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ΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ δάσκαλο και πολίτη είναι αυτονόητο ότι µε αφορά και µ’ ενδιαφέρει η
οποιαδήποτε θεσµική αλλαγή στο ζήτηµα των καλουµένων «συγγραµµάτων».
Έτσι θεώρησα χρέος µου να βοηθήσω το συνάδελφο καθηγητή ∆ηµ. Μαρωνίτη, (που είχε αναλάβει,
µε πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, να συνοψίσει σε σχέδιο υπουργικής απόφασης το
πόρισµα της σχετικής τους επιτροπής) συνεισφέροντας µαζί µε τον συνάδελφο καθηγητή του
νοµικού τµήµατος, πρύτανη του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, και την δική µου οπτική, από την
εµπειρία του µηχανικού – καθηγητή της πολυτεχνικής Σχολής τους Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης.
Θα ήθελα να σηµειώσω, ότι παρά τη διαφορά εκτιµήσεων για µερικά σηµεία του νόµου 1268/82 για
τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ που είχε άλλωστε γνωστοποιηθεί δηµόσια µε παρρησία µε
διάφορες ευκαιρίες, η συγκεκριµένη συνεργασία µας ήταν άριστη απ’ όλες τις απόψεις και πιστεύω
δηµιουργική.
Το τελικό κείµενο σχεδίου απόφασης που υπέβαλε ο συνάδελφος Μαρωνίτης στο υπουργείο, κατά
την κρίση µου είναι θετικό για τους εξής λόγους.
1.
Γιατί έχει υπόψη του, σφαιρικά και συνολικά για όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, την
απαράδεκτη επιστηµονικά ποιότητα του µεγαλύτερου ποσοστού των καλουµένων βαρύγδουπα
πανεπιστηµιακών «συγγραµµάτων». Ποιότητα που χαρακτηριστικά της παραδείγµατα έδωσε ο κ.
πρωθυπουργός όταν ως αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης το ∆εκέµβρη του 1980 στηλίτευσε
στην εθνική αντιπροσωπεία µεταξύ άλλων και την «κουρά του προβάτου αντί τριών σεντς» που
διανεµόταν σταθερά την τελευταία τριακονταετία στους φοιτητές µας µε την έγκριση, «ευλογία»
του αντίστοιχου κάθε φορά συλλόγου «τακτικών» (τότε) καθηγητών.
2.
Γιατί γνωρίζει «από τα µέσα» το πρόβληµα και τις πολυποίκιλες διαστάσεις του, που
οµογενοποιούν σε µια ιερή συµµαχία αντιδραστικούς και χαµηλής ποιότητας καθηγητές, µε
προοδευτικούς και υψηλής ποιότητας καθηγητές (κι όλους τους σχετικούς συνδυασµούς τους), στο
βαθµό, που η επιδαψίλευση της έγκρισης του βιβλίου του ενός ως «διδακτικού», και η συνακόλουθη
δωρεάν για τους φοιτητές και δαπανηρότατη για το δηµόσιο διανοµή του, από τους άλλους και
αντίστροφα διασφαλίζει ετήσιες αµοιβές εκατέρωθεν, της τάξης µερικών εκατοµµυρίων δραχµών
(διπλάσιες και τριπλάσιες πολλές φορές από τους ετήσιους µισθούς τους).
Στοιχεία για τα παραπάνω έχει το υπουργείο Παιδείας, αλλά θα ήθελα να σηµειώσω ένα µόνο από
το τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. που υπηρετώ και που τονίζει την
ποσοτική πλευρά του ίδιου ζητήµατος. ∆άσκαλος από το γενικό τµήµα της πολυτεχνικής Σχολής
έδωσε ως διδαχτικά βιβλία τέως προϊσταµένου του χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ σελίδων και
µάλιστα εκτός της ύλης που προδιέγραφε το πρόγραµµα σπουδών που αποφάσισε οµόφωνα η
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
Κι όταν η Γενική συνέλευση του τµήµατος µε ζηλευτή ευθύνη και πανεπιστηµιακή συνείδηση, τα
απέρριψε, κάποιες καθοδηγούµενες εφηµερίδες µε απολύτως πανοµοιότυπα κείµενα, αναµάσησαν
την γνωστή «επωδό» ότι «και πάλι οι µαρξιστές τα ΄βαλαν µε την συνταγµατικά κατοχυρωµένη
ελευθερία διδασκαλίας», ένθα, όµως ελευθερία διδασκαλίας γι’ αυτούς είναι: η ανεύθυνη ασυδοσία
του να διώξεις τους φοιτητές από τα θρανία δίνοντας τους 1538 σελίδες για ένα εξαµηνιαίο µάθηµα
ενώ ταυτόχρονα θα θησαυρίζεις σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
3.
Κι είναι ακόµα θετικό το σχέδιο απόφασης που υπέβαλε ο συνάδελφος Μαρωνίτης στο
υπουργείο, γιατί:
- ενθαρρύνει τις συλλογικές πρωτοβουλίες συγγραφής διδακτικών βιβλίων,
- δεν δεσµεύει σε µονοπωλιακούς µονόδροµους του ενός «συγγράµµατος» τη διδακτική
διαδικασία,
- ανοίγει τους δρόµους για αυτοδιαχειριστικές πρωτοβουλίες, για πανεπιστηµιακά τυπογραφεία,
εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, (που άλλωστε σε κάθε επίπεδο, ως γενικό κλίµα, υποθάλπει ο
νόµος 1268/82 και ο 1404/83, µια που αναγορεύουν την ωριµότητα, την ευθύνη, τη φαντασία, τη
δηµιουργική συνεργασία και την πολλή δουλειά των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας σε
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πρωταγωνιστικούς παράγοντες ανάπτυξης της έρευνας, της διδασκαλίας και της συµβολής του
Πανεπιστηµίου στη λύση των προβληµάτων της κοινότητας),
- αντιστοιχεί στις συγκεκριµένες δυνατότητες των µελών του διδακτικού προσωπικού ένα τύπο
σηµειώσεων ή βιβλίου, που προσδιορίζονται από τις ανάγκες του προγράµµατος σπουδών, τις
συλλογικές διαδικασίες του Τµήµατος πάντα, κι όχι από τη «βουλιµία», ή την υπερφίαλη
«υπερεκτίµηση» της αυθεντικής εκδοχής της γνώσης του καθενός,
- τινάζει στον αέρα επενδυµένα ιδιοτελή συµφέροντα, (κακή κληρονοµιά του παλιού φεουδαρχικά
δοµηµένου πανεπιστηµίου) συνακόλουθα της «έδρας»,
- και µετράει µε αυστηρά επιστηµονικά, δηµόσια γνωστά και αντικειµενικά κριτήρια τη
συγγραφική συµβολή του κάθε µέλους του διδακτικού προσωπικού. Για να τελειώσω: Είµαι
σίγουρος ότι πολλοί θα εναντιωθούν σ’ αυτό το σχέδιο απόφασης.
Θα ντύσουν την αντίθεση τους µε δηµοκρατικά ρούχα και θα την σερβίρουν µε ήπιους,
«συνταγµατικά καλυµµένους» και άλλους φιλικούς τόνους.
Ως δάσκαλος που λειτουργώ στο κλίµα δηµοκρατίας, αξιοκρατίας και δηµοκρατικής δουλειάς που
κατοχυρώνει (µε τη δυναµική πάντα συµβολή των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας) ο
νόµος 1268/82 για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (που εκφράζει τη σαφή πολιτική βούληση της
κυβέρνησης για τη συµβολή ενός ζωντανού δηµοκρατικού πανεπιστηµίου στην ανάπτυξη του τόπου
µας) είµαι αισιόδοξος και για την ποιότητα της απόφασης για τα συγγράµµατα που δεν µπορεί σε
καµία περίπτωση να αποκλίνει από τις βασικές αρχές του νόµου 1268/82.
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