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1991
Προλεγόµενα
Συνηθίζεται, στις ειδικές επιστηµονικές εκδόσεις των Πανεπιστηµίων οι οποίες αφιερώνονται
τιµητικά σε συναδέλφους που αποχωρούν απ' την καλούµενη "ενεργό" υπηρεσία, να συνεισφέρουµε
µε ερευνητικές εργασίες ή µελέτες, περισσότερο ή λιγότερο πρωτότυπες στο ειδικότερο ως επί το
πλείστον πεδίο της επιστήµης την οποία θεραπεύει ο καθ' ένας µας, σε εκπλήρωση µιας τυπικής
ακαδηµαϊκής υποχρέωσης ή της θέλησής µας να τιµήσουµε µε τυπικό ιδρυµατικό τρόπο τους
συναδέλφους αυτούς.
Με µια τέτοια λογική, ένα τυπικό κείµενο πολυτεχνειακού δασκάλου θα µπορούσε να φαντάζει
ενδεχοµένως παρείσακτο κι ετερόκλητο στην τιµητική έκδοση του Πανεπιστηµίου του Πειραιά για
τον άξιο και σεβαστό συνάδελφο Καθηγητή κ. Ελ.Γεωργαντόπουλο, αλλά και να αδικεί την
πολύπλευρη, δυναµική κι ολοκληρωµένη προσωπικότητά του, την οποία είχα την χαρά και την τιµή
να γνωρίσω στις δύσκολες, αντιφατικές αλλά και εξαιρετικά γόνιµες και δηµιουργικές κατά τη
γνώµη µου συνθήκες εφαρµογής του Νόµου 1268/82 για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.
Έκρινα λοιπόν χρήσιµο ν' αφιερώσω το κείµενο που ακολουθεί στον εκλεκτό και πολύτιµο φίλο,
τον ανοικτό στο καινούργιο οραµατιστή, τον ώριµο και σοβαρό επιστήµονα και δάσκαλο, τον
δίκαιο, αυστηρό κι αποτελεσµατικό δηµόσιο λειτουργό, τον αποφασισµένο, συνεπή κι
αποφασιστικό µεταφραστή σε συγκεκριµένη χειροπιαστή πράξη κάθε αξιόπιστης θεωρίας που τον
άγγιζε και τον έπειθε, τον καθαρό κι ανυποχώρητο υπερασπιστή των αξιών, των αρχών, του ήθους
και των ιδεών για τις οποίες µπορεί να θεωρείται ακόµη αξιοβίωτη η ζωή µας, τον Καθηγητή
Ελ.Γεωργαντόπουλο, όπως ακριβώς τον έζησα και συνεργάσθηκα µαζί του στην περίοδο 19821987.
Στην περίοδο αυτή συναντηθήκαµε στην πράξη όταν σχεδιάζαµε µαζί και µε τον αξέχαστο
συνάδελφο και φίλο Σάκη Καράγιωργα το Αττικό Πανεπιστήµιο, ως το Σύγχρονο ∆ιεπιστηµονικό
Πανεπιστήµιο το οποίο θα µπορεί να διασφαλίζει τη γόνιµη και δηµιουργική αλληλεπίδραση των
κοινωνικών, οικονοµικών πολιτικών και τεχνολογικών επιστηµών, στην ολοκληρωµένη θεώρηση,
προσέγγιση ανάλυση κι αντιµετώπιση των πολύπλοκων σηµερινών κοινωνικοοικονοµικών
προβληµάτων και των προβληµάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.
Συνεργαστήκαµε ακόµα στενά κι άκρως αποδοτικά τα επόµενα χρόνια σε θέµατα παιδείας και
δηµόσιας διοίκησης.
Σ'αυτή τη συγκεκριµένη συνεργασία σε συνθήκες σκληρής πράξης, στην ποιότητα και
τ'αποτελέσµατά της, κι όχι στην οποιαδήποτε συµβατική συναδελφική ή κοινωνική υποχρέωση,
εδράζονται τόσο η απεριόριστη εκτίµηση κι ο βαθύς σεβασµός µου στον επιστήµονα, το δάσκαλο,
τον πολίτη και τον άνθρωπο Ελ.Γεωργαντόπουλο, όσο και η χαρά και η αίσθηση εξαιρετικής τιµής
που µε διακατέχει για την πρόσκληση συµµετοχής µου στον τόµο αυτό, προς τιµή ενός συναδέλφου
ο οποίος αντικειµενικά, ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα πάψει να είναι ενεργός σ' όλα τα πεδία
ενδιαφέροντος και δραστηριότητάς του.
Το θέµα το οποίο πραγµατεύοµαι αναφέρεται στην Παιδεία, ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενή
αναπτυξιακή διαδικασία µέσα από τον ρόλο ενός Σύγχρονου ∆ιεπιστηµονικού Τεχνικού
Πανεπιστηµίου.

1.

Παιδεία και Ανάπτυξη

Μια αναλυτική εξέταση των ποικίλων εννοιολογικών προσεγγίσεων της Ανάπτυξης ανεξάρτητα από
κοσµοθεωρητικές, κοινωνικές, πολιτικές, αλλά και ειδικότερες επιστηµονοτεχνικές επιλογές,
µονοµέρειες κι αποκλεισµούς, θα µπορούσε ενδεχόµενα να συµβάλει σ' ένα επιστηµονικά
αξιόπιστο, κοινό, συνθετικό τρόπο αντίληψής της, που ενώ δεν θα ισοπέδωνε τις αντικειµενικά

∗ ∆ηµοσιεύθηκε στο «Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών», τ.6, Αθήνα, ∆εκέµβριος 1991. Με την προσθήκη
των προλεγοµένων περιλήφθηκε και στον Συλλογικό Τόµο – Τιµητική Εκδοση του Πανεπιστηµίου
Πειραιά για τον Καθηγητή και τ. Πρύτανη Ελευθέριο Γεωργαντόπουλο.

δικαιολογηµένες επιµέρους, ακόµη κι αντιθετικές οπτικές, θ'αναδείκνυε τις "ουσιώδεις" συγκλίσεις
τους, ως κοινό τόπο µεθόδου έρευνας, µελέτης και πραγµατοποίησής της.
Σ' όλες τις θεωρίες για την Ανάπτυξη, σε παγκόσµιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε
συγκεντρωτικό, ή αποκεντρωµένο κι
αυτοδιαχειριστικό χαρακτήρα και µε γεωγραφική
περιβαλλοντική ή τοµεακή αναφορά, µια σειρά από έννοιες, µε αντικειµενική υπόσταση, όπως
ΑΥΞΗΣΗ,
ΕΞΕΛΙΞΗ,
ΚΙΝΗΣΗ,
ΜΕΤΑΒΟΛΗ,
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ, που χαρακτηρίζουν ποιοτικά και ποσοτικά µεγέθη της,
συναρτώνται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο:
(α) µε τις συγκεκριµένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας,
µιας υπό Ανάπτυξη περιοχής, αλλά και µε τις τάσεις µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου,
(β) µε τις συγκεκριµένες δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς των Φυσικών και των
Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων της,
(γ) µε τις σχέσεις, αλληλοσυνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπιδράσεις του Ανθρώπου των
κοινωνικών οµάδων και των κοινωνικών οργανώσεων µε τη Φύση, όπως αυτές απογράφονται
στο κάθε φορά επίπεδο ισορροπίας τους, στο συγκεκριµένο Φυσικό και ∆οµηµένο
Περιβάλλον,
(δ) µε την πολιτική βούληση των κοινωνικών δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως
αυτή καθορίζεται σε σχέση τόσο µε την κυρίαρχη κοινωνική συνείδηση, όσο και µε την
συνολική κοινωνική δυναµική στις συγκεκριµένες συνθήκες.
Θα µπορούσαµε συνεπώς να ισχυριστούµε ότι ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι µια νέα, διαφορετική απ' την
προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας, συστηµάτων, σχέσεων κι αλληλεπιδράσεων, στο πεδίο της
"χρήσης", της "παραγωγής", της "κατανάλωσης" και της απασχόλησης µε στόχο τη "βέλτιστη"
αξιοποίηση των "πραγµατικών" δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας, σύµφωνα µε το κάθε φορά κυρίαρχο κοινωνικό πλαίσιο αξιών κι επιλογών.
Μια τέτοια θεώρηση, συναρτά τη συνείδηση και τις ιδέες µε τη φύση, κι αναγορεύει τον πραγµατικό
αντικειµενικό κόσµο, την υλική δηλαδή φύση, ως βάση µιας διαδικασίας ανάπτυξης, που αξιοποιεί
δηµιουργικά τη γνώση των προηγουµένων καταστάσεων για να οικοδοµήσει τη σηµερινή αλλά και
την αυριανή, απορρίπτοντας την άποψη ότι η ανάπτυξη σταµατά σ' ένα ορισµένο στάδιο.
Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσε βάσιµα να υποστηριχθεί ότι ο χαρακτήρας της ανάπτυξης είναι
σύµφυτος µε τον χαρακτήρα της φύσης και της κοινωνίας κι ότι κατά συνέπεια η διαλεκτική
υπόσταση της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των
αλληλεξαρτήσεων, των αλληλεπιδράσεων και των εξελικτικών κι επαναστατικών µεταβολών τους,
καθορίζουν και τον διαλεκτικό χαρακτήρα της. ανάπτυξης.
Γιατί:
(α) η φυσική κι η κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα αποτελούνται αντικειµενικά από ένα
σύνολο στοιχείων, µεγεθών, εµφανίσεων, γεγονότων, φαινοµένων, διεργασιών και
διαδικασιών, που σχετίζονται, συνδέονται µεταξύ τους, αλληλεξαρτώνται κι
αλληλοεπηρεάζονται αλλά κι αλληλοκαθορίζονται σε πολλά επίπεδα.
(β) η φύση κι η κοινωνία βρίσκονται πάντα σε µια κατάσταση διαρκούς κίνησης, µεταβολής,
εξέλιξης, αλλαγής κι ανανέωσης, όπου πάντα το "καινούργιο" θα γεννιέται, θα µάχεται το
"παληό" και θα πεθαίνει, δίνοντας όµως ξανά τη θέση του σ'ένα διαφορετικής ποιότητας
"καινούργιο".
(γ) η µεταβολή, η αλλαγή, η ανάπτυξη µ' άλλα λόγια των δυνατοτήτων της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αποτελούν µια αέναη, πολύπλοκη διαδικασία
εξελικτικών ποσοτικών µεταβολών, αλλά και ριζικών ποιοτικών αλλαγών, οργανικά δεµένων
µεταξύ τους, κι έτσι ώστε η εξελικτική πορεία να προετοιµάζει, να υποβοηθεί και να στηρίζει
τις βαθειές ποιοτικές αλλαγές, ενώ µε τη σειρά τους οι ριζικές αυτές αλλαγές θα
κατοχυρώνουν και θα επιστεγάζουν τις εξελίξεις συµβάλλοντας στην προοδευτική ανέλιξη
της φύσης και της κοινωνία.
(δ) οι εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν στα στοιχεία και τα φαινόµενα της κάθε φορά
συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας αλλά και των σχέσεων
και των τάσεων µεταβολών τους, είναι σύµφυτες µ' αυτά, κι οριοθετούν τη διαρκή πάλη
ανάµεσα στο "καινούργιο" που γεννιέται κι αναπτύσσεται και στο παληό που φθείρεται και
πεθαίνει, σε βιολογικό, φυσικό, χηµικό και κοινωνικό επίπεδο.
(ε) οι νέες, κάθε φορά, ιστορικά, συνθήκες, ισορροπίες και σχέσεις της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, που σε µεγάλο βαθµό έχουν καθορισθεί κι απ' την
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συγκεκριµένη πράξη του ανθρώπου και των κοινωνικών οµάδων, συγκροτούν αντίστοιχα, νέα
πεδία γνώσης της αλήθειας.
Ο διαλεκτικός και δυναµικός. χαρακτήρας της ανάπτυξης µε τη σειρά του, καθορίζει αντίστοιχα
τόσο τον χαρακτήρα της γνώσης της αλήθειας για τα στοιχεία της υφιστάµενης κάθε φορά φυσικής
και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, όσο και την σχέση της θεωρίας και της πράξης στη
γνωστική διαδικασία.
Ετσι, η γνώση, αποτελεί µια πολύπλοκη δυναµική διαλεκτική διαδικασία, που ολοκληρώνοντας τις
δυνατότητες της πείρας των αισθήσεων, της λογικής, της επιστηµονικής θεωρίας και της πράξης,
προσεγγίζει µε τον πιο ολοκληρωµένο δυνατό τρόπο τα στοιχεία και τις σχέσεις της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, υπερβαίνοντας τα όρια µιας απλής, στιγµιαίας, στατικής
και µονοδιάστατης φωτογραφικής αναπαράστασης των περιγραµµάτων τους.
Οπως προκύπτει απ' την παραπάνω ανάλυση, η οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία προϋποθέτει
ως θεµέλιο την αξιόπιστη, ακριβή κι ολοκληρωµένη γνώση των ποιοτικών και µετρητικών
στοιχείων, και των χαρακτηριστικών που καθορίζουν τις αντικειµενικές δυνατότητες και τους
περιορισµούς της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και των σχέσεων
κι αλληλεπιδράσεών τους και των τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου. (∆.Ρόκος: "Ο
διαλεκτικός χαρακτήρας της Ανάπτυξης. Ενα διεπιστηµονικό εργαλείο για την προσέγγισή της",
Επιστηµονική Σκέψη τ.44 1989)
Ετσι, αυτή καθ' εαυτή η φύση της διαδικασίας της παιδείας:
(α) ως δυναµικής διαδικασίας παραγωγής και µετάδοσης συνεχώς νέας γνώσης για τον
"εξωτερικό κόσµο" τον άνθρωπο και τις κοινωνικές οµάδες, αλλά και τις σχέσεις και τους
νόµους οι οποίοι τους διέπουν,
(β) ως διαδικασίες ανάπτυξης, βελτίωσης κι ολοκλήρωσης νέων µεθόδων και τεχνικών,
(γ) ως διαδικασίας ζωντανής σύνδεσης κι αλληλεπίδρασης µε την κοινότητα και τις ανάγκες και
τα πολύπλοκα σύγχρονα προβλήµατα του ανθρώπου, της κοινωνίας και του πλανήτη µας,
λόγω της συνταγµατικά κατοχυρωµένης και συνεχώς επεκτεινόµενης αυτοδιοίκησης των
πανεπιστηµίων,
λόγω της ελευθερίας της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της έρευνας, λόγω της αναπαραγωγικής και
"δυνάµει" διαπαιδαγωγικής και προετοιµασιακής για τις προηγούµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες αλλά
και για την κοινωνία συµβολής των ΑΕΙ κ.λ.π., αποτελεί ταυτόχρονα, τουλάχιστον σε
θεωρητικό/δεοντολογικό επίπεδο:
−
µια σχετικά αυτόνοµη θεσµική λειτουργία (κάτω από οσοδήποτε δυσµενείς κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες),
−
χώρο παραγωγής και κυκλοφορίας νέων ιδεών,
−
χώρο ανάπτυξης και καλλιέργειας πολιτιστικών και κοινωνικών ευαισθησιών,
−
χώρο κοινωνικών συγκρούσεων κι αντιστάσεων και
−
"δυνάµει" φυτώριο νέων επιστηµόνων και τεχνικών µε επιστηµονοτεχνική επάρκεια, κριτική
σκέψη και δυνατότητα αναλυτικής προσέγγισης της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας αλλά και της "έλλογης" και "σχεδιασµένης" επέµβασης πάνω σ' αυτές, µε
στόχο
την
"ΑΥΞΗΣΗ",
"ΕΞΕΛΙΞΗ",
"ΚΙΝΗΣΗ",
"ΜΕΤΑΒΟΛΗ",
"ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ", "ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ" ΚΑΙ "ΑΛΛΑΓΗ συγκεκριµένων µεγεθών,
σχέσεων κι αλληλεπιδράσεών τους,
Συνδέεται µ' άλλα λόγια η διαδικασία της παιδείας, απ' την πολυδιάστατη φύση της, µε διαλεκτικό
και ιδιάζοντα τρόπο, µε τον διαλεκτικό κι ολοκληρωµένο χαρακτήρα τόσο της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, όσο και αυτής της ίδιας της ανάπτυξης, αποτελώντας έτσι
στην ουσία και η ίδια µια θεµελιακού χαρακτήρα και σηµασίας πρωτογενή αναπτυξιακή διαδικασία.

2.

Μορφικά, δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Παραδοσιακού
ΙΙολυτεχνείου

Έχοντας θητεύσει πάνω από τριάντα χρόνια ως σπουδαστής και πανεπιστηµιακός δάσκαλος στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως καθηγητής για ένα µεσοδιάστηµα οχτώ χρόνων στην
Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κι ως µηχανικός της τεχνικής
πράξης τα χρόνια της δικτατορίας, θα επιχειρήσω να συνοψίσω µε συστηµατικό τρόπο, µια σειρά
δοµικού και λειτουργικού χαρακτήρα παρατηρήσεων και συµπερασµάτων µου για τα αντικειµενικά
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όρια, τις δυνατότητες και τους περιορισµούς ενός παραδοσιακού πολυτεχνείου να συµβάλει
ουσιαστικά, µε την παραδοσιακή του δοµή και λειτουργία, στην αντιµετώπιση των πολύπλοκων
σηµερινών προβληµάτων του ανθρώπου, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης.
Ένα παραδοσιακό πολυτεχνείο τείνει ν'αποτελεί στις µέρες µας ένα µηχανιστικό άθροισµα
παραδοσιακών τµηµάτων ειδικοτήτων µηχανικών, πολλά απ' τα οποία λειτουργούν και σήµερα σε
µεγάλο βαθµό µε βάση τον γενικό σχεδιασµό και την επιστηµονοτεχνική και κοινωνική τεκµηρίωση
δηµιουργίας κι ανάπτυξης των αντίστοιχων σχολών του περασµένου αιώνα.
Συνήθως το παραδοσιακό πολυτεχνείο δηµιουργεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και την υλική
βάση:
−
για χωροθετική δοµική και λειτουργική αποµόνωση των επιµέρους τµηµάτων του,
−
για διδακτική ερευνητική και εξοπλιστική αυτάρκειά τους, (συντηρώντας ανορθολογικές
καταστάσεις όπως π.χ. η ανάπτυξη ανεξάρτητων διδακτικών, ερευνητικών και λειτουργικών
µονάδων για τα ίδια αντικείµενα σε 2 ή περισσότερα τµήµατα του ίδιου ιδρύµατος),
−
για "µερικότητα" στην προσέγγιση των αντικειµενικά πολυδιάστατων (ακόµη και ως στενά
τεχνικών / τεχνολογικών θεωρουµένων) προβληµάτων, έξω και πέρα απ' τις σχέσεις (και τις
επιπτώσεις τους) µε τον υπόλοιπο "χώρο", στο πλαίσιο και µόνο της κυρίαρχης οπτικής του
κάθε συγκεκριµένου τµήµατος,
−
για τη λειτουργία των τµηµάτων του ως επιµέρους µηχανιστικών αθροισµάτων µικρότερων
αυτόνοµων µονάδων, (των τέως Εδρών, οι οποίες καίτοι καταργήθηκαν µε τον Νόµο
1268/82, εξακολουθούν να επιβιώνουν στη συνείδηση, τη στάση και τη συµπεριφορά, αλλά
και το κυριότερο στη συνολική λειτουργία, δυστυχώς όχι µόνο των παληών τακτικών
καθηγητών, αλλά και των µελών του ∆ΕΠ που σχετιζόταν µε οποιοδήποτε τρόπο µε την
παληά Έδρα και τώρα συγκροτούν τον τοµέα που την περιλαµβάνει).
∆οµικό στοιχείο λοιπόν και κύτταρο του παραδοσιακού πολυτεχνείου των σχολών / τµηµάτων
ειδικοτήτων, εξακολουθεί να παραµένει ιδεολογικά η παληά Έδρα, (στην υβριδική σηµερινή και
µεταλλαγµένη µορφή της) και ουσιαστικός σκοπός λειτουργίας του η προετοιµασία των
διπλωµατούχων µηχανικών των τµηµάτων ειδικοτήτων του.
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της φυσιογνωµίας του, εξακολουθεί να παραµένει η διατήρηση ως
παράδοσης για πέντε ως δέκα και η παραπάνω δεκαετίες των ίδιων τµηµάτων ειδικοτήτων του,
παρά τις ραγδαίες, (ως κι επαναστατικές), µεταβολές οι οποίες σηµειώνονται στα ποιοτικά και
µετρητικά στοιχεία αλλά και τις σχέσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας στο διάστηµα αυτό, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό επίπεδο.
Η καταβολή της παράδοσης αυτής ανάγεται βέβαια ιστορικά στη φύση των πρώτων (νεώτερων)
πανεπιστηµίων, στην περίοδο που οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας επιτάσσουν τη θέση
του "ολοκληρωµένου" επιστήµονα και τεχνικού της αρχαιότητας (ο οποίος επαρκούσε µε τα γενικά
µεθοδολογικά και φιλοσοφικά εργαλεία του για να προσεγγίσει στη συγκεκριµένη φάση ανάπτυξης
των παραγωγικών δυνάµεων και σχέσεων τα προβλήµατα του ανθρώπου, της κοινωνίας και της
ανάπτυξης), να πάρει ο ειδικότερος πλέον επιστήµονας ή τεχνικός στα συγκεκριµένα γνωστικά κι
ερευνητικά πεδία τα οποία προέβαλε η συγκεκριµένη συγκυρία.
Συνέπεια της "ειδικότητας" που κατοχυρώνεται πλέον όχι µόνο θεσµικά, εκπαιδευτικά κι
ερευνητικά αλλά και κυρίως επαγγελµατικά, είναι µοιραία και η εµφάνιση συντεχνιών, οι οποίες
νοµιµοποιούνται να αξιούν απ' το κράτος, και την κοινωνία την αναγνώριση, περιφρούρηση και
κατοχύρωση των συµφερόντων τους ως προνοµίων για τα µέλη τους, αντίστοιχων κι αντάξιων της
θέσης και της σηµασίας τους στην παραγωγή και στο κοινωνικό κι οικονοµικό γίγνεσθαι της
εποχής.
Οι κοινωνικοοικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές εξελίξεις συνεπάγονται και προεξοφλούν ως
λογικά αναπόδραστη προοπτική ενός παραδοσιακού πολυτεχνείου µεταξύ άλλων:
- την διάσπαση των ειδικοτήτων και την περαιτέρω εξειδίκευση στο πλαίσιο των µερικότερων
ειδικεύσεων, που επιτάσσουν οι ανάγκες της παραγωγής,
- την µεγαλύτερη "µερικότητα" στην προσέγγιση των ειδικότερων προβληµάτων τα οποία
τίθενται πλέον στην εκπαιδευτική κι ερευνητική διαδικασία,
- την διαρκώς αυξανόµενη αδυναµία θεώρησης από τους πανεπιστηµιακούς
δασκάλους αλλά
και κατά συνέπεια κι απ' τους φοιτητές, του γενικότερου πλαισίου, αλλά και των σχέσεων και
των αλληλεξαρτήσεων των επιµέρους προβληµάτων µε τον φυσικό και τον
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κοινωνικοοικονοµικό "χώρο" µέσα στον οποίο αυτά υπάρχουν, εξελίσσονται και/ή πρέπει
ν'αντιµετωπισθούν και τέλος,
την µεγαλύτερη εξάρτηση του πολυτεχνείου απ' την βιοµηχανία, τους µερικότερους
σχεδιασµούς της, τις διακυµάνσεις και τα βραχυπρόθεσµα συµφέροντά της, (όπως αυτά
ορίζονται κάθε φορά έξω και πέρα απ' τον και κοινωνικό και δηµοσίου συµφέροντος ρόλο του
πανεπιστηµίου) µε προφανή αποτελέσµατα και στο χώρο της µελλοντικής απασχόλησης των
διπλωµατούχων µηχανικών.

Παραδοσιακό Πολυτεχνείο και όψεις των επαγγελµατικών προοπτικών των
αποφοίτων του

Τα µορφικά, δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Παραδοσιακού Πολυτεχνείου,
µακροπρόθεσµα παράγουν κι αναπαράγουν ιδεολογικής φύσης χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών κι
ερευνητικών προτύπων, τα οποία µοιραία "εξάγονται" στην κοινωνία, στον χώρο απασχόλησης και
στις παραγωγικές κι "αναπτυξιακές" διαδικασίες στις οποίες εντάσσεται και συµµετέχει ο νέος
διπλωµατούχος Μηχανικός.
Έτσι ο νέος διπλωµατούχος Μηχανικός είναι έτοιµος:
- ή να επιδιώξει την "ατοµικότητα" στην επαγγελµατική του λειτουργία στα πεδία εκείνα τη
παραγωγής στα οποία η ειδικότητά του, εξακολουθεί να διατηρεί σηµαντικό µερίδιο συµβολής,
- ή να ενταχθεί ακόµη κι απ' τα χρόνια των σπουδών του (προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών)
ερευνητικά/µελετητικά στην προοπτική µιας συγκεκριµένης ειδικής απασχόλησης στον χώρο
της ειδίκευσής του, στο προνοµιακό πεδίο συνεργασίας του τµήµατός του µε τη βιοµηχανία,
προεξασφαλίζοντας έτσι την µελλοντική υπαλληλική του σχέση,
- ή τέλος να επιδιώξει µια θέση της ειδικότητάς του στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.
Στην πρώτη περίπτωση ο νέος διπλωµατούχος Μηχανικός ακολουθεί µια καριέρα "ελεύθερου
επαγγελµατία" ο οποίος µπορεί: ν' ανατείλει µε µια ευκαιρία, να µεσουρανήσει µε µια εύνοια των
περιστάσεων, η της κοινωνικοοικονοµικής, φυσικής και πολιτικής συγκυρίας και να σβήσει
επιστηµονοτεχνικά, µεταλλασσόµενος σε εισοδηµατία ή ετεροαπασχολούµενο.
Ένα άλλο, εξ ίσου όµως ισχυρό ενδεχόµενο για τον ελεύθερο επαγγελµατία διπλωµατούχο
Μηχανικό µιας συγκεκριµένης ειδικότητας είναι στις συγκεκριµένες συνθήκες της χώρας µας: να
φυτοζωεί σ'όλη την περίοδο της επαγγελµατικής του ζωής, µε οριακές αιχµές κάποιες ευκαιριακές
συµπράξεις και κοινοπραξίες µε συναδέλφους του άλλων ειδικοτήτων ή µηχανιστικές συγκλίσεις
των ενδιαφερόντων του σε περιφερειακής (σε σχέση µε την ειδικότητά του) σηµασίας
επαγγελµατικά αντικείµενα.
Η βέλτιστη (µε κριτήρια επιστηµονικά) µεθοδολογία προσέγγισης
ενός ευρύτερου προβλήµατος, (σε µέρος του οποίου νοµιµοποιείται επαγγελµατικό ενδιαφέρον της
ειδικότητάς του), είναι για τον ελεύθερο επαγγελµατία διπλ. Μηχανικό η µεθοδολογία µιας
ευκαιριακής πολυεπιστηµονικότητας, η οποία συνεπάγεται π.χ. στο πεδίο των χωροταξικών µελετών
την περίπου "παραρτηµατική" παράθεση της συµβολής και απόψεων του όπως και της συµβολής
και των απόψεων επιστηµόνων και µηχανικών άλλων ειδικοτήτων) στο κύριο σώµα της µελέτης την
οποία εκπονεί ο διπλ.Μηχανικός ή το γραφείο της προνοµιακής και κοινωνικά κι επαγγελµατικά
κατοχυρωµένης σχετικής ειδικότητας.
Με βάση τα παραπάνω ένας τυπικός ελεύθερος επαγγελµατίας διπλ. Μηχανικός µιας ειδικότητας,
συνήθως δεν κάνει (δεν έκανε παληότερα κυρίως), επενδύσεις, δεν ευνοεί µονιµότερες
συνεργατικές/συνεταιριστικές µορφές άσκησης του επαγγέλµατός του, δεν προετοιµάζεται σε
επίπεδο τεχνογνωσίας, υποδοµής, εργασιακών σχέσεων, συνεργασιών και εξοπλισµού) για την
αντιµετώπιση διαφορετικών (απ' των γνώριµων συνθηκών) προβληµάτων, (όπως π.χ. αυτών που θα
προκύψουν απ' την πλήρη ελευθεροκοινωνία εργαζοµένων, επαγγελµατιών και κεφαλαίων στο
πλαίσιο της Κοινότητας απ' την 1.1.1993) και φυσικά δεν θα µπορεί ν' ανταγωνισθεί τα µεγάλα
οργανωµένα κι ολοκληρωµένα γραφεία µελετητών και συµβούλων µηχανικών των άλλων χωρών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Κυρίαρχες Αξίες ενός ΙΙαραδοσιακού ΙΙολυτεχνείου και συνέπειες στο χώρο
παραγωγής και στην κοινωνία

Το Παραδοσιακό Πολυτεχνείο αποτέλεσε ιστορικά ένα οριακό χαρακτηριστικό παράδειγµα
"µετάβασης" από την "ολιστική" θεώρηση της επιστήµης, (ως ενότητας κι αλληλεπίδρασης των
γνώσεων και των µεθόδων προσέγγισης κι ανάλυσης της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας και των κάθε φορά σχέσεων κι αλληλεξαρτήσεών τους αλλά και "έλλογης" και
"σχεδιασµένης" επέµβασης του ανθρώπου πάνω σ'αυτές), στην "µερική" σε βάθος θεραπεία
συγκεκριµένων ειδικότερων πεδίων της.
Η αναµφίβολα θετική για την πρόοδο της ανθρωπότητας αλλά και της ίδιας της επιστήµης και
τεχνικής αυτή εξέλιξη, συνοδεύτηκε όµως από την καθιέρωση κι επιβολή ορισµένων "αξιών" τις
οποίες η κυρίαρχη ιδεολογία όλων των τύπων κοινωνικών οργανώσεων φόρτισε νοηµατικά και
πρακτικά σύµφωνα µε τα συµφέροντά της εξαρτώντας σε µεγάλο βαθµό τα Πανεπιστήµια
απ' τις γενικότερες, ή ειδικότερες συγκυριακές επιλογές τόσο των αρχουσών τάξεων όσο και της
µέσης κοινωνικής συνείδησης που αυτές διαµόρφωναν στις κάθε φορά συγκεκριµένες συνθήκες.
Έτσι η "ειδικότητα" σηµατοδότησε µια πορεία εντεινόµενης αποστασιοποίησης του "µέρους" από
το όλο και τη νέα κυρίαρχη λογική της "ουδετερότητας" της επιστήµης και τεχνικής, µε άµεσες κι
αναπόδραστες επιπτώσεις την αδιαφορία όχι µόνο για το "όλο" και το "γενικό" αλλά και γι αυτές τις
ίδιες τις επιπτώσεις της εφαρµογής της επιστήµης και της τεχνικής (όπως αυτή ασφυκτιά στην
αντικειµενικά µονοδιάστατη οπτική της "ειδικότητας") πάνω στον άνθρωπο, την κοινωνία και το
φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον.
Η περίοδος την οποία διανύουµε, (λόγω και της διαστρέβλωσης και της χρεοκοπίας αξιών και
οραµάτων συστηµάτων κοινωνικής οργάνωσης που υποτίθεται ότι έθεταν τον άνθρωπο, την
κοινότητα, τη συλλογικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους),
φαίνεται να αποθεώνει την "ειδικότητα" και την "ειδίκευση" και τις συµπαροµαρτυρούσες "αξίες"
µιας χωρίς αρχές και όρους στρεβλής µεγιστοποίησης:
της "απόδοσης"
της "αποτελεσµατικότητας"
της "παραγωγικότητας"
του κέρδους" και
της "επιστηµονοτεχνικής αυτάρκειας"
του "ειδικού".
Η διαστροφή των αξιών αυτών προοπτικά υποβαθµίζει όλο και περισσότερο τον κοινωνικό ρόλο
του επιστήµονα και του µηχανικού αναδεικνύει και υπερτιµά σκόπιµα την τεχνοκρατική και µόνο
διάστασή του και µυθοποιεί την "καθαρότητα" της "α-πολιτικής" και "α-κοινωνικής" επιστήµης και
τεχνικής, σ'ένα περιβάλλον άγριου κι ανηλεούς ανταγωνισµού στο οποίο η χαρά κι η ικανοποίηση
της ελεύθερης έρευνας κι η αφιέρωση στην πανεπιστηµιακή ζωή και δουλειά εκτοπίζεται µέρα µε τη
µέρα όλο και περισσότερο από τις νόρµες ενός υπαλληλικού πια προς τη βιοµηχανία ανωτάτου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Η λογική αυτή όπως κυριάρχησε (µε οριακές κι ανίσχυρες τελικά αντιστάσεις) σ'ένα Παραδοσιακό
Πολυτεχνείο οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα µας:
(α) στο πεδίο της παραγωγής κατοικίας:
- στην ερήµην πολεοδοµικού σχεδιασµού, µελέτης κι εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον
βιοµηχανία "οικοδόµησης",
- στην αποσπασµατικότητα, επαναληπτικότητα κι αναπαραγωγή µοντέλων κατοικίας έξω και
πέρα απ' τις συγκεκριµένες ανάγκες του ανθρώπου, µιας τοπικής κοινωνίας αλλά κι απ' τις
συνθήκες της φυσικής, της κοινωνικοοικονοµικής και της πολιτισµικής πραγµατικότητας της
περιοχής,
- στην επικράτηση και κυριαρχία του µοντέλου της ισοπεδωτικής "αντιπαροχής", της µέγιστης
εµπορευµατικής "εκµετάλλευσης" της γης,
- στην διαρκή αύξηση των συντελεστών δόµησης, καθ' ύψος και επιφάνεια,
- στην εκτεταµένη, ανεξέλεγκτη κι "υποθαλπόµενη" αυθαίρετη δόµηση χωρίς να έχουν
διασφαλισθεί δίκτυα κοινής ωφελείας,
- στην επιβολή µαζικών προτύπων, τύπων και υλικών κατασκευής αναντίστοιχων συνήθως µε τις
παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής,
- στην τεράστια κερδοσκοπία πάνω στη γη και την οικοδοµή και την συνολική υποβάθµιση της
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ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα κ.λ.π.
Σ' ένα τέτοιο καθεστώς παραγωγής κατοικίας ο Αρχιτέκτονας π.χ. µπορεί και να "περισσεύει" και
στην ακρότατη πλην όµως υπαρκτή εκδοχή µπορεί να περισσεύει ακόµη κι ο Πολιτικός Μηχανικός
περιθωριοποιούµενος επαρκώς απ' τον "εργολάβο".
(β) στο πεδίο των τοπογραφήσεων:
- στην ευκαιριακότητα κι αποσπασµατικότητα κι ανέλεγκτη και πολυδάπανη επαναληπτικότητα
των τοπογραφικών, χαρτογραφικών και κτηµατογραφικών µελετών, χωρίς πρόγραµµα,
συντονισµό και διαδικασίες ενηµέρωσης,
- στην απώλεια ή και διασπάθιση πολύτιµων οικονοµικών και άλλων πόρων απ' την έλλειψη
εθνικής κλίµακας και σηµασίας µελετών υποδοµής ανάπτυξης όπως το Εθνικό Κτηµατολόγιο, η
συστηµατική ∆ιερεύνηση, Απογραφή και Χαρτογράφηση των Φυσικών κι Ανθρωπίνων
∆ιαθεσίµων, η Χαρτογράφηση της χώρας και η Συγκρότηση Τράπεζας, πολυδιάστατων
µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, κ.λ.π.
Σ'ένα τέτοιο καθεστώς άσκησης τοπογραφικών δραστηριοτήτων, αυτές δεν νοούνται ως η
απαραίτητη υποδοµή και προϋπόθεση αξιόπιστης θεµελίωσης αναπτυξιακών σχεδιασµών και
µελέτης, και κατασκευής τεχνικών έργων, αλλά περίπου ως περιττή πολυτέλεια, την χρησιµότητα
της οποίας δεν µπορεί πολλές φορές ν'αντιληφθούν µηχανικοί άλλων ειδικοτήτων ή οι δηµόσιες
υπηρεσίες.
Μια άλλη συντεχνιακής φύσης επίπτωση της "µερικής" λογικής των "ειδικοτήτων" είναι η
κατανάλωση πολύτιµων εθνικών (και κοινοτικών τώρα) πόρων για την "προώθηση" θεσµικά και
πρακτικά, π.χ. απ' τους δασολόγους του καλούµενου "δασικού κτηµατολογίου" κι απ' τους
γεωπόνους του καλούµενου "αµπελουργικού και ελαιουργικού κτηµατολογίου", σε βάρος του
επιστηµονοτεχνικά ενός και αδιαίρετου Ολοκληρωµένου, κι αντικειµενικά Ενιαίου, Πολυδιάστατου
και ∆υναµικού Εθνικού Κτηµατολογίου, το οποίο δεν έχει καν ουσιαστικά θεσµοθετηθεί ακόµη στη
χώρα µας.
Μοιραία συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι βεβαίως κι η πλήρης άγνοια, αλλά και η
ασυντόνιστη, ανορθολογική κι αναποτελεσµατική αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία της
δηµόσιας γης.
γ) στο πεδίο της βιοµηχανίας:
- στην ερήµην µελετών κοινωνικοοικονοµικής και τεχνικής σκοπιµότητας, περιβαλλοντικού
σχεδιασµού κι εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, εγκατάσταση βιοµηχανιών,
- στην αυθαίρετη σε µεγάλο βαθµό χωροθέτησή τους,
- στην βίαια κι αυθαίρετη αλλαγή χρήσης γης στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης
βιοµηχανιών,
- στην µη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος αστικού ή αγροτικού χώρου,
(δ) στο πεδίο εξόρυξης µεταλλευµάτων και ο ορυκτών πόρων:
- στην κυρίως επιφανειακή ανορθολογική και ληστρική εκµετάλλευση των µεταλλευµάτων και
των ορυκτών πόρων χωρίς σχεδιασµό, πρόγραµµα και µελέτες και µέτρα προστασίας κι
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος,
- στην απουσία µιας πολιτικής σχεδιασµένης και συντονισµένης σε εθνική, περιφερειακή και
τοπική κλίµακα διερεύνησης απογραφής και αξιοποίησης των µεταλλευτικών και ορυκτών
διαθεσίµων της χώρας κ.λ.π.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω η διαλεχτική σχέση διαπλοκή κι αλληλεπίδραση ενός
Παραδοσιακού Πολυτεχνείου µε την κοινωνία, τους θεσµούς της και την παραγωγή, γεννά,
συντηρεί υποθάλπει κι αναπαράγει αλληλοτροφοδοτούµενες συνθήκες και χαρακτηριστικά
µονοδιάστατων, µερικών, συντεχνιακών κι αποσπασµατικών αντιµετωπίσεων των αντικειµενικά
πολυδιάστατων και πολύπλοκων οικονοµικοκοινωνικών, τεχνικών/τεχνολογικών, αναπτυξιακών και
περιβαλλοντικών σηµερινών προβληµάτων.
Η απαραίτητη λογικά, ολοκληρωµένη και διεπιστηµονική θεώρηση, προσέγγιση, ανάλυση κι
αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, προϋποθέτει και τη δηµιουργία ενός Σύγχρονου
∆ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστήµιου στο πλαίσιο ευρύτερων και βαθύτερων διαρθρωτικού
χαρακτήρα κοινωνικών αλλαγών.

5.

Το Σύγχρονο ∆ιεπιστηµονικό Τεχνικό Πανεπιστήµιο

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε ένα Σύγχρονο ∆ιεπιστηµονικό Τεχνικό Πανεπιστήµιο δεν
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θα µπορούσε ποτέ να νοηθεί ως ένα µηχανιστικό άθροισµα τµηµάτων ειδικοτήτων διπλ. µηχανικών
και ορισµένων συµηληρωµατικών τµηµάτων, π.χ. οικονοµολόγων, κοινωνιολόγων, γεωπόνων,
δασολόγων κ.λ.π.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης π.χ., ή το Πανεπιστήµιο της Πάτρας,
συµπεριλαµβάνουν Πολυτεχνικές και άλλες Πανεπιστηµιακές Σχολές δοµηµένες σε τµήµατα τα
οποία παρέχουν αυτοτελή πτυχία, κι εν τούτοις η φιλοσοφία, η δοµή κι η λειτουργία τους, στην
καλύτερη και µόνο περίπτωση αντανακλούν µια λογική παραθετικής και χωροθετικής µόνο
"πολυεπιστηµονικότητας".
Θεµελιώδης αρχή συγκρότησης, δοµής και λειτουργίας ενός Σύγχρονου ∆ιεπιστηµονικού Τεχνικού
Πανεπιστηµίου θα µπορούσε να θεωρηθεί η ικανοποίηση µέσω της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής
διαδικασίας, της ανάγκης διαλεκτικής, διεπιστηµονικής κι ολοκληρωµένης θεώρησης, προσέγγισης,
ανάλυσης κι αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολύπλοκων και πολυδιάστατων σηµερινών
προβληµάτων του ανθρώπου, της κοινωνίας, της οικονοµίας της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.
Σε δοµικό και λειτουργικό επίπεδο η αρχή αυτή συνεπάγεται:
- ως πυρηνική µονάδα της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής διαδικασίας των Α.Ε.Ι. τον τοµέα, κι
ακόµη,
- την δυνατότητα λειτουργίας διατµηµατικών τοµέων, για την κάλυψη των διδακτικών κι
ερευνητικών αναγκών συγγενών τµηµάτων,
- την δυνατότητα διαµόρφωσης και λειτουργίας διατµηµατικών προγραµµάτων (θεµατικών
ενοτήτων/ολοτήτων), προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στη λήψη
αντίστοιχων διπλωµάτων και τέλος,
- την δυνατότητα διαµόρφωσης διαπανεπιστηµιακών διατµηµατικών προγραµµάτων
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών.
Σε ουσιαστικό επίπεδο τώρα, η εφαρµογή της αρχής αυτής διασφαλίζει την ευέλικτη και διαρκώς
ανοικτή, στις κάθε φορά κοινωνικές ανάγκες αλλά και τις επιστηµονοτεχνικές εξελίξεις,
διαµόρφωση προγραµµάτων σπουδών, αλλά και σχέσεων, ενδιαφερόντων και µεθόδων χαρακτήρα
θεµατικής ενότητας/ολότητας κι όχι (µόνο) ειδικότητας:
(α) µε την οργανική αλληλεπίδραση των ειδικότερων γνωστικών κι ερευνητικών πεδίων µεταξύ
τους, αλλά και µε τα συγκεκριµένα πολύπλοκα κοινωνικά προβλήµατα θεµατικής
ενότητας/ολότητας των οποίων οι επιµέρους διαστάσεις απαιτούν και αντίστοιχες ειδικότερες
προσεγγίσεις,
(β) µε κατάλληλη χωροθέτηση των διεπιστηµονικών (διατοµεακών / διατµηµατικών /
διαπανεπιστηµιακών) µονάδων, ώστε να δηµιουργούνται στο διδακτικό ερευνητικό
προσωπικό και τους σπουδαστές ευκαιρίες, συνθήκες και σχέσεις "κοινότητας",
αλληλεπίδρασης, δοµικής και λειτουργικής ενότητας και σύνθεσης,
(γ) µε την αυτοπροσδιορισµένη αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας της θεωρίας, της διδασκαλίας
και της έρευνας µε την συγκεκριµένη πράξη, τις συνθήκες της (σε πραγµατικό χρόνο)
παραγωγής και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Έτσι το Σύγχρονο ∆ιεπιστηµονικό Τεχνικό Πανεπιστήµιο συνυπάρχοντας κι αλληλεπιδρώντας
δηµιουργικά µε το Παραδοσιακό Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήµια θα µπορεί να προετοιµάζει τους
κατάλληλους επιστήµονες και τεχνικούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται να
προσεγγίζουν και να αναλύουν µε ολοκληρωµένο τρόπο τα µείζονα στρατηγικής σηµασίας
προβλήµατα της εποχής µας, αλλά και να συντονίζουν, για την βέλτιστη αντιµετώπισή τους, τους
απαραίτητους ειδικούς επιστήµονες και τεχνικούς.
Θεµατικές ενότητες/ολότητες του Σύγχρονου ∆ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου µπορούν
να είναι:
α)
το πρόβληµα της Κατοικίας, µε την Τεχνική, νοµική, πολιτική, κοινωνική, οικονοµική,
πολεοδοµική, χωροταξική, ενεργειακή, περιβαλλοντική, πολιτισµική, κ.λ.π. διάστασή του,
(β) το ενεργειακό πρόβληµα µε την τεχνική/τεχνολογική, οικονοµική, κοινωνική
περιβαλλοντική/οικολογική διάστασή του, την διάσταση της διερεύνησης απογραφής και
χαρτογράφησης των ενεργειακών πηγών, την διάσταση των διεθνών πολιτικών σχέσεων
κ.λ.π.
(γ) το πρόβληµα της "Ανάπτυξης", µε την οικονοµική, τεχνική/τεχνολογική, κοινωνική,
περιβαλλοντική και πολιτισµική διάστασή του, κι ακόµα:
τα προβλήµατα της Γης, της Πολιτικής Γης, του Περιβάλλοντος, της Υγείας, της Παιδείας,
της ∆ιερεύνησης κι Αξιοποίησης των Φυσικών ∆ιαθεσίµων, του Φυσικού Σχεδιασµού, των
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Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κ.λ.π. µε τις συναφείς διαστάσεις τους.
Οι µονοδιάστατες και µερικές θεωρήσεις των "ειδικοτήτων" κι οι αντίστοιχες αντιµετωπίσεις των
προβληµάτων σύµφωνα µε τις αξίες και την κυρίαρχη λογική των κοινωνικοοικονοµικών
συστηµάτων που επικράτησαν στον πλανήτη µας και διαµόρφωσαν και τα Πανεπιστήµια των
στεγανών των ειδικεύσεων, συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναπαραγωγή της βαθειάς κρίσης,
κοινωνικής, οικονοµικής, οικολογικής, πολιτισµικής και πολιτικής στον πλανήτη µας.
Με την συνήθη αδράνεια ο απόηχος του κατ' εξοχήν µερικού "αποτελεσµατικού",
"ανταγωνιστικού", "εµπορευµατικού", Πανεπιστηµίου µε την µορφή του Ιδιωτικού Πανεπιστηµίου
ως νέου και σωτήριου οράµατος για την Ανώτατη Παιδεία άρχισε να προβάλλεται µε µαζικό τρόπο
τα τελευταία χρόνια και στη χώρα µας.
Μια νέα όµως στρατηγική ανάπτυξης για την δεκαετία του 90, λαµβάνοντας υπ' όψη τη χρεωκοπία
σε δύση κι ανατολή των µοντέλων "ανάπτυξης":
- µέσω, µόνο, του οικονοµικού προγραµµατισµού,
- µέσω, µόνο, της εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων,
- µέσω, µόνο, των µεγάλων αναπτυξιακών έργων,
τα οποία σηµάδεψαν ανεξίτηλα τον αιώνα µας, απαιτεί πλέον ως εκ των ων ουκ άνευ επιλογή:
ένα ριζικό αναπροσανατολισµό της µέσης κοινωνικής συνείδησης αλλά και των κατεστηµένων
αντιλήψεων και πολιτικών για την ανάπτυξη.
Και συνεπώς προϋποθέτει αντίστοιχες αλλαγές και στη φιλοσοφία, τη δοµή και τη λειτουργία της
εκπαιδευτικής κι ερευνητικής πανεπιστηµιακής δουλειάς.
Σε πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ για τις κοινωνικές και οικονοµικές προοπτικές για την παγκόσµια
οικονοµία µέχρι το 2.000 επιχειρείται η τεκµηρίωση της οξυνόµενης και γενικευµένης σε πλανητικό
επίπεδο οικολογικής κρίσης ως συνέπειας της αυξηµένης ζήτησης και κατανάλωσης (έως και
διασπάθισης) πεπερασµένων φυσικών πόρων, της µόλυνσης του περιβάλλοντος, της φτώχειας, της
άνισης κατανοµής του πλούτου και της υπανάπτυξης σε ορισµένες ιδιαίτερα περιοχές του
αναπτυσσόµενου αλλά και του αναπτυγµένου κόσµου.
Αµφισβητείται λοιπόν έντονα η κυρίαρχη αντίληψη µερίδας "ειδικών" ότι ανεξάρτητα απ' τις
δυσµενείς "ίσως" οικολογικές επιπτώσεις, η µονοδιάστατη οικονοµική ανάπτυξη εξασφαλίζει
τουλάχιστον την οικονοµική σταθερότητα.
Η αύξηση της ερηµοποίησης του πλανήτη µας, και η απώλεια δεκάδων εκατοµµυρίων στρεµµάτων
καλλιεργήσιµης γης το χρόνο, που θα φθάσουν σε εκρηκτικά µεγέθη το 2.000 διαπιστώνεται πια ότι
οφείλονται, όχι όπως θα φανταζόταν ως αυτονόητο ένας "ειδικός" στην έλλειψη βροχοπτώσεων
αλλά περισσότερο σε πολιτικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες.
Η έκθεση αναφέρει, ότι µε το ρυθµό που "εκµεταλλεύονται" π.χ. τα δασικά διαθέσιµα της Αφρικής,
µε την µέθοδο της "βιοµηχανικής υλοτοµίας", µέχρι το 2.000 θα έχει καταστραφεί το 40% των
δασών των αναπτυσσόµενων χωρών µε προφανείς επιπτώσεις στην αύξηση της διάβρωσης των
εδαφών και την επέκταση των ερήµων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στο κλίµα του πλανήτη µας, την
προϊούσα αύξηση της. θερµοκρασίας και βεβαίως (µαζί και µε άλλους παράγοντες) στο φαινόµενο
του θερµοκηπίου.
Έτσι η οικολογική π.χ. διάσταση κάθε ανθρώπινης επιχειρηµατικής δραστηριότητας κι
"αναπτυξιακής" επιλογής, αλλά και το θεσµικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο µέσα
στο οποίο αυτές τελούνται σε συγκεκριµένες συνθήκες πράξης, αποτελεί πια αντικειµενικά
αναγκαία παράµετρο προς µελέτη και διερεύνηση κι όχι µόνο στις φάσεις σχεδιασµού και
πραγµατοποίησής τους αλλά βέβαια και στα πεδία διδασκαλίας και έρευνας ενός νέου τύπου
∆ιεπιστηµονικών Τεχνικών Πανεπιστηµίων.
Στην κατεύθυνση αυτής της διεπιστηµονικής αντίληψης σχεδιάστηκε το Αττικό Πανεπιστήµιο το
1983 αλλά το σχετικό σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν ευδοκίµησε. Αντίθετα ευδοκίµησαν
νοµοθετικές ρυθµίσεις µετονοµασίας "Επιστηµίων" σε "Πανεπιστήµια". Γεωργικά, Οικονοµικά,
κ.λ.π.
Η θετική προοπτική όµως για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν µένει ανοιχτή µε τον Νόµο 1268/82
και τον Νόµο 1404/83 οι οποίοι διασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό την Πανεπιστηµιακή Αυτοδιοίκηση
και Πρωτοβουλία.
Αρκεί αυτές να τεκµηριωθούν µε επάρκεια σε διεπιστηµονικό, διατµηµατικό και διαπανεπιστηµιακό
επίπεδο και ν'αποτελέσουν πεδίο ζωντανής και γόνιµης συζήτησης κι έρευνας στα Πανεπιστήµιά
µας και στην κοινωνία.
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