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Πολλά έχουν γραφτεί πρόσφατα για την προτεινόµενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
Συντάγµατος και την ίδρυση µη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και 
για τον νέο Νόµο – Πλαίσιο. Καταλήψεις στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, χαµένες ώρες 
διδασκαλίας, χαµένες εξετάσεις, πανελλαδικά συλλαλητήρια, εντάσεις και ενστάσεις 
από παντού! Επιτρέψτε µας σε όλα τα παραπάνω µία σύντοµη τοποθέτηση για τη 
δηµόσια εκπαίδευση. Μιλάµε για τη δηµόσια εκπαίδευση, για το δηµόσιο 
Πανεπιστήµιο, ναι έτσι πρέπει να είναι το Πανεπιστήµιο, δηµόσιο και δωρεάν, δηλ. ένα 
Πανεπιστήµιο που θα πρέπει να διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα και να 
λειτουργεί µε εκπαιδευτικά και όχι άλλα κριτήρια! ΝΑΙ στο δηµόσιο Πανεπιστήµιο! 
Κεφαλαιώδους σηµασίας διευκρίνιση που οφείλουµε να κάνουµε, ωστόσο, είναι ότι τα 
προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης δεν περιορίζονται στην Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Απλά συσσωρεύονται στην Τριτοβάθµια, η αιτία δηλ. του προβλήµατος - 
τουλάχιστον εν µέρει - εντοπίζεται στη ∆ευτεροβάθµια και την Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση. Γιατί σήµερα, το 2007, δεν αποτυπώνονται δυστυχώς στο απολυτήριο 
Λυκείου ούτε οι δυνατότητες, ούτε οι προσανατολισµοί, ούτε οι διαθέσεις των 
σηµερινών µαθητών - αποφοίτων Λυκείου. Σήµερα το απολυτήριο Λυκείου δεν 
αποτελεί αξιόπιστο τίτλο σπουδών. Γιατί άραγε υποβαθµίστηκαν και δεν ενισχύθηκαν 
από το κράτος τα Τεχνικά και τα Επαγγελµατικά Λύκεια;  
 
Σίγουρα το δηµόσιο Πανεπιστήµιο πρέπει, επιβάλλεται να διατηρήσει το δηµόσιο 
χαρακτήρα του. Λειτουργεί όµως σωστά σήµερα; ΟΧΙ δεν λειτουργεί σωστά. Είναι 
αλήθεια, δυστυχώς, πως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας διέρχονται 
µία µεγάλη κρίση, αφού εκτός των άλλων, πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τη 
διδασκαλία ως πάρεργο. Έχουν, δυστυχώς, παραγκωνισθεί η συστηµατική ανάπτυξη 
της διδασκαλίας και της έρευνας και έχουν κυριαρχήσει η ιδιοτέλεια, η συναλλαγή, ο 
κοµµατισµός και ο στρεβλός συνδικαλισµός ορισµένων φοιτητών αλλά και µερίδας 
καθηγητών. Το µεγαλύτερο πρόβληµα των ελληνικών ΑΕΙ σήµερα είναι ο κοµµατισµός 
που δρα καταλυτικά στις αρχαιρεσίες των διοικητικών οργάνων, στις κρίσεις των 
καθηγητών, στα ερευνητικά προγράµµατα, στα µεταπτυχιακά προγράµµατα και ενίοτε 
στην αξιολόγηση των φοιτητών! Απαιτούνται, συνεπώς τοµές και δραστικές 
µεταρρυθµίσεις στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μέτρα που προτάθηκαν αρχικώς στον 
υπό δηµόσια διαβούλευση Νόµο - Πλαίσιο είναι εξαιρετικά και µπορούν να βοηθήσουν 
το ελληνικό Πανεπιστήµιο. Τέτοια µέτρα περιλαµβάνουν: (α) τον περιορισµό των 
«αιώνιων» φοιτητών (όριο χρόνου σπουδών 4+2 έτη), (β) την καθολική ψηφοφορία των 
φοιτητών κατά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης, (γ) την κατάργηση των 
µετεγγραφών, (δ) τη διατήρηση της βάσης εισαγωγής του «10» (εξαιρετικό µέτρο), (ε) 
τον εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας 



 

και της αγοράς, (ζ) τις ανταποδοτικές υποτροφίες σε φοιτητές που αποδεδειγµένα δεν 
έχουν τις οικονοµικές δυνατότητες και (η) τη διατήρηση του πανεπιστηµιακού ασύλου 
αλλά µε θέσπιση ειδικών όρων για προστασία της δηµόσιας περιουσίας. Τα παραπάνω 
µέτρα είναι θετικά και πιστεύουµε ότι θα βοηθήσουν στον περιορισµό της συρρίκνωσης 
του ελληνικού Πανεπιστηµίου. Επιπρόσθετα και το τονίζουµε αυτό, θα πρέπει 
επιτέλους να εφαρµοσθεί η διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα. Τα Ιδρύµατα έχουν υποχρέωση να λογοδοτούν στην ελληνική κοινωνία και 
την Πολιτεία και θα πρέπει να είναι ανοιχτά να δεχτούν την αξιολόγηση του έργου τους 
σε τακτική βάση. Πρέπει, ωστόσο, και η ελληνική Πολιτεία να τηρήσει τις δεσµεύσεις 
της και η χρηµατοδότηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να αυξηθεί δραµατικά 
(στόχος: 5% του ΑΕΠ) τα επόµενα έτη. Πρέπει να επενδύσουµε κάποια στιγµή ως 
χώρα στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Όλα τα προαναφερθέντα είναι δυνατόν να 
ρυθµιστούν µε υπουργικές αποφάσεις ή µε νέο Νόµο – Πλαίσιο που απαιτεί τη 
σύγκλιση όλων των κοµµάτων της ελληνικής Βουλής, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση 
του Συντάγµατος. Συνεπώς, ΝΑΙ στις δραστικές µεταρρυθµίσεις στην Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, ΝΑΙ στην αξιολόγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 
 
Μετά από όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα που όλοι βλέπουµε, που 
όλοι αντιλαµβανόµαστε: ότι απαιτούνται ριζοσπαστικές τοµές στην Ανώτατη 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας µας και ότι η ίδρυση των κατ’ ουσίαν Ιδιωτικών 
Πανεπιστηµίων – την παρούσα χρονική στιγµή – θα αποτελέσει µέγα ολίσθηµα. 
Συνεπώς, ΟΧΙ στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος. 
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