Προλεγόµενα
Είκοσι χρόνια µετά την ψήφιση από την Εθνική Αντιπροσωπεία και την θέση σε ισχύ του Νόµου
1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µερικοί καλοί φίλοι
είχαν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν σχετικά άρθρα, δηµοσιεύσεις, συνεντεύξεις, οµιλίες,
διαλέξεις και παρεµβάσεις µου στο διάστηµα αυτό και µου ζήτησαν να ψάξω κι εγώ στα χαρτιά µου
για να συµπληρωθεί το υλικό αυτού του βιβλίου.
Για την έκδοσή του προβληµατίστηκα ιδιαίτερα. και µόνο το γεγονός ότι κατά καιρούς
µεταπτυχιακοί κυρίως φοιτητές που εκπονούν σχετικές ερευνητικές εργασίες αναζητούν σχετικά
ντοκουµέντα µε έπεισε ότι η συλλογή και δηµοσίευσή τους θα µπορούσε να είναι για κάποιους
τουλάχιστον χρήσιµη.
Ο Νόµος Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. απετέλεσε µέχρι την ψήφισή του το 1982 και τα πρώτα χρόνια της
ισχύος του αντικείµενο σφοδρών επιθέσεων αλλά και µαχητικής υπεράσπισής του, ενώ µέχρι
σήµερα, πολλοί ακραιφνείς πολέµιοί του µετατράπηκαν σταδιακά σε φανατικούς υποστηρικτές του,
την ώρα που κάποιοι από όσους ορκιζόταν σ’ αυτόν, είτε από καλπάζοντα εκσυγχρονισµό ή από
υπερβάλλουσα προσαρµοστικότητα στα ενδεχοµένως νέα τους συµφέροντα και/ή στις επιταγές της
αγοράς, σπεύδουν να τον απαρνηθούν.
Ο υπογραφόµενος είχε την τιµή και την τύχη να πάρει µέρος στη διατύπωση των αρχών του και την
εφαρµογή όλων των σχετικών ευρύτερων πολιτικών, τόσο ως πανεπιστηµιακός δάσκαλος από το
1963 ως σήµερα, όσο και ως πολίτης ο οποίος συµµερίστηκε για ένα διάστηµα κοινωνικές (στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ως Γενικός Γραµµατέας και Αντιπρόεδρος από το 1975 ως το
1982), και πολιτικές ευθύνες (Κεντρική Επιτροπή 1974-1988 και Εκτελεστικό Γραφείο (1984-1985)
του ΠΑΣΟΚ µέχρι την παραίτηση και αποχώρησή του το 1988, και Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Παιδείας 1981-1983, στην πρώτη και κατά τη γνώµη του αξιόπιστη περίοδο της
Κυβέρνησής του).
Για να θυµηθούν όσοι υπεστήριζαν αυτές τις αρχές και τις απέρριψαν στο δρόµο ως ασύµφορο
περιττό φορτίο, αλλά και για να τις έχουν υπ’ όψη τους όσοι απ’ αυτούς µεροληπτικά ενίοτε
επικαλούνται αποσπασµατικά και κατά το δοκούν κάποιες απ’ αυτές, τις συνοψίζω παρακάτω από
εσωτερικά κείµενα του 1981 και του 1982.

«

Τι επιδιώκουµε µε τη θεσµική αλλαγή στην Ανώτατη Παιδεία. 1981

•

Να ανυψωθεί, µε ενιαία κριτήρια σ’ εθνικό επίπεδο το επιστηµονικό, ερευνητικό και
ακαδηµαϊκό κύρος των Α.Ε.Ι. και να διασφαλισθεί, το ήθος, η δηµοκρατική συνείδηση και η
«έξωθεν καλή µαρτυρία» για τους Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους, παράλληλα µε την
αξιοκρατική επιλογή τους, µε δηµοκρατικές, δηµόσιες, ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες.
Να καταργηθούν τα αναιτιολόγητα προνόµια, οι αυθαιρεσίες, η αναξιοκρατία και ο νεποτισµός
του µέχρι σήµερα καθηγητικού κατεστηµένου, και ν’ ανοίξει ο δρόµος για κάθε άξιο επιστήµονα
µέσα κι έξω απ’ τα Πανεπιστήµια χωρίς τα µέχρι σήµερα εµπόδια, να αναπτύξει τις
δηµιουργικές του ικανότητες και να συµβάλει στην αναγέννηση της Ανώτατης Παιδείας µας.
Να εξυγιανθεί το διδακτικό προσωπικό ώστε ν’ ανέβει στα µάτια των φοιτητών µας το
Πανεπιστήµιο και οι ∆άσκαλοι του, γιατί µόνο τότε οι φοιτητές θα γυρίσουν στα µαθήµατα τους,
αποφασισµένοι ν’ αποκτήσουν τα απαραίτητα µεθοδολογικά εργαλεία κι επιστηµονικά εφόδια
για να συµβάλουν στην αυτοδύναµη κι ανεξάρτητη ανάπτυξη του τόπου µας.
Να γίνει το Πανεπιστήµιο κύτταρο προόδου κι ουσιαστικής συµβολής της διδασκαλίας, την
έρευνας και της τεχνολογίας, στην προκοπή της Πατρίδας µας και στην ολόπλευρη αξιοποίηση
των φυσικών κι ανθρώπινων δυνάµεων και δυνατοτήτων της.
Να εκλείψουν τα οξυµένα και σωρευµένα «εξεταστικά προβλήµατα» µέσα απ’ τη ρύθµιση των
εξαµηνιαίων µαθηµάτων, και τις βαθιές δοµικές αλλαγές στα Α.Ε.Ι..
Ν’ αναπτυχθεί η ισότιµη συνεργασία δασκάλων και φοιτητών, θεµέλιο απελευθέρωσης των
δηµιουργικών ικανοτήτων τους, και ανάληψης ουσιαστικών ευθυνών απ’ τους φοιτητές σ’ όλα
τα θέµατα των Α.Ε.Ι. απ’ τη διαµόρφωση των προγραµµάτων και περιεχοµένων σπουδών ως
την οικονοµική διαχείριση και τη διοίκηση τους.
Ν’ αξιοποιηθεί σ’ εθνικό επίπεδο, όλο το επιστηµονικό δυναµικό της Ελλάδας και της
διασποράς κι όλο το υφιστάµενο διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. µε αντικειµενικά κριτήρια, και
γνώµονα τη βέλτιστη συµβολή τους στην εκπαιδευτική κι ερευνητική διαδικασία.
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Να κατοχυρωθεί η ουσιαστική συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο στις
διαδικασίες λήψης απόφασης για όλα τα θέµατα.

Πλαίσιο της Πολιτικής Παιδείας. 1981
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Βασικό Πλαίσιο αρχών µέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική δραστηριότητα και
πρωτοβουλία στον εθνικής σηµασίας και προτεραιότητας τοµέα της Παιδείας, αποτελεί το
συµβόλαιο τιµής που υπογράφηκε µε τον ελληνικό λαό µε την έγκριση της ∆ιακήρυξης
Κυβερνητικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ απ’ τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού στις
εκλογές και τη στήριξη της στη συνέχεια απ’ όλους τους κοινωνικούς φορείς της.
Βασικό εργαλείο οριστικής διατύπωσης και διαµόρφωσης των µέτρων που θα παρθούν και στον
τοµέα της παιδείας, αποτελεί η θεσµοθέτηση, κατοχύρωση και ουσιαστικοποίηση, της υπεύθυνης
λαϊκής συµµετοχής κι η διασφάλιση σε κάθε επίπεδο της έκφρασης της γνώµης αλλά και της
ανάληψης της αντίστοιχης ευθύνης στήριξης κι υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής απ’
τους φορείς παιδείας και τους κοινωνικούς φορείς που θα παίρνουν µέρος στη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων.
Βασική εγγύηση για την επιτυχία της υλοποίησης της δηµοκρατικής αναγέννησης κι
αναβάθµισης της παιδείας µας, αποτελεί ο υπεύθυνος συγκροτηµένος και συστηµατικός
διάλογος µε τους δασκάλους και τους διδασκοµένους σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης κι η
ανάληψη από µέρους τους, της ευθύνης περιφρούρησης του κλίµατος δηµιουργικής δουλειάς και
γόνιµης συνεργασίας που προϋποτίθεται για να κατακτηθούν οι κάθε φορά ώριµοι στόχοι
εκδηµοκρατισµού κι εκσυγχρονισµού της παιδείας µας στους οποίους συναινεί η µεγάλη
πλειοψηφία του λαού µας.
Βασικός καταλύτης για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής ταχύτητας στην υλοποίηση του
Κυβερνητικού Προγράµµατος για δηµοκρατική αλλαγή της παιδείας µας, κι ουσιαστικοποίηση
του ρόλου της στην ανάπτυξη της πατρίδας µας, είναι η προσπάθεια όλων να παραµερίσουν το
προσωπικό µπροστά στο συλλογικό καλό, συνειδητοποιώντας το θεµελιακό ρόλο της παιδείας
για την Αλλαγή, ως την πρώτη προτεραιότητα στα µέτρα που θα την στηρίξουν µακροπρόθεσµα.

Ειδικοί στόχοι. 1981
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∆ιατύπωση και διαµόρφωση των προϋποθέσεων για νοµοθετική ρύθµιση κι υλοποίηση της
κατάργησης των φραγµών στη µόρφωση για κάθε νέο και νέα µας που θέλει και µπορεί να
σπουδάσει σ’ οποιαδήποτε βαθµίδα της παιδείας µας.
Εξασφάλιση των αναγκαίων όρων για ίσες ευκαιρίες, ίσες δυνατότητες κι ισότιµες διαδικασίες
ελέγχου της προσπάθειας και της απόδοσης για κάθε νέο και νέα µας.
∆ηµιουργία ίδιας ποιότητας δυνατοτήτων εκπαίδευσης κι υλικοτεχνικής υποδοµής σε κάθε
γωνιά της πατρίδας µας, µε πρώτη προτεραιότητα τις ακριτικές περιοχές και τις υποβαθµισµένες
περιοχές των αστικών κέντρων.
∆ιασφάλιση της ταχύρυθµης αποκεντρωµένης και προγραµµατισµένης µετεκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών κάθε βαθµίδας και της ικανοποίησης των δικαίων βασικών επιστηµονικών,
κοινωνικών κι οικονοµικών διεκδικήσεων τους.
Αναµόρφωση των προγραµµάτων και των περιεχοµένων σπουδών κάθε βαθµίδας στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής πολιτικής που εγκρίθηκε απ’ τον Ελληνικό Λαό µε συµµετοχή των δασκάλων
και των διδασκοµένων και των επιστηµονικών φορέων.
Μελέτη, σχεδιασµός, θεσµοθέτηση κι υλοποίηση Εθνικού Προγράµµατος Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης, αλλά και για κάθε πολίτη και γονιό, µε τη
συµµετοχή και την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης των επιστηµονικών και επαγγελµατικών
οργανώσεων και των αντίστοιχων κοινωνικών φορέων και µε ουσιαστική τη συµβολή των
κρατικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
∆ιασφάλιση της δυνατότητας περάσµατος απ’ την παιδεία στην παραγωγική διαδικασία για κάθε
εργαζόµενο και σε κάθε φάση της ζωής του.
Συστηµατοποίηση κι ενιαιοποίηση της εθνικής προσπάθειας για Λαϊκή Επιµόρφωση,
Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, εξάλειψη του αναλφαβητισµού κι Εκπαίδευση Ενηλίκων, µέσα από
Ειδικά Εθνικά Προγράµµατα και τη θεσµοθέτηση και λειτουργία του Ελεύθερου Ανοιχτού
Πανεπιστήµιου µε συνεργασία των Α.Ε.Ι., των φορέων των διδασκόντων κάθε βαθµίδας, των
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επιστηµονικών επαγγελµατικών και κοινωνικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του
Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού ∆ικτύου.
Αναµόρφωση των θεσµικών πλαισίων, για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης, για κάθε κατηγορία
εκπαιδευτικών, υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και για κάθε εποπτευόµενο ή µε
οποιοδήποτε τρόπο εξαρτώµενο Ίδρυµα ή Οργανισµό.
∆ιαµόρφωση των προϋποθέσεων αναπροσανατολισµού κι ουσιαστικοποίησης της Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.

Άµεσα µέτρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος. 1982
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Υλοποίηση του ψηφισµένου απ’ την Εθνική Αντιπροσωπεία Νόµου «για τη δοµή και λειτουργία
των ΑΕΙ» που καλύπτει και τα θέµατα Έρευνας και Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ελληνικά
Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία,
Στην κατεύθυνση αυτή καταργείται η Έδρα, θεσµοθετείται ο τοµέας, αξιοποιείται δηµιουργικά
και αξιοκρατικά ολόκληρο το επιστηµονικό, διδακτικό κι ερευνητικό προσωπικό µέσα κι έξω
απ’ τα Πανεπιστήµια, της Ελλάδας και της διασποράς, θεσµοθετούνται η Εθνική Ακαδηµία
Γραµµάτων κι Επιστηµών και το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας, ως άµισθο
πανελλαδικό όργανο επιστηµονικού και κοινωνικού ελέγχου της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής
διαδικασίας σ’ εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού ∆ηµοκρατικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης. Ιδρύονται Μεταπτυχιακές Σχολές στα ΑΕΙ προστατεύεται το
Πανεπιστηµιακό Άσυλο και κατοχυρώνεται η Αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ.
Προώθηση της σύνταξης και ψήφισης των Νόµων Πλαισίων για κάθε βαθµίδα και τύπο
εκπαίδευσης.
Προώθηση της ανάπτυξης της Παιδείας Τεχνολογικών Εφαρµογών, της επαγγελµατικής και
κοινωνικής κατοχύρωσης των αποφοίτων της και της ελεύθερης (µε επιστηµονικές κι
εκπαιδευτικές προϋποθέσεις) διακίνησης των σπουδαστών της γενικής παιδείας προς την
παιδεία τεχνολογικών εφαρµογών και αντίστροφα.
Λειτουργία του θεσµού του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και της οικονοµικής, κοινωνικής
κι επαγγελµατικής ενηµέρωσης σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης και µέσα απ’ τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
∆ιαµόρφωση κι υλοποίηση των Ειδικών Εθνικών Προγραµµάτων Λαϊκής Επιµόρφωσης,
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, Εξάλειψης του αναλφαβητισµού και λειτουργία του Ελεύθερου
Ανοιχτού Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.
Θεσµοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης ισοτιµιών οµοταγών σχολών και τίτλων σπουδών
και άµεση ενιαία νοµοθετική ρύθµιση της διαδικασίας χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος
Μηχανικών ισοτίµων σχολών εσωτερικού κι εξωτερικού µε παράλληλη κατάργηση του
∆ΙΚΑΤΣΑ.
Ένταξη των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας κ.λπ. σε ενιαίο φορέα υπαγόµενο απ’ ευθείας
στο Υπουργείο Παιδείας.
Αναµόρφωση της Νοµοθεσίας περί Ακαδηµίας, ΚΕΜΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΟΕ∆Β µε γνώµονα την
ουσιαστικοποίηση του έργου τους και την εξοικονόµηση δηµόσιου χρήµατος.
Προώθηση ταχύρυθµου προγράµµατος µελέτης και κατασκευής σχολικών κτιρίων.
Αναµόρφωση του τρόπου και των διαδικασιών χρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι. και των
Ερευνητικών Ινστιτούτων τους που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών τους
Σπουδών.
Ίδρυση νέων Πανεπιστηµίων και Ιδρυµάτων Παιδείας Τεχνολογικών Εφαρµογών
αποκεντρωµένων στις περιφέρειες και στα µεγάλα αστικά κέντρα που θα παραλάβουν όσους
νέους µας επιθυµούν ανώτατη παιδεία και θα συµβάλουν στην εξοικονόµηση πολύτιµου
συναλλάγµατος αλλά και στο ξαναζωντάνεµα του κοινωνικού ιστού της χώρας..

Αυτές τις αρχές για ένα αξιόπιστο, υψηλής στάθµης παιδείας και έρευνας και δυναµικό δηµόσιο
πανεπιστήµιο, ως εργαλείο για την ολοκληρωµένη (ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, πολιτική,
πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική) ανάπτυξη της χώρας µας, η οποία δεν µπορεί να υπάρξει αν
δεν τελείται µε διαλεκτική αρµονία και σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον,
εξακολουθεί να σέβεται και να υπηρετεί ο υπογραφόµενος ως πολίτης, αλλά και ως πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης δάσκαλος για σαράντα περίπου χρόνια.
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∆ιακινδυνεύει δε συνειδητά να θεωρηθεί δογµατικά πιστός σ’ αυτές τις θεµελιώδεις πεποιθήσεις,
µια που κατά τη γνώµη του ισχύουν απολύτως και στις σηµερινές συνθήκες στο δηµόσιο
πανεπιστήµιο, το οποίο δεν υπονοµεύεται µόνο από την κυριαρχία της αγοράς, αλλά και από την
τυφλή ενίοτε εναντίωση ορισµένων τµηµάτων των φορέων του, ακόµα και σε όσες θετικές εξελίξεις
θα µπορούσαν να κατοχυρωθούν µε την κριτική µαχητική συµφωνία τους.
Σ’ όλα τα κείµενα του τόµου αυτού υπάρχουν συγκεκριµένες χρονολογικές αναφορές, ώστε να
µπορούν κάποιοι από τους κριτικούς αναγνώστες του να κάνουν εύκολα, έστω και στο «ταµείον της
οικείας τους», σύγκριση µε όσα αυτοί πίστευαν, υποστήριζαν ή απέρριπταν τα χρόνια αυτά, ή
υποστηρίζουν σήµερα, σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες αξίες και/ή τα µεταβαλλόµενα συµφέροντά
τους.
Γοητευµένος κυρίως απ’ τη σκέψη ενός τίτλου για το βιβλίο αυτό µε αναφορά και στα αξέχαστα
διαβάσµατα των παιδικών χρόνων όπως το «Μετά είκοσι έτη», ο υπογραφόµενος συναίνεσε για την
έκδοσή του, κρατώντας αναλλοίωτα το ύφος, το λεξιλόγιο και τα επιχειρήµατα των κειµένων κάθε
εποχής. Μέσα απ’ τα κείµενα αυτά περνάει διαδοχικά από την αφοσίωση στην ιδέα την θεωρία και
την πράξη της κοινωνικής αλλαγής στα πρώτα χρόνια, στον προβληµατισµό και την αύξουσα
αµφισβήτηση στην διαρκώς µεταλλασσόµενη κυβερνητική πολιτική (η οποία ως πράξη απείχε από
τις διακηρυγµένες αρχές ιδιαίτερα µετά το 1985), και στη συνέχεια στην απογοήτευση για το
πανεπιστήµιο της αγοράς που γεννιέται και θεριεύει σήµερα µε ουσιαστική τη συµβολή και πολλών,
µεταλλαγµένων συνειδήσεων, θεραπόντων του και τέλος στην ανάγκη για ένα καινούργιο αξιόπιστο
Mέτωπο Παιδείας, τελευταίο οχυρό αντίστασης στις ραγδαίες εξελίξεις που υπαγορεύονται, όχι από
κοινοβούλια και κυβερνήσεις, αλλά από τις όλο και περισσότερο αυτονοµηµένες αγορακεντρικές
ευρωπαϊκές γραφειοκρατίες.
Σ’ αυτή τη θέση θα ήθελα να µνηµονεύσω µε ιδιαίτερο σεβασµό και εκτίµηση, την αποφασιστική
στήριξη στον σχεδιασµό, την ψήφιση και την υλοποίηση στο διάστηµα 1981-1983 του Νόµου
Πλαίσιου για τα Α.Ε.Ι. από τον αείµνηστο καθηγητή και πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τον
αείµνηστο πρόεδρο τότε της Βουλής Γιάννη Αλευρά και τον αξιοκράτη καθηγητή και υφυπουργό
Ανώτατης Παιδείας Γιώργο Λιάνη, ο οποίος πρωτοστάτησε στην αναµόρφωση της Ανώτατης
Παιδείας και της Έρευνας στην χώρα µας.
Χαρακτηριστικά, κρίσιµης σηµασίας, ορόσηµα στην προώθηση της πολιτικής για την Ανώτατη
Παιδεία τα δύο πρώτα, εξαιρετικά γόνιµα, χρόνια της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – και σε πείσµα
όλων (των πολλών) που δεν ήθελαν ν’ αλλάξει τίποτε στα Πανεπιστήµια – ήταν η ολοήµερη
συνάντηση εργασίας του Ανδρέα Παπανδρέου µε τον Γιώργο Λιάνη και τον υπογραφόµενο τη
γιορτή των Φώτων, 6 Ιανουαρίου 1982 στο Καστρί, στην οποία οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε το
Σχέδιο του Νόµου Πλαίσιου, καθώς και η τελευταία ηµέρα που θα µπορούσε να κατατεθεί προς
ψήφιση πριν τις θερινές διακοπές της ολοµέλειας της Βουλής τον Ιούλιο του 1982, µε ουσιαστική τη
συµβολή του τότε διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Αντώνη Λιβάνη και
κυρίως του προέδρου της Εθνικής Αντιπροσωπείας Γιάννη Αλευρά, οι οποίοι βοήθησαν
αποφασιστικά να ξεπερασθούν και τα τελευταία ενδοκοµµατικά, εσωκυβερνητικά και
«φιλοκυβερνητικά» εµπόδια.
Οι καθηγητές ∆ηµήτρης Τσάτσος και Μιχάλης Σταθόπουλος και ο αείµνηστος καθηγητής
Αριστόβουλος Μάνεσης, καθώς και ο νεαρός τότε και ευφυής διδάκτορας του Συνταγµατικού
∆ικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος συνέβαλαν µε την επιστηµοσύνη και το κύρος τους στη νοµική
τεκµηρίωση και στήριξαν ουσιαστικά την συνταγµατικότητα του Νόµου.
Θα ήταν άδικο αν δεν αναγνώριζα την πολύπλευρη συµβολή των συνεργατών τότε του Υπουργείου
Παιδείας πανεπιστηµιακών ∆ηµήτρη Μαυράκη, ∆ιονύση Κλάδη και Γιάννη Πανούση (1981-1983)
και την κριτικά ευµενή, εποικοδοµητική και χαµηλών τόνων στάση των ειδικών συνεργατών του
αείµνηστου πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή καθηγητή Κωνσταντίνου Σβολόπουλου και
Λουκά Κυριακόπουλου, καθώς και του αείµνηστου υφυπουργού Ανώτατης Παιδείας της
Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας Αθανασίου Ταλιαδούρου τα χρόνια από το 1978 ως το 1981.
Τέλος, ο αείµνηστος φίλος και σύντροφος Γιώργος Γεννηµατάς, από το 1973 ως το 1981 στήριξε
αποφασιστικά, αλλά και πάντα µε µέτρο, όλες τις προσπάθειες για ριζική αλλαγή στην παιδεία ως
θεµέλιο για την κοινωνική αλλαγή.
Μια σειρά από συναδέλφους καθηγητές σ’ όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας, ανάµεσα στους οποίους ο
αξέχαστος σύντροφος, φίλος και δάσκαλος Σάκης Καράγιωργας, ο Μανώλης Παπαθωµόπουλος, ο
Ευτύχης Μπιτσάκης, ο Ερατοσθένης Καψωµένος, ο Παναγιώτης Νούτσος, ο ∆ηµήτρης Φατούρος, ο
Πάνος Τζώνος, ο Θαλής Αργυρόπουλος, ο ∆ηµήτρης Βλάχος, ο ∆ιονύσης Μπαλοδήµος, ο
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αξέχαστος Λευτέρης Γεωργαντόπουλος, αλλά και πολλοί άλλοι, µε την δηµιουργική κριτική
υποστήριξη και την αφοσίωσή τους στο πανεπιστήµιο συνέβαλαν ουσιαστικά στην εδραίωση των
θεµελιακής σηµασίας επιλογών του Νόµου Πλαίσιου 1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία των
Α.Ε.Ι. στα πρώτα δύο κρίσιµα χρόνια της εφαρµογής του.
Τα κείµενα του βιβλίου διαρθρώνονται σε τρεις ενότητες:
•
Η πρώτη περιλαµβάνει χρονολογικά τις ανακοινώσεις που συζητήθηκαν σε επιστηµονικά
συνέδρια και τις δηµοσιεύσεις:
1984, «Η συµβολή του δηµοκρατικού πανεπιστηµίου στον προγραµµατισµό και την υποδοµή
της περιφερειακής ανάπτυξης»,
1984, «Η ανώτατη τεχνική παιδεία στη δεκαετία του ’80. Οι νέες θεσµικές συνθήκες θεµέλιο
για την ουσιαστικοποίηση της συµβολής της στην ανάπτυξη»,
1985, «Η εµπειρία απ’ την αλλαγή στα πανεπιστήµια. Προβλήµατα και προοπτικές»,
1990, «Όψεις των κρατικών πολιτικών για την πανεπιστηµιακή παιδεία και έρευνα στην
Ελλάδα της µεταπολίτευσης. Κριτική προσέγγιση, τάσεις και προοπτικές»,
1991, «Ο ρόλος του σύγχρονου διεπιστηµονικού τεχνικού πανεπιστηµίου. Η παιδεία ως
θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία»,
1997, «Σκέψεις για την παιδεία»,
1997, «Το τέλος του πανεπιστηµίου (;) ή το πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής
Βίβλου"»,
1998, «Στα χρόνια της "µετα-παιδείας"»,
1999, «Η φύση, η αποστολή και ο δηµόσιος χαρακτήρας του πανεπιστηµίου σήµερα»,
•

Η δεύτερη ενότητα καλύπτει κυρίως αποµαγνητοφωνήσεις οµιλιών στο πλαίσιο
συζητήσεων για την ανώτατη παιδεία και την έρευνα µε φορείς τους, καθώς και
συµβολές του υπογραφοµένου, ως µέλους ειδικότερα της πολυτεχνειακής κοινότητας, για
την ολοκληρωµένη διερεύνηση και αντιµετώπιση των αντικειµενικά πολυδιάστατων
στις συγκεκριµένες οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές συνθήκες της
δεκαετίας του 90 σχετικών θεµάτων.
Συγκεκριµένα η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει χρονολογικά τα κείµενα:
1983, «Προβλήµατα επιστηµονικής έρευνας»,
1983, «Συζήτηση στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Πολυτεχνείου»,
1983, «Συζητώντας για την πολιτική και τα προβλήµατα παιδείας µε τους φορείς της»,
1983, «Η παιδεία ως θεµέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας»,
1992, «Πανεπιστήµια και κοινωνία σήµερα»,
1998, «Για τα ιδιωτικά "πανεπιστήµια"»,
1999, «Σκέψεις για τις προϋποθέσεις , το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας δηµιουργικής
στρατηγικής προοπτικής για το Ε.Μ.Πολυτεχνείο»,
2000, «Πρόταση πρωτοβουλιών ανάπτυξης κινήµατος παιδείας από το Ε.Μ.Π.»,
2000, «Σχέδιο Νόµου για τις µεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα»,
2000, «Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.»

•

Η τρίτη τέλος ενότητα συµπληρώνει – και πάλι χρονολογικά – τις προηγούµενες, µε τις
παρακάτω δηµοσιεύσεις στον τύπο και τις συνεντεύξεις που δόθηκαν κυρίως την
περίοδο προετοιµασίας του Σχεδίου του Νόµου, και αµέσως µετά, ώστε να γίνουν όσο το
δυνατό ευρύτερα και αναλυτικότερα γνωστές στους δασκάλους, τους φοιτητές, τους
γονείς και τους φορείς τους, τόσο η φιλοσοφία και το πνεύµα, όσο και το γράµµα της
ριζοσπαστικής αλλαγής στη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι., που βέβαια δεν ήταν
εγκεφαλικός καρπός του κόµµατος που βρισκόταν στην εξουσία, αλλά το απόσταγµα των
συµβολών όλων όσων πονούσαν τον τόπο µας και πάλευαν µετά τη δικτατορία για µια
παιδεία αξιόπιστη, αξιοκρατική και δηµοκρατική ως θεµέλιο για την δηµοκρατική
κοινωνική αλλαγή και την ολοκληρωµένη και αξιοβίωτη ανάπτυξη της πατρίδας µας.
1982, «Καταργείται η έδρα στις Ανώτατες Σχολές», Έθνος
1982, «Τι σκοπεύετε να κάνετε στα Πανεπιστήµια;», Μεσηµβρινή
1982, «Τι αλλάζει στα Πανεπιστήµια µε το Νόµο-Πλαίσιο;», Αυγή
1982, «Αποκλειστική και αποκαλυπτική συνέντευξη στη «Θ» του κ.Ρόκου», Θεσσαλονίκη
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1982, «Ιστορική στιγµή για το Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Για ένα Πανεπιστήµιο δασκάλων και
φοιτητών», Εξόρµηση
1982, «Τι εγγυήσεις δίνει η κυβέρνηση στους φοιτητές µε το Νόµο-Πλαίσιο που ψηφίζεται
σύντοµα», Έθνος
1982, «Ο Νόµος-Πλαίσιο συνδετικός κρίκος της προόδου», Νέα
1983, «Η παιδεία θεµέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας», Εξόρµηση της Κυριακής
1984, «Με δηµοκρατικά ρούχα ντύνουν την αντίθεσή τους», Ελεύθερος Τύπος
1984, «Πως φτάσαµε στο Νόµο-Πλαίσιο», Ελεύθερος Τύπος
1984, «Καινούργιο κατεστηµένο καθηγητών µε µανδύα προοδευτικό», Ειδήσεις
1984, «Το δηµοκρατικό Πανεπιστήµιο και οι φορείς», Νέα
1984, «Σταθερά δηµιουργική πορεία», Νέα της Κυριακής
Με βαθύ σεβασµό στον δάσκαλο κι αγωνιστή Σάκη Καράγιωργα, θα ήθελα να κλείσω τον πρόλογο
αυτό µ’ ένα κοινό µας κείµενο* και µε τον Μανώλη Παπαθωµόπουλο που δηµοσιεύθηκε στο Βήµα
της Κυριακής στις 8.6.1977 και αναδηµοσιεύθηκε στην Αυγή και σ’ άλλες εφηµερίδες τις επόµενες
µέρες.
Πιστεύω ότι 35 χρόνια µετά, ο Νόµος Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. έχει εξασφαλίσει και αυτές τις
θεµελιώδεις αρχές.

* Τρεις πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι ζητούν.
Να εκλέγονται δηµοκρατικά οι καθηγητές
1977
Ανοιχτές δηµοκρατικές διαδικασίες εκλογής των πανεπιστηµιακών δασκάλων και ένταξη τους σε ένα
ενιαίο φορέα προτείνουν τρεις καθηγητές ανωτάτων σχολών. Είναι οι κ.κ. Μαν. Παπαθωµόπουλος, ∆.
Ρόκος και Σάκης Καράγιωργας, που υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες και ο ενιαίος φορέας που
προτείνουν αποτελούν θεµελιακής σηµασίας προϋπόθεση για τον εκδηµοκρατισµό και την
αποτελεσµατική λειτουργία των Πανεπιστηµίων στον τόπο µας. Το κείµενο µε τις προτάσεις των
τριών καθηγητών έχει ως εξής:
«Η πρόταση που διατυπώνουµε παρακάτω ξεκίνησε από την πεποίθηση ότι η δηµιουργία Ενιαίου
Φορέα Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων αποτελεί θεµελιακής σηµασίας προϋπόθεση για τον
εκδηµοκρατισµό και την αποτελεσµατική εκπαιδευτική λειτουργία των Πανεπιστηµίων στον τόπο µας.
Με την πρόταση µας αυτή θέλουµε να συµβάλουµε δηµιουργικά στην επεξεργασία και διατύπωση
κοινής θέσης φοιτητών και προοδευτικών δασκάλων για τον Ενιαίο Φορέα. Θέλουµε ακόµη να
τονίσουµε ιδιαίτερα τη σηµασία της αντικειµενικής και εντελώς ανοιχτής διαδικασίας εκλογής του
διδαχτικού προσωπικού, κι αυτό επειδή θεωρούµε ότι η επιστηµονική αξιοσύνη και το δηµοκρατικό
ήθος αποτελούν απαραίτητες και αλληλένδετες ιδιότητες κάθε πανεπιστηµιακού δασκάλου και πρέπει
να γίνονται γνωστές στον ελληνικό λαό και τους κοινωνικούς του φορείς. Τέλος η πρόταση µας, µε το
συγκεκριµένο περιεχόµενο που έχει, επιδιώκει να αφαιρέσει οποιοδήποτε «επιχείρηµα» που, µε
πρόφαση τον εκδηµοκρατισµό και εκσυγχρονισµό της Ανώτατης Παιδείας, επιστρατεύεται για να
εξυπηρετήσει κατεστηµένα συµφέροντα.
Οι προτάσεις είναι:
1. Ο ενιαίος φορέας περιλαµβάνει 5 βαθµίδες πανεπιστηµιακών δασκάλων. Στην πρώτη βαθµίδα
εντάσσονται αυτοδίκαια οι σηµερινοί τακτικοί ή µόνιµοι αυτοτελών εδρών καθηγητές, στην
δεύτερη οι έκτακτοι καθηγητές, στην Τρίτη οι επίκουροι καθηγητές και οι εντεταλµένοι υφηγητές,
δηλαδή όλοι εκείνοι που έχουν υποστεί τις διαδικασίες εκλογής που ισχύουν µέχρι σήµερα.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσµατικής λειτουργίας του ενιαίου φορέα είναι η αύξηση του
αριθµού των θέσεων των πανεπιστηµιακών δασκάλων, έτσι ώστε η αναλογία να είναι κατά µέσον
όρο 1 πανεπιστηµιακός δάσκαλος προς 30 φοιτητές για κάθε πανεπιστηµιακή ώρα.
3. Προκηρύσσονται αµέσως όλες οι κενές θέσεις και πληρούνται τµηµατικά και µέσα σε διάστηµα 2
ετών. Όσες θέσεις µένουν κενές ξαναπροκηρύσσονται διαδοχικά κάθε χρόνο.
4. Οι κάτοχοι διδακτορικού είναι εκλόγιµοι σε οποιαδήποτε κενή θέση των πέντε βαθµίδων.
5. Τα µέλη του σηµερινού ∆ιδακτικού Προσωπικού που είναι κάτοχοι διδακτορικού παραµένουν στα
ΑΕΙ ως µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, µέχρι να εκλεγούν σε µια θέση του ενιαίου φορέα των
πανεπιστηµιακών δασκάλων.
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6. Από την ηµέρα αποδοχής και υλοποίησης αυτών των προτάσεων δίνονται στους σηµερινούς
βοηθούς από το Τµήµα όλες οι δυνατότητες έρευνας και ή µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό για την απόκτηση διδακτορικού.
7. Αν µέσα σε 4 χρόνια και µε τις παραπάνω προϋποθέσεις ορισµένοι βοηθοί δεν κατορθώσουν να
γίνουν διδάκτορες, για να µη δηµιουργηθεί το οποιοδήποτε κοινωνικό πρόβληµα, τίθενται στη
διάθεση του αντίστοιχου κατ’ αντικείµενο υπουργείου, ή αν έχουν συµπληρώσει 20ετή δηµόσια
υπηρεσία, έχουν το δικαίωµα εθελουσίας εξόδου µε ανάλογη σύνταξη.
8. Το Τµήµα αποφασίζει την πρόσληψη των καλύτερων µεταπτυχιακών φοιτητών µε µηνιαία
αποζηµίωση σηµερινής αγοραστικής αξίας 6.000 δρχ. για να το επικουρούν στο διδακτικό και
ερευνητικό του έργο.
9. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Ενιαίου Φορέα κρίνονται από σύλλογο εκλεκτόρων που είναι
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι οµοιόβαθµοι και άνω από την θέση που έχει προκηρυχθεί.
10. Οι εκλέκτορες είναι εννέα, προέρχονται κατά ίσο λόγο από όλα τα ΑΕΙ, έχουν την ειδικότητα (ή εν
ανάγκη συγγενή ειδικότητα) µε τη θέση που έχει προκηρυχθεί και ορίζονται µε εκλογή από τους
οµοιόβαθµους και πάνω πανεπιστηµιακούς δασκάλους των αντίστοιχων τµηµάτων των ΑΕΙ.
11. Οι εννέα εκλέκτορες, εκλέγουν τριµελή εισηγητική επιτροπή η οποία µέσα σ’ ένα τρίµηνο
υποβάλλει στους έξι άλλους εκλέκτορες εµπεριστατωµένη γραπτή εισήγηση για την επιστηµονική
αξία των υποψηφίων. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο σύλλογος των φοιτητών της οικείας Σχολής
υποβάλλει στο σύλλογο των εκλεκτόρων γραπτή εισήγηση για το δηµοκρατικό ήθος και τη
διδακτική ικανότητα των υποψηφίων.
12. Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων κρίνεται σε δηµόσιο µάθηµα ή σεµινάριο που οργανώνει ο
σύλλογος φοιτητών της οικείας Σχολής.
13. Η εισηγητική έκθεση της τριµελούς επιτροπής των εκλεκτόρων και η εισήγηση των φοιτητών
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υποψηφίους, οι οποίοι µέσα σε 10 µέρες από την κοινοποίηση
µπορούν να υποβάλουν γραπτά στο Τµήµα τις παρατηρήσεις τους. Οι παρατηρήσεις αυτές
κοινοποιούνται στους εννέα εκλέκτορες και στον σύλλογο των φοιτητών τουλάχιστον 10 ηµέρες
πριν από την ηµέρα εκλογής.
14. Οποιοσδήποτε µπορεί να ζητήσει από την Γραµµατεία της Σχολής όλα τα παραπάνω έγγραφα πριν
από την ηµέρα εκλογής.
15. Η διαδικασία της εκλογής γίνεται δηµόσια στην αίθουσα τελετών του οικείου ΑΕΙ. Τα πρακτικά
µαγνητοφωνούνται.
16. Αν τα επιστηµονικά προσόντα ενός υποψηφίου δεν κριθούν ικανοποιητικά, ο σύλλογος των
εκλεκτόρων µπορεί να µην τον απορρίψει εντελώς αλλά να τον εκλέξει, χωρίς να απαιτείται νέα
υποψηφιότητα, σε κενή θέση άλλης βαθµίδας. »
Ο Νόµος Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. απετέλεσε για είκοσι χρόνια και αποτελεί σήµερα το γόνιµο έδαφος
στο οποίο άνθισε η εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του δηµόσιου ελληνικού πανεπιστηµίου
και όχι βέβαια χωρίς δυσκολίες, αδυναµίες και πισωγυρίσµατα.
Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του είναι καλά γνωστά, ακριβώς µετρήσιµα µε τα καθιερωµένα
ακαδηµαϊκά κριτήρια και έχουν ήδη αποτιµηθεί σε τεκµηριωµένες δηµοσιεύσεις, οι οποίες
συγκρίνουν π.χ. την ερευνητική παραγωγή, των ελληνικών πανεπιστηµίων ποσοτικά και ποιοτικά,
πριν και µετά την ισχύ του Ν.1268/82.
Ο υπογραφόµενος, όπως διαφαίνεται απ’ όλα τα κείµενα του τόµου, υποστηρίζει τις θεµελιώδεις
αξίες, αρχές και διατάξεις του Νόµου οι οποίες ανθίστανται και επιβιώνουν µέχρι σήµερα παρά τις
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και απόπειρες ανατροπής του.
Αυτές τις αξίες, αρχές και διατάξεις οι οποίες κατοχυρώνουν την αποστολή ενός αυτοδιοικούµενου
δηµόσιου και κοινωνιακοκεντρικού ελληνικού πανεπιστηµίου, ταγµένου στην υπηρεσία της
ελεύθερης έρευνας και διδασκαλίας και µη υποταγµένου στα συµφέροντα της ασύδοτης
µονοκρατορίας της αγοράς, αλλά και όσων πολιτικών τα βαφτίζουν ως επιβαλλόµενο από τις
εξελίξεις εκσυγχρονισµό, πιστεύει, ότι περισσότερο παρά ποτέ οφείλουν οι φορείς του και όχι µόνο
να υπερασπιστούν σήµερα.
Αθήνα, ∆εκέµβριος 2002
∆ηµήτρης Ρόκος
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