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Σήκεξα ην Παλεπηζηήκην κπαίλεη θαη πάιη ζε κεηαξξπζκηζηηθή ηξνρηά. Σίγνπξα νη
ζπλζήθεο δελ είλαη νη θαιχηεξεο. Σε θαζεζηψο γεληθεπκέλσλ πεξηθνπψλ, πνπ
κεηψλνπλ ηηο απνδνρέο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ ζε ζπγθξηηηθά εμεπηειηζηηθά
επίπεδα, πνηεο δπλάκεηο ζα κπνξνχζαλ λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο
ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζηα Παλεπηζηήκηα; Θα ήηαλ φκσο ιάζνο,
ηδίσο ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, εάλ αθήλακε λα πάεη ρακέλε θαη απηή ε επθαηξία.
Α) Η αναγκαιόηηηα ηηρ μεηαππύθμιζηρ
Δίκαζηε απφ απηνχο πνπ εδψ θαη ρξφληα ππνζηεξίδνπλ κε πάζνο ηελ αλάγθε γηα
ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Αλ θαη δελ ζπκθσλνχζακε ζε φια
καδί ηνπ, ζηεξίμακε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Γηαλλάθνπ, ψζηε λ’ αξρίζεη λα θηλείηαη
θάηη θαη ζην ρψξν καο (άζπιν, αμηνιφγεζε, ECTS, θαζνιηθή ςεθνθνξία, πνιιαπιφ
ζχγγξακκα). Οη ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο πνπ ήιεγραλ ηφηε ηελ ΠΟΣΓΔΠ
αξλνχληαλ, ζην φλνκα ηνπ δεκφζηνπ παλεπηζηεκίνπ, νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα
αιιαγή, ζηέιλνληαο αληηδξαζηηθά κελχκαηα ζηελ θνηλσλία.
Σήκεξα, φινη πιένλ ζπκθσλνχλ πάλσ ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα κεηαξξχζκηζε ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα αλ –ζρεδφλ φινη– δηαθσλνχλ κε ην πξνηεηλφκελν
απφ ηελ Κπβέξλεζε πιαίζην. Γηα δε ηηο αλάγθεο ελφο δηαιφγνπ καδί ηεο, ηνλ νπνίν
ζρεδφλ φινη απηή ηε θνξά απνδέρνληαη, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ –αηνκηθά ή
ζπιινγηθά– ζπληάζζνπλ θαη πξνσζνχλ αληηπξνηάζεηο, ζπρλά απνζπαζκαηηθέο αλ φρη
πεξηπησζηνινγηθέο (ρσξίο λα ππνζηεξίδνπκε φηη θαη ην θείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ
Υπνπξγείνπ ζπληζηά ππφδεηγκα ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ δηαιφγνπ). Πνιχ βηαζηηθά
πξνζπεξάζακε, σζηφζν, ηα ζεκειηψδε. Αθνχ νχησο ή άιισο δελ ζα θαηαθέξνπκε λα
ζπκπέζνπκε ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο, νχηε κεηαμχ καο, νχηε κε ηελ
Κπβέξλεζε, αο επηρεηξήζνπκε ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπκε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο πηζηεχεη ε πιεηνςεθία απφ καο φηη επηβάιιεηαη λα γίλνπλ ζήκεξα αιιαγέο
ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Σχκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ζην ΑΠΘ πξηλ κεξηθά ρξφληα, ην 67% ησλ απνθνίησλ
καο θηινδνμνχζε λα βξεη κηα ζέζε ζην Γεκφζην. Σηα θνξίηζηα, ην πνζνζηφ απηφ
αλέβαηλε ζην 75%. Σρνιέο πνπ παιαηφηεξα δελ ήζαλ θαλ παλεπηζηεκηαθέο (θαη ζε
πνιιέο ρψξεο εμαθνινπζνχλ λα κελ είλαη), ζηελ Διιάδα γίλαλε απφ ηηο
δεκνθηιέζηεξεο κεηαμχ ησλ πξσηεπζάλησλ ζηηο πην ζθιεξέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο,
κφλν θαη κφλν γηαηί δηαζθάιηδαλ κηα ζέζε ζην Γεκφζην. Μηα ζέζε πνπ ζε άιιεο
επνρέο ε θνηλσλία ηελ ζεσξνχζε «ζεζνχια ησλ ηξηψλ θη εμήληα», ζηηο κέξεο καο
κεηαηξάπεθε ζε πξφηππν επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ θαιχηεξσλ παηδηψλ
καο! Πνηνο, άξαγε, απφ καο κπνξεί λα αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο γη’ απηή ηελ εμέιημε;
Γελ κπνξεί, ινηπφλ, λα ακθηζβεηεζεί θαιφπηζηα ην γεγνλφο φηη –σο ζχζηεκα πνπ
ππεξεηεί κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία– ε Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα απέηπρε,
ηφζν θαηά ηελ είζνδν ησλ λέσλ ζε απηή, φζν θαη θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ απηήλ.
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Δηνχηε ε δηπιή γεληθή απνηπρία, αλεμαξηήησο ησλ επηκέξνπο επηηεπγκάησλ, πνπ
ππάξρνπλ αιιά δε κεηαβάιινπλ ηε γεληθή εηθφλα, πξέπεη ηνπιάρηζην λα καο
πξνβιεκαηίζεη. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ θαηάζηαζε
πηψρεπζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην ειιεληθφ Γεκφζην, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
νπνίνπ είκαζηε θαη εκείο. Δδψ θαη ηξηάληα ρξφληα, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε
ρψξα καο αλαπαξάγεη ην ηδηφκνξθν εγρψξην αλαπηπμηαθφ κνληέιν, πνπ επηλνήζεθε,
εθθνιάθζεθε θαη θαιιηεξγήζεθε κε επιαβηθή πξνζήισζε απφ φιεο αλεμαξηήησο ηηο
πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ κεηαπνιηηεπηηθά. Έλα κνληέιν πνπ
ζπλέδεε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ φρη κε ηελ παξνρή ή ηελ απφθηεζε νπζηαζηηθήο
γλψζεο, αιιά κε ηε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ηνπ απνθνίηνπ ζην Γεκφζην. Δθφζνλ ην
ηειεπηαίν έπαπζε πιένλ λα πξνζιακβάλεη, ην κνληέιν απηφ δνθηκάδεηαη θαη καδί ηνπ
νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Παξά ηαχηα, ην ειιεληθφ παλεπηζηήκην βξίζθεηαη αθφκε ζην θέληξν ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, θαη απηφ είλαη πιενλέθηεκα γηα ηε δηάζσζή ηνπ κε ηε
κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. Σε καο ελαπφθεηηαη εάλ ζα παξακείλεη εθεί ή ζα κεηαβιεζεί
ζε κηα απιή –θαη κάιηζηα θησρή– ζπληζηψζα, φπσο έρεη γίλεη ζε άιιεο ρψξεο. Δκείο
ην ζέινπκε ζην θέληξν ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζαθή βειηίσζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο
πνπ παξέρεη, ράξηλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ, ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο θαη
ηνπ κέιινληνο απηνχ ηνπ ηφπνπ. Γηαθνξεηηθά, είλαη βέβαηνλ πσο ε θνηλσλία θαη
νηθνλνκία ζα βξνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.
Όζνη εμ εκψλ πξνζβιέπνπλ αθφκε ζην ξπζκηζηηθφ πξνζηαηεπηηζκφ ηεο Πνιηηείαο
θαη ζηελ αδηαπξαγκάηεπηε ρξεκαηνδνηηθή ηεο ζηήξημε γηα λα ζπληεξήζνπλ έλα
ζχζηεκα πνπ εμαληιείηαη ζηε δηαζθάιηζε άπεηξσλ ηδησηηθψλ κηθξνζπκθεξφλησλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ, ζα αλαθαιχςνπλ πνιχ πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο φηη ην ειιεληθφ
ζχζηεκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζα παχζεη λα ηνπο πξνζηαηεχεη, δηφηη απινχζηαηα ζα
θαηαξξεχζεη. Καη ζα θαηαξξεχζεη απφ κφλν ηνπ, φπσο θαηέξξεπζε ην ηείρνο ηνπ
Βεξνιίλνπ, ρσξίο δειαδή θάπνηνο λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γη’ απηφ. Δίλαη
απνπξνζαλαηνιηζηηθφ θαη ςεπδέο φηη ην δεκφζην παλεπηζηήκην πθίζηαηαη επίζεζε
δήζελ γηα λα θαηαξγεζεί ή λα αιινησζεί ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ ίδηνπ ή ηεο
ππεξεζίαο πνπ παξέρεη. Πίζσ απφ κηα ηέηνηα ζπιινγηθή άκπλα, πνπ δηεμάγεηαη ζην
φλνκα ηνπ δεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «αθαδεκατθήο
ειεπζεξίαο», πνπ δηαθπιάηηεηαη κε ηα ηεξά θαη ηα φζηα ηνπ «απηνδηνίθεηνπ»),
θξχβεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αλάγθε πξνάζπηζεο αλαξίζκεησλ κηθξψλ ηδησηηθψλ
ζπκθεξφλησλ φζσλ εμ εκψλ βνιεχνληαη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα.
Β) Οι άξονερ ηηρ μεηαππύθμιζηρ
Η ρψξα καο έρεη κείλεη ζήκεξα κε έλα Παλεπηζηήκην θηηαγκέλν γηα άιιεο επνρέο,
φπνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ ήηαλ αλνηρηή ζε ηέηνην βαζκφ ζηνλ παγθφζκην
αληαγσληζκφ. Φάξε ζηα θνηλνηηθά θνλδχιηα, εθζπγρξφληζε κελ ηηο ππνδνκέο ηνπ θαη
έλα θνκκάηη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ, ρσξίο φκσο λα βειηηψζεη ηελ νπζία
ηνπο, ελψ απέηπρε λα ππεξεηήζεη ηηο θαηλνχξγηεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο. Πξνθεηκέλνπ λα απηνζπληεξεζεί, ζπληεξεηηθνπνηήζεθε θαη, αληί λα γίλεη
κέξνο ηεο ιχζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα, έγηλε
κέξνο ησλ πξψησλ, επηζπεχδνληαο ηελ παξαθκηαθή πνξεία ηεο δεχηεξεο. Καη ηα
ρεηξφηεξα είλαη κπξνζηά καο: κέρξη ρζεο, ζπλαγσληδφκαζηαλ ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ
Δπξψπε θαη ηνλ ΟΟΣΑ. Σήκεξα, ν αληαγσληζκφο έρεη εληαζεί κε ηε δπλακηθή είζνδν
ησλ αλαδπνκέλσλ θξαηψλ ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία ηεο γλψζεο.
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Σήκεξα, επίζεο, ε Διιάδα αληηκεησπίδεη κηα θξίζε ρσξίο πξνεγνχκελν. Η ρψξα
παξαθκάδεη κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα ηεο ζπαηάιεο νχηε
ρξφλνπ, νχηε πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα βγεη απφ ηελ θξίζε. Σην Παλεπηζηήκην
ελαπφθεηηαη εάλ ζα ζπκβάιεη ζην ζθνπφ απηφ ή ζα θαηαξξεχζεη πξψην ην ίδην κηα
ψξα αξρχηεξα. Η ειιεληθή θνηλσλία, πάλησο, δελ κπνξεί λα ην πεξηκέλεη. Οχηε θαη
λα ην ρξεκαηνδνηεί ρσξίο αληίθξηζκα.
Τν κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ ειιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν εκείο
δηαρεηξηδφκαζηαλ ηα ηνπ νίθνπ καο θαη ην θξάηνο πιήξσλε ην ινγαξηαζκφ ρσξίο λα
δεηά απφδεημε, έθηαζε ζηα φξηά ηνπ, φπσο θαη ην ππφινηπν ειιεληθφ Γεκφζην. Η
θαηάζηαζε έγηλε ηφζν ζηξεβιή, ψζηε ε θεληξηθή πνιηηηθή εμνπζία, πξνθεηκέλνπ λα
πνιιαπιαζηάδεη αλελφριεηε ηα ΑΔΙ θαη ηα ΤΔΙ αλά ηελ επηθξάηεηα, θαηαθιχδνληάο
ηα κε θνηηεηφθνζκν γηα λα εμππεξεηεί ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ Παηδεία, παξφπιηζε
ην ζπληαγκαηηθφ ηεο θαζήθνλ γηα άζθεζε πξαγκαηηθήο επνπηείαο ζηα ηδξχκαηα. Τα
ηειεπηαία, ελψ πνιιαπιαζηάδνληαλ, δελ έπαπαλ λα ςέγνπλ ηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε
γηα ππνρξεκαηνδφηεζε. Πνιχ ζπρλά, ε ππνρξεκαηνδφηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ
άιινζη γηα λα ζπληεξήζεη κηα αλέιεγθηε απηνδηνίθεζε ζηα ΑΔΙ. Αο κελ μερλάκε φηη
θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, φηαλ επηρεηξήζεθε ην πξψηνλ λα εηζαρζεί ε
αμηνιφγεζε ζηα ΑΔΙ, πνιινί κηινχζαλ γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 16 θαη ηνπ
απηνδηνίθεηνπ. Έηζη, ην απηνδηνίθεην έγηλε έλα αθνξληεφλ, πνπ ν θαζέλαο κπνξνχζε
λα ζηακαηήζεη ζην ζεκείν πνπ ηνλ βφιεπε.
Σήκεξα, ρξεηάδεηαη λα αλαλνεκαηνδνηήζνπκε ην απηνδηνίθεην ησλ παλεπηζηεκίσλ,
φρη γηα λα θαηαιχζνπκε ηελ απηνλνκία ηνπο, αιιά γηα λα ηελ εληζρχζνπκε. Με άιια
ιφγηα, λα δνχκε μαλά απφ ηελ αξρή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Κξάηνπο θαη Παλεπηζηεκίσλ.
Τν Κξάηνο έρεη απφ ην Σχληαγκα κηα απνζηνιή: λα θξνληίζεη (άιινηε κε ηα
ξπζκηζηηθά ηνπ εξγαιεία, άιινηε κε ηηο παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο ηνπ) ψζηε ν θαζέλαο
λα κπνξεί λα έρεη δσξεάλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ζπζηήλεη θαη ζπληεξεί εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ ηέηνηεο
ππεξεζίεο. Τν Σχληαγκα πξνβιέπεη απφ ηε κηα κεξηά αξρέο θαη απφ ηελ άιιε δνκέο
πνπ έρνπλ σο απνζηνιή λα ππεξεηνχλ ηηο αξρέο ηνπ. Πνπζελά δελ νξίδεηαη πσο νη
δνκέο ηνπ δελ ζ’ αιιάμνπλ πνηέ. Θα πξέπεη, αληίζεηα, λα πξνζαξκφδνληαη γηα λα
ζπλερίζνπλ λα ππεξεηνχλ ηηο αξρέο ηνπ. Πνπζελά δελ νξίδεηαη φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο
παξνρήο ππεξεζηψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ
απφ ην Κξάηνο (άιισζηε, νχηε ζήκεξα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην). Οχηε θαη φηη ην
Κξάηνο νθείιεη –κπνξεί δελ κπνξεί– λα ρξεκαηνδνηεί ν,ηηδήπνηε απνθαζίζεη λα
δαπαλήζεη –αλέιεγθηα θαη αλαηηηνιφγεηα, αλ φρη απζαίξεηα ή θαη ζπάηαια– ν
απηφλνκνο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ηνπ. Ιδίσο φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο δελ
εμππεξεηεί ηειηθά ηηο αλάγθεο νχηε ηεο θνηλσλίαο, νχηε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ. Γηφηη, ε
ζπληαγκαηηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο ζηελ Παηδεία αζθείηαη κε γλψκνλα θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο γηα κφξθσζε θαη ηεο νηθνλνκίαο γηα
αλάπηπμε ζ’ έλα κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηδίσο σο εθ
ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη, φπνπ νη νηθνλνκίεο ησλ
αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ βαζίδνληαη ζηε γλψζε θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο.
Άξα, ινηπφλ, πξέπεη λα επαλαθαζνξίζνπκε ηηο ζρέζεηο Κξάηνπο θαη ΑΔΙ ζηε ρψξα
καο. Μνηξαία, απηφ ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε ηψξα, ζ’ έλα πεξηβάιινλ ζηελφηεηαο
θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δίρακε πνιιέο επθαηξίεο λα ην θάλνπκε ζην
παξειζφλ, αιιά ηηο ζπαηαιήζακε.
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Αο κελ μερλάκε πσο ρξεκαηνδνηνχκαζηαλ επί ζεηξά εηψλ απφ ηελ Δ.Δ. γηα λα
εθζπγρξνλίζνπκε, λα βειηηψζνπκε θαη λα ζπγθιίλνπκε ηηο δνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο
καο κε ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν. Απνηχρακε θαη ζ’ απηφ, θαη είλαη θη απηφ ελδεηθηηθφ
ηεο γεληθφηεξεο απνηπρίαο ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο σο ζπζηήκαηνο
ηθαλνχ λα απηνδηαρεηξηζζεί ηελ εμέιημε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ.
Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα δηαθξίλνπκε ην αυηοδιοίκηηο απφ ηελ αυηονομία ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Τν απηνδηνίθεην δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά απνζθνπεί ζην λα
δηαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε απηνλνκία. Σπλεπψο, ην δεηνχκελν είλαη ε απηνλνκία
θαη ην απηνδηνίθεην έλα κέζν γηα λα ηελ επηηχρεη θαλείο.
α) Σα όπια ηος αςηοδιοίκηηος ηυν ΑΔΙ
Θα ήηαλ πξνθιεηηθφ ζηα κάηηα ηεο θνηλσλίαο εάλ ηζρπξηδφκαζηαλ πσο πεηχρακε ζαλ
δηνηθεηέο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ καο. Μάιινλ ην αληίζεην ζπκβαίλεη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Τίπνηε δελ εκπνδίδεη ην Κξάηνο, ζην πιαίζην ηεο
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο επνπηείαο ηνπ, λα αθαηξέζεη απφ ηα απηνδηνηθεηηθά
φξγαλα ησλ Παλεπηζηεκίσλ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο απηά αζθνχλ
πιεκκειψο ή αδπλαηνχλ (ή θαη δελ ζέινπλ) λα αζθήζνπλ πξνζεθφλησο, φηαλ ε
άζθεζή ηνπο ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ην δεκφζην ίδξπκα θαη θαη’
επέθηαζε γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Τν γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην ηνπ
απηνδηνίθεηνπ, ην Κξάηνο παξαρσξνχζε κέρξη ηψξα θαη απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζηα
απηνδηνηθεηηθά φξγαλα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, δελ ζεκαίλεη φηη ηα φξγαλα απηά ηηο
είραλ αξρηθά ή φηη πξέπεη λα ηηο έρνπλ γηα πάληα. Τν Κξάηνο πξέπεη λα γλσξίδεη πνχ
πεγαίλνπλ ηα ρξήκαηα ηνπ Έιιελα θνξνινγνχκελνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ αλαζέηεη
ζε θάπνην φξγαλν λα ελέγχει εκ ηων υζηέρων ηε λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, κπνξεί λα
επηθνξηίζεη έλα άιιν φξγαλν λα εγκρίνει εκ ηων προηέρων ηηο δαπάλεο γηα ην ζθνπφ
γηα ηνλ νπνίν (θαη κε ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο) απηέο πξέπεη λα γίλνληαη.
Οη Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη νθείινπλ λα πεξηνξίδνληαη ζε απηφ πνπ μέξνπλ λα
θάλνπλ θαιχηεξα: ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα, θαζψο θαη ζηε δηνίθεζε, ηελ
θαηεχζπλζε, ηελ επνπηεία θαη ηελ άζθεζε απηψλ. Γελ ζεσξνχκε, ζπλεπψο, φηη
παξαβηάδεηαη ην απηνδηνίθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εάλ ην Κξάηνο καο επηβάιιεη –ζην
κέηξν πνπ καο ρξεκαηνδνηεί– έλα φξγαλν νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο ή δηαρείξηζεο.
Καηά ηα ινηπά, πηζηεχνπκε πσο νη Πξπηάλεηο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα εθιέγνληαη
–γηα έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ– φπσο θαη ζήκεξα, πιελ φκσο κέζσ θαζνιηθήο
ςεθνθνξίαο, κε ζηάζκηζε ηεο ςήθνπ φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο
θνηλφηεηαο αλαιφγσο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Γηφηη ηα ΑΔΙ έρνπλ ζήκεξα πεξηζζφηεξν
απφ θάζε άιιε θνξά ηελ αλάγθε λα δηνηθεζνχλ απφ επξχηαηα λνκηκνπνηεκέλνπο απφ
ηα κέιε ΓΔΠ πξπηάλεηο, απνθαζηζκέλνπο λα επηθέξνπλ ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ
ρξεηάδνληαη, ηδίσο εάλ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε θαζεζηψο απμεκέλεο
απηνλνκίαο. Τν ζηνηρείν ηεο εληζρπκέλεο λνκηκνπνίεζεο ησλ πξπηάλεσλ είλαη
απαξαίηεην γηα λα επηηχρνπλ νη βαζηέο ηνκέο. Αξγφηεξα, φηαλ βξνχκε ηνλ απηφλνκν
βεκαηηζκφ καο, ζα κπνξέζνπκε λα βειηηψζνπκε ην κνληέιν δηνίθεζεο ησλ
παλεπηζηεκίσλ καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα μέλα πξφηππα. Τψξα φκσο ρξεηαδφκαζηε
επξχηαηε απνδνρή ησλ πξπηάλεσλ απφ ην ΓΔΠ ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ ζα θιεζνχλ λα
δηνηθήζνπλ ζ’ έλα πιαίζην εληζρπκέλεο απηνλνκίαο, ην νπνίν θαη ζα πξέπεη
πξνεγνπκέλσο λα δηαπξαγκαηεπζνχλ. Δίλαη θαη δήηεκα ζπλππεπζπλφηεηαο ηεο ίδηαο
ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο.
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β) Οι όποι ηηρ αςηονομίαρ μαρ
Απφ ’θεη θαη πέξα, ζα πξέπεη λα θαζήζνπκε θάησ θαη λα ζπδεηήζνπκε κε ηελ
Πνιηηεία ηνπο φξνπο ηεο απηνλνκίαο καο. Απηφ πξνυπνζέηεη δχν πξάγκαηα, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηνπο μερσξηζηνχο ξφινπο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ην Κξάηνο, απφ ηε κηα
κεξηά, θαη ηα Παλεπηζηήκηα θαη νη παλεπηζηεκηαθνί, απφ ηελ άιιε:
1ον Τί ζέιεη ε Πνιηηεία απφ εκάο θαη ηί κπνξεί λα καο δηαζέζεη θαη λα εγγπεζεί;
2ον Τί κπνξνχκε λα πεηχρνπκε εκείο θαη ηί δεηάκε γη’ απηφ απφ ηελ Πνιηηεία;
Τνχηα απαηηνχλ απφ ηνπο δχν εηαίξνπο λα θάλεη ν θαζέλαο πξνεγνπκέλσο ην δηθφ
ηνπ homework, δηφηη ζήκεξα νχηε ην Υπνπξγείν ζέηεη έλα ζπγθξνηεκέλν, πξφζθνξν
θαη εθηθηφ πιαίζην δηαβνχιεπζεο κε ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, νχηε θαη ε
παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα είλαη έηνηκε λα πξνζδηνξίζεη κε ηξφπν εληαίν, ζπλεθηηθφ
θαη ξεαιηζηηθφ:
(α) ηί κπνξεί λα επηηχρεη ζ’ έλα πιαίζην απμεκέλεο ηδξπκαηηθήο απηνλνκίαο,
(β) πψο ζέιεη λα δνπιέςεη γη’ απηφ θαη
(γ) ηί πεξηκέλεη απφ ηελ Πνιηηεία λα θάλεη γηα λα ηεο ην επηηξέςεη.
Οη φξνη ηεο απηνλνκίαο καο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ θαη λα δηακνξθσζνχλ ζ’ έλα
πιαίζην ζπκβαηφ κε:


ην Σχληαγκα,



ηελ αθαδεκατθή καο παξάδνζε,



ηηο λέεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο καο,



ηελ αλαγθαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ,



ηα βέιηηζηα δηεζλή πξφηππα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη



ηελ αλαγθαηφηεηα πιήξνπο ελζσκάησζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζήο καο ζηνλ
εληαίν επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ρψξν φπνπ αλήθνπκε.

Σηφρνο ηεο απηνλφκεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε φισλ εθείλσλ ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ κνλάδσλ, ζε επίπεδν φρη κφλν Ιδξπκάησλ ή Σρνιψλ, αιιά θαη
Τκεκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ήδε κπξνζηά ή κπνξνχλ –θάησ απφ πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
ζπκθσλεζνχλ– λα θχγνπλ κπξνζηά γηα λα ηξαβήμνπλ θαη ην Παλεπηζηήκην, αιιά θαη
ηε ρψξα πξνο ηα κπξνο. Δάλ απηφ ζεκαίλεη δχν ηαρχηεηεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε,
απηέο –θαθά ηα ςέκαηα– ήδε ππάξρνπλ, θαη είλαη θαη πεξηζζφηεξεο. Σηφρνο πξέπεη λα
είλαη ε απειεπζέξσζε ησλ δπλακηθφηεξσλ παλεπηζηεκηαθψλ δπλάκεσλ, ζηηο νπνίεο
θαη κφλν κπνξεί λα ειπίδεη κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα γηα λα βγεη απφ ηελ θξίζε.
Καηά ζςνέπεια, καλούμε ηο Τποςπγείο να βεληιώζει ηο κείμενό ηος ζηην
παπαπάνυ καηεύθςνζη και να δώζει σπόνο ζηην πανεπιζηημιακή κοινόηηηα να
ειζθέπει ηη δική ηηρ πποζηιθέμενη αξία, για ηη διεξαγυγή ενόρ ειλικπινούρ
διαλόγος, από ηον οποίο θα πποκύτει ηο μονηέλο εκείνο ηηρ πανεπιζηημιακήρ
οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ, πος θα ςποδεσηεί ηην ενιζσςμένη αςηονομία ηυν
ΑΔΙ ζηη σώπα μαρ.
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