
Theofanis.Giotis@12pm.biz   1η  σ ε λ ί δ α  

“Το Cambridge University επενδύει στην Ελλάδα;” 
http://blog.12pm.biz/post/2010/09/18/Cambridge-University-Invests-in-Greece.aspx  

 
Τξσ Θεξτάμη K. Γιώςη (BA, MSc, PMP®, MCT, Ph.D. Cand.)     Theofanis.Giotis@12pm.biz 

Αθήμα, 15 Σεπςεμβοίξσ 2010 

 
Η ώοα ήςαμ 20.30, η ρςιγμή πξσ νεκιμάμε όλα ςα δελ-

ςία ειδήρεχμ. Ο κσβεομηςικόπ εκποόρωπξπ έλαμπε. 

Τξ ποόρχπό ςξσ, ξι κιμήρειπ ςξσ, η γλώρρα ςξσ ρώμα-

ςξπ έδειυμε όςι θα κάμει ρημαμςική αμακξίμωρη. Τξ 

press room ήςαμ καςάμερςξ από κόρμξ, Έλλημεπ και 

νέμξσπ δημξριξγοάτξσπ με κάμεοεπ ρε ζχμςαμή ρύμ-

δερη με ςα αμςίρςξιυα δελςία ειδήρεχμ. 

 

Όςαμ ξι δημξριξγοάτξι ήςαμ έςξιμξι, o κσβεομηςικόπ 

εκποόρχπξπ νεκίμηρε λέγξμςαπ: 

 

«Η ποξρπάθεια ςηπ κσβέομηρηπ για ςημ ποξρέλκσρη 

νέμχμ επεμδύρεχμ ρςημ Ελλάδα, έτεοε ήδη ςξ ποώςξ 

ρημαμςικό απξςελέρμαςα. Τξ καλύςεοξ Βοεςαμικό πα-

μεπιρςήμιξ ρςξμ κόρμξ πξσ ποόρταςα εκςόπιρε ςξ 

Harvard University από ςημ ποώςη θέρη παγκξρμίχπ 

απξτάριρε μα αμξίνει ςξ ποώςξ campus εκςόπ ςηπ 

υώοα ςξσ. Τξ διάρημξ Cambridge University θα κάμει 

ρσμξλική επέμδσρη ύφξσπ 250.000.000€ ρςημ Ελλά-

δα. Τξ μέξ campus ςξσ Παμεπιρςημίξσ θα γίμει ρςημ 

παλιό αεοξδοόμιξ ςξσ Ελλημικξύ πξσ θα παοαυχοη-

θεί από ςξ Ελλημικό δημόριξ ρςξ Παμεπιρςήμιξ για 30 

υοόμια. Ασςό ςξ campus θα είμαι ςξ ποώςξ ποάριμξ 

παμεπιρςημιακό campus παγκξρμίωπ και θα μπξοεί μα 

δευθεί ρε ποώςη τάρη μέυοι 50.000ποξπςσυιακξύπ 

τξιςηςέπ και ρε δεύςεοη τάρη μέυοι 20.000 μεςαπςσυι-

ακξύπ τξιςηςέπ. Εκςιμάςε όςι η καςαρκεσή ςξσ έογξσ θα 

διαοκέρει ςοία υοόμια όςι θα δημιξσογηθξύμ πεοίπξσ 

7.000 μέεπ θέρειπ εογαρίεπ ρςημ επόμεμη πεμςαεςία. Τξ 

ΑΕΠ ςηπ υώοαπ εκςιμάςαι όςι θα ασνάμεςαι καςά 3 διπ 

Εσοώ εςηρίωπ. Σαπ εσυαοιρςώ για ςημ ποξρξυή ραπ. 

Τώοα μπξοείςε μα κάμεςε εοχςήρειπ!». 

 

 
 

Οι δημξριξγοάτξι ρςξ press room δεμ πίρςεσαμ ρς’ 

ασςιά ςξσπ. Ασςή η αμακξίμχρη αμέςοεπε όλη ςημ μι-

ζέοια και ςημ κακξμξιοιά μαπ. Από ςημ σπαγχγή ςηπ 

υώοαπ ρςξ ΔΝΤ, ήςαμ η ποώςη μεγαλύςεοη επέμδσρη 

ρςημ Ελλάδα. Απξδείκμσε όςι ςελικά η Ελλάδα έγιμε και 

πάλι ρημείξ ποξξοιρμξύ νέμχμ επεμδύρεχμ. Εγώ, αμ-

ςιποξρχπεύξμςαπ έμα νέμξ ηλεκςοξμικό μέρξ, βοιρκό-

μεμξπ ρςξ press room, έμιχρα εθμικά σπεοήταμξπ. Σςξ 

ςέλξπ Ασγξύρςξσ είυα επιρκεσθεί ςξ Cambridge Univer-

sity και ρςξ σπξρσμείδηςό μξσ θεώοηρα όςι είυα ποξρ-

θέρει έμα μικοό λιθαοάκι ρε ασςή ςημ ποξρπάθεια. 

  

Ο ποώςξπ δημξριξγοάτξπ πξσ πήοε ςξμ λόγξ ςξμίζει: 

 

"Κύοιε Υπξσογέ. Εμςσπχριακή η αμακξίμχρή ραπ. Ό-

μχπ θα ποέπει μα θσμίρχ όςι ρύμτχμα με ςξμ μέξ μόμξ 

ςξσ Υπξσογείξσ Παιδείαπ, κακώπ υοηριμξπξιήραςε ςημ 

τοάρη "Cambridge University". Ο ρχρςόπ ςίςλξπ είμαι 

Κέμςοξ Μεςαλσκειακήπ Εκπαίδεσρηπ Cambridge 

(ΚΕ.ΜΕ Cambridge). Σύμτχμα με ςημ Γεμική Γοαμμα-

ςεία Καςαμαλχςή και ρύμτχμα με ςξμ μόμξ 3848/2010: 

 Απαγξοεύεςαι ρςα ΚΕ.ΜΕ. μα υαοακςηοίζξμςαι Πα-

μεπιρςήμιξ, Συξλή, Οογαμιρμόπ, Ιμρςιςξύςξ, Α-

καδημία ή μα τέοξσμ ξπξιαδήπξςε άλλη ποξρω-

μσμία, η ξπξία δύμαςαι μα παοαπλαμήρει χπ ποξπ 

ςιπ ποξρτεοόμεμεπ σπηοερίεπ. 

 

 Δεμ επιςοέπεςαι η υοήρη ςξσ όοξσ "Παμεπιρςήμιξ" 

ρςημ ελλημική ή ρε νέμη γλώρρα. Η λένη Παμεπιρ-

ςήμιξ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρύμτχμα με ςξμ 

μόμξ και ςξ Σύμςαγμα ΜΟΝΟ από ςα Ελλημικά Δη-

μόρια Παμεπιρςήμια. 

 

Και ξ δημξριξγοάτξπ ρσμευίζει. "Κύοιε Υπξσογέ θα πα-

οακαλξύρα για ςα ρυόλιά ραπ!!!" 

  

Ο κσβεομηςικόπ εκποόρχπξπ έυαρε ςξ υοώμα ςξσ. 

Κούξπ ιδοώςαπ έςοευε ρςξ ποόρχπό ςξσ. Οι δημξριξγ-

οάτξι ρςημ αίθξσρα πάγωραμ. Σςα studio ςχμ δελςίχμ 

ειδήρεχμ έυαραμ ςημ λαλιά ςξσπ. Η ςόρξ ρημαμςική 

αμακξίμχρη για μια ςόρξ ρημαμςική επέμδσρη ρςημ Ελ-

λάδα ταιμόςαμ μα πηγαίμει ρςξμ καιάδα. 

  

"Ακοιβώπ έςρι είμαι κύοιε Υπξσογέ", ςξμίζει έμαπ άλλξπ 

δημξριξγοάτξπ από ςημ Καθημεοιμή. "Ποέπει μα είμαρ-

ςε Η ΜΟΝΗ ΧΩΡΑ ΣΟΝ ΠΛΑΝΗΣΗ πξσ καθξοίζει ρςξ 

ρύμςαγμα όςι ςα Παμεπιρςημιακή εκπαίδεσρη ποξρτέ-

οξσμ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ!!!" 

 

Και ρσμευίζει: "Σξ άοθοξ 5 ςξσ σμςάγμαςξπ αματέ-

οει καςά λένη:" 

 "Η αμώςαςη εκπαίδεσρη παοέυεςαι απξκλειρςικά 

από ιδούμαςα πξσ απξςελξύμ μξμικά ποόρχπα δη-

μξρίξσ δικαίξσ με πλήοη ασςξδιξίκηρη. Τα ιδούμα-

ςα ασςά ςελξύμ σπό ςημ επξπςεία ςξσ Κοάςξσπ, έ-

υξσμ δικαίχμα μα εμιρυύξμςαι ξικξμξμικά από ασςό 

και λειςξσογξύμ ρύμτχμα με ςξσπ μόμξσπ πξσ α-

τξοξύμ ςξσπ ξογαμιρμξύπ ςξσπ." 
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Κάςι ποξρπαθεί μα φελλίρει ξ κσβεομηςικόπ εκποόρχ-

πξπ, αλλά έμαπ άλλξπ δημξριξγοάτξπ ςξμ διακόπςει 

αματέοξμςαπ: 

 

“Σξ άοθοξ 45, εδάτιξ Ι, ςξσ μόμξσ 3848/2010 αμα-

τέοει καςά λένη:” 

 «Πλημ ςχμ δημόριχμ Παμεπιρςημίχμ δεμ επιςοέπε-

ςαι η υοήρη ςξσ όοξσ «Παμεπιρςήμιξ» ρςημ ελλη-

μική ή ρε νέμη γλώρρα από ξπξιξμδήπξςε πάοξυξ 

σπηοεριώμ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ, για ςξ υα-

οακςηοιρμό ασςξύ ςξσ ιδίξσ.» 

 

Όλξι ρςημ αίθξσρα καςαλαβαίμξσμ όςι καμέμα νέμξ πα-

μεπιρςήμιξ δεμ μπξοεί μα μπξοεί μα έλθει ρςημ Ελλάδα 

παοά μόμξ εάμ ξμξμαρθεί ΚΕ.ΜΕ. Παοαλξγιρμόπ α-

ρύλληπςξπ.... Μήπχπ είμαι έμαπ από ςξσπ λόγξσπ πξσ 

μαπ πεοιτοξμξύμ και μαπ υλεσάζξσμ ρςξ ενχςεοικό; 

 

Εγώ ήθελα μα μιλήρχ και μα πχ όςι δεμ μπξοεί μα είμαι 

έςρι ςα ποάγμαςα. Αλλά, η τωμή μξσ δεμ έβγαιμε. Λεπ 

και είυα πάθει ατχμία... Πάμχ ρςημ ποξρπάθεια μα μι-

λήρχ, νύπμηρα νατμικά και πεςάυςηκα έμςοξμξπ από 

ςξ κοεβάςι μξσ!!! Τόςε καςάλαβα όςι όλξ ασςό ήςαμ 

έμα όμειοξ... 

 

Τξ μα επεμδύρει νέμξ παμεπιρςήμιξ ρςημ Ελλάδα με 

ςξ σπάουξμ μξμικό καθερςώπ, μάλλξμ είμαι άπιαρςξ 

όμειοξ. Η μξμξθερία ςξσ Ελλημικξύ κοάςξσπ όμχπ εί-

μαι ωμή ποαγμαςικόςηςα πξσ ΑΠΩΘΕΙ και ΔΑΙΜΟΝΟ-

ΠΟΙΕΙ ςημ επιυειοημαςικόςηςα. 

  

Λεπ και εμδιατέοει καμέμαμ πάμχ ρςξμ πλαμήςη εάμ ςα 

παμεπιρςήμια είμαι δημόρια, ιδιωςικά, κεοδξρκξπικά, 

μη κεοδξρκξπικά ή ξςιδήπξςε άλλξ (η κάςχθι λίρςα 

είμαι η καςάςανη με ςα 10 καλύςεοα παμεπιρςήμια παγ-

κξρμίχπ για ςξ έςξπ 2010) 

(http://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings/2010/results). 

 

1. University of Cambridge 

2. Harvard University 

3. Yale University 

4. University College London (UCL) 

5. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

6. University of Oxford 

7. Imperial College London 

8. University of Chicago 

9. California Institute of Technology (Caltech) 

10. Princeton University 

 

Και μεςά έυξσμε απξοίεπ ςξσ ςύπξσ: 

 Γιαςί η Ελλάδα πξσ έδχρε ςξμ πξλιςιρμό, ςιπ 

ςέυμεπ και ςα γοάμμαςα ρε όλη ςημ στήλιξ, δεμ 

έυει καμέμα παμεπιρςήμιξ μέρα ρςα 300 κα-

λύςεοα παγκξρμίωπ... 

 Γιαςί ςξ Ελλημικό εκπαιδεσςικό ρύρςημα έυει 

ςα υάλια ςξσ... 

 Γιαςί έυξσμε από ςιπ υειοόςεοεπ καςαςάνειπ 

από όλεπ ςιπ υώοεπ ςξσ ΟΟΣΑ ρςημ εκπαίδεσ-

ρη... 

 Γιαςί έυξσμε 4πλάριξσπ εκπαιδεσςικξύπ ρε α-

μαλξγία εκπαιδεσςικώμ ποξπ μαθηςέπ από ςημ 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ πξσ έυει ςξ καλύςεοξ εκπαιδεσςικό 

ρύρςημα ρςξμ κόρμξ… 

 Γιαςί πςωυεύραμε... 

  

Για όρξσπ καςάλαβαμ ςξ όμειοξ, 
δεμ απαιςείςαι ενήγηρη!!! 

 
Για όρξσπ δεμ ςξ καςάλαβαμ, 

δεμ σπάουει ενήγηρη!!! 
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1)  Για την ιςτορία και μόνο, τα οικονομικά ςτοιχεία του 
Harvard University για το έτοσ 2008 είναι: 
http://www.harvard.edu/about/glance.php  
 
 

Έςοδα 
Harvard: 

$3,482,317,000 
το 1% του ΑΕΠ 

της Ελλάδας 

Έξοδα 
Harvard: 

$3,464,893,000  

Δωρεζσ προσ 
το Harvard: 

$36,900,000,000 
το 12% του ΑΕΠ 

της Ελλάδος 

 
 

2)  Επίςησ για την ιςτορία, ςτο παρακάτω URL υπάρχει α-
ναφορά ςτουσ 87 αποφοίτουσ του Cambridge 
University που έχουν πάρει Nobel Prize!!! 

http://www.cam.ac.uk/univ/nobelprize.html 
 

 
 

Ο καθέμαπ μαπ λξιπόμ, μπξοεί μα κάμει όςι 
ρυόλια θέλει, μπξοεί μα ξμειοεσςεί κάςι αμ-
ςίρςξιυξ ρςημ Ελλάδα, μπξοεί μα μελαγυξ-

λήρει και ςελικά μπξοεί μα νσπμήρει!!! 
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