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Η Φύση, η Αποστολή και ο ∆ηµόσιος Χαρακτήρας
του Πανεπιστηµίου Σήµερα.
1997
Εισαγωγή
Συναισθανόµενος την τιµή και την ευθύνη της εναρκτήριας οµιλίας στο πέµπτο συνέδριό µας,
και µάλιστα σε αγαπητούς και εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους, µε τους οποίους συµµεριζόµαστε
σε µεγάλο βαθµό παρόµοιες προσεγγίσεις, εµπειρίες και συγγενικές γενικότερα θέσεις στα µεγάλα
ζητήµατα της παιδείας και ειδικότερα των πανεπιστηµίων µας στο σύγχρονο κόσµο,
προβληµατίστηκα σοβαρά για τη "φύση", την "αποστολή" και το "χαρακτήρα" της συµβολής µου.
Μετά από πολλή σκέψη και παλινδροµήσεις, αποφάσισα η προσπάθειά µου να στοχεύσει, µε
συστηµατικό και δηµιουργικό ελπίζω τρόπο και συγκεκριµένες νύξεις, υποθέσεις εργασίας αλλά και
προτάσεις, στην υποβοήθηση των συζητήσεων των στρογγυλών τραπεζιών του συνεδρίου µας, στο
πλαίσιο των οποίων θα "ανθίσουν" µε πλουραλισµό και τεκµηρίωση οι ειδικότερες ατοµικές
συµβολές όλων µας.
Έτσι, θα ξεκινήσω µε µια απόπειρα γραµµατολογικής ανατοµίας του αντικειµένου της.
Ποιά είναι άραγε η φύση και η αποστολή και τί εννοούµε ως δηµόσιο χαρακτήρα του
Πανεπιστηµίου σήµερα;
Και πρώτα απ' όλα, σε ποιο σήµερα;
•
Στο σήµερα το δικό µας; Μ' άλλα λόγια στο σήµερα όλων όσων εγκαταβιούν, εργάζονται και
σπουδάζουν στον ελεφάντινο, ή γυάλινο, ή χάρτινο µικρόκοσµό µας, υφιστάµενοι παθητικά,
αποδεχόµενοι θετικά, απολαµβάνοντες ποικιλοτρόπως τα όποια "αγαθά" τους, ή
εναντιωνόµενοι µερικά ή απόλυτα στις κυβερνητικές πολιτικές για την παιδεία;
•
Στο γενικότερο πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό σήµερα της χώρας µας, ως µιας
"ανέµελης και ανεπηρέαστης νησίδας ευτυχίας" κατά µερικούς, ή ως υπάκουης και
αγκοµαχούσας να συγκλίνει (έστω και µόνο νοµισµατικά), επαρχίας των Βρυξελλών κατά
άλλους;
•
΄Η στο σήµερα του σύγχρονου µονοδιάστατου - και µάλιστα σε όλα τα επίπεδα, (πολιτικό,
κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό) - κόσµου της παγκοσµιοποίησης και των δραµατικών
και πολυδιάστατων επιπτώσεών της;
Πιστεύω, ότι η προσέγγισή µας θα πρέπει ν' αναφέρεται σ' όλα αυτά τα σήµερα µαζί. Στο
"όλον" σήµερα δηλαδή, το οποίο καθορίζεται:

Στον κόσµο:
από την νέα τάξη πραγµάτων, µε κυριαρχία της µόνης πλέον υπερδύναµης, των ΗΠΑ,
από τον νεοφιλελευθερισµό, που µε διάφορα προσωπεία και ψιµυθιώσεις αποτελεί πλέον την
"εκσυγχρονιστική" κυρίαρχη ιδεολογία σε πλανητικό επίπεδο,
από την κατάρρευση του αντιπάλου δέους (των κοµµουνιστικών καθεστώτων) και την
"άγρια" προσπάθεια των µεταλλαγµένων εκσυγχρονιστών εκ των ηγετών τους να
ενσωµατωθούν οι ίδιοι πρωτίστως και οι χώρες τους χωρίς όρους στον καπιταλιστικό
"παράδεισο",
από τον κοινωνικό (πέραν του πολιτικού και πολιτισµικού) ευτελισµό της άλλης πρώην
υπερδύναµης και των εταίρων της,
από την απόλυτη πλέον κυριαρχία της αγοράς, των τραπεζών και των χρηµατιστηρίων και τον
άγριο και ανηλεή ανταγωνισµό τους, µε οδυνηρές επιπτώσεις, παραµορφώσεις και
καταστροφές του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
από την προϊούσα ισοπέδωση, οµογενοποίηση και παγκοσµιοποίηση, (χωρίς µεγάλη
απόκλιση από την πραγµατικότητα, την αµερικανοποίηση) των πολιτισµών,
από τις ακρότατα διαφορικές ευαισθησίες ως προς το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
των µεγάλων δυνάµεων και των υπερεθνικών οργανισµών τους, όταν αυτά παραβιάζονται
από φίλια ή µη κράτη και
από την γενικότερη πολυδιάστατη κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, περιβαλλοντική και
πολιτισµική κρίση, που χτυπάει ιδιαίτερα και χωρίς έλεος το 1/3 των πολιτών των
"αναπτυγµένων" χωρών και τη συντριπτική πλειοψηφία των αναπτυσσοµένων,
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από την πολυδιάστατη εξουσία των ΜΜΕ στην κοινωνία της αγοράς, της πληροφορίας και
της γνώσης που αναδύεται.
Αναπόδραστη συνέπεια των παραπάνω είναι και µια γενική κατεύθυνση υποκατάστασης της
παιδείας ως πολύτιµης µορφωτικής και πολιτισµικής διαδικασίας προετοιµασίας υπεύθυνων και
ενεργών πολιτών µε µορφωτική επάρκεια και κριτική σκέψη, από την εκπαίδευση/µονοδιάστατη
τεχνική - τεχνολογική κατάρτιση των απαραίτητων για την µεγάλη πλανητική αγορά
ανθρωποµηχανών.

Στην Ελλάδα ειδικότερα, το σήµερα καθορίζεται ακόµη:
από τον άκρατο και σε υπερθετικό βαθµό δυτικοευρωπαϊσµό της συντριπτικής πλειοψηφίας
του πολιτικού κόσµου, ο οποίος βλέπει την µονοδιάστατη οικονοµική νοµισµατική ένωση ως
πανάκεια σταθεροποίησης και "ανάπτυξης", αλλά και ως ασφαλές καταφύγιο της χώρας µας
στους δύσκολους καιρούς, παραβλέποντας συνειδητά ή ασυνείδητα τις µακράν των ιδεωδών
και καταστατικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου θέσεις,
πρωτοβουλίες και δράσεις των κεντροδεξιών ή κεντροαριστερών κυβερνήσεων των κρατών
µελών της, όπως αυτές επιβάλλονται πλέον από την κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα, τα
χρηµατιστήρια και τις ΗΠΑ, και
από την µονοδιάστατη και µυθοποιητική αγιοποίηση της "αγοράς", της οικονοµίας, της
σταθεροποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της χωρίς όρους και όρια προσαρµογής σε
όλους αδιακρίτως τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις πολιτικές που εκπορεύονται πλέον οι
περισσότεροι, όχι από συλλογικές δηµοκρατικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες των κρατών
µελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την απρόσωπη διοικητική γραφειοκρατία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (όπως π.χ. οι καταλυτικής σηµασίας Λευκές Βίβλοι της για την
Παιδεία, την Απασχόληση, την Ανεργία και την Ανάπτυξη, την Έρευνα, την Τεχνολογία και
την Καινοτοµία κλπ.),
Αναπόδραστη συνέπεια των παραπάνω είναι στο κλίµα της γενικευµένης άλλωστε
κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής κρίσης και η αυξανόµενη απογοήτευση των
πολιτών, των εργαζοµένων, των πανεπιστηµιακών και των σπουδαστών, η παραίτησή τους από
συλλογικότητες και δηµιουργικές πολιτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και η επικερδής
ιδιώτευση ή η ανάπτυξη ακραίων περιθωριακών και συνολικά κατεδαφιστικών κινηµάτων.
Η φύση (nature, natur) του πανεπιστηµίου προσδιορίζεται θεωρητικά, κατ' αντιστοιχία προς
την φύση των πραγµάτων, ως "η σύσταση, η κατάσταση και το σύνολο των γενικών και ειδικών
ιδιοτήτων του", ή ακόµη καλύτερα ως "η θεµελιώδης, η στοιχειώδης, η βαθύτερη ουσία του", και
επηρεάζεται, πολλές φορές σε καθοριστικό βαθµό από τις έµφυτες κλίσεις και τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα των κάθε φορά µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας, ακολουθώντας το "ευγενής
γαρ η φύσις καξ ευγενών" του Σοφοκλή.
Έτσι θα ταίριαζε να χρησιµοποιούµε και για τα πανεπιστηµιακά πράγµατα τις εκφράσεις:
"κατά φύσιν" για να ειδικολογήσουµε ότι συµβαίνει ή γίνεται σύµφωνα µε τους νόµους, τους
κανόνες, τα ήθη, τις στάσεις και τις συµπεριφορές που προσιδιάζουν στη βαθύτερη έννοια του
πανεπιστηµίου, και "παρά φύσιν" για να ειδικολογήσουµε ότι γίνεται ή συµβαίνει αντίθετα προς
αυτά, αντιλαµβανόµενοι ότι αφού "η του δικαίου φύσις" σηµατοδοτεί αυτό τούτο το δίκαιο και η
"φύσις ενός ανθρώπου" προσδιορίζει συγκεκριµένα και αµφιµονοσήµαντα τον άνθρωπο αυτό, έτσι
και η φύση του πανεπιστηµίου ταυτίζεται µε το ίδιο το πανεπιστήµιο και την θεµελιώδη βαθύτερη
ουσία του.
Και αν ανατρέξουµε ιστορικά και κοινωνικά στη γένεση, την ιδεολογία και την αποστολή
του πανεπιστηµίου -η οποία, θεωρητικά για κάθε τι, άρα και για το πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τις
γραφές αποτελεί: "σπουδαίο προς εκτέλεση έργο", "τον βαθύτερο και ουσιαστικότερο προορισµό",
ακόµα και "σκοπό ζωής"- µπορούµε, (και αυτό ελπίζω να καταφέρουµε στο Συνέδριό µας), να
διερευνήσουµε, να συζητήσουµε και να τεκµηριώσουµε την αιτιώδη σχέση τους µε τον δηµόσιο
χαρακτήρα του.
Τη φύση τώρα, την αποστολή αλλά και τον δηµόσιο χαρακτήρα του πανεπιστηµίου
σήµερα, µπορούµε πιστεύω να συµφωνήσουµε ότι τα βλέπουν, από την ειδικότερη θέση και οπτική
τους, µε καθαρό ή όχι µάτι, µε βάση το συγκεκριµένο συµφέρον τους, µε βάση λογικές αδρανείας
και µε βάση την όποια ιδεολογία τους, µε διαφορετικό τρόπο:
•
οι εντός και οι εκτός των "τειχών" του,
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οι "εντός και επί τα αυτά" και οι "εντός, εκτός και επί τα αυτά", µε όλα όσα συνεπάγεται µια
τέτοια θεώρηση,
•
οι δάσκαλοι, οι φοιτητές και οι µερίδες τους,
•
η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση,
•
οι "εκσυγχρονιστές" στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση και οι "παραδοσιακοί" πολιτικοί,
•
η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανταγωνιστές της ΗΠΑ και Ιαπωνία, που επηρεάζουν µε τις
πρωτοβουλίες και δράσεις τους ποικιλότροπα και καταλυτικά τις αντίστοιχες εθνικές
πολιτικές για τα πανεπιστήµια, άρα και για το δικό µας, και
•
το κοινωνικό σώµα και η µέση κοινωνική συνείδηση που εξακολουθούν και σήµερα να
αποδίδουν στο πανεπιστήµιο και συνήθως µε δραµατικό τρόπο, (τεράστια ζήτηση θέσεων στα
πανεπιστήµια, δαπάνες για φροντιστηριακή παραπαιδεία και για σπουδαστικό συνάλλαγµα
κλπ.), πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού.
Και εµείς εδώ, πώς τα βλέπουµε άραγε, εµείς; Αλλά ποιοι εµείς; Όλοι εµείς; Μερικοί από
εµάς; Οι περισσότεροι; Ή οι λιγότεροι; Και από την ουσία τους, τι θέλουµε άραγε να κρατήσουµε;
Και απ' αυτά τι µπορούµε και πώς; Και ακόµη, τι ακριβώς θέλουµε να αλλάξουµε; Και τι
πραγµατικά µπορούµε ν' αλλάξουµε και πώς;
Τελικά, στις κρίσιµες σ' όλα τα επίπεδα σηµερινές συνθήκες, όσοι από µας συµµεριζόµαστε,
παρά τον θεµιτό αλλά και δηµιουργικό πλουραλισµό των απόψεών µας, παρόµοιες προσεγγίσεις και
ευαισθησίες, τι θα πρέπει να κάνουµε;

•

1.

Ο ∆ηµόσιος χαρακτήρας του Πανεπιστηµίου. Οι µονοµερείς ετεροθεωρήσεις

Ο δηµόσιος χαρακτήρας του πανεπιστηµίου σήµερα, υφίσταται βιασµένες απ' το γενικότερο σε πλανητικό, υπερεθνικό αλλά και εθνικό επίπεδο- κλίµα της οικονοµίας, της παγκοσµιοποίησης
και της νέας τάξης, ετεροθεωρήσεις και ετεροπροσδιορισµούς στην ευρύτερη σύγκρουση των
απολογητών του "δηµόσιου" και του "ιδιωτικού".
Έτσι οι οπαδοί της κυριαρχίας της αγοράς βλέπουν το δηµόσιο πανεπιστήµιο και το
στηλιτεύουν ως: "κρατικό", "παραδοσιακό", "νεκροταφείο ελεφάντων", "αραξοβόλι
απάνεµο", "βόλεµα", "αντιπαραγωγικό", "δραχµοβόρο", "προβληµατικό" και "(αυτο)
κακοδιοικούµενο", όντας πεισµένοι ότι η ιδιωτικοποίησή του για την οποία µάχονται, εµπεριέχει
όλα τα αγαθά της γενικότερης αποκρατικοποίησης (την οποία πρεσβεύουν ως γενική πανάκεια
σωτηρίας), που θα το καταστήσουν "εκσυγχρονιστικό", θα του προσδώσουν "κινητικότητα και
ζωντάνια" µέσα από τον ανταγωνισµό, θα το µετατρέψουν σε "αλώνι του ∆ιγενή", θα του
εξασφαλίσουν την "αξιοκρατία", την "παραγωγικότητα", την "οικονοµική αποδοτικότητα" και
µια γενικότερη ευρυθµία και µάλιστα σε συνθήκες άψογης διαχείρισης.
Απ' την άλλη µερηά, µερικοί από µας επιµένουµε να βλέπουµε το πανεπιστήµιο ως δηµόσιο
αγαθό και φορέα παροχής σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα απ' την κοινωνική και οικονοµική του θέση,
ολοκληρωµένης µόρφωσης, µέσω µιας παιδείας συνώνυµης µε τον πολιτισµό.
Το δηµόσιο πανεπιστήµιο, για µερικούς από µας, εξασφαλίζοντας την ελευθερία της
διδασκαλίας και της έρευνας, την υπεύθυνη, αντικειµενική και πλουραλιστική µετάδοση της
γνώσης, την παραγωγή νέας γνώσης µέσω της έρευνας, την συνεχιζόµενη δια βίου εκπαίδευση
και την σταθερή, συνεχή και συνεπή κοινωνική συµβολή στην ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των
πολυδιάστατων και ιδιαίτερα πολύπλοκων σήµερα αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών
προβληµάτων, φαίνεται ν' αποτελεί, λόγω και έργω, το τελευταίο καταφύγιο αντίστασης στην
γενικότερη παρακµή του σύγχρονου κόσµου, και µια ζωντανή ελπίδα για ένα καλύτερο κόσµο.
Μόνο που την πεποίθησή µας αυτή, για να είµαστε αξιόπιστοι αλλά και αποδοτικοί, θα πρέπει
όχι µόνο να τη διακηρύσσουµε αλλά και να την αποδεικνύουµε κάθε µέρα, µε τη συγκεκριµένη
πράξη µας, στο πανεπιστήµιο και την κοινωνία.
Για µας, θεωρητικά αλλά και σε επίπεδο διακηρύξεων, ο δηµόσιος χαρακτήρας του
πανεπιστηµίου υποτίθεται ότι είναι σύµφυτος, συναρτάται και συνάδει:
µε την αντίληψη της παιδείας ως δηµόσιου αγαθού και δικαιώµατος για κάθε άνθρωπο σε όλη
του τη ζωή,
µε την παιδεία ως αέναη διαδικασία ολοκλήρωσης και κοινωνικοποίησης άξιων επιστηµόνων
και υπεύθυνων πολιτών,
µε την ουσιαστική αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ,
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µε τον αξιόπιστο κοινωνικό έλεγχό τους,
µε την ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας,
µε την συνολική παιδεία, ως θεµέλιο κοινωνικής ανάπτυξης και ικανοποίησης κοινωνικών
αναγκών, σε µια κοινωνία δηµιουργικότητας, ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης,
αξιοκρατίας, διαφάνειας, και δηµοσιότητας.
Θα µπορούσαµε όµως αξιόπιστα και αποτελεσµατικά να επιχειρηµατολογήσουµε για τα
παραπάνω σε αντιπαράθεση µε τις απόψεις κάθε πεισµένου υποστηρικτή της νέας τάξης και της
αγοράς:
αν εµείς, αντιλαµβανόµενοι την παιδεία ως δηµόσιο αγαθό, της συµπεριφερόµαστε ανάλογα,
σεβόµενοι και τιµώντας το ρόλο και την αποστολή µας ως αφοσιωµένων στο έργο µας
πανεπιστηµιακών και δηµόσιων λειτουργών:
• που δεν θα βαφτίζουν τις µελέτες, (που θα µπορούσαν να εκπονήσουν οι σπουδαστές µας,
ως απόφοιτοι π.χ. των πολυτεχνείων), σε έρευνες, συµβάλλοντας έτσι στην σταδιακή
ιδιωτικοποίηση (και µάλιστα χωρίς ευθύνη του κράτους, νεοφιλελεύθερου ή µη) των
πανεπιστηµίων και
• που δεν θα κλίνουν πονηρά το µάτι στην εξουσία, για την παράλληλη κατάληψη και άλλης
µιας επίζηλης, προβεβληµένης ή και αποδοτικής θέσης κλπ.,
αν εµείς, της δίναµε υπόσταση ως δυναµικής πολιτισµικής διαδικασίας, βλέποντας πέρα από
τη µύτη µας, απ' την τεχνοκρατική µας προσέγγιση, τα ειδικότερα ενδιαφέροντα και
συµφέροντά µας και τα συγκεκριµένα ειδικά µεθοδολογικά και τεχνολογικά µας εργαλεία,
αν µπορούσαµε να την καταστήσουµε στην πράξη έγκυρη διαδικασία ολοκλήρωσης
επιστηµόνων και πολιτών, υπερβαίνοντας την µερικότητα της ειδικότητάς µας,
συνεργαζόµενοι διεπιστηµονικά και συνθέτοντας οπτικές, ώστε να ολοκληρώνουµε τις
επιµέρους επιστηµονικές θεωρήσεις, µεθοδολογίες και τεχνικές και να αντιλαµβανόµαστε
εµείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα, να µεταδίδουµε και να προσεγγίζουµε κριτικά τις συνέπειες του
έργου µας και των εφαρµογών της επιστήµης µας, στη φύση, την κοινωνία και τον πολιτισµό.
αν αναρωτηθούµε σοβαρά, πότε ασκήσαµε ουσιαστική αυτοδιοίκηση στα πανεπιστήµιά µας,
ασκώντας τα δικαιώµατα και εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις µας σύµφωνα µε τον Νόµο
1268/82. Είµαστε άραγε άξιοι της; Μπορούµε; Την θέλουµε; ΄Η την φέρνουµε στα µέτρα µας;
Ή τελικά την εκφυλίζουµε και την αποστεώνουµε σε τρέχουσα γραφειοκρατική διαχείριση,
σε ποµπώδεις αυτοπροβολές και αυτοπροωθήσεις σε εξωπανεπιστηµιακά πεδία των
αξιωµατούχων µας, σε τελµατώδη ισορροπία ικανοποίησης µικροσυντεχνιακών, προσωπικών,
φιλικών και κοµµατικών συµφερόντων;
Αξιοποιήσαµε ποτέ όλες τις δυνατότητες των Νόµων 1268/82 και 1403/83 για την πλήρη
αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση των ΑΕΙ;
Αξιοποιήσαµε τις θεσµικές δυνατότητες για έναν αξιόπιστο κοινωνικό έλεγχο των στόχων και
των κατευθύνσεων µας, αυτής της ίδιας της δουλειάς µας;
Γιατί τόσο ασµένως και χωρίς ενδοιασµούς και µαζικές αντιδράσεις, αλλά και δηµιουργικές
προτάσεις συµβιβαστήκαµε στον διαδοχικό εκφυλισµό, του όντως πολυπρόσωπου , αλλά "δυνάµει"
(συν Αθηνά και χείρα κίνει) αξιόπιστου και αποδοτικού Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας
(Ε.Σ.Α.Π.) του Ν.1268/82, στην άτυπη σύνοδο και "συνδιαλλαγή" των πρυτάνεων µε τον κάθε φορά
υπουργό, ερήµην των φοιτητών και των κοινωνικών φορέων;
Και θα ήταν µια απ' τις σηµαντικότερες συµβολές του πανεπιστηµίου στην κοινωνία, να κάνει
το ΕΣΑΠ να ξεπεράσει τις εγγενείς αδυναµίες του και να συνθέσει απόψεις για την ολοκληρωµένη
κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη της χώρας µας σε αρµονία µε το περιβάλλον, και
τον θεµελιακό ρόλο των πανεπιστηµίων µας σ' αυτό.
Γιατί δεχθήκαµε την κατάργηση της Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και Επιστηµών
(Ε.Α.Γ.Ε.), η οποία κατά τον Ν.1268/82 θα εξασφάλιζε ενιαία, αξιόπιστη και αντικειµενική
επιστηµονική αξιολόγηση της συµβολής µας;
Γιατί δεχθήκαµε την µη προώθηση της σύνταξης ενιαίου εθνικού καταλόγου Ελλήνων
πανεπιστηµιακών δασκάλων και ερευνητών της διασποράς, για την αξιοκρατική, αντικειµενική και
βέλτιστη δυνατή υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και την ανανέωση του ∆ΕΠ
των ΑΕΙ;
Ας τα συζητήσουµε όλα αυτά νηφάλια, αντιπαραθέτοντας δηµιουργικά τα επιχειρήµατά µας
και ας αναλάβουµε και εµείς τις ευθύνες µας, γιατί µόνο τότε πιστεύω ότι θα µπορούµε να
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συνεισφέρουµε ουσιαστικά στη χάραξη µιας κοινής, αξιόπιστης αλλά και αποδοτικής στρατηγικής
για τη διασφάλιση, όχι µόνο από µας αλλά και από την κοινωνία, του δηµόσιου χαρακτήρα του
Πανεπιστηµίου.

2.

Βασικές αρχές για την πανεπιστηµιακή έρευνα

Πιστεύω ότι είναι πια αδήριτη ανάγκη να καθορίσουµε, τόσο για τη βασική όσο και για την
εφαρµοσµένη πανεπιστηµιακή έρευνα στις θετικές και τεχνολογικές επιστήµες, στις κοινωνικές
επιστήµες και στις επιστήµες του ανθρώπου, ποιες είναι οι βασικές αρχές, ποιος τις θέτει, γιατί και
πως, µε ποιες διαδικασίες, µε ποια κριτήρια, µε ποια τεκµηρίωση, και µε ποια δικαιολογητική βάση.
Τι θεωρούµε σωστότερο; Τα παραπάνω ν' αποτελούν υπόθεση:
αυτόνοµης υπευθυνότητας του αυτοδιοικούµενου δηµόσιου πανεπιστηµίου;
του πανεπιστηµίου µε τη συνεργασία και/ή την εποπτεία, την έγκριση και την αποδοχή του
κράτους;
του κράτους µόνου του;
του κράτους ως µέλους µιας υπερεθνικής ένωσης;
της αγοράς;
της κοινωνίας; ή
της κοινωνίας, του πανεπιστηµίου και του κράτους µαζί;
Σήµερα, στην καθηµερινή πράξη µας, ποιος θέτει τις βασικές αρχές για την συγκεκριµένη
πανεπιστηµιακή έρευνα; Ποιες είναι αυτές και µε βάση ποια κριτήρια καθορίστηκαν; Είναι ίδιες για
όλα τα ΑΕΙ;
Η γνώµη µου, µε βάση την τριανταπεντάχρονη περίπου θητεία µου ως πανεπιστηµιακού
δασκάλου, που υπήρξε επιστηµονικός υπεύθυνος πολλών ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραµµάτων (και όχι µετά από απ' ευθείας ανάθεση), είναι ότι:
Οι επιτροπές έρευνας περιορίζονται σε όλα τα ΑΕΙ σε διαχειριστικές των σχετικών ειδικών
λογαριασµών και όχι σε φορείς στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης της έρευνας και
γονιµοποίησής της µε τα πορίσµατά της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της χώρας µας.
Τα πανεπιστήµια, χωρίς στρατηγική, απεµπολούν το θεµελιώδες και αναφαίρετο δικαίωµά
τους, (µε τα κριτήρια ενός δηµόσιου πανεπιστηµίου όπως αυτό που υποτίθεται ότι θέλουµε),
• να αναλύουν τις ανάγκες της κοινωνίας,
• να ιεραρχούν τις προτεραιότητες,
• να αυτοχρηµατοδοτούν και την προσανατολισµένη έρευνα,
• να αυτοδιαχειρίζονται τα προϊόντα της, στην κατεύθυνση εξασφάλισης της πλήρους και
ουσιαστικής και σε οικονοµικό επίπεδο αυτοδιοίκησής τους.
Όλοι οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αποδέχονται τελικά τον ετεροπροσδιορισµό της
ερευνητικής στρατηγικής τους από τους εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς χρηµατοδότησης
της έρευνας και σύρονται στις εξαιρετικά χρονοβόρες, δαπανηρές αλλά και παθητικές
διαδικασίες διαρκούς προετοιµασίας και υποβολής ερευνητικών προτάσεων, τις περισσότερες
φορές σε προαποφασισµένα από υπερεθνικούς κυρίως φορείς προγράµµατα-πλαίσια.
Ελάχιστες απ' αυτές τις προτάσεις, (για την προετοιµασία των οποίων όµως καταβάλλονται
πολύτιµοι δηµόσιοι πόροι αλλά και µεγάλος αριθµός ανθρωποωρών, που σε µεγάλο βαθµό
αφαιρείται ηθεληµένα ή αθέλητα από την εκπαιδευτική διαδικασία), τελικά
χρηµατοδοτούνται και τις περισσότερες φορές τα αντίστοιχα προγράµµατα καταλήγουν
ολοκληρούµενα, σε µια τεχνική έκθεση και ορισµένες δηµοσιεύσεις, πολύ µικρότερης
γενικότερης ωφέλειας από τις προσπάθειες και τους πόρους που επενδύθηκαν για την
πραγµατοποίησή τους.
Η έρευνα λοιπόν σήµερα στα ΑΕΙ, σε όλα τα επίπεδα, από τον προσανατολισµό, τις
ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων, τις βασικές επιλογές και τον τρόπο εκτέλεσης και αµοιβής, συµβάλει
στην σταδιακή βήµα προς βήµα ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ και αυτό ιδιαίτερα και πιο πολύ µέσα από
τα µη ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα των απ' ευθείας αναθέσεων, οι περισσότερες από τις
οποίες, όπως είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ, γίνονται µε θεµιτές ή αθέµιτες
επιστηµονικές ή πολιτικές αντιπαροχές.
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3.

Οι όροι της διεξαγωγής έρευνας στο πανεπιστήµιο και η οργάνωση των
µεταπτυχιακών σπουδών

Η συζήτησή µας για τους όρους διεξαγωγής της έρευνας στο πανεπιστήµιο σε συνάρτηση µε
την οργάνωση των µεταπτυχιακών σπουδών πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθεί, τόσο στη
χρηµατοδοτούµενη όσο και στη µη χρηµατοδοτούµενη έρευνα και µάλιστα στις συνθήκες πλήρους
ετεροπροσδιορισµού της χρηµατοδοτούµενης κυρίως έρευνας, µια που οι βασικοί προσανατολισµοί
της, οι προτεραιότητες και οι ιεραρχήσεις τους καθορίζονται από -κυρίως- την Ευρωπαϊκή Ένωση
και από το κράτος, (συνηθέστατα συναρτήσει των κατευθύνσεων της ΕΕ), ερήµην τόσο της όποιας
στρατηγικής των ΑΕΙ, όσο και των συγκεκριµένων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.
Κύρια επιλογή και στόχος της χρηµατοδοτούµενης έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι,
για πολλά χρόνια τώρα, η παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά.
Μια τέτοια επιλογή συνεπάγεται αναπόδραστα εκτός άλλων και τον σταδιακό µαρασµό των
κοινωνικών επιστηµών και των επιστηµών του ανθρώπου.
Και όπως σε όλες τις χώρες µέλη της Ε.Ε., έτσι και στην Ελλάδα, µε το δέλεαρ της ενίσχυσης
των ερευνητικών οµάδων των ΑΕΙ, η έρευνα αυτή πραγµατοποιείται µε πλήρη αποστασιοποίησή
της, ή χαλαρή µόνο και ευκαιριακή σύνδεσή της:
µε τις χρηµατοδοτούµενες ή µη µεταπτυχιακές σπουδές, όπου αυτές έχουν θεσπισθεί και/ή
άτυπα λειτουργούν,
µε τις θεσµισµένες ή µη µεταπτυχιακές σπουδές ενός ΑΕΙ και
µε τις παραδοσιακές διαδικασίες απόκτησης διδακτορικού τίτλου των Πανεπιστηµίων µας.
Θα πρέπει δε πάντα να έχουµε στο µυαλό µας τη σηµαντικότατη εξάρτηση των
χρηµατοδοτούµενων ιδιαίτερα µεταπτυχιακών σπουδών:
από την ποιότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών επιλογής, αξιολόγησης και έγκρισης
της χρηµατοδότησης,
από το ύψος, την επάρκεια, την κανονικότητα και τους ρυθµούς χρηµατοδότησης,
από τον φορέα, τις πολιτικές και οικονοµικές σκοπιµότητες των σχετικών κυβερνητικών
επιλογών,
και το κυριότερο,
από τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τις βασικές επιλογές, οι οποίες τίθενται
συνήθως σε υπερεθνικό και µεταφράζονται κατά το δοκούν σε εθνικό επίπεδο και αγνοούν, ή
υποτιµούν, ή συνεκτιµούν περιθωριακά (στις καλύτερες συνθήκες) τις συγκεκριµένες εθνικές,
κοινωνικές και τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες κάθε χώρας/περιφέρειας.
Επειδή δε και στην αναµενόµενη προώθηση της έγκρισης χρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών από τα ΑΕΙ θα ακολουθηθούν διαδικασίες παρόµοιες µε
αυτές των εγκρίσεων ερευνητικών προγραµµάτων, θα πρέπει και εδώ να επαναλάβουµε ότι
ελλοχεύει, ή καλύτερα είναι βέβαιος ο κίνδυνος διασπάθισης πολύτιµων ανθρωποωρών και
δηµοσίων πόρων για προετοιµασία, πολλές φορές εξαιρετικά σηµαντικών και επαρκώς
τεκµηριωµένων προτάσεων, οι οποίες όχι µόνο δεν θα χρηµατοδοτηθούν αλλά ούτε θα καλυφθούν
ποτέ οι δαπάνες σύνταξής τους.
Έτσι τα µέλη ∆ΕΠ γίνονται και µ' αυτό τον τρόπο, αθέλητα, όχηµα ιδιότυπης
"ιδιωτικοποίησης" των ΑΕΙ.
Το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο και στο πεδίο καθορισµού των όρων διεξαγωγής της
έρευνας σε συνάρτηση µε την οργάνωση µεταπτυχιακών σπουδών, σ' αυτές τις συνθήκες,
απουσιάζει ως ενιαίος, αυτοδιοικούµενος, στρατηγικής σηµασίας φορέας παιδείας, έρευνας και
πολιτισµού.
Αλλά συνειδητά ή ασυνείδητα κατακερµατίζεται προωθώντας σε ετερόκλητες και
αποσπασµατικές ατοµικές, ή µερικά συλλογικές προσπάθειες, επενδύσεις και εξοπλισµούς,
προοδευτικά "ιδιωτικοποιούµενο" και σ' αυτό το επίπεδο, και είναι ευτυχές να απολαµβάνει ένα
µικρό ποσοστό από τους προϋπολογισµούς των ερευνητικών προγραµµάτων και αργότερα των
µεταπτυχιακών σπουδών και στην καλύτερη ή χειρότερη, γραφειοκρατική/διοικητική ή µε
περισσότερη φαντασία και ευκαιριακή ή περισσότερο σχεδιασµένη διαχείριση του ποσοστού αυτού.
Αλλά, εάν εκπληρώναµε ως οφείλαµε την αποστολή µας ως ΑΕΙ, ακόµη και το µικρό αυτό
ποσοστό θα µπορούσε να στηρίξει ικανοποιητικά µια στρατηγική του δηµόσιου πανεπιστηµίου για
ανάπτυξη της έρευνας και των µεταπτυχιακών σπουδών σύµφωνα:
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µε τις συγκεκριµένες εθνικές ανάγκες, επιλογές και προτεραιότητες,
µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και
µε τις καταλυτικές ανάγκες της διαδικασίας της παιδείας, για παραγωγή και µετάδοση νέας
γνώσης µέσω της έρευνας, σ’ όλα τα πεδία τα οποία το ΑΕΙ θεραπεύει και όχι µόνο σ’ αυτά
που ευνοεί η αγορά και η βιοµηχανία.
Και αυτό ελπίζω να συζητηθεί διεξοδικότερα από τους συναδέλφους µας που θα
συµµετάσχουν στο αντίστοιχο στρογγυλό τραπέζι.

•
•
•

4.

Αναδιάρθρωση των δοµών και εδραίωση της αυτονοµίας του Πανεπιστηµίου

Έχω υποστηρίξει, πιστεύω µε επαρκή τεκµηρίωση, σε πολλά κείµενα και δηµόσιες
συζητήσεις, αλλά και υποστηρίζω µε δογµατική, (συγχωρείστε µου), εµµονή: τη φιλοσοφική βάση,
την αντίληψη, τις αρχές, τις κατευθύνσεις, το ανοιχτό µυαλό και τις ανεξάντλητες θεσµικές
δυνατότητες του Νόµου 1268/82 στην αρχική του µορφή, ως οργανικού µέρους µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής ανάπτυξης της παιδείας - πολιτισµού, της έρευνας και της κοινωνίας
στη χώρα µας.
Προφανώς δεν µε καλύπτουν οι αλλεπάλληλες απ' τον Οκτώβριο του 1983 και µετά
αλλοιώσεις, ψιµυθιώσεις, θεµελιώδεις ανατροπές και "βελτιωτικές τροποποιήσεις του", που
προωθήθηκαν, από εκείνους τους τυφλούς ή µονόφθαλµους συναδέλφους, οι οποίοι στάθηκαν µόνο
σε ορισµένες µεταβατικές διατάξεις του, τις οποίες θεώρησαν ισοπεδωτικές και αναξιοκρατικές,
απεκδυόµενοι των µόνο δικών τους ευθυνών, ως µόνων κριτών, αξιολογητών και εκλεκτόρων των
οµοιόβαθµων και κάτω συναδέλφων τους, στις διαδικασίες εκλογών µελών του ∆ιδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού του πανεπιστηµίου τους.
Θα πρέπει και σήµερα να ξανατονίσω και να δεχθώ ενδεχοµένως τα πυρά κάποιων από σας:
•
ότι είµαι περήφανος και ευτυχής για το ότι ο Ν.1268/82 απελευθέρωσε µε την
κατάργηση της Έδρας τις δηµιουργικές δυνατότητες και τις ικανότητες πολλών
συναδέλφων µας, τους οποίους εµείς, χωρίς την παρέµβαση κανενός εκλέξαµε,
αναγνωρίζοντας το σηµαντικό τους έργο, αλλά και
•
ότι ντρέποµαι και είµαι δυστυχής για όσους αναξιοκρατικά ανελίχθηκαν, µετερχόµενοι
αναξιοπρεπείς µεθόδους, µε την «φιλική», «ανεκτική», «σκόπιµη», ή για διάφορους
ανεπίτρεπτους λόγους αλλοτριωµένη δική µας ψήφο.
Στο "δυνάµει" ουσιαστικά αυτοδιοικούµενο και αυτοδιορθωνόµενο πανεπιστήµιο του
Ν.1268/82, για ότι καλό πιστωνόµαστε και για ότι κακό ευθυνόµαστε εµείς, ή τουλάχιστον, όσοι εξ
ηµών το υπηρετούµε, (ή το έχουµε να µας υπηρετεί).
Είµαι έτοιµος ακόµη, να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτηµα και να αντιπαρατεθώ µε
πειστικά ελπίζω επιχειρήµατα σε οποιαδήποτε αιτίαση:
για το τι ήθελε και το "που το πήγαινε" ο Νόµος 1268/82 στις συγκεκριµένες
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες του 1982 και την δυναµική της µέχρι τότε µεταπολιτευτικής
περιόδου,
για τις ασφαλιστικές του δικλείδες και
για τις δυνατότητες πλήρους αυτοδιοίκησης, αυτορύθµισης, αυτοδιαχείρισης, αυτοδιόρθωσης
και αυτονοµίας του, µε αξιόπιστο κοινωνικό (Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας, ΕΣΑΠ)
και επιστηµονικό, (Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών ΕΑΓΕ), έλεγχο.
Σήµερα βέβαια δεν είναι 1982. Θα µου επιτρέψετε όµως να έχω την πολυτέλεια να
υποστηρίζω, ότι το πανεπιστήµιο για να υπάρξει ως τέτοιο, (σύµφωνα µε τη φύση και την αποστολή
του), πρέπει να αντισταθεί στην προοπτική των σειρήνων της γενικής αγοραιοποίησής του, και οι
ευθύνες είναι όλες και µόνο δικές µας.
Εµείς όµως, ("του '60 οι εκδροµείς ….", "που όµορφα παληώνουµε …", "οι αναρχικοί και
αριστεροί απελπισµένοι, που µας παραδόθηκε η εξουσία - τι τραγωδία" που λέει ο βάρδος της
γενιάς µας ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος), πρέπει να συζητήσουµε, στις σηµερινές συνθήκες, και
ορισµένα µεγάλα ζητήµατα ταµπού, που από συνήθεια, φόβο, ευκολία, λαϊκισµό ή απλή αδιαφορία
δεν τα αγγίζουµε, π.χ.:
Τι σηµαίνει σήµερα "δωρεάν παιδεία";
Τι είδους επετηρίδα χρειαζόµαστε, και αν χρειαζόµαστε;
Γιατί και πως θα αυξηθεί ο αριθµός των εισακτέων στα ΑΕΙ;
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-

-

-

5.

Πως, περιφρουρώντας την ιδεολογική καθαρότητα του δηµόσιου πανεπιστηµίου, θα είµαστε
µε τις πράξεις µας αντάξιοί του και θα µπορούσαµε να παράγουµε πόρους για την διαρκή
ανάπτυξή του, χωρίς να επαιτούµε συνεχώς από την κάθε κυβέρνηση, συµµαχώντας
ευκαιριακά, µε την κάθε αντιπολίτευση;
Πώς θα µπορούσε το πανεπιστήµιο, και εµείς γενικότερα, να βοηθήσουµε στην
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της χώρας µας, δηλαδή ταυτόχρονα την οικονοµική, κοινωνική,
πολιτική, πολιτισµική και περιβαλλοντική ανάπτυξή της, που καµιά ή πολύ µικρή σχέση έχει
µε τον επαγγελλόµενο µονοδιάστατο εκσυγχρονισµό, ο οποίος εν τούτοις γοητεύει πολλούς
"ενδίδοντες εύκολα" από µας;
Γιατί µε το δέλεαρ επιλεκτικής πρόσθετης χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας,
αποδεχόµαστε, (αυτοί που το αποδέχονται και όσοι το ανεχόµαστε), αυτοχειριαζόµενοι
εθελοντικά, την διάλυση του πανεπιστηµίου, προτείνοντας την ίδρυση και παράλληλη
λειτουργία ευκαιριακών, ετερόκλητων και αυτονοήτως αντισυνταγµατικών "Ελεύθερων
Κύκλων Σπουδών", ερήµην των θεσµισµένων πανεπιστηµιακών οργάνων, ή και µε πλήρη
αντίθεσή τους, χωρίς σχεδιασµό, εκπαιδευτικό προγραµµατισµό και οποιαδήποτε
τεκµηρίωση, διακυβεύοντας την οµαλή λειτουργία των κανονικών, συστηµατικών
προπτυχιακών σπουδών;

Πανεπιστήµιο και άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης

Σε µια υποθετική, ουτοπική αν θέλετε, ελευθεριακή δηµοκρατική κοινωνία, δηµιουργικών,
χειραφετηµένων και ενεργών πολιτών, θα µπορούσαµε ίσως βάσιµα να ισχυρισθούµε ότι θα πρέπει
να αναγνωρίζονται, (ή τουλάχιστον θα πρέπει να τείνουν να αναγνωρίζονται) ως ισότιµες οι
δουλειές του µυαλού και του χεριού.
Σ' αυτές τις συνθήκες, οι ιδιαίτερες ικανότητες, τα ταλέντα, οι δεξιότητες και οι κλίσεις των
νέων και των εργαζοµένων θα καλλιεργούνται δια βίου στα σχολεία των διαφόρων βαθµίδων και
τύπων της εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι αυθύπαρκτα και αυτοδύναµα, αλλά ταυτόχρονα και
οργανικά συνδεδεµένα, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου εθνικού συστήµατος παιδείας.
Σε µια τέτοια κοινωνική οργάνωση δεν θα είχε νόηµα η ιεραρχηµένη δοµή και η υποχρεωτική
διαδοχή κατωτέρων προς ανώτερες και ανώτατες σχολές και οι µαθητές/σπουδαστές µε την
ελεύθερη επιλογή, τις ιδιαίτερες επιθυµίες και τις δυνατότητές τους, θα ολοκλήρωναν εκείνους τους
κύκλους σπουδών οι οποίοι θα τους ικανοποιούσαν και θα τους έδιναν προσωπική πληρότητα,
ουσιαστική και ολοκληρωµένη µόρφωση, αλλά και επαρκείς γνώσεις για να ασκήσουν το
οποιοδήποτε επάγγελµα θέλουν ή µπορούν, στις κάθε φορά συνθήκες, κατάλληλα επιµορφωνόµενοι
ή συνεχίζοντας τις σπουδές τους.
Το κυρίαρχο πρόβληµα για τη σχέση του πανεπιστηµίου µε τις άλλες βαθµίδες της
εκπαίδευσης, είναι κατά τη γνώµη µου να διαλέξουµε τη φύση και την αποστολή της παιδείας στην
κοινωνία που αναδύεται.
Θέλουµε την παιδεία:
 ως συνεχή, συστηµατική και ολοκληρωµένη µορφωτική και πολιτισµική δια βίου διαδικασία;
ή µόνο

ως εκπαίδευση / τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση σε ειδικά και βραχύβια γνωστικά /
τεχνολογικά πεδία και αντικείµενα;
Μ' άλλα λόγια, θέλουµε µέσα από το σύστηµα παιδείας µας να συµβάλουµε στη διαµόρφωση
ολοκληρωµένα µορφωµένων και υπεύθυνων πολιτών, µε κριτική σκέψη και επαρκείς γνώσεις, ή
όπως θα λέγαµε παληότερα αναµασώντας γνωστά µας συνθήµατα να ετοιµάζουµε "πειθήνιες και
φθηνές ανθρωποµηχανές για τα µονοπώλια";
Και ποιος άραγε θα µπορούσε σήµερα να στηλιτεύσει ως αφελή και δογµατική µια τέτοια
"συνθηµατολογία", αν έχει µελετήσει σε βάθος τη σχετική Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δει την κατάντια πολλών ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων;

6.

Το Πανεπιστήµιο ανάµεσα από την "κοινωνία της εργασίας" και την "κοινωνία
της κουλτούρας"
Μια µικρή µόνο νύξη για το αντικείµενο συζήτησης του αντίστοιχου στρογγυλού τραπεζιού.
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Κατά την ταπεινή µου γνώµη, ο τίτλος του θα µπορούσε στις συγκεκριµένες σήµερα
συνθήκες να διατυπωθεί καλύτερα ως :
"Το πανεπιστήµιο ανάµεσα στην κοινωνία της µονόδροµης και µονοδιάστατης κυριαρχίας της
αγοράς και του χωρίς όρια και αρχές ανταγωνισµού, (που θέλουν και βλέπουν τους αποφοίτους του,
ως άκριτους αλλά αποδοτικούς και παραγωγικούς εφαρµοστές των επιλογών τους), και στην
κοινωνία της µόρφωσης και του πολιτισµού, (που θέλει τους αποφοίτους του πανεπιστηµίου,
ικανούς, δηµιουργικούς και ολοκληρωµένους επιστήµονες, εργαζόµενους και πολίτες)".
Γιατί το δηµόσιο πανεπιστήµιο, θα µπορούσαµε µε επιχειρήµατα να υποστηρίξουµε, ότι είναι
από τη φύση του, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι, ζωντανό εργαστήριο δηµιουργικής εργασίας,
διδασκαλίας, έρευνας, αλλά και µόρφωσης γενικότερα και πολιτισµού, στο βαθµό που
αντιλαµβάνεται την φύση της ανθρώπινης κοινωνίας, ως αδιάσπαστη διαλεχτική ενότητα της
"κοινωνίας της εργασίας" και της "κοινωνίας της κουλτούρας".
Αλλά, οι συνάδελφοί µας που θα πάρουν µέρος στη συζήτηση αυτή, θα προσεγγίσουν µε
διεισδυτικότερο και αναλυτικό τρόπο τις πολλές και σηµαντικές όψεις και διαστάσεις του θέµατος.

7.

Η ∆ιεθνής υπόσταση του πανεπιστηµίου. Πανεπιστήµιο και τοπική κοινωνία

Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια ως δάσκαλος, υποστηρίζω ότι το πανεπιστήµιο είναι από
τη φύση και την αποστολή του θεωρητικά και θα µπορούσε να γίνει και στην πράξη αν εµείς το
αποφασίζαµε και είµαστε άξιοι γι' αυτό, ο πολυδύναµος, αξιόπιστος και αποτελεσµατικός φορέας
πρωτοβουλιών και δράσεων για µια ολοκληρωµένη, (ταυτόχρονα πολιτική, κοινωνική, οικονοµική
και πολιτισµική) τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, σε αρµονία και µε σεβασµό στο φυσικό και
πολιτισµικό περιβάλλον.
Σήµερα, σε µια εποχή που στέρεψαν τα οράµατα, που εξατοµικεύονται οι συλλογικότητες και
ατροφούν τα κινήµατα δασκάλων και φοιτητών, πιστεύω ότι θα ήταν ιδιαίτερα θετικό αν
µπορούσαµε να ξεκινήσουµε, (ή να συνεχίσουµε, όπως το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων που ξέρω),
πρωτοβουλίες και δράσεις δηµιουργικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσµατικής συνεργασίας µε τις
τοπικές κοινωνίες.
Και ένα µικρό υπαινικτικό σχόλιο στο πλαίσιο αυτό για τη διεθνή υπόσταση του
πανεπιστηµίου.
Θα µπορούσε κάποιος βάσιµα να υποστηρίξει, ότι "δυνάµει", οι σχέσεις, οι δεσµοί, οι
συνεργασίες και τα δίκτυα των πανεπιστηµίων µπορούν να αποτελέσουν προνοµιακό πεδίο
καλλιέργειας και ανάπτυξης κοινότητας απόψεων για τη φύση, την αποστολή και το δηµόσιο
χαρακτήρα του πανεπιστηµίου, τόσο ως αναχώµατος στην ισοπεδωτική και οµογενοποιητική
παγκοσµιοποίηση και κυριαρχία της αγοράς, όσο και ως κινητήριας δύναµης της κοινωνίας στην
κατεύθυνση επιδίωξης ολοκληρωµένης, τοπικής, περιφερειακής, εθνικής, υπερεθνικής και
πλανητικής πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής ανάπτυξης, µε σεβασµό των
ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωµάτων και του διεθνούς δικαίου όπου γης, σ' έναν κόσµο
ελευθερίας, ειρήνης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, δηµοκρατίας και αλληλεγγύης.
Αλλά αυτό, το εξόχως εξωπραγµατικό, ουτοπικό και αντιρρεαλιστικό έως και γραφικό κατά
τους σώφρονες συναδέλφους µας, χρειάζεται πριν απ' όλα να το πιστέψουµε εµείς και οι συνάδελφοί
µας στις άλλες χώρες και σταδιακά να το µετατρέπουµε σε πράξη.

8.

Ο πανεπιστηµιακός (ως) διανοούµενος

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική µου ανταπόκριση στις προκλήσεις των αντικειµένων
συζήτησης των στρογγυλών τραπεζιών του συνεδρίου µας, θα ήθελα σχετικά µε την υπόσταση και
λειτουργία του Πανεπιστηµιακού (ως) διανοουµένου να αποτολµήσω τη διατύπωση µιας θέσης και
µιας περισσότερο ή λιγότερο κοινής νοµίζω διαπίστωσης.
Η γνώµη µου είναι ότι ο πανεπιστηµιακός δάσκαλος δεν πρέπει να είναι µόνο "ειδικός",
κλεισµένος στην µερικότητα της επιστήµης του την οποία θεραπεύει µε µικρότερη ή µεγαλύτερη
επάρκεια, αποδοχή και αναγνώριση.
Πέρα από την ουσιαστική επιστηµονική του επάρκεια, η οποία θα πρέπει να είναι εκ των ων
ουκ άνευ στοιχείων της υποδοµής της προσωπικότητάς του, θα πρέπει ακόµη να διαθέτει τη
δυνατότητα ολιστικής θεώρησης, προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων και ισχυρά
διαπλεκόµενων, ιδιαίτερα σήµερα, κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων
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απ' τη σκοπιά της επιστήµης του, να ανοίγει καινούργιους δρόµους σκέψης, να αντιστέκεται στις
σειρήνες της ευτέλειας, να βλέπει µπροστά, να οδηγεί. Στο µυαλό µου έρχεται τώρα ένας τέτοιος
άξιος δάσκαλος, πολύτιµος φίλος και παληός σύντροφος, ο Καθηγητής Σάκης Καράγιωργας που
τόσο πρόωρα αποχαιρετήσαµε.
Η κοινή(;) διαπίστωση τώρα µπορεί να βασισθεί στην εµπειρία µας, ότι ελάχιστοι
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι πληρούν τις προδιαγραφές ενός πραγµατικού διανοουµένου.
Πολλοί γίνονται συνήθως πολύ εύκολα, απολογητές, δικαιολογητές, ακόλουθοι έως και
γελωτοποιοί του "βασιλέως", (της εκάστοτε µ' άλλα λόγια εξουσίας), των παντοδύναµων Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, του κόµµατος, του χορηγού, ή του φίλου τους υπουργού ή πρωθυπουργού,
σηµερινού ή επερχόµενου, από ιδεολογία ή ιδιοτέλεια, θέτοντας στην υπηρεσία τους τις όποιες
γνώσεις και το όποιο κύρος της θέσης τους, ενώ οι περισσότεροι, είτε περιορίζονται µηχανιστικά
στα στενά όρια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή διαπρέπουν εµφανώς ή αφανώς σε
ελευθεριοεπαγγελµατικές δραστηριότητες.
Πιστεύω ότι στο σηµερινό, σταδιακά και µεθοδικά ιδιωτικοποιούµενο και προς πλήρη
αγοραιοποίηση ελληνικό πανεπιστήµιο, όλο και δυσκολότερη θα είναι η ανεύρεση διανοουµένων µε
την αληθινή έννοια του όρου, και όσοι βαυκαλίζονται να εντάσσουν τον εαυτό τους στην
συγκεκριµένη κατηγορία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα λόγια και πολύ περισσότερο
στις πράξεις τους.

9.

Οι προοπτικές. Από το δηµόσιο πανεπιστήµιο στην "αγορά γνώσης"

Θα ήθελα τώρα να σας µεταφέρω περίπου φωτογραφικά ένα ενδιαφέρον κείµενο των
Kathleen Morris, και Lisa Sanders στο Business Week της 4.8.97 στη σελ. 45 µε τίτλο: «Professor
Milken’s Lesson Plan», για να διερευνήσουµε µαζί τις πιθανές εξελίξεις και προοπτικές στον
πανεπιστηµιακό χώρο.
Ο Καθηγητής Milken σύµφωνα µ' αυτό θεωρεί επιχειρηµατικά σήµερα και το άµεσο µέλλον,
την αγορά του ανθρώπινου κεφαλαίου (Human Capital Market) ως την "µέγιστη ευκαιρία" (the
biggest opportunity around).
Ο Καθηγητής Milken βλέπει στον ορίζοντα αυτό, δισεκατοµµύρια δολάρια να δίνονται στην
εκπαίδευση, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και στην κατάρτιση.
Γι' αυτό, στο Century Plaza Hotel στο Los Angeles φιλοξένησε το ετήσιο συνέδριό του για
την Εθνική Εκπαίδευση, στο οποίο έδωσε βραβεία 25.000 δολαρίων σε διακεκριµένους διευθυντές
σχολείων και δασκάλους.
∆ιηύθυνε συζητήσεις για την «τεχνολογία στην αίθουσα διδασκαλίας» και τα «οικονοµικά
του εκπαιδευτικού λογισµικού και προγραµµατισµού».
Μακροπρόθεσµα τα σχέδια του περιλαµβάνουν την ίδρυση ενός VIRTUAL UNIVERSITY
που θα εκπέµπει στους φοιτητές µέσω δορυφορικής τηλεόρασης ή Internet.
Οι K.Morris και L.Sanders γράφουν ότι "Ο Milken ξοδεύει πολύ χρόνο και χρήµα για τη
βελτίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Αλλά οι προσπάθειές του δεν είναι όλως φιλανθρωπικές. ∆ίνει
λίγα εκατοµµύρια δολάρια για τα ετήσια συνέδριά του και προσδοκά επενδύοντας να κάνει
περιουσία µ’ αυτό που λέει την «µεγαλύτερη ευκαιρία τριγύρω», την Human Capital Market, µια
βιοµηχανία 100 δισεκατοµµυρίων δολαρίων που θα προµηθεύει αγαθά και υπηρεσίες από CD Roms
για παιδιά, µέχρι παροχή συµβουλών υψηλής τεχνολογίας στην κατάρτιση υπαλλήλων για τα
οικονοµικά της πληροφορίας.
Όχηµα του MILKEN η κρυψίνους εταιρία Knowledge Universe που ίδρυσε την περασµένη
άνοιξη µε τον πρόεδρο της Oracle Laurence Ellison. Ο τζίρος της έφθασε µέχρι αυτή τη στιγµή τα
600 εκατοµµύρια δολάρια και αναµένεται να φθάσει το 1 δισεκατοµµύριο δολάρια µέχρι το τέλος
του έτους.
Ο Milken λέει ότι "θα πρέπει να είσαι ηλίθιος για να χάσεις χρήµατα στην αγορά γνώσης τα
επόµενα λίγα χρόνια".
Για να έχουµε τώρα κάποια µεγέθη των δραστηριοτήτων του:
•
Στο πεδίο της παροχής συµβουλών το ετήσιο εισόδηµά του είναι 20 εκατοµµύρια δολάρια.
Απόκτησε την Summetrix Consultancy στις 23 Ιουλίου µε 18 εκατοµµύρια δολάρια και
σχεδιάζει την αγορά άλλων τεσσάρων εταιριών φέτος.
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Στο πεδίο κατάρτισης το ετήσιο εισόδηµά του φθάνει τα 500 εκατοµµύρια δολάρια. Πλήρωσε
πέρυσι 169 εκατοµµύρια δολάρια για το 50.1% της βρετανικής εταιρίας κατάρτισης CRT,
αγόρασε το µεγαλύτερο µέρος της Productivity Point Int. µε 150 εκατοµµύρια δολάρια και
τώρα αγοράζει την υπόλοιπη.
•
Στο πεδίο των εκπαιδευτικών προϊόντων για παιδιά προωθεί τρεις αγορές µε έµφαση στο
Λογισµικό, το Internet Publishing και τα βιβλία.
Προφανώς, η δραστηριότητα του Milken που ξεκινά από την πρώτη βαθµίδα της παιδείας ως
την συνεχιζόµενη δια βίου εκπαίδευση αλλά και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την σχετική
Λευκή Βίβλο, οι βασικές επιλογές στον τοµέα της παιδείας της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ και η
φερόµενη ως µεταρρύθµιση της σηµερινής ελληνικής κυβέρνησης βρίσκονται στο ίδιο µήκος
κύµατος.
Ταυτίζουν την παιδεία µε την κατάρτιση, µεταθέτουν την ευθύνη του σχεδιασµού, του
προγράµµατος, των στόχων και του περιεχοµένου σπουδών στον ιδιωτικό τοµέα και χρηµατοδοτούν
µε επιλεκτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές διαδικασίες αποκλείοντας κατά κανόνα όσες δεν οδηγούν
στην παραγωγή, προβολή, διανοµή και κατανάλωση "νέων προϊόντων και υπηρεσιών".
Οι προοπτικές λοιπόν είναι δυσµενέστερες απ' ότι φαίνεται. Οι περιορισµοί των
χρηµατοδοτήσεων από τους κρατικούς προϋπολογισµούς της ανώτατης παιδείας και των δηµόσιων
πανεπιστηµίων, οι διαδικασίες αξιολόγησής τους από εξωτερικούς κριτές εκπροσώπους συνήθως
της βιοµηχανίας και της αγοράς µε κριτήρια και ρυθµούς παραγωγικής επιχείρησης και η διαρκώς
αυξανόµενη εισαγωγή τεχνολογικών εργαλείων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, (η οποία
υποκαθιστά άκριτα, σε µεγάλο βαθµό, την άκρως απαραίτητη και δοµικής σηµασίας ενασχόληση
δασκάλων και µαθητών µε τα φυσικά µεγέθη, τις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τους νόµους
τους), διαγράφουν κατά τη γνώµη µου ένα σαφή δρόµο µετάβασης όχι µόνο απ' το δηµόσιο
πανεπιστήµιο στην "αγορά γνώσης" µε ότι αυτό συνεπάγεται, αλλά και από το κάθε βαθµίδας
σχολείο παιδείας/µόρφωσης/πολιτισµού σε καταστήµατα αγοραπωλησίας κυρίως ηλεκτρονικών
στοιχείων και πληροφοριών και µονοδιάστατης επαγγελµατικής γνώσης και κατάρτισης.
Για όσους γοητεύονται από την υψηλή τεχνολογία και τα αδιαµφισβήτητα καλά της και
ακούν µε σκεπτικισµό κάθε σχετική κριτική προσέγγιση θα πρότεινα να λάβουν υπ' όψη τους τα
τεκµηριωτικά στοιχεία που παραθέτω στο πρόσφατο κείµενό µου στην "Ουτοπία" για το "τέλος (;)
του Πανεπιστηµίου".

•

10.

Προτάσεις

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου µας µου ζήτησε ν' αναφερθώ αν γίνεται και σε κάποιες
συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση χαρακτηριστικών, χρόνιων, ή προβληµάτων αιχµής
στον πανεπιστηµιακό χώρο που να σηµατοδοτούν µια εναλλακτική δυνατότητα, σύµφωνα µε όσα
µέχρι τώρα υποστήριξα ή "φαίνεται" να υποστηρίζω. Και ξεκινάω από την ανάγκη αύξησης του
αριθµού των εισακτέων στα ΑΕΙ.

Η αύξηση του αριθµού των εισακτέων στα ΑΕΙ µπορεί να γίνει µόνο µε σαφέστατη την
αποσύνδεση της διαδικασίας παιδείας-µόρφωσης-πολιτισµού από την υποχρέωση
επαγγελµατικής αποκατάστασης.
Σ' αυτή την κατεύθυνση ένα σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης θα µπορούσε να περιλαµβάνει
τηλεγραφικά τα παρακάτω:
• Ιδρύεται σύµφωνα µε τον Ν.1268/82 δεύτερο Πανεπιστήµιο (ΑΕΙ ΙΙ) σε κάθε ένα από τα
λειτουργούντα σήµερα ΑΕΙ Ι.
• Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση σε όλους όσους ικανοποιούν ορισµένες προϋποθέσεις
επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των σπουδών τους σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, σύµφωνα µε τις κάθε φορά δυνατότητες των κρατικών επιχορηγήσεων πάσης
φύσεως (δηµόσιες δαπάνες, κρατικός προϋπολογισµός, φοιτητικά δάνεια, υποτροφίες,
µερική απασχόληση κλπ.). Ο αριθµός τους καθορίζεται από τα ΑΕΙ στο επίπεδο των µέχρι
σήµερα κάθε έτος εισαγοµένων.
Οι αποτυγχάνοντες σε περισσότερα από το 30% των µαθηµάτων του κάθε εξαµήνου και οι
παρατείνοντες τις σπουδές τους πέραν του ενός χρόνου υποχρεούνται στην καταβολή
συµβολικών διδάκτρων.
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• Το ΑΕΙ (διευρυνόµενο) υποδέχεται και εκπαιδεύει και αριθµό άλλων επιθυµούντων να
σπουδάσουν, οι οποίοι όµως ικανοποιούν ορισµένα ελάχιστα αξιοκρατικά κριτήρια τα
οποία θέτει το κάθε πανεπιστήµιο, για να διασφαλίσει ένα αξιόπιστο επίπεδο σπουδών.
Οι υπεράριθµοι αυτοί φοιτητές θα συµβάλουν µόνο για τις πρόσθετες για την εκπαίδευσή
τους δαπάνες των ΑΕΙ (και οι οποίες θα είναι δραµατικά µικρότερες από αυτές που
υποχρεούνται να πληρώνουν οι αποτυγχάνοντες στα πανεπιστήµια, σε αµφίβολης ή
χαµηλότατης συνήθως και απαράδεκτης ποιότητας ιδιωτικά εργαστήρια ελευθέρων
σπουδών ή στα ξένα πανεπιστήµια).
• Κάθε χρόνο µε βάση τα αποτελέσµατα των ίδιας ποιότητας και αυστηρότητας εξετάσεων
οι δέκα πρώτοι σε επίδοση εκ των υπεραρίθµων απαλλάσσονται των διδάκτρων.
• Είναι αυτονόητο ότι η εκπαίδευση έως και διπλάσιου αριθµού εισαγοµένων των δύο
κατηγοριών στα ΑΕΙ Ι και στα ΑΕΙ ΙΙ (50% της κάθε κατηγορίας σε κάθε ένα απ' αυτά µε
βάση και την επιθυµία τους, λόγω π.χ. εργασίας κλπ.) θα αξιοποιήσει µε βάση και τις
θεσµικές προβλέψεις του Ν.1268/82 µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναµικό των ΑΕΙ
το οποίο συχνά υποαπασχολείται, αλλά και τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τους
(πολλές φορές τεράστιας αξίας) σε δύο βάρδιες ή σε πολλά τµήµατα.
• Το Υπουργείο Παιδείας αυξάνει την χρηµατοδότηση των ΑΕΙ Ι που θα ιδρύσουν ίδιας
ποιότητας ΑΕΙ ΙΙ και θα τα λειτουργήσουν µε τις ίδιες επιστηµονικές, κοινωνικές και
πολιτισµικές προδιαγραφές τις οποίες προβλέπει ο Ν.1268/82 για τη δοµή και λειτουργία
των ΑΕ κατά 30-50%.
(Το Υπουργείο Παιδείας µε βάση τα παραπάνω δεν θα χρειάζεται ετερόκλητους και
θνησιγενείς εκ γενετής Ελεύθερους Κύκλους Σπουδών, οι οποίοι χωρίς να µπορούν να
αποδώσουν εκπαιδευτικές διαδικασίες ίδιας ποιότητας, µε αυτές των συστηµατικών
προπτυχιακών σπουδών, θα προσπαθούν να ψαρέψουν τους εξ ηµών εύκολα ενδίδοντες µε
το δέλεαρ της εκλεκτικής χρηµατοδότησης).

Το πρόβληµα της επετηρίδας
Γιατί άραγε το πρόβληµα της επετηρίδας είναι πρόβληµα της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης
και των συνδικάτων;
Η επετηρίδα καθιερώθηκε σε άλλες πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και
αποτελούσε την µόνη εγγύηση αντικειµενικότητας, δηµοσιότητας και διαφάνειας για την πρόσληψη
εκπαιδευτικών, αδιακρίτως αντικειµενικών προσόντων, κλίσεων και επιθυµιών, επιδόσεων και
παιδαγωγικής υποδοµής, από το σύνολο των αποφοίτων των σχετικών πανεπιστηµιακών σχολών.
Τώρα το σύστηµα δεν µπορεί να αλλάξει µηχανιστικά και µονόπλευρα µόνο από το
Υπουργείο, όσα εύλογα επιχειρήµατα και αν αυτό επιστρατεύσει, και όσο και αν έχει σύµµαχο την
κοινή γνώµη σε πολλά απ' αυτά.
Εξετάσεις όπως αυτές του ΑΣΕΠ θα οδηγούσαν σε νέα φροντιστήρια τους αποφοίτους π.χ. 15
ετών, λόγω της αντικειµενικής παλαίωσης των γνώσεών τους.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να παραδεχθούµε την τεράστια δική µας ευθύνη.
Τα πανεπιστήµια θα µπορούσαν από καιρό, αλλά έστω και από σήµερα, να δώσουν τη λύση,
διασφαλίζοντας αντικειµενικότητα, ισότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία µεταξύ εκείνων που µε την
επιλογή τους αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα παιδαγωγικής υποδοµής, σε προγράµµατα που µε
βάση τον Ν.1268/82 θα µπορούσαν να έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει, γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι η επιτυχής παρακολούθηση αυτών των ειδικών διεπιστηµονικών προγραµµάτων των
πανεπιστηµιακών τµηµάτων τους εντάσσει αυτόµατα σε µια αξιόπιστη και αξιοκρατική επετηρίδα
στην οποία θα λαµβάνεται υπ' όψη µε σχετικό ειδικό βάρος και η επίδοση κάθε αποφοίτου.

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση - κατάρτιση στελεχών
Σε όλο τον κόσµο ανθεί η "επιχείρηση" της κατάρτισης και της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης
στελεχών της βιοµηχανίας από πολλές φορές αµφίβολης ποιότητας ιδιωτικούς φορείς.
Τα δηµόσια πανεπιστήµια έχουν ως αποστολή να παρέχουν δωρεάν για οποιονδήποτε πολίτη
επιθυµεί και µπορεί τις εγκύκλιες σπουδές.
Τα ΑΕΙ θα µπορούσαν αυτονοήτως, χωρίς να θιγεί ο δηµόσιος χαρακτήρας τους, να
αναλαµβάνουν µε καταβολή διδάκτρων την σχεδιασµένη σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία και τις
δηµόσιες υπηρεσίες επαγγελµατική κατάρτιση και συνεχιζόµενη εκπαίδευση των στελεχών τους,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής, (όπως αυτές θα προσδιορίζονται από

267

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ

κοινού από ΑΕΙ και φορείς της κοινωνίας και της παραγωγής µε δηµιουργική αλληλεπίδραση και
συµφωνία).
Τα ΑΕΙ εκπληρώνοντας την αποστολή τους και σ' αυτό το επίπεδο δεν θα περιορίζονται στο
ρόλο παθητικού εκτελεστή υπαγορευµένων στενών και απολύτως τεχνοκρατικών προγραµµάτων,
αλλά θα εξασφαλίζουν µαζί µε την απαραίτητη επάρκεια σύγχρονων θεωρητικών και
τεχνικοεπαγγελµατικών γνώσεων και τις προϋποθέσεις µιας διαρκούς διαδικασίας διεπιστηµονικής
ολοκλήρωσης της µόρφωσης των δια βίου εκπαιδευοµένων (π.χ. να είναι σε θέση να εκτιµούν, να
αξιολογούν και να προσεγγίζουν κριτικά τις συνέπειες του έργου και των δραστηριοτήτων τους
στην κοινωνία και το περιβάλλον).
Έτσι, κάθε ΑΕΙ θα µπορεί να ιδρύει µε βάση µόνο τον εύκαµπτο και ανοιχτό στις εξελίξεις
εσωτερικό του κανονισµό και χωρίς ανάγκη νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων ένα κέντρο
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ), το οποίο θα λειτουργεί
αυτοδιαχειριστικά αλλά και θα διοικείται από µέλη ∆ΕΠ τα οποία θα επιλέγονται από τις
Συγκλήτους µε βάση την επιθυµία, τις δεξιότητες και την εµπειρία τους, (µετά από επαρκή και
αποδεικνυόµενη τεκµηρίωσή τους και από ανοιχτή προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και θα
δαπανούν µέρος των υποχρεωτικών ωρών τους στα ΑΕΙ στο ΚΣΕΕΚ χωρίς πρόσθετη αµοιβή.
Τα έσοδα του ΚΣΕΕΚ θα καλύπτουν πέρα από τις ανάγκες λειτουργίας τους, (χωρίς καµιά
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού):
•
τις συµβολικές αµοιβές (Honorarum) στελεχών της βιοµηχανίας, τα οποία θα θεωρούν τιµή
τους να συµβάλουν µε τον καλύτερο τρόπο στη σύνδεση παιδείας - παραγωγής,
επιστρέφοντας ένα µέρος του χρέους στο ΑΕΙ και την πολιτεία που δωρεάν τους εκπαίδευσε
και
•
τις αµοιβές νέου διδακτικού προσωπικού το οποίο θα γονιµοποιεί µε τα εφόδιά του και θα
ανανεώνει µε την αλληλεπίδρασή του µε τα µέλη ∆ΕΠ του ΑΕΙ την γενικότερη εκπαιδευτική
διαδικασία.

11.

Αντί Επιλόγου

∆εν θα αποφύγω τον πειρασµό να τελειώσω µ' ένα δείγµα ολοκληρωµένης πολιτικής,
κοινωνικής στήριξης της ανάπτυξης της πανεπιστηµιακής παιδείας, αποτέλεσµα ενός πραγµατικά
δηµοκρατικού, χωρίς αποκλεισµούς και προειληµµένες αποφάσεις κοινωνικού διαλόγου, στον
σχεδιασµό και την εφαρµογή της οποίας είχα την τιµή και την ευθύνη να πάρω ενεργό µέρος.
Συγκεκριµένα, στο ΦΕΚ τ. Β΄ Αρ. Φύλλου 520 της 7ης Σεπτεµβρίου 1983 δηµοσιεύθηκαν τα
∆ιατάγµατα έγκρισης σύστασης κοινωφελών ιδρυµάτων στήριξης του Θεσσαλικού και του Ιόνιου
Πανεπιστηµίου και κύρωσης του οργανισµού τους.
Αντίστοιχο ∆ιάταγµα εκδόθηκε και για το Ίδρυµα Στήριξης του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου,
µετά από µακρές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και δηµιουργικές συζητήσεις και κοινές οµόφωνες
αποφάσεις όλων, ανεξαιρέτως όλων, των πολιτικών, κοινωνικών, επαγγελµατικών και
επιστηµονικών φορέων των περιφερειών των νέων πανεπιστηµίων, για την διαρκή υποστήριξη της
ανάπτυξής τους, και για την εγκαθίδρυση δηµιουργικών δεσµών παιδείας, κοινωνίας, παραγωγής
και ολοκληρωµένης ανάπτυξης της χώρας.
Η επιλογή της έδρας του Θεσσαλικού Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου
είναι δείγµατα µιας εξαιρετικά ευτυχισµένης απόληξης ενός πραγµατικά γόνιµου και ανυπόκριτου
διαλόγου που ξεπέρασε τοπικιστικές εµµονές και κοµµατικές σκοπιµότητες και φιλοδοξίες.
Στις 26 Οκτωβρίου όµως του ίδιου έτους διαφώνησα µε την προσπάθεια ανατροπής της
φιλοσοφίας και του πνεύµατος του Ν.1268/82 από την ίδια την κυβέρνηση που τον προώθησε και
παραιτήθηκα απ' τα καθήκοντά µου στο Υπουργείο Παιδείας.
Θα ήθελα λοιπόν σήµερα πολύ, ως πολίτης και δάσκαλος που για δύο χρόνια (81-83)
συµµερίσθηκε συγκεκριµένες πολιτικές ευθύνες πραγµατοποίησης ενός ολοκληρωµένου
προγράµµατος κυβερνητικής πολιτικής για την παιδεία, (προγράµµατος το οποίο είχε τις ρίζες του
στις ώριµες και τεκµηριωµένες κοινές προτάσεις των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας και
της παιδείας γενικότερα, αλλά και στις υπεύθυνες συλλογικές συµβολές όλων των επιστηµονικών
και κοινωνικών οργανώσεων της χώρας), να ξέρω τι απέγιναν αυτά τα ιδρύµατα και ποια ήταν η
συνέχεια της συµβολής τους αφ' ης στιγµής λειτούργησαν αυτόνοµα τα ΑΕΙ αυτά. Η εµπειρία από
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την τύχη τους σε σχέση µε την πορεία ανάπτυξης των πανεπιστηµίων αυτών πιστεύω ότι είναι
πολυσήµαντη και γι' αυτό πολύτιµη για όλους µας.
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