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Από την αρχή σχεδόν του χρόνου έχει γίνει αντικείµενο έντονων συζητήσεων το ζήτηµα των 
«µη-κρατικών, µη-κερδοσκοπικών Πανεπιστηµίων». Ο διπλός αρνητικός προσδιορισµός 
συνιστά ένα όρο ταυτόχρονα αδόκιµο και παραπλανητικό. Μη-κρατικό Πανεπιστήµιο θα 
µπορούσε να υπάρξει, εάν υπήρχε κρατικό Πανεπιστήµιο. Στη χώρα µας τα Πανεπιστήµια 
δεν είναι κρατικοί οργανισµοί, αλλά δηµόσια ιδρύµατα σε πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την 
εποπτεία του Κράτους. Αν το «µη-κρατικό» αντιδιαστέλλεται στην υπάρχουσα κατάσταση, 
µόνο ως «ιδιωτικό» θα µπορούσε να εννοείται. Ταυτόχρονα βέβαια ο όρος «µη-κρατικό» 
προδίδει ενδοτικότητα, αν όχι προσχώρηση, στην κυρίαρχη φιλελεύθερη ιδεολογία, και στη 
συνακόλουθη πολιτική του οικονοµικού φιλελευθερισµού που αποσκοπεί στην 
«απελευθέρωση της αγοράς της εκπαίδευσης» τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Ο όρος «µη-κερδοσκοπικό» σε συνδυασµό µε «µη-κρατικό» σηµαίνει απλά ότι ένα 
τέτοιο Πανεπιστήµιο θα λειτουργούσε µε βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, δηλαδή µε 
την καταβολή διδάκτρων. Οι υποστηρικτές των Πανεπιστηµίων αυτού του τύπου, 
αισθανόµενοι πιθανότατα αιδώ, βρήκαν µία περίφραση για να κρύψουν την πραγµατικότητα 
της κάλυψης των λειτουργικών τουλάχιστον δαπανών από τους «πελάτες-φοιτητές». Σε απλή 
ελληνική γλώσσα εποµένως, η ορθή ορολογία θα ήταν «ιδιωτικά Πανεπιστήµια». Αν οι 
υποστηρικτές τους ήθελαν οπωσδήποτε µία ονοµασία µε διπλή άρνηση, θα µπορούσαν να 
υιοθετήσουν αυτή του τίτλου του άρθρου: ούτε δηµόσια, ούτε δωρεάν. 
 
∆εν είναι τυχαίο γεγονός το άνοιγµα της συζήτησης για τα «ιδιωτικά Πανεπιστήµια» στη 
χώρα µας. Θα πρέπει κανείς να γνωρίζει τις διεθνείς τάσεις για να µπορεί να αξιολογήσει 
ορθά τα συµβαίνοντα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµπορίου και 
των διαπραγµατεύσεων για τη Γενική Συµφωνία Ανταλλαγών Υπηρεσιών (GATS) έχει τεθεί 
στο τραπέζι των συζητήσεων η «απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών εκπαίδευσης». ∆ε 
µετέχουν σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις οι Υπουργοί Παιδείας των χωρών, αλλά οι Υπουργοί 
Εµπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση δε θεωρείται ως ένα από τα βασικά ∆ικαιώµατα 
του Ανθρώπου, αλλά ως µία υπηρεσία που παρέχεται σε µαθητές και φοιτητές, ως 
µελλοντικούς απασχολήσιµους. Η κοινωνία της γνώσης συρρικνώνεται στην αγορά της 
γνώσης. Η Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (European University Association), η 
Ένωση των Καναδικών Πανεπιστηµίων (Association of Universities and Colleges of 
Canada), το Αµερικάνικο Συµβούλιο Εκπαίδευσης (American Council on Education) και το 
Αµερικάνικο Συµβούλιο για την Πιστοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Council for 
Higher Education Accreditation) σε κοινή δήλωσή τους ζητούν να µη συµπεριληφθεί η 
Ανώτατη Εκπαίδευση σε οποιαδήποτε συµφωνία ανταλλαγών. Την ίδια θέση έχει προβάλλει 
και η Οµοσπονδία των Φοιτητικών Ενώσεων της Ευρώπης. Σηµειώνουµε ότι οι Η.Π.Α. 
απαιτούν από τη χώρα µας την άρση του περιορισµού απονοµής πτυχίων µόνο από ελληνικά 
ιδρύµατα (Remove restrictions that the granting of degrees is limited to Greek institutions 
only). 
 
Εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα µας λειτουργούν τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, ως 
εµπορικά παραρτήµατα ξένων, κατά κύριο λόγο αγγλικών, Πανεπιστηµίων. Σηµειώστε τη 
χρήση του όρου «ελεύθερο» ως µια άλλη εκδοχή του όρου «µη-κρατικό». Τα Κέντρα αυτά 
περιορίζονται σε ορισµένα επιστηµονικά αντικείµενα που έχουν µεγάλη ζήτηση: οικονοµικά 
και διοίκηση επιχειρήσεων, χρηµατοοικονοµικά, εφαρµοσµένες τέχνες και πληροφορική. Η 
αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων τους εγκυµονεί κινδύνους 
ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των σπουδών, κατά παρέκκλιση της επιταγής του Συντάγµατος 
που ορίζει ότι η «η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που 
αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». 



 
Κατά εκπληκτικό τρόπο οι αιτήσεις που προέρχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλους  φορείς για ίδρυση Πανεπιστηµίων θα οδηγήσει εκ των πραγµάτων στην αναγνώριση 
της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα µας. Ας αναρωτηθούµε ποιά θα µπορούσε να 
είναι τα ουσιαστικά ακαδηµαϊκά επιχειρήµατα για µη αναγνώριση ενός παραρτήµατος ενός 
καλού αγγλικού Πανεπιστηµίου, έναντι της αναγνώρισης ενός Πανεπιστηµίου για 
παράδειγµα του ∆ήµου Ηρακλείου. Φοβάµαι ότι δεν υπάρχει κανένα και θα µένουν µόνο οι 
θεσµικές προϋποθέσεις που θα συνιστούν διάκριση. Αν όµως δούµε τα πράγµατα στο πλαίσιο 
των «εµπορικών ανταλλαγών» που αναφέρθηκαν σε προηγούµενη παράγραφο, θα 
µπορούσαν ίσως να ευρεθούν τρόποι άρσης των νοµικών εµποδίων. 
 
Τα «µη-κρατικά, µη-κερδοσκοπικά Πανεπιστήµια» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλων 
φορέων, θα αποτελέσουν εκ των πραγµάτων το όχηµα για την αναγνώριση της ιδιωτικής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αλλά ας παραβλέψουµε αυτή την ένσταση, για να 
εξετάσουµε την ουσία των αιτηµάτων, περιοριζόµενοι στο ∆ήµο Ηρακλείου που εµφανίζεται 
να «πρωτοπορεί» και να σχεδιάζει την ίδρυση «Πανεπιστηµίου» στην πόλη µας. 
 
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν ως αποστολή την εκπαίδευση, παρά µόνο 
ορισµένες σχετικές αρµοδιότητες. Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι αρµόδιες για τη 
σχολική στέγη σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Πολλοί ∆ήµοι 
που καταλαµβάνουν µεγάλη γωγραφική έκταση αναλαµβάνουν το έργο της µεταφοράς των 
µαθητών στο Γυµνάσιο ή στο Λύκειο. Φωτεινό παράδειγµα αποτελεί ο ∆ήµος Αρχανών που 
παραχώρησε το ιστορικό κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου για να στεγάσει τις υπηρεσίες του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 
 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου λέγεται ότι σχεδιάζει την ίδρυση Πανεπιστηµίου για να ανταποκριθεί 
στην ανάγκη πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσων δεν κατορθώνουν να εισαχθούν 
επιτυγχάνοντας τη διαµορφούµενη κάθε φορά βαθµολογική βάση, ώστε να αποφευχθεί ο 
εκπατρισµός τους ή η στροφή τους προς τα «κερδοσκοπικά» Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. Ο 
λόγος δεν είναι ουσιώδης, γιατί µεταξύ των επιτυχόντων στις εξετάσεις οι µη εισαγόµενοι 
είναι πλέον ολίγοι, της τάξης του 10%. Με αλλαγές στους όρους πρόσβασης, µε δοσµένο ότι 
τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκαν πολλά νέα Πανεπιστήµια και πολλά νέα πανεπιστηµιακά 
Τµήµατα σε όλη τη χώρα, η ανάγκη αυτή µπορεί να ικανοποιηθεί. Αυτό θα µπορούσε να 
αποτελεί αντικείµενο του διαλόγου που η Υπουργός έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει το 
φθινόπωρο. 
 
Από την άλλη πλευρά πλήρης σιωπή σκεπάζει το ζήτηµα των πόρων για τις υποδοµές και τα 
λειτουργικά έξοδα του σχεδιαζόµενου Πανεπιστηµίου. Εάν κληθούν να καλύψουν τα έξοδα 
οι δηµότες Ηρακλείου, γιατί υποχρεούνται να δεχθούν να επωµισθούν το επιπλέον κόστος 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των αποτυχόντων στις πανελλήνιες εξετάσεις, όταν ήδη έχουν 
φορολογικά βάρη για την Παιδεία προς το Κράτος; Εάν κληθούν στη βάση της 
ανταποδοτικότητας να πληρώνουν δίδακτρα οι φοιτητές, τότε καταργείται η δωρεάν παιδεία. 
Εάν, τέλος, το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τότε ο ∆ήµος θα 
παρέχει τη νόµιµη κάλυψη και η πραγµατική εποπτεία θα ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα.  
 
Με βάση τα δηµοσιεύµατα του Τύπου φαίνεται ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου σχεδιάζει να καλύψει 
γνωστικά αντικείµενα στα οποία υποτίθεται ότι το Πανεπιστήµιο Κρήτης παρουσιάζει 
υστέρηση. Προτείνονται τέσσερα Τµήµατα, που θα εξετάσουµε ένα προς ένα στη συνέχεια: 

1. Οικονοµική επιστήµη. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης υπάρχει Τµήµα µε αυτό ακριβώς 
τον τίτλο. 

2. Ελληνικός, ευρωπαϊκός και παγκόσµιος πολιτισµός. Αντιπαρέρχοµαι το βαρύγδουπο 
του τίτλου για να αναφέρω ότι τα θέµατα που αφορούν στον Πολιτισµό καλύπτονται 
από τα Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης ως 
ακολούθως: 



• Τµήµα Φιλολογίας, µε τοµείς Kλασικής, Bυζαντινής και Nεοελληνικής 
Φιλολογίας, Γλωσσολογία και Θεατρολογίας. 
• Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, µε τοµείς Αρχαίας και µεσαιωνικής 
ιστορίας, Ιστορίας νεοτέρων χρόνων, Ανατολικών και αφρικανικών σπουδών, 
και Αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης 
• Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, µε τοµείς Φιλοσοφίας, και 
Θεωρίας και µεθοδολογίας των κοινωνικών επιστηµών. 

3. ∆ιεθνείς σχέσεις. Οι πληροφορίες είναι σίγουρα ανεπαρκείς για τα σχέδια του ∆ήµου 
Ηρακλείου, αλλά αντικείµενα σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική καλύπτονται στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης από το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης, ενώ στο Τµήµα 
Οικονοµικών Επιστηµών αντιµετωπίζονται θέµατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Ακόµη, στο πλαίσιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών λειτουργεί το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet. 

4. ∆ιαχείριση της διοίκησης. Από τον τίτλο δεν είναι προφανής η κατεύθυνση, αν 
αφορά στη δηµόσια διοίκηση, στην αυτοδιοίκηση ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Με 
βάση τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό για ένα τέτοιο Τµήµα δύσκολα θα 
µπορούσε να στηριχθεί µεµονωµένα στο Ηράκλειο.  

 
Εποµένως, αφενός ο ∆ήµος Ηρακλείου δεν έχει αποστολή, δεν είναι αρµόδιος και δε διαθέτει 
τις ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις για να ιδρύσει Πανεπιστήµιο, αφετέρου δε ουδείς λόγος 
υφίσταται µε βάση όσα έχουν γίνει µέχρι τώρα γνωστά. Το µόνο ορατό αποτέλεσµα από µια 
τέτοια κίνηση θα είναι η συµβολή στη νοµιµοποίηση της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Ας αναλογισθούµε και ας αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας, τόσο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
όσο και η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου. Αν και το θέµα θα έπρεπε να απασχολήσει όλους 
τους ενεργούς δηµότες που θα πρέπει να αποκρούσουν ενδεχόµενα δελεαστικές, σίγουρα 
όµως δηµαγωγικές και παραπλανητικές προτάσεις. Ακόµη, ολόκληρη η πανεπιστηµικαή 
κοινότητα θα πρέπει να δει τις ευθύνες της για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπως και την υγιή σύνδεσή του µε την περιφερειακή διοίκηση και 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Ας αποφευχθούν οι ερασιτεχνισµοί µε τις ανυπολόγιστες και 
προβλέψιµες συνέπειες. 


