναν επιστήµονα χωρίς δηµοσιεύσεις 
σε καταξιωµένα επιστηµονικά περιοδικά και συµµετοχή σε µεγάλα ερευνητικά 
προγράµµατα, ακόµα και εάν γνώριζε την επιστηµονική του ιδιοφυία (όταν αυτό θα 
είχε αρνητικές επιπτώσεις στην αξιολόγησή του Τµήµατος); Ποιο πανεπιστήµιο θα 
εκτιµούσε την ποιότητα του έργου για αυτό που είναι, ανεξάρτητα από το πού έχει 
δηµοσιευτεί; Φυσικά αυτό δεν φαίνεται να ήταν πρόβληµα σε πολλά γνωστά 
πανεπιστήµια στο παρελθόν (υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα). Ενδεικτικά αναφέρω 
τον Πιέρο Σράφα, που η όλη του συµβολή µετά από 20 και πλέον χρόνια εργασίας 
στο Κέιµπριτζ περιορίζεται σε ένα άρθρο και σε µία µονογραφία (κάτι περισσότερο 



Χρίστος Παπαθεοδώρου                                                                                                               6/6/2008 

 4 

από 100 σελίδες). Ποιο πανεπιστήµιο θα προσλάβανε έναν ερευνητή µε τόσο χαµηλή 
ποσοτικά παραγωγή, ακόµα και εάν αναγνώριζε την επιστηµονική του αξία;  

Στις προτεινόµενες «ποσοτικές-φτηνές» αξιολογήσεις δεν λαµβάνονται επίσης υπόψη 
το µέγεθος της δηµοσίευσης (π.χ. σελίδες), τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιµοποιεί, 
τον τύπο της ανάλυσης κλπ. Πώς συγκρίνουµε εργασίες  που αποτελούν συνεισφορά 
στην θεωρία (που συχνά απαιτούν µια πολύχρονη ενασχόληση µε το θέµα), µε 
περιγραφικές δουλειές; Πώς υπολογίζουµε στην αξιολόγηση τον πραγµατικό χρόνο 
που χρειάζεται να παραχθεί µια πρωτότυπη εργασία, η οποία όντως αποτελεί 
συµβολή (ανεξάρτητα µε το πού έχει δηµοσιευτεί);  Σε ποιο βαθµό εκτιµάται εάν η 
ανάλυση βασίζεται σε δηµοσιευµένα δευτερογενή δεδοµένα ή στην χρήση µικρο-
δεδοµένων (ή ακόµα και στην παραγωγή νέων δεδοµένων); Γίνεται απλή εφαρµογή 
τεχνικών ή αναπτύσσονται γνωστές (ή νέες) τεχνικές ανάλυσης;  

Θα µπορούσε όµως κανείς να εµβαθύνει την αξιολόγηση και σε άλλα επίπεδα. Ποιος 
είναι ο αριθµός των δηµοσιεύσεων που δεν ανακυκλώνει αναλύσεις, θέµατα και 
ευρήµατα που έχει ήδη παρουσιάσει ο/η συγγραφέας σε άλλες εργασίες; Μήπως 
καταλήγουµε να τιµωρούµε την εντιµότητα όσων επιλέγουν να δηµοσιεύον µια καλή 
ιδέα (ή ερευνητικό αποτέλεσµα) σε ένα µόνο άρθρο, σε σχέση µε αυτούς που την 
ανακυκλώνουν σε καµιά δεκαριά διαφορετικές δηµοσιεύσεις και την παρουσιάζουν 
σε άλλα τόσα συνέδρια (συµβάλλοντας µάλλον στην καταστροφή των δασών του 
Αµαζονίου παρά στην προώθηση της επιστήµης); Εκτός από την σπατάλη των πόρων 
των φορολογούµενων που βλέπουµε συχνά στους φοιτητές, µήπως θα έπρεπε να 
δούµε και την σπατάλη πόρων που γίνεται από εµάς όταν πηγαίνουµε και 
παρουσιάζουµε το ίδιο άρθρο σε αρκετά συνέδρια (συχνά αλλάζοντας απλά τον 
τίτλο), ή όταν συµµετέχουµε στις περιβόητες συναντήσεις γνωριµίας σε πολυτελείς 
προορισµούς για την δηµιουργία lobby ανάληψης προγραµµάτων (kickoff meetings) 
από εθνικούς ή υπερεθνικούς θεσµούς (όπως η ΕΕ); Παράλληλα δεν θα έπρεπε να 
αναλογιστούµε την σπατάλη πόρων από τα ίδια τα ερευνητικά προγράµµατα που 
συχνά αναλώνονται σε συναντήσεις των συµµετεχόντων και σε συνέδρια χωρίς 
κάποιο σηµαντικό ερευνητικό αποτέλεσµα (τουλάχιστον τέτοιο που να δικαιολογεί 
τους τεράστιους πόρους που δαπανήθηκαν); Γίνεται καµία ουσιαστική (όχι απλά 
τυπική) αποτίµηση  του βαθµού στον οποίο η ερευνητική παραγωγή αρκετών 
προγραµµάτων (στα οποία ενδέχεται να συµµετέχουν πολλές χώρες), δικαιολογεί 
τους πόρους που έχουν δαπανηθεί; Όπως έχει ενδεικτικά διαπιστωθεί σε σχέση µε τα 
θέµατα της φτώχειας (που µου είναι πιο οικεία), οι µόνοι που πραγµατικά 
ωφελήθηκαν από την πληθώρα των προγραµµάτων που χρηµατοδότησε η ΕΕ είναι οι 
ίδιοι οι ερευνητές. Σε ποιο λοιπόν βαθµό η συµµετοχή σε ορισµένα από αυτά τα 
ερευνητικά προγράµµατα θα πρέπει να λογίζεται ως ακαδηµαϊκή επιτυχία; Γιατί σε 
κάποιες περιπτώσεις να µην επιβραβεύεται και η άρνηση συµµετοχής σε ορισµένα 
από αυτά τα προγράµµατα, ως προάσπιση του ακαδηµαϊκού ήθους;  

∆εν φαίνεται επίσης να µας απασχολεί το γεγονός ότι, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί σε 
πολλές χώρες του εξωτερικού, µετά την αξιολόγηση σε πολλά γνωστικά πεδία (π.χ. 
οικονοµικά, διεθνείς σχέσεις κλπ) τα αποδεχτά (στην αξιολόγηση) επιστηµονικά 
περιοδικά αναφέρονται σε συγκεκριµένο θεωρητικό παράδειγµα. Αρκετές µελέτες 
έχουν δείξει ότι αυτό έχει οδηγήσει σε ένα ιδεολογικό απαρτχάιντ µε αποτέλεσµα να 
περιοριστούν στον ακαδηµαϊκό χώρο (και σε ορισµένα Τµήµατα να εξαφανιστούν) οι 
εναλλακτικές ή κριτικές προσεγγίσεις ως προς τις συµβατικές θεωρίες. Μπορεί κανείς 
να φανταστεί τα πανεπιστηµιακά τµήµατα κοινωνικών (και όχι µόνο) επιστηµών ως 
φορντικού τύπου εργοστάσια παραγωγής ερευνητικών αποτελεσµάτων (µέσα από την 
δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού συνεχούς ανάληψης και 
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διεκπεραίωσης ερευνητικών προγραµµάτων), χωρίς διαφορετικές σχολές σκέψης και 
χωρίς ακαδηµαϊκό διάλογο; ∆εν αµφιβάλω ότι πιθανόν κάποιοι να οραµατίζονται ένα 
τέτοιο πανεπιστήµιο. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο µε όλους µας.  Ακόµα και αυτοί που 
επικαλούνται τα κριτήρια της ακαδηµαϊκής αγοράς, θα πρέπει να αναλογιστούν την 
ιδιοµορφία της ακαδηµαϊκής παραγωγής δηµοσιεύσεων. Υιοθετώντας την ορολογία 
των συµβατικών οικονοµικών θα λέγαµε ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα ιδιόµορφο 
προϊόν που, τουλάχιστον στον χώρο των κοινωνικών επιστηµών, τα ίδια άτοµα 
(πανεπιστηµιακοί και ερευνητές) καθορίζουν την προσφορά και την ζήτηση (δηλαδή 
είναι ταυτόχρονα παραγωγοί και καταναλωτές του ιδίου προϊόντος). Θα πρέπει να 
αναλογιστούµε σε ποιο βαθµό η αυξηµένη σε όγκο ερευνητική παραγωγή 
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας ή απλά στις ανάγκες των 
ίδιων τα πανεπιστηµιακών-ερευνητών να αποδείξουν ότι αξίζουν σε µία 
κατασκευασµένη από τους ίδιους αγορά;  

Η εµπειρία µου στον ιδιωτικό τοµέα σε θέµατα αξιολόγησης επενδύσεων µου έµαθε 
ότι ανεξαρτήτως κριτηρίων η αξιολόγηση µπορεί να αποδειχτεί παράγοντας αύξησης 
της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, παρά µείωσής της. Αρκεί να ρίξει κανείς µια 
µατιά στην  τεράστια κατασπατάληση των πόρων µέσα από τις πολιτικές κινήτρων 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της επενδυτικής 
δραστηριότητας στη χώρα µας (δεκαετίες 1980 και 1990), παρά το γεγονός ότι  η 
χρηµατοδότηση αυτών των επενδύσεων προϋπόθετε µια πολύ αυστηρή και συνεχή 
αξιολόγηση σε όλα τα στάδια εξέλιξης τους έργου.  

Αξίζει τέλος να επισηµανθεί  ότι µε την επιβολή της αξιολόγησης (και τονίζω εδώ ότι 
αναφέροµαι πάντα στην «ποσοτική-φτηνή» αξιολόγηση) πολλαπλασιάστηκαν µε 
δραµατικό τρόπο τα επιστηµονικά περιοδικά. Φυσικά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
αυτό συνέβη γιατί αυξήθηκε θεαµατικά η πραγµατική ερευνητική παραγωγή, 
τουλάχιστον όσον αφορά το πρωτότυπο ερευνητικό έργο, και όχι η ανακύκλωση 
αποτελεσµάτων. Μια από τις παρενέργειες είναι και η συστηµατική εκµετάλλευση 
της ερευνητικής δουλειάς των διδακτορικών φοιτητών από τους επιβλέποντες (ειδικά 
στον αγγλοσαξονικό χώρο) µε σκοπό την βελτίωση του βιογραφικού τους και την 
παρουσίαση πλουσιότερου δηµοσιευµένου έργου. Είναι εξάλλου γνωστό ότι οι 
φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήµια τείνουν να αξιολογούν πιο ευνοϊκά τα 
Τµήµατά τους (συχνά µε την προτροπή των ίδιων των διδασκόντων) εφόσον ο 
βαθµός αξιολόγησης του Τµήµατος αντανακλάται στην αγοραστική αξία του πτυχίου 
τους (µε αποτέλεσµα η αξιολόγηση να συµβάλει στην αύξηση της διαφθοράς). 
Παροµοίως και τα µέλη ∆ΕΠ τείνουν τα αξιολογούν πιο ευνοϊκά τους φοιτητές. 
Αλήθεια, χρειαζόµασταν την αξιολόγηση για να διαπιστώσουµε ότι το Κέιµπριτζ, η 
Οξφόρδη ή το LSE ήταν καλύτερα πανεπιστήµια (ή είχαν καλύτερο επίπεδο 
σπουδών) από ό,τι  το Bournemouth ή το Greenwich;  

Ανέφερα ενδεικτικά µερικά µόνο από τα ερωτήµατα και τα δυνητικά προβλήµατα 
που σχετίζονται µε την «ποσοτική» και «εύκολη» αξιολόγηση του ακαδηµαϊκού 
έργου. Το κυριότερο πρόβληµα είναι ότι η αποδοχή αυτής της αξιολόγησης θα 
οδηγήσει και στην κυριαρχία και αναπαραγωγή ενός συγκεκριµένου πρότυπου 
πανεπιστηµιακού (αυτό που θα χαρακτήριζα ως νεο-γιάπι του ακαδηµαϊκού χώρου) 
και κατά συνέπεια ενός αντίστοιχου πανεπιστηµίου (του επιχειρηµατικού 
πανεπιστηµίου). Τροµάζω στην ιδέα πόσοι από τους διάσηµους επιστήµονες δεν θα 
µπορούσαν να δουλέψουν ούτε καν  ως λέκτορες στο σύγχρονο πανεπιστήµιο. Και 
αυτό γιατί δεν υπάρχει ουδέτερη αξιολόγηση. Κάθε τύπος αξιολόγησης του 
πανεπιστηµίου (και γενικότερα της εκπαίδευσης) είναι ιδεολογικά φορτισµένος και 
επιβάλλει συγκεκριµένο πρότυπο οργάνωσης της εκπαίδευσης ως το ιδανικό. Είναι 
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αξιοσηµείωτο και ανησυχητικό ότι στην όλη συζήτηση σχετικά µε την αξιολόγηση, 
δεν προηγήθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος για το τι πανεπιστήµιο θέλουµε αλλά 
έγινε ακριβώς το αντίθετο.  

Για να φαιδρύνω τη συζήτηση ας αναλογιστούµε τι θα συµβεί εάν εφαρµόσουµε 
αντίστοιχες ποσοτικές αξιολογήσεις και στον χώρο της ελληνικής µουσικής. Πιθανά 
συνθέτες όπως ο Φοίβος ή ο Καρβέλας θα εµφανιστούν πολύ πιο πετυχηµένοι και 
παραγωγικοί (και άρα επιθυµητοί και χρήσιµοι για την κοινωνία) από ό,τι συνθέτες 
όπως ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ή ο Λοΐζος. Σε µικρότερο χρονικό διάστηµα και 
σε νεαρότερη ηλικία οι πρώτοι έχουν κάνει περισσότερους δίσκους, στις καλύτερες 
δισκογραφικές εταιρείες της χώρας, οι οποίοι έγιναν αµέσως χρυσοί και πλατινένιοι, 
µε περισσότερες (µάλλον) συνολικά πωλήσεις κλπ. Και βέβαια, λαµβάνοντας υπόψη 
το τι ζητά η αγορά εργασίας, θα ήταν λογικό να καταργήσουµε (ή έστω να 
περιορίσουµε δραστικά) τις κλασικές σπουδές στη µουσική και το τραγούδι και να 
δώσουµε έµφαση σε σπουδές στο «άτεχνο-ελαφρολαϊκό» και στα συναφή είδη. 
Μπορεί εδώ κάποιος να ισχυριστεί ότι η αγορά έχει ήδη θέσει τα κριτήρια. Ίσως να  
µη φέρω αντιρρήσεις σε αυτό, χωρίς να σηµαίνει ότι συµφωνώ, µιας και το τι είναι 
αγορά και πώς διαµορφώνεται η ζήτηση και η παραγωγή είναι θέµατα που 
παραδοσιακά αποτέλεσαν αντικείµενα έντονου διαλόγου. Θα αρνηθώ όµως και θα 
αντισταθώ όσο µπορώ στο να εισαχθούν αντίστοιχα κριτήρια και ήθος στο 
πανεπιστήµιο, ακόµα και εάν είναι πιθανό στο τέλος να επικρατήσουν.  
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