ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φοιτητές και Φίλοι,
Κατά τη διάρκεια της Πρυτανείας μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σεπτέμβριος 2007 – Αύγουστος 2011), στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου, αλλά και
λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας μου στη θέση του καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης,
κλήθηκα να σχολιάσω ή να παρουσιάσω τις προσωπικές μου απόψεις, αλλά και τις
θέσεις του Ιδρύματος σε μια σειρά από περιστάσεις: με ομιλίες και χαιρετισμούς
σε Συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις του Ιδρύματος και άλλων δημόσιων ή
ιδιωτικών φορέων, με δημοσιεύσεις και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.
Στις περιστάσεις αυτές είχα την ευκαιρία να εκφράσω τη γνώμη μου σε θέματα
σχετικά με την ηγεσία, το μάνατζμεντ και τις σύγχρονες τάσεις σε αυτούς τους δύο
κλάδους της επιστήμης, αλλά κυρίως να ασχοληθώ με επίκαιρα θέματα στον χώρο
της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στα κείμενα γίνεται συνολική αναφορά στις ελλείψεις, αλλά και στις πολύ μεγάλες
δυνατότητες που έχουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια και προβάλλονται σημεία-κλειδιά
για τη βελτίωσή τους. Η αριστεία, η εξωστρέφεια, ο διεθνής προσανατολισμός, η
κοινωνική ευθύνη, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα είναι μερικά από τα θέματα
που εξετάζονται, ενώ παράλληλα προβάλλεται η πορεία και το έργο του ΟΠΑ στους
άξονες αυτούς.
Θεωρώντας ότι τα κείμενα αυτά αντικατοπτρίζουν σε έναν μεγάλο βαθμό την πολιτική
του Πανεπιστημίου κατά τα τέσσερα αυτά χρόνια και πιστεύοντας ότι μπορούν να
αποτελέσουν αφορμή για ευαισθητοποίηση σε σημαντικά θέματα και αισιόδοξες
προοπτικές για το ελληνικό Πανεπιστήμιο και την κοινωνία, αποφάσισα να συλλέξω και να εκδώσω τα κείμενα αυτά σε έναν τόμο.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται το όραμα
και οι στόχοι μου όταν ανέλαβα την Πρυτανεία. Στο δεύτερο υπάρχουν θέσεις μου
σχετικά με σημαντικά θέματα του ελληνικού Πανεπιστημίου, όπως η αξιολόγηση, η
αυτοδιοίκηση, τα ισχυρά-αδύνατα σημεία καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές για το
ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κείμενα σχετικά με την
εκπαίδευση στο μάνατζμεντ, ενώ στο τέταρτο αναφέρομαι στην εξωστρέφεια και τη
διεθνοποίηση του ελληνικού Πανεπιστημίου, με παραδείγματα από «ανοίγματα» σε
Κίνα και Ινδία, διεθνείς συνεργασίες κ.ά. Στο πέμπτο κεφάλαιο ασχολούμαι με την
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και ειδικότερα με θέματα, όπως ανάπτυξη
κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια, καινοτομία και τεχνολογία. Στο
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έκτο κεφάλαιο παρουσιάζω μια πρόσφατη ενασχόλησή μου, που έχει να κάνει με την
ηγεσία και την αρχαία ελληνική και κινεζική φιλοσοφία. Το έβδομο κεφάλαιο καλύπτει θέματα που έχουν να κάνουν με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: πώς διδάσκεται
και τι πτυχές καλύπτει. Στο όγδοο κεφάλαιο μιλάω για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα,
την ακαδημαϊκή αριστεία. Αφού αναφέρομαι στην ετήσια σειρά Νόμπελ Οικονομίας
που καθιέρωσε το ΟΠΑ, παρουσιάζω μερικά εξαιρετικά παραδείγματα αριστείας που
τίμησε το ΟΠΑ επί Πρυτανείας μου. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται δύο Νομπελίστες
και τέσσερις Επίτιμοι Διδάκτορες. Επίσης, αναφέρομαι σε συγκεκριμένες δράσεις
που προάγουν την αριστεία. Στο ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνω μερικούς από τους
χαιρετισμούς που απηύθυνα στους φοιτητές σε διάφορες εκδηλώσεις. Στο δέκατο
κεφάλαιο περιλαμβάνονται μηνύματα σε εκδόσεις του Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Πρυτανείας και αντικατοπτρίζουν προσπάθειες
για ανάπτυξη της εξωστρέφειας και τη λογοδοσίας του Ιδρύματος (έκδοση οδηγού
ερευνητικών εργαστηρίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οδηγοί σπουδών σε
ελληνικά και αγγλικά κ.ά.). Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα κείμενα
που δεν μπορούν να ενταχθούν στα παραπάνω κεφάλαια. Στο δωδέκατο κεφάλαιο
παρουσιάζεται ο Απολογισμός της Πρυτανείας, ενώ η έκδοση κλείνει με ένα σύντομο
βιογραφικό του συγγραφέα.
Με αφορμή τη λήξη της θητείας μου, θέλω να ευχαριστήσω τους Αντιπρυτάνεις,
Καθηγητές Ι. Κατσουλάκο και Ι. Χαλικιά, τα μέλη της Συγκλήτου και της Επιτροπής
Προέδρων, καθώς και πολλά μέλη ΔΕΠ, συνεργάτες μου και φοιτητές για τη ζύμωση
από την οποία προέκυψαν και υλοποιήθηκαν πολλές από τις θέσεις μου αυτές.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς που στήριξαν
σημαντικές πρωτοβουλίες του ΟΠΑ και κατέδειξαν στην πράξη τη σημασία της
συνεργασίας του Πανεπιστημίου με την αγορά. Ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες θα ήθελα
να απευθύνω στην τράπεζα EFG Eurobank, η οποία, πέρα από τη στήριξή της σε
αρκετές από τις δράσεις του Πανεπιστημίου, ανέλαβε πρόθυμα τη χρηματοδότηση
αυτής της έκδοσης.
Τις μεγαλύτερες ευχαριστίες μου οφείλω στη σύζυγό μου, Ολυμπία, η οποία τα
τέσσερα αυτά απαιτητικά χρόνια της Πρυτανείας μου, πέρα από εργαζόμενη και
μητέρα, στάθηκε δίπλα μου, άξια σύζυγος Πρυτάνεως, πολύτιμη σύμβουλος και
συμπαραστάτης. Η αγάπη της για μένα και την οικογένειά μας, η εξυπνάδα και η
φροντίδα της ήταν, και παραμένει, για μένα το μεγαλύτερο στήριγμα στις δύσκολες
στιγμές και αποφάσεις.

Καθηγητής Γρηγόρης Π. Πραστάκος
Αύγουστος 2011
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