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Εισήγηση του υποψήφιου Πρύτανη Περικλή Μήτκα  

στην ανοικτή ακρόαση της 10ης Ιουνίου 2014 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Πριν από τρεις μήνες ακριβώς, 10-11 Μαρτίου, παρακολούθησα στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο 

συνέδριο Καινοτομίας που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια εξόχως ενδιαφέρουσα 

συνεδρία ήταν αφιερωμένη στο Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. Ομιλητής ο 70-χρονος Sir 

Chris Patten, σημερινός πρύτανης της Οξφόρδης με μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση 

οργανισμών αλλά και χωρών, όπως το Hong Kong. Η άποψή του ήταν πως το Χουμπολτιανό 

Πανεπιστήμιο των 900 ετών, όπως η Οξφόρδη, ή των 90 ετών όπως το ΑΠΘ, δεν κινδυνεύει 

από τα διαδικτυακά μαθήματα, αρκεί να συνεχιστεί η γενναία κρατική χρηματοδότηση. Τον 

Patten προλόγισε η Anne-Marie Imafidon, μια ιδιοφυΐα, αφού υπήρξε η νεότερη φοιτήτρια 

που έλαβε το Master στην Οξφόρδη σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η 20-χρονη Anne Marie 

υποστήριξε ένα διαφορετικό μοντέλο πρόσληψης γνώσης, πολυτροπικό, στηριγμένο στη 

δυνατότητα που έχουν οι νέοι να μαθαίνουν οτιδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Η 

εξέλιξη της τεχνολογίας που αυξάνει τις δυνατότητες διάδρασης του e-learning αποτελεί 

την μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει τα πανεπιστήμια τα προηγούμενα 900 

χρόνια.  Η αλήθεια για το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα βρίσκεται μάλλον κάπου στη μέση.  

Σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, το ΑΠΘ, το μεγαλύτερο και 

καλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, οφείλει να μετέχει καταγράφοντας την άποψή του και 

συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις. 

Μα θα μου πείτε, υψηλή πολιτική θα κάνουμε όταν δε μπορούμε να μαζέψουμε τα 

σκουπίδια μας; Συμφωνώ απολύτως. Η πρώτη προτεραιότητα σήμερα είναι να ξεφύγει το 

Πανεπιστήμιο από την τραγική αυτή κατάσταση που ούτε μας αρμόζει, ούτε μας τιμά και να 

επανέλθει σε αξιοπρεπείς συνθήκες λειτουργίας. Θα συζητήσουμε επομένως αναγκαστικά 

σήμερα για την καθαριότητα και τη φύλαξη. Αντιλαμβάνομαι πως αν δεν λυθούν αυτά τα 

καθημερινά προβλήματα κανείς δεν έχει διάθεση να συζητήσει τα μεγαλύτερα.  

Μπορούμε όμως να κάνουμε μια συμφωνία; Μόλις τα καταφέρω, ως πρύτανης, να λύσω 

αυτά τα προβλήματα και δούμε και τα  επίσης  δύσκολα μεγάλα, όπως  ανακατανομή 

θέσεων και πόρων, προγράμματα σπουδών, κ.ά., θα ασχοληθούμε λίγο και με το μέλλον της 

εκπαίδευσης στη χώρα μας και στην Ευρώπη; Θα χαράξουμε τις νέες τάσεις, όπως αρμόζει 

σε ένα μεγάλο διεθνές Πανεπιστήμιο σαν το δικό μας;  

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Θεωρώ πως το ΑΠΘ είναι ώριμο για επανεκκίνηση.  

 Επανεκκίνηση με συνεργατικές σχέσεις όλων των θεσμικών παραγόντων του ΑΠΘ.  

 Επανεκκίνηση στις σχέσεις του ΑΠΘ με την Ελληνική Πολιτεία και την Κοινωνία.  

 Επανεκκίνηση με νέο Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό και στόχο τον  

εξορθολογισμό δομών και τη θέσπιση διαδικασιών.  
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 Επανεκκίνηση με στρατηγικό προσανατολισμό και στρατηγικές επιλογές.  

 Επανεκκίνηση με καινοτόμες δράσεις εξωστρέφειας και ανάπτυξης. 

Στόχος είναι ένα Άριστο, Δημόσιο Πανεπιστήμιο με διεθνή ακτινοβολία.  

Άριστο παντού, όχι με απομονωμένες νησίδες αριστείας. Ένα Πανεπιστήμιο Ηγέτης στον 

εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο. 

Κι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: «Μπορεί ο Μήτκας να μας πάει προς τα 

εκεί;» 

Ας δούμε τρεις μύθους και μια πραγματικότητα για τον Μήτκα. 

Μύθος #1: Ο Μήτκας θα καταστρέψει το δημόσιο πανεπιστήμιο.  

Έχει μια δόση αλήθειας αυτό το σενάριο. Μετά από μια 15-ετία εκπαίδευσης σε 

πανεπιστήμια της Αμερικής, κάτι σαν τα στρατόπεδα της Al-Qaida, επέστρεψε το 1999 ως 

κρυφός πράκτορας στο ΑΠΘ. Τώρα, μετά από 15 χρόνια υπομονής, ωρίμασαν οι συνθήκες 

για το μεγάλο χτύπημα. Έχει μια δόση αλήθειας αυτό το σενάριο. Περίπου όση κι εκείνο 

που υποστηρίζει πως μας ψεκάζουν.  

Μύθος #2: Ο Μήτκας είναι ενεργούμενο, υποχείριο, του Α, του Β, μιας ομάδας, μιας 

παράταξης, ενός κόμματος.  

Αυτό προϋποθέτει βέβαια πως ο Μήτκας είναι είτε μειωμένης αντίληψης, είτε μειωμένης 

ηθικής. Το πρώτο δεν προκύπτει από το βιογραφικό μου, που το είδατε πρόσφατα, το 

δεύτερο δεν προκύπτει από το Ε9 που περιέχει μόνο το πατρικό σπίτι στη Φλώρινα.  

Ο Μήτκας δε δουλεύει για κανέναν αλλά δουλεύει με όλους. Εγώ και οι συνεργάτες μου, 

με τους οποίους διαπιστώσαμε συναντίληψη για τα θέματα διοίκησης συνεργαζόμενοι σε 

πανεπιστημιακές επιτροπές, δεν έχουμε κάνει καμμιά συμφωνία ή συναλλαγή με κανέναν. 

Αν εκλεγούμε, θα διοικήσουμε το ΑΠΘ, απαλλαγμένοι βαρών, συνεργαζόμενοι με όσους 

θέλουν να συμβάλλουν. 

Μύθος #3: Ο Μήτκας, ως Μηχανικός, αδιαφορεί για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.  

Με προσβάλλει αυτή η άποψη αλλά το αντιπαρέρχομαι. Κάθε χώρα μπορεί να έχει ένα καλό 

Πολυτεχνείο, μια καλή Ιατρική Σχολή. Δε μπορεί όμως να έχει μια καλή Φιλοσοφική Σχολή, 

μια καλή Θεολογική Σχολή, δίχως την εγγύτητα στις πηγές της ιστορίας, τους αρχαιολογικούς 

χώρους, τους τόπους λατρείας που έχουμε εμείς. Το πρώτο πράγμα που έλεγαν οι ξένοι που 

άκουγαν πως αποφοίτησα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήταν: «Φαντάζομαι πόσο 

δυνατή Φιλοσοφική θα είχατε». Δε νοείται Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο χωρίς ανθρωπιστικές 

σπουδές διεθνούς ακτινοβολίας. 

Και Μια Πραγματικότητα: Ο Μήτκας είναι νέος, τεχνοκράτης και ευθύς.  

Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είμαι άλλα 15 χρόνια στο ΑΠΘ, γι’ αυτό και με νοιάζει η 

πορεία και η εξέλιξή του. Το Πανεπιστήμιο προοδεύει με την εμπειρία των μεγαλύτερων 

και την ορμή των νεότερων. Με αντίληψη μηχανικού θέτω στόχους, επιλέγω ανθρώπους, 

εργαλεία και δείκτες και ελέγχω την πορεία του έργου. Συλλέγω στοιχεία και παρουσιάζω 

την πραγματική κατάσταση με τη γλώσσα της αλήθειας. 
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Κι έχουμε πολλές αλήθειες να πούμε για το ΑΠΘ. Μερικές από αυτές: 

 Προσφέρουμε το καλύτερο επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών απ’ όλα τα ελληνικά ΑΕΙ. 

 Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου κερδίζουν κάθε χρόνο παγκόσμιες διακρίσεις.  

 Η Θεολογική Σχολή δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών 

στην Ελλάδα και μας δείχνει το δρόμο.  

 Το ΑΠΘ βρίσκεται στους 20 σημαντικότερους ερευνητικούς κόμβους για τα τελευταία 

30 χρόνια στα προγράμματα FP της Ευρωπαϊκής Ένωσης (55.500 ιδρύματα και 

οργανισμοί).  

 Η Φιλοσοφική Σχολή έχει αναπτύξει δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν την 

ναυαρχίδα της εξωστρέφειας του ΑΠΘ. Πρόσφατη είναι η διάκριση για το πρόγραμμα 

Διερμηνείας. 

Θα χτίσουμε πάνω σ’ αυτά. Ενώ θα διεκδικούμε διαρκώς επαρκή χρηματοδότηση από την 

Πολιτεία, ενώ θα συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα της περιφέρειας, της χώρας και 

της Ευρώπης, δεν θα αρκεστούμε στη διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση. Πρέπει 

να σχεδιάσουμε νέες δράσεις συμβατές με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου 

που θα δίνουν διέξοδο στη δημιουργικότητα των Καθηγητών μας, θα ενισχύουν το κύρος 

του ΑΠΘ και θα αποφέρουν πρόσθετους πόρους στα Τμήματα. 

Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε στρατηγικό προγραμματισμό, εξορθολογισμό 

δαπανών και δομών, οικονομίες κλίμακος και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Προτείνω ένα συνεργατικό μοντέλο διοίκησης με στοχοθεσία, διαφάνεια και αξιοκρατία. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Ο Πρύτανης συντονίζει, διοικεί, εκπροσωπεί, συνθέτει, διεκδικεί, ηγείται. Ο Πρύτανης 

δρα σαν καταλύτης και συμπαραστάτης σε κάθε καλή προσπάθεια και καινοτόμο δράση. 

Ο Πρύτανης ανοίγει νέους δρόμους για το Πανεπιστήμιο.  

Δεν κάνει μικροπολιτική, δεν κάνει προσωπική πολιτική, δεν πολιτεύεται.  

Και δε μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του.  

Χρειάζονται καμμιά 500αριά τουλάχιστον καθηγητές και χιλιάδες φοιτητές για να 

σηκώσουμε πάλι το ΑΠΘ και να αποκαταστήσουμε το τρωθέν κύρος του στα μάτια της 

κοινωνίας. Ο καθείς κι η καθεμιά στο μετερίζι του. Στην αίθουσα διδασκαλίας, στο 

αμφιθέατρο, στη βιβλιοθήκη, στο εργαστήριο, στο διεθνή στίβο και στην τοπική κοινωνία. 

Το χρωστούμε στο ΑΠΘ γιατί σε αυτό οφείλουμε μεγάλο μέρος από αυτό που είμαστε. 

Εύχομαι το ΑΠΘ να αποκτήσει τον καλύτερο Πρύτανη για να ξεκινήσει πάλι την ανοδική 

του πορεία.  

Σας ευχαριστώ 


