1982-σήµερα. Το Ε.Μ.Π. και τα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας από την
εποχή του Ν.1268/82 στην εποχή της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε.
∆.Ρόκος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εισαγωγή

Από το 1982 µε την ψήφιση και θέση σε ισχύ του ριζοσπαστικού Νόµου 1268/82 για τη ∆οµή
και Λειτουργία των ΑΕΙ, το Ε.Μ.Π. µπαίνει σε µία νέα εποχή.
Ο Νόµος 1268/82 σφραγίζει µε σαφήνεια µια αποφασιστική τοµή στην ιδεολογική, πολιτική,
κοινωνική και γενικότερα πολιτισµική ζωή του τόπου µας.
Έχει πίσω του σ' επίπεδο πανεπιστηµίου, ένα αντικειµενικά αναχρονιστικό, αναλλοίωτο για
50 χρόνια, αυταρχικό, νεποτικό και φεουδαρχικό θεσµικό πλαίσιο, µέσα απ' το οποίο
εξασφαλιζόταν θετικά και αρνητικά:
∗ η εγχάραξη και αναπαραγωγή της άρχουσας ιδεολογίας,
∗ η απόλυτη κυριαρχία των τακτικών καθηγητών,
∗ η περιθωριοποίηση, ή στην καλύτερη περίπτωση η παθητική στάση των φοιτητών.
Στο πλαίσιο αυτό η εκλογή προοδευτικού και άξιου καθηγητή χωρίς αναξιοπρεπείς
διαδικασίες, ή η µη δίωξή του σε κρίσιµες για τον τόπο στιγµές, αποτελούσαν οριακό,
αξιοπρόσεκτο και εξαιρετικά σπάνιο, (αν όχι αδύνατο να συµβεί), φαινόµενο.
Με την εφαρµογή του Νόµου 1268/82 η δηµιουργική συµµετοχή των φοιτητών, η ισότιµη
συνεργασία δασκάλων και φοιτητών, η ελεύθερη έρευνα και η σύνδεση του Ε.Μ.Π. µε την
κοινότητα, και την ανάπτυξη, αρχίζουν συστηµατικά να αποτελούν συγκεκριµένη καθηµερινή
πανεπιστηµιακή πράξη και όχι οριακή "ιδιορρυθµία" του συστήµατος.
Η προϊστορία του Ν.1268/82 ανάγεται στα χρόνια της δικτατορίας και αµέσως µετά, οπότε
σφυρηλατήθηκαν, ειδικότερα για τα θέµατα του ρόλου του Πανεπιστηµίου σε µια σύγχρονη
δηµοκρατική

κοινωνία,

ιδεολογικοπολιτικοί

δεσµοί

όλων

των

προοδευτικών

πανεπιστηµιακών, επιστηµονικών, κοινωνικών και πολιτικών φορέων. Μέσα από κοινές
αναλύσεις, επεξεργασίες και εκτιµήσεις τους αλλά και κοινούς αγώνες προέκυψε µια
ευρύτατη συναίνεση για τις βασικές αλλαγές που είχε ανάγκη το ελληνικό πανεπιστήµιο και

που επιχείρησε να εκφράσει, να κατοχυρώσει και να εµπιστευθεί στους πανεπιστηµιακούς
φορείς ο Ν.1268/82.
Αλλά ας δούµε µε την σειρά αναλυτικότερα:
1. Την κατάσταση στο Ε.Μ.Π. και στα Πανεπιστήµια πριν την ψήφιση και ισχύ του
Ν.1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία των Α.Ε.Ι.
2. Τη βασική αντίληψη και φιλοσοφία του Ν. 1268/82.
3. Τη στάση των συντηρητικών δυνάµεων.
4. Τη στάση της παραδοσιακής αριστεράς και
5. Την κατάσταση στο Ε.Μ.Π. και στα Α.Ε.Ι. γενικότερα σήµερα.

1. Η κατάσταση στο Ε.Μ.Π. και στα Πανεπιστήµια, πριν την ψήφιση και ισχύ του
Νόµου 1268/82 για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων.

Απ' το 1932 µέχρι το 1982, που η πρώτη "κυβέρνηση της αλλαγής", σε συνέπεια µε τις αρχές
και το πρόγραµµά της προώθησε στη Βουλή, ψήφισε και έθεσε σε ισχύ τον Νόµο 1268/82 για
τη ∆οµή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τα πανεπιστήµια στην
Ελλάδα λειτούργησαν µε βάση τον νόµο 5343 του 1932.
Ο νόµος αυτός, προοδευτικός για την εποχή του σε σχέση µε το πνεύµα του Βαυαρικού
Πανεπιστηµίου που επικρατούσε ως τότε, συµπληρώθηκε έκτοτε µ' ένα πλέγµα ρυθµίσεων
που διαµόρφωσαν τη συνολική φυσιογνωµία, τη δοµή και τη λειτουργία των πανεπιστηµίων
µας, µε µοναδικό κέντρο, άξονα και πόλο εξουσίας τον τακτικό καθηγητή, στη δύναµη του
οποίου προσωποποιήθηκε για όλα αυτά τα χρόνια η συνταγµατική επιταγή της αυτοδιοίκησης
των Α.Ε.Ι.
Η εξέλιξη του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, το εξαρτηµένο µοντέλο "ανάπτυξης" που
ακολούθησαν οι συντηρητικές δυνάµεις οι οποίες µονοπώλησαν µε µικρά διαλείµµατα την
εξουσία στην Ελλάδα µετά τον αγώνα για την ανεξαρτησία, ο µεταπρατικός ρόλος της
άρχουσας τάξης, και η ταύτιση του κόµµατος εξουσίας µε το κράτος, διαµόρφωσαν ένα κλίµα
µυθοποίησης του πανεπιστηµιακού πτυχίου που ανεξάρτητα απ' την αντικειµενική αξία του,
αποτελούσε για πολλά χρόνια το µόνο ασφαλές διαβατήριο για κοινωνική ανέλιξη και
εξασφάλιση µιας επίζηλης θέσης στη δηµόσια διοίκηση, όταν βέβαια συνέτρεχαν ταυτόχρονα
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και άλλοι πολύ πιο σοβαροί λόγοι, (όπως π.χ. ύπαρξη "πιστοποιητικού κοινωνικών
φρονηµάτων", σχέσεις εξάρτησης και κοµµατικής πελατείας κ.λ.π.).
Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, την ατροφική πολιτική ζωή και τις αλλεπάλληλες ήττες της
αριστεράς, το πανεπιστήµιο έγινε θερµοκήπιο ανάπτυξης ενός τύπου καθηγητή, µακριά απ' το
λαό και την κοινωνία, αρεστού στην άρχουσα τάξη, έτοιµου να υποταχθεί στις θελήσεις της
και να χειροκροτήσει τις επιλογές της, στον οποίο και εκχωρήθηκε ως αντιπαροχή η
παντοδυναµία της "Εδρας", η εξουσία αναπαραγωγής του, η δυνατότητα προνοµιακής
εξωπανεπιστηµιακής επαγγελµατικής απασχόλησης κλπ.
Επειδή, ακόµη και σ' αυτό το ελεγχόµενο θερµοκήπιο, κατόρθωναν, οριακά και σπάνια να
διεισδύουν και µερικοί άξιοι και προοδευτικοί δάσκαλοι, το σύστηµα χρησιµοποίησε
επανειληµµένα, τις ασφαλιστικές δικλείδες έκτακτων εξουσιών, σε κρίσιµες για τον τόπο
περιόδους, εκδιώκοντας, ως κοµµουνιστές, σοσιαλιστές, και δηµοκράτες, όλους τους
καθηγητές που είχαν το ήθος να σταθούν στο επίπεδο τους και ν' αντισταθούν στην
αλλοτρίωσή τους απ' το καθεστώς.
Γύρω από τους καθηγητές, µε ευθύνη τους και µε τα προσωπικά κριτήρια του καθ' ενός, όταν
άρχισε να αυξάνεται ο αριθµός των σπουδαστών, δηµιουργήθηκε ένα, (σ' αντιδιαστολή µ'
αυτούς), "κατώτερο", ή "βοηθητικό" προσωπικό, από άριστους ως και ανίκανους νέους
επιστήµονες, που µετά τη δικτατορία συνδικαλίσθηκε και ονοµάσθηκε Επιστηµονικό
∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆.Π.), και το οποίο, είχε, σε σχέση και µε τη "σπάνιδα" των
καθηγητών και την δυστοκία αναπαραγωγής τους, αλλά και αναλάµβανε, όσο περνούσαν τα
χρόνια, όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι του διδακτικού και ερευνητικού έργου.
Κατά τη µεταπολίτευση, το Ε.∆.Π., συνεργάζεται στενά µε τους φοιτητές και την συλλογική
τους έκφραση, την ΕΦΕΕ, και οι πιο προοδευτικές τους δυνάµεις επικρατούν συνδικαλιστικά
και διαµορφώνουν, µέσα από ενδιαφέρουσες ιδεολογικοπολιτικά και κοινωνικά διαδικασίες,
ένα κοινό µέτωπο, όχι µόνο µε τους φοιτητές, αλλά και µε τους πρωτοπόρους επιστηµονικούς
φορείς, όπως το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η Ένωση
Ελλήνων Χηµικών, ο ∆ικηγορικός και ο Ιατρικός Σύλλογος, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, η
Ελληνική Μαθηµατική Εταιρία, η Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και η
∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας, για τη διεκδίκηση ριζοσπαστικών δοµικών αλλαγών στα
Πανεπιστήµια, την Παιδεία και την Ελληνική Κοινωνία.
Κανείς βέβαια δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι ολόκληρο το Επιστηµονικό ∆ιδακτικό
Προσωπικό αποτελούνταν από "αγωνιστές της κοινωνικής αλλαγής" και άξιους επιστήµονες.
Ήταν αντικειµενικά, φυσική αναπαραγωγή του σώµατος των καθηγητών, που ενώ συνήθως
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ικανοποιούσαν τις επιλογές των ισχυρών κάθε εξουσίας, έδιναν από καιρού εις καιρό, για να
τηρήσουν στοιχειώδη προσχήµατα διέξοδο και στους καλύτερους φοιτητές τους που
επιθυµούσαν να µείνουν µετά το δίπλωµά τους µέσα στο πανεπιστήµιο, αποκτώντας έτσι και
µία επίφαση δηµοκρατικότητας, αντικειµενικότητας και σεβασµού της αξιοκρατίας.
Ιδιαίτερα στην αρχή της µεταπολίτευσης, όταν οι φοιτητές µε τους αγώνες τους κατά τη
διάρκεια της δικτατορίας είχαν "ανεβασµένα τα χαρτιά τους", ενώ πολλοί καθηγητές
διώκονταν για συνεργασία µε το καθεστώς, σηµειώθηκε σε µεγάλο βαθµό προώθηση, (όσο
και αν φανεί περίεργο), αντιστασιακών φοιτητών, σε θέσεις Επιστηµονικού ∆ιδακτικού
Προσωπικού και µάλιστα ιδιαίτερα από καθηγητές που δεν φηµιζόταν για την
προοδευτικότητά τους.
Έτσι το Ε.∆.Π. γίνεται απ' τα πράγµατα, ως συγκροτηµένος φορέας νέων πανεπιστηµιακών
δασκάλων αλληλέγγυος µε το Φοιτητικό Κίνηµα, δύναµη αλλαγής στο Πανεπιστήµιο, όσο
και αν, όχι µόνο το καθηγητικό κατεστηµένο, αλλά και µερικοί άξιοι, και δηµοκρατικοί
καθηγητές που είχαν το διωχθεί απ' τη δικτατορία και επέστρεψαν το '75 στα πανεπιστήµια,
του καταλόγιζαν και όχι αδίκως, µε βάση την δική τους συγκεκριµένη εµπειρία στο χώρο
τους, συντεχνιακές τάσεις.
Οι πρώτες ολοκληρωµένες προτάσεις δοµικής αλλαγής στα πανεπιστήµια µε τη µορφή
σχεδίου νόµου, γίνονται το 1975 απ' την πρώτη εκλεγµένη µετά την δικτατορία δηµοκρατική
διοίκηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, που εκφράζει ενωτικά και χωρίς
αποκλεισµούς όλες τις προοδευτικές δυνάµεις των ελλήνων µηχανικών, µε συγκεκριµένες
ρίζες στο πανεπιστηµιακό κίνηµα.
Οι προτάσεις του Τ.Ε.Ε., οι οποίες συζητιούνται ευρύτατα µέσα και έξω απ' τα πανεπιστήµια,
αλληλεπιδρούν δηµιουργικά µε τις επεξεργασίες των Συνεδρίων της ΕΦΕΕ και του
Κεντρικού Συµβουλίου του Ε.∆.Π. και επηρεάζουν αποφασιστικά τις απόψεις όλων των
προοδευτικών κοµµάτων.
Έτσι, τόσο το σχέδιο νόµου που καταθέτει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Βουλή το 1978 ως αξιωµατική
αντιπολίτευση, όσο και οι αντίστοιχες προτάσεις του Κ.Κ.Ε., του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού, αλλά
και οι απόψεις µεγάλης µερίδας της επιτροπής των Πρυτάνεων την οποία συγκρότησε η Νέα
∆ηµοκρατία, βρίσκονται στο ίδιο µήκος κύµατος, γιατί είναι πια κοινός τόπος, ότι πρέπει να
ξεκινήσει ο εκδηµοκρατισµός και ο εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Παιδείας, µας.
Η Νέα ∆ηµοκρατία όµως, δέσµια αντίρροπων δυνάµεων, αρνείται ακόµη και τον στοιχειώδη
εκσυγχρονισµό τον οποίο εισηγούνται τα προοδευτικότερα στελέχη της και κατολισθαίνει
τελικά στον αυταρχικό Νόµο 815 για τα Πανεπιστήµια.
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Το Ε.Μ.Π. και τα άλλα ΑΕΙ παραλύουν και η Νέα ∆ηµοκρατία αναγκάζεται ν' αποσύρει το
νόµο της και να ακυρώσει τις επιλογές της, αποδείχνοντας ότι έχει ξεπερασθεί στην πράξη απ'
το πανεπιστηµιακό κίνηµα, που συντονίζεται επιθετικά, στην πάλη του για αλλαγή στα
πανεπιστήµια και την κοινωνία, ανοίγοντας το δρόµο και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις
στο µαζικό χώρο για να θεµελιωθεί και να προχωρήσει ο Νόµος 1268/82, για τη ∆οµή και
Λειτουργία των Α.Ε.Ι.
Σ' όλη αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα απ' το 1972 και εδώθε, οι φοιτητές και η νεολαία, το
ζωντανότερο και καθαρότερο κοµµάτι άλλωστε κάθε λαού, χωρίς εξαρτήσεις και
συντεχνιακές λογικές, αποτελούσαν την πρωτοπορία και την συνείδηση της πάλης αυτής.
Με τις ιδιαιτερότητες και διαφορές των συγκεκριµένων ιδεολογικών και κοσµοθεωρητικών
τους επιλογών, µε τους επηρεασµούς τους απ' τα ρεύµατα ιδεών, αλλά και τους αγώνες της
νεολαίας όλου του κόσµου, οι φοιτητές, παρά τις δυσκολίες, που συχνά ανέκυπταν στην
µαζικότητα και την κοινή τους δράση, ήταν την περίοδο αυτή σταθερά, η βάση και η
εγγύηση για την πρόοδο και για την διαρθρωτική αλλαγή των Πανεπιστηµίων.

2. Η βασική αντίληψη και φιλοσοφία του Νόµου 1268/82 για τη Λειτουργία των Α.Ε.Ι.

Η βασική αντίληψη η οποία διατρέχει το πνεύµα και το γράµµα του Ν.1268/82, επιχείρησε να
συνθέσει δηµιουργικά:
− την εφαρµογή στα πανεπιστήµια των θεµελιακών αρχών της κοινωνικοποίησης, της
ουσιαστικής αυτοδιοίκησης και της αυτοδιαχείρισης, σε πλαίσιο δηµοκρατικού
προγραµµατισµού και κοινωνικού ελέγχου της Ανώτατης Παιδείας, (αρχών που, πέρα απ'
το κόµµα που βρισκόταν τότε στην εξουσία, τις συµµεριζόταν ιδεολογικά, ή σε θεωρητικό
τουλάχιστον επίπεδο, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, όχι µόνο τα κόµµατα της
κοµµουνιστικής αριστεράς, αλλά και ευρύτερες -ακόµα και συντηρητικές-πολιτικές
δυνάµεις, οι οποίες αντιλαµβανόταν την αδήριτη αναγκαιότητα διαρθρωτικών -έστω και
µόνο εκσυγχρονιστικών- µέτρων στον πανεπιστηµιακό χώρο),
−

την πολύτιµη πολύχρονη εµπειρία απ' την χειροπιαστή µέχρι το 1982 πραγµατικότητα στα
πανεπιστήµιά µας, η οποία εικονογραφούσε αξιόπιστα, σ' επίπεδο δοµών και λειτουργιών,
ποιότητας σπουδών και έρευνας, και σχέσεων διδασκόντων-διδασκοµένων, την πλήρη
χρεοκοπία στις συγκεκριµένες συνθήκες, τόσο του αντικειµενικά αναχρονιστικού
θεσµικού πλαισίου του 1932, όσο και των συµπληρωµατικών σχετικών νοµοθετικών
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ρυθµίσεων, που κατοχύρωναν ψευδεπίγραφα, ως δήθεν συνταγµατική επιταγή, την
απόλυτη εξουσία του σώµατος. των τότε τακτικών καθηγητών στη δουλειά, τη ζωή και τη
λειτουργία των πανεπιστηµίων µας,
−

την συγκεκριµένη βούληση δασκάλων και φοιτητών να συµβάλουν επιτέλους, µε θετικό
τρόπο, στο ξεπέρασµα των παληών αντιθέσεων και πολώσεων οι οποίες ήταν φυσική
συνέπεια της φεουδαρχικής δοµής και λειτουργίας των πανεπιστηµίων µας, και ν' ανοίξουν
το δρόµο για την αναβάθµιση της ποιότητας των σπουδών και της έρευνας και την
δυναµική σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την κοινότητα και την παραγωγή.

∆εν διέφευγε βέβαια απ' την προσοχή όσων είχαν την ευθύνη για τον σχεδιασµό, την
νοµοθέτηση και την εφαρµογή στην πράξη της δοµικής αλλαγής στην Ανώτατη Παιδεία, ότι η
σύνθεση αυτή θα επηρεαζόταν καταλυτικά, τόσο απ' τους όρους, τους περιορισµούς και τις
συγκεκριµένες συνθήκες της πανεπιστηµιακής αλλά και της συνολικότερης κοινωνικής και
πολιτικής πραγµατικότητας στη χώρα µας, όσο και απ' τη δυναµική, αλλά και τις εγγενείς
ατροφίες των µαζικών πανεπιστηµιακών κινηµάτων, στο χώρο των δασκάλων και των
φοιτητών.
Ακόµα είχαν συνεκτιµηθεί στις πραγµατικές τους διαστάσεις, τόσο η µαθηµατικά
προδιαγραµµένη και αναµενόµενη αντίδραση του, σηµαντικότερου τότε απ' το πολιτικό και
οικονοµικό, στην Ελλάδα, κοινωνικού κατεστηµένου των τακτικών καθηγητών, όσο και η
επιστράτευση απ' τις συντηρητικές πολιτικές δυνάµεις, για να πλήξουν την αλλαγή στα
πανεπιστήµια, των ερεισµάτων τους σ' ένα τοµέα της δηµόσιας ζωής, στον οποίο µετά τη
δικτατορία, σε µικρό βαθµό πέρασε ο αέρας του εκδηµοκρατισµού, τον τοµέα της
δικαιοσύνης.
Έτσι µέσα από ένα ειλικρινή, συνεχή και υπεύθυνο διάλογο:
−

µε την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας,

−

µε το Κεντρικό Συµβούλιο του Επιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι., και
τους άλλους πανεπιστηµιακούς φορείς,

−

µε τους όσους προοδευτικούς και άξιους καθηγητές των Α.Ε.Ι., που (ακόµη και
διαφωνώντας µε επιµέρους σηµεία του νόµου), ήταν έτοιµοι και ώριµοι ιδεολογικά, ν'
απεµπολήσουν για το καλό των πανεπιστηµίων µας, τα οικονοµικά, κοινωνικά και
πολιτικά προνόµια που εξασφάλιζε για το σώµα τους η αυταρχική και εξουσιαστική µέχρι
το '82 δοµή της Ανώτατης Παιδείας µας, και να στηρίξουν τη διαρθρωτική αλλαγή της,

−

µε όλα τα κόµµατα χωρίς αποκλεισµούς,
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−

µε δασκάλους και φοιτητές όλων των πανεπιστηµίων της χώρας σε µεγάλες συγκεντρώσεις
τους,

επιχειρήθηκε στις δοσµένες τότε συνθήκες, να διαµορφώνονται κάθε στιγµή, και όλο πιο
σταθερά, οι ευρύτερες δυνατές συσπειρώσεις, οι οποίες θα στήριζαν µε την ώριµη επιλογή,
την ευθύνη και τη δράση τους, τη διαρθρωτική αλλαγή στην παιδεία, την οποία ο τότε
Πρωθυπουργός, τόσο ως αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης το ∆εκέµβριο του 1980
στην Εθνική Αντιπροσωπεία στη σχετική συζήτηση σ' επίπεδο Αρχηγών των κοµµάτων, όσο
και στις προγραµµατικές εξαγγελίες της πρώτης κυβέρνησής του, αποστασιοποίησε από
µικροκοµµατικές επιδιώξεις και αναγόρευσε ως Εθνικό θέµα πρώτης προτεραιότητας, αλλά
και θεµέλιο της κοινωνικής προόδου και της αλλαγής.
Θέλησε λοιπόν ο νόµος 1268/82 στα πανεπιστήµιά µας και θεσµικά το κατάφερε:
−

στη θέση του αυταρχισµού της "έδρας" που κατάργησε, να βάλει τη δηµοκρατία και τη
συµµετοχή του τοµέα και του τµήµατος,

−

στη θέση της επιβολής της άνωθεν εκπεµπόµενης γνωστικής αλήθειας, να βάλει τον
πλουραλισµό, την ελεύθερη επιλογή και την ισότιµη και δηµιουργική κριτική συνεργασία
δασκάλων και φοιτητών,

−

στη θέση της κληρονοµικώ δικαίω και συχνότατα ατεκµηρίωτης επιστηµονικά και
κοινωνικά καθηγητικής αυθεντίας, να βάλει την διαλεχτική αλληλεπίδραση και
συνεργασία της οµάδας των δασκάλων,

−

στη θέση των αναξιοπρεπών διαδικασιών εκλογών καθηγητών, να βάλει τις ανοιχτές, µε
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, διαδικασίες επιλογής όλων των µελών του
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε
ουσιαστική τη συµµετοχή και ευθύνη των φοιτητών,

−

στη θέση του µονόδροµου σχεδιασµού της εκπαιδευτικής πολιτικής απ' το κόµµα
εξουσίας, να βάλει την κοινωνική πρωτοβουλία και τον κοινωνικό έλεγχο, µε την ισότιµη
συµµετοχή στο Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας, όλων των κοµµάτων της Βουλής,
των Πρυτάνεων, της ΕΦΕΕ, των συνδικάτων των εργαζοµένων και των κοινωνικών
φορέων,

−

στη θέση της κυρίαρχης ιδεολογίας της άρχουσας τάξης, να βάλει και να κατοχυρώσει ότι
"δεν επιτρέπεται η επιβολή ορισµένων µόνο επιστηµονικών απόψεων και ιδεών και η
διεξαγωγή απόρρητης έρευνας".
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−

στη θέση της αποκοµµένης απ' την παραγωγή και την κοινότητα λειτουργίας του
πανεπιστηµίου των τακτικών καθηγητών, να βάλει τη ζωντανή και δεµένη µε τις ανάγκες
και τις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών, λειτουργία του αυτοδιαχειριζόµενου απ'
τους φορείς του πανεπιστήµιου των δασκάλων και των φοιτητών.

−

στη θέση του πανεπιστηµίου - εξεταστικού κέντρου, να βάλει την καθηµερινή δηµιουργική
συνεργασία δασκάλων και φοιτητών στην έρευνα, τη διδασκαλία, τις διπλωµατικές
εργασίες και τα ειδικά θέµατα, τα οποία τις περισσότερες φορές αποτελούν πλέον,
συγκεκριµένη συµβολή του πανεπιστηµίου και των φορέων του, στην αντιµετώπιση
σοβαρών προβληµάτων της κοινότητας,

−

στη

θέση

του

µέχρι

τότε ετεροπροσδιορισµένου

και

εξαρτηµένου

ελληνικού

πανεπιστηµίου, να βάλει, ένα ζωντανό, συνεχώς εξελισσόµενο και ανανεούµενο ελεύθερο
και δηµιουργικό οργανισµό, χωρίς στεγανά και αποκλεισµούς, που η πρόοδός του, η
ποιότητά του και οι ρυθµοί και οι τάσεις συνεχούς και σταθερής βελτίωσης και
αποτελεσµατικής δουλειάς του, να µη εξαρτώνται από κέντρα έξω απ' αυτό, από
κυβερνητικές ή άλλες επιλογές, επιβολές και καταναγκασµούς, αλλά να µετρούν κάθε
φορά

την

θέληση,

την

υπευθυνότητα,

την

ουσιαστικότητα,

αλλά

και

την

αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής και της δηµιουργικής δουλειάς των φορέων των.
Ο ενδιαφερόµενος µελετητής θα µπορούσε να προστρέξει για µια διεισδυτικότερη θεώρηση
της φιλοσοφίας του Νόµου 1268/82 στην εισηγητική του έκθεση, αλλά και στα πρώτα άρθρα
του (ΥΠΕΠΘ, 1983).

3. Η στάση των συντηρητικών δυνάµεων.

Όπως ήταν φυσικό, οι συντηρητικές δυνάµεις, θεώρησαν τον νόµο πλαίσιο για τα
πανεπιστήµια, έγκληµα καθοσιώσεως κατά της "καθεστηκυίας τάξεως", µια που από την
περίοδο του Βαυαρικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα είχαν ταυτισθεί απόλυτα, ιδεολογικά,
πολιτικά και κοινωνικά και σχεδόν ιδιοκτησιακά, προσωπικά και οικογενειακά, µε την
φεουδαρχική πανεπιστηµιακή εξουσία των τακτικών καθηγητών. ∆εν χρειάζεται για όσους
"παροικούν την Ιερουσαλήµ" γι' αυτόν τον ισχυρισµό κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο απ'
το γεγονός, ότι διάσηµοι έλληνες επιστήµονες, όχι µόνο κοµµουνιστές και σοσιαλιστές, αλλά
και αστοί δηµοκράτες, δεν µπόρεσαν ποτέ να εκλεγούν καθηγητές, απ' τον εσµό των πολλές
φορές εντελώς ανάξιων επιστηµονικά καθηγητών, που όµως, προσκυνούσαν κάθε µορφής
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εξουσία, χειροκροτούσαν τις δικτατορίες, και εξαργύρωναν γι' αυτό ακριβά τον µονοπωλιακό
τίτλο τους στην αγορά.
Και όσοι οριακά και συγκυριακά, κατάφεραν τυχαία, να βρεθούν µέσα στα πανεπιστήµια,
διώχτηκαν, ή την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, ή την περίοδο του εµφυλίου πόλεµου,
ή την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974).
Σ' ένα τέτοιο κλίµα αναξιοπρεπών, αντιεπιστηµονικών, ευνοιοκρατικών και µη αξιοκρατικών
διαδικασιών, που εξασφάλιζαν όµως τη σίγουρη διαδοχή της εξουσίας και στα πανεπιστήµια
και στην κοινωνία, η επιβολή µε το νόµο 1268/82, διαφανών στο φως της δηµοσιότητας,
αξιοκρατικών, αντικειµενικών διαδικασιών εκλογής καθηγητών και η ισότιµη συµµετοχή των
φοιτητών και των νέων πανεπιστηµιακών δασκάλων στην εκπαιδευτική και ερευνητική
δουλειά και στη διοίκηση των ΑΕΙ, θεωρήθηκαν απ' την παληά φρουρά ως απαράδεκτη
ισοπέδωση

των

κατεστηµένων

ως

"αξιών",

χαριστική

µεταχείριση

των

νέων

πανεπιστηµιακών δασκάλων (τους οποίους εν τούτοις αυτοί είχαν επιλέξει, και οι οποίοι
έκαναν πάντα την περισσότερη δουλειά στα ΑΕΙ) και ως υποδούλωση των αυθεντιών τους,
στην "κοµµατική" δύναµη των φοιτητών.
Έτσι, πολλοί απ' αυτούς προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση
καίριων διατάξεών του και προσπάθησαν ν' αναµείξουν επανειληµµένα, αλλά ατελέσφορα το
θεσµό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στην υπεράσπιση των προσωπικών τους
συµφερόντων.
Θα ήταν όµως ασέβεια στην αλήθεια, αν δεν διακρίναµε στους κόλπους των παραδοσιακών
συντηρητικών δυνάµεων, µία ελπιδοφόρα τάση νέων κυρίως πανεπιστηµιακών, οι οποίοι
νηφάλια και αντικειµενικά αναγνώρισαν ότι ο νόµος 1268/82 (παρά τις επί µέρους διαφορές
τους), διαµόρφωνε µε σιγουριά το δρόµο, για ένα ανοιχτό στην πρόοδο, πλουραλιστικό και
αξιοκρατικό πανεπιστήµιο, στα χέρια των φορέων του, ένα πανεπιστήµιο που έσβηνε για
πάντα τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε κοµµατικό ή
άλλο σκοπό.
Σε ιδιαίτερες δε, συνοµιλίες τους µε στελέχη της τότε πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο
Παιδείας, ακόµα και ευπρεπείς κοινοβουλευτικοί άνδρες της συντηρητικής παράταξης οι
οποίοι στο παρελθόν είχαν κυβερνητικές ευθύνες στον τοµέα της Παιδείας, και είχαν
γνωρίσει τον ασφυκτικό κλοιό του κοινωνικού κατεστηµένου των "δικών" τους τακτικών
καθηγητών, την δίψα τους για "εξουσία" κάθε φύσης, την µονοπώληση των ειδικών
κονδυλίων στους πανεπιστηµιακούς προϋπολογισµούς, την χωρίς όρια καπηλεία του τίτλου
τους στην κλινική, το ιατρείο, τη βιοµηχανία, το δικηγορικό και τεχνικό γραφείο για
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θησαυρισµό, την αναξιόπιστη διαβολή συναδέλφων τους, την χωρίς αιδώ προσχώρησή τους
στη δικτατορία και την επανάκαµψή τους στη Νέα ∆ηµοκρατία µε τη µεταπολίτευση, τη
χυδαία εµπορία παρωχηµένων, ή αντιγραµµένων βιβλίων (που απέδιδε για µερικούς απ'
αυτούς πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση µε το µισθό τους) κ.λ.π.:
−

παραδέχονταν ότι πρέπει να γίνει µία αποφασιστική τοµή στην Ανώτατη Παιδεία και
οµολογούσαν, ότι όσοι απ' αυτούς την ήθελαν δεν µπόρεσαν να την αποτολµήσουν όταν
ήταν στην κυβέρνηση και

−

ενεθάρρυναν το ΠΑΣΟΚ να µην υποχωρήσει, στην αναµενόµενη πολυποίκιλη πίεση του
κατεστηµένου, ζητώντας ταυτόχρονα κατανόηση για την πολεµική, που για λόγους
κοµµατικής γραµµής, ήταν υποχρεωµένοι να ασκήσουν κατά τη συζήτηση του Σχεδίου
Νόµου στη Βουλή.

4. Η στάση της παραδοσιακής αριστεράς

Η παραδοσιακή αριστερά, αλλά και οι ανένταχτες οµάδες και συνεπώς και οι αντίστοιχες
παρατάξεις στο χώρο των πανεπιστηµιακών δασκάλων και των φοιτητών, στάθηκαν αρχικά
ευµενώς αµήχανα µπροστά στο νόµο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι., χωρίς να µπορούν ν' αποφύγουν
τον πειρασµό µιας, χωρίς αντικειµενική βάση, κριτικής.
Ετσι, τόσο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όσο και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Εσωτερικού, συνεπικουρούµενα σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από οµάδες και
συσπειρώσεις της αριστεράς, µόλις ψηφίσθηκε ο νόµος απ' την Εθνική Αντιπροσωπεία,
έσπευσαν να καταγγείλουν την δήθεν απόκλισή του από τις προτάσεις των φοιτητών, αλλά
και την "έλλειψη" διαλόγου στη φάση της σύνταξής του.
Στην πράξη όµως, οι δυνάµεις της παραδοσιακής αριστεράς στα πανεπιστήµια αλλά και έξω
απ' αυτά, στήριξαν ενεργά την εφαρµογή του νόµου, στα πρώτα του βήµατα, διατηρώντας
πάντα, τη ρητή τους αντίθεση στις διατάξεις του για την Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και
Επιστηµών (ΕΑΓΕ) και τις Μεταπτυχιακές Σχολές, χωρίς όµως να φθάνουν σε ρήξη, ούτε και
σ' αυτά τα δύο σηµεία. Αντίθετα µάλιστα, αλλά και σε αντίφαση µε την κριτική του, το ΚΚΕ
π.χ., ήταν το πρώτο και µόνο κόµµα της Βουλής που έδωσε τον εκπρόσωπό του στην
διακοµµατική επιτροπή κρίσης των πρώτων υποψηφιοτήτων της ΕΑΓΕ, η οποία όµως έµελλε
να καταργηθεί µετά την περίοδο συνεπούς εφαρµογής του Ν.1268/82 τη διετία 1982-1983.
Το ΚΚΕ εσωτερικού, όπως άλλωστε συνήθιζε σ' όλα τα πεδία της δηµόσιας ζωής, επέκρινε
και στο νόµο πλαίσιο, τις διαδικασίες σύνταξής του, παρ' όλο που στο κείµενό του, δεν
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µπορούσε αντικειµενικά, παρά ν' αναγνωρίσει όλες τις θέσεις για τις οποίες το
πανεπιστηµιακό κίνηµα, ενιαίο, αγωνιζόταν ήδη ενωτικά επί δέκα χρόνια τουλάχιστον.
Παράλληλα, το ΚΚΕ εσωτερικού, άφηνε συχνά να εκδηλώνεται µία έντονη δυσαρέσκειά του
για τη δήθεν στενότερη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ µε το ΚΚΕ, αναπαράγοντας και στην
υπόθεση της αλλαγής στα πανεπιστήµια την µόνιµη, κύρια και δοµικής φύσης ως τότε
τουλάχιστον, αντιπαράθεσή του, προς το ΚΚΕ.
Πολλές από τις ανένταχτες οµάδες της αριστεράς αντιλήφθηκαν, αλλά και επισήµαναν σε
πολλές ευκαιρίες, µέσα απ' τα περιοδικά τους, το ριζοσπαστικό χαρακτήρα του σχεδίου
νόµου, αλλά και την πλήρη ιδεολογική του αυτονοµία και αυτοδυναµία και έτσι η εναντίωσή
τους στο νόµο, δεν ήταν παρά µια άρνηση στην αντικειµενική ηγεµονία του ΠΑΣΟΚ σ'
επίπεδο επιθετικών πρωτοβουλιών δόµησης και λειτουργίας ενός νέου, δηµοκρατικού και
σύγχρονου πανεπιστηµίου, µοντέλου αλλά και θεµέλιου για την κοινωνία των πολιτών, για
την ίδια την κοινωνική αλλαγή, που το ΠΑΣΟΚ τότε αξιόπιστα επαγγελόταν.
Το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Παιδεία, είχαν
καταφέρει µέσα σε εννιά µήνες, να σχεδιάσουν και να θεσµοθετήσουν, τη διαρθρωτική
αλλαγή στα πανεπιστήµια, που ξεπερνούσε "απ' τ' αριστερά" κάθε σύνθηµα και διεκδίκηση,
κάθε θεωρητική αναζήτηση και κάθε προσδοκία της παραδοσιακής αριστεράς, και το
κυριότερο, έκανε τη θεωρία πράξη και την εµπιστευόταν στο ζωντανό πανεπιστηµιακό
κίνηµα να την αξιοποιήσει να τη διευρύνει και να την πλουτίσει µε την καθηµερινή ζωή,
δουλειά και δράση του.
Και αυτή η πρόκληση του ΠΑΣΟΚ στην καλύτερη εποχή του, απαιτούσε εδώ και τώρα, όχι
µόνο να ξεπερασθούν οι χρόνιες αδυναµίες των µαζικών κινηµάτων, οι ηγεµονισµοί
συγκεκριµένων παρατάξεων, οι συντεχνιακές λογικές και πρακτικές πανεπιστηµιακών
φορέων, οι αναποτελεσµατικές, πολωτικές και απωθητικές για τη µεγάλη µάζα των φοιτητών
διαδικασίες, αλλά και να αποδειχθούν άµεσα, µέσα απ' την ισότιµη συµµετοχή των φορέων
στην πλήρη και ουσιαστική αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση των Α.Ε.Ι., και το κυριότερο να
αποδείχνονται καθηµερινά στην πράξη, η ωριµότητα, η ευθύνη, η φαντασία, η πρωτοβουλία
και η δηµιουργική συνεργασία δασκάλων και φοιτητών, τόσο στη διδασκαλία, την έρευνα και
στη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινότητα, όσο και στην αποτελεσµατική συµβολή
του στην πορεία για µία Ελλάδα εθνικά ανεξάρτητη, ειρηνική, δηµοκρατική και κοινωνικά
δίκαια.
Η δοµική αλλαγή λοιπόν στα πανεπιστήµια η οποία αναγόρευε τους φορείς του σε
πρωταγωνιστές των εξελίξεων, και εµπιστευόταν την κατοχύρωση, τη διεύρυνση και το
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συνεχές βάθαιµά της, στον "πατριωτισµό" και την υπευθυνότητα των δασκάλων και των
φοιτητών και των άλλων εργαζοµένων, απαιτούσε την άµεση, θετική και ενεργητική
συµπαράταξη και ενωτική δράση κάθε ζωντανής προοδευτικής δύναµης στην Ανώτατη
Παιδεία, το γενναιόδωρο ξεπέρασµα κάθε µικροκοµµατικής ή µικροπαραταξιακής επιδίωξης
και τον συνειδητό αλλά και φυσιολογικό στις νέες συνθήκες αναπροσανατολισµό του
πανεπιστηµιακού κινήµατος από κίνηµα διαµαρτυρίας, διεκδίκησης και ανυποχώρητης πάλης
µε την άρχουσα τάξη και το κατεστηµένο, σε κίνηµα δηµιουργικής δουλειάς, έρευνας και
διδασκαλίας ενός ουσιαστικά αυτοδιοικούµενου και αυτοδιαχειριζόµενου πανεπιστηµίου.
Η αλλαγή αυτή τον Ιούλιο του 82 ήταν πια, θεσµικά, πράξη και αιφνιδίαζε αντικειµενικά τις
φίλιες µέχρι τότε και συναγωνιστικές δυνάµεις της παραδοσιακής αριστεράς και των
ανένταχτων, αφήνοντας µετέωρες και αστήριχτες τις µίζερες κριτικές τους, για τον
"µικροαστικό", απλά "εκσυγχρονιστικό", "στο πλαίσιο του συστήµατος", ή "διαχειριστικό της
κρίσης του καπιταλισµού" χαρακτήρα της επαγγελόµενης απ' το ΠΑΣΟΚ κοινωνικής
αλλαγής.
Και ήταν µόνο, η επίθεση για δήθεν αντισυνταγµατικότητα του θεσµού, που κατάφερνε σε
οριακές και κρίσιµες στιγµές, να συσπειρώνει δυναµικά, όχι µόνο το σύνολο των
προοδευτικών δυνάµεων δασκάλων και φοιτητών στα ΑΕΙ, στην στήριξη του Νόµου
1268/1982, αλλά ακόµη και παραδοσιακά συντηρητικούς αλλά άξιους καθηγητές, οι οποίοι
µπορούσαν εύκολα να εξηγήσουν την αναξιοπιστία και την ποιότητα των αιτιάσεων των
ανάξιων συναδέλφων τους οι οποίοι είχαν προσφύγει στο Συµβούλιο Επικρατείας.
Αλλά η στάση της παραδοσιακής αριστεράς ήταν σε µεγάλο βαθµό φυσική συνέπεια της
γενικότερης πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και των εξελίξεων στην κοινωνική και
οικονοµική ζωή του τόπου µας, τα χρόνια της ραγδαίας ανόδου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ιδιαίτερα
µετά το πέρασµά του στην κυβέρνηση.
Γιατί το ΠΑΣΟΚ, παρά τα λάθη και τις εγγενείς αντιφάσεις του, πρόσφερε στην ελληνική
κοινωνία τη διετία 1981-1983 µία αξιόπιστη και ειλικρινή πρόταση αλλαγής, µε το λαό
πρωταγωνιστή των εξελίξεων και µάλιστα, µε τον συγκεκριµένο και όχι τον θεωρητικά
εξιδανικευµένο λαό. Και έτσι η επαναστατική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ρεαλιστική και
µακροπρόθεσµα ριζοσπαστικότερη από την στρατηγική της παραδοσιακής αριστεράς,
συναρτούσε την έκταση, το βάθος και την υπεράσπιση της δοµικής κοινωνικής αλλαγής, απ'
το βαθµό που το µαζικό και το λαϊκό κίνηµα θα µπορούσε κάθε φορά να κατανοήσει, να
συνειδητοποιήσει, ν' αποδεχθεί και να συµπαραταχθεί ώριµα, υπεύθυνα και ανυποχώρητα
στην προσπάθεια για την κατοχύρωση και διασφάλιση του κάθε βήµατος.
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Το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια της ακµής του και της αξιόπιστης συµβολής του στα πολιτικά
πράγµατα της χώρας 1974-1983, είχε αναλύσει προσεχτικά την εξέλιξη και την κατάσταση
του κοινωνικού σχηµατισµού στην Ελλάδα, αξιολόγησε τον ιδιαίτερο ρόλο των ιδεολογικών
µηχανισµών της άρχουσας τάξης και επέλεξε τον κρισιµότερο, την Παιδεία για να δώσει την
πρώτη του µάχη και µάλιστα στα πανεπιστήµια. Και γιατί οι προοδευτικές δυνάµεις είχαν
συνολικά τους ευνοϊκότερους συσχετισµούς, αλλά και γιατί οι επιπτώσεις της αλλαγής στα
πανεπιστήµια θα ήταν θετικές, καταλυτικές και πολυδιάστατες για ολόκληρη την παιδεία και
την κοινωνία.
∆εν πρόκρινε λοιπόν άκαιρες και ολοµέτωπες ρήξεις σε άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής,
αλλά αξιοποιώντας την ιστορική πείρα της κοµµουνιστικής αριστεράς, θέλησε µεθοδικά και
συστηµατικά, µε την ουσιαστική συµµετοχή του λαού στο πιο πληροφορηµένο, µορφωµένο
και ανοιχτό στις νέες ιδέες, τις εξελίξεις, και την πρόοδο τµήµα του, αυτούς δηλαδή που ζουν
και εργάζονται µέσα στα πανεπιστήµια, να διαµορφώσει τους όρους, τις προϋποθέσεις, την
προοπτική και τη δυναµική των κοινωνικών εξελίξεων για την διαρθρωτική κοινωνική
αλλαγή.
Και βέβαια ο νόµος 1268/82, "ο πιο ριζοσπαστικός νόµος που υπάρχει συγκρινόµενος µε τον
αντίστοιχο οποιασδήποτε χώρας" όπως τόνισε στη συνέντευξή του στους ξένους
ανταποκριτές (19.10.82), και επανέλαβε πολλές φορές αργότερα ο τότε Πρωθυπουργός
Ανδρέας Παπανδρέου, δεν προέκυψε, ούτε βέβαια µπορούσε, να προκύψει, µε "ανώδυνο
τοκετό". Υπήρξαν και "σώφρονες ρεαλιστές" που ζητούσαν "πιο συνετά και προσεχτικά
βήµατα", και απαισιόδοξοι από φύση, οι οποίοι ήταν τόσο σίγουροι για την παντοδυναµία του
καθηγητικού κατεστηµένου, ώστε να πιστεύουν ότι µε τα πλοκάµια του θα ενσωµάτωνε και
θα αλλοτρίωνε και την πιο επαναστατική αλλαγή, αλλά ακόµα και επιτήδειοι, (κάποιοι µε
παληές προς εξαργύρωση δηµοκρατικές περγαµηνές, αλλά και κάποιοι καιροσκόποι, όψιµοι
δήθεν υποστηριχτές της "αλλαγής"), που περιµένοντας απ' αυτό το νόµο, απλά και µόνο ν'
ανατρέψει τους συσχετισµούς δύναµης στα πανεπιστήµια προς όφελός τους, όταν
διαπίστωσαν την επαναστατική του προοπτική, έγιναν δέκτες και απολογητές της πιο µαύρης
προπαγάνδας, που µεγαλοποιούσε δραµατικά τις αναπόφευκτες δυσκολίες της φάσης της
µετάβασης απ' το "παληό", στο "καινούργιο", απ' τον αυταρχισµό και την αυθαιρεσία της
"Εδρας", στη δηµοκρατία (πολλές φορές ισοπεδωτική) του τµήµατος.
Στις περιπτώσεις αυτές όµως, και πάλι η παραδοσιακή αριστερά αλλά και οι ανένταχτες
οµάδες ξεπέρασαν τη µίζερη κριτική τους και συσπειρώθηκαν για τη στήριξη του Νόµου και
την ανυποχώρητη εφαρµογή του.
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5. Η πολιτική παιδείας, το Ε.Μ.Π. και τα Α.Ε.Ι. την περίοδο 83-88

Οι κύριες όψεις των κρατικών πολιτικών παιδείας την περίοδο Νοεµβρίου 83-88 φέρουν τη
σφραγίδα:

της

σταδιακής

αποµάκρυνσης

των

κυβερνήσεων

από

τους

αρχικούς

προγραµµατικούς τους στόχους και της απαρχής γήρανσης των ιδεών και εκδήλωσης των
συµπτωµάτων µίας προϊούσας αλλοτρίωσης και των εκφραστών των πολιτικών αυτών απ'
την συνεχώς φθειρόµενη κοινωνικά και πολιτικά εξουσία τους.
Έτσι το διάστηµα αυτό σηµειώνονται σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής:
− ∆ιαδοχικές ανατροπές και αποκλίσεις από διακηρυγµένους στόχους, αρχές, αξίες αλλά και
από συγκεκριµένες σε εφαρµογή συγκροτηµένες πολιτικές (όπως π.χ. ανατροπή του νόµου
περί µετεγγραφών, ανερµάτιστες και "συµβιβαστικές" προς κάθε κατεύθυνση τροπολογίες
του Νόµου 1268/82, έκδοση υπουργικής

απόφασης για τα συγγράµµατα σε πλήρη

αντίθεση µε την πρόταση της επιτροπής καθηγητών του ΑΠΘ που είχε ορισθεί για αυτό το
σκοπό, ατεκµηρίωτες αλλαγές στο σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων των ΑΕΙ,
κατακερµατισµός των περιφερειακών πανεπιστηµίων κ.λ.π.),
− Αδυναµία προώθησης των θεσµών των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, της
Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και Επιστηµών (ΕΑΓΕ) και άλλων προβλέψεων του Ν.
1268/82.
− Ασυνέχειες, ασυνέπειες, και αντιφάσεις σε επιµέρους ρυθµίσεις, οι οποίες έτσι
αλληλοαναιρούνται ή καθίστανται στην πράξη ανενεργές. Οι πολιτικές ηγεσίες του
Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αυτή µε ελάχιστες (για ένα διάστηµα και σ' ένα πεδίο)
εξαιρέσεις, δεν έχουν καµµιά γραµµή πλεύσης και το κυριότερο, εφαρµόζουν ετερόκλητες,
προσωπικές σε µεγάλο βαθµό και ασύµβατες µεταξύ τους αλλά και µε τη φιλοσοφία της
συνολικής πολιτικής παιδείας της περιόδου 81-83 πολιτικές.
Απ' την άλλη µεριά, το διάστηµα αυτό θα πρέπει να σηµειωθούν ως θετικές, εξ αδρανείας
εξελίξεις, ορισµένες πλευρές της πολιτικής έρευνας την οποία χαράσσει το νεοσύστατο
Υπουργείο

Έρευνας

και

Τεχνολογίας

(δηµιουργία

ερευνητικής

υποδοµής,

αντικειµενοποίηση διαδικασιών, χρηµατοδότηση έρευνας κ.λ.π.). Η πολιτική αυτή
αποτελεί στην ουσία σε µεγάλο βαθµό συνέχεια της σχετικής πολιτικής παιδείας και
έρευνας της περιόδου 81-83 η οποία δεν έγινε δυνατό για διάφορους ενδοκυβερνητικούς
λόγους να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας.
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Το ίδιο διάστηµα, σε συνάρτηση τόσο µε τις παραπάνω εξελίξεις στην παιδεία, όσο και µε το
γενικότερο νοσηρό κλίµα της βαθύτατης κρίσης που διατρέχει ολόκληρο το κοινωνικό σώµα,
τις πολιτικές εκφράσεις του αλλά και αναπόδραστα και τα πανεπιστήµια, ογκούνται σταδιακά
φαινόµενα άκρατου κοµµατισµού, αποµαζικοποίησης, αποδυνάµωσης, απογοήτευσης και
παραίτησης στο φοιτητικό κίνηµα, υποβάθµισης και γραφειοκρατικοποίησης των συλλογικών
διαδικασιών στα πανεπιστηµιακά όργανα και έντονου ατοµισµού και ιδιώτευσης των νέων
πανεπιστηµιακών δασκάλων, οι οποίοι αξιοποιούν απ' το ζωογόνο και δηµιουργικό
περιβάλλον αξιοκρατίας και αρµονικής συνεργασίας που θέλησε να κατοχυρώσει ο Νόµος
Πλαίσιο στα πανεπιστήµια, µόνον και κυρίως, εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες επιταχύνουν
την ανέλιξή τους στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία ή/και τους βοηθούν να αναπαράγουν συνθήκες
µικρών "εδρών" µε την προώθηση ατοµικών ερευνητικών προγραµµάτων.
Πολέµιοι και υπερασπιστές του Νόµου 1268/82 εν τούτοις παραδέχονται το αντικειµενικό
γεγονός της ερευνητικής έκρηξης στο Ε.Μ.Π. ιδιαίτερα και στα ΑΕΙ της περιόδου αυτής, η
οποία συναρτάται αµέσως και καταλυτικά µε την δηµιουργία των προϋποθέσεων ανέλιξης
του νεώτερου δυναµικού τους και µετράται σε επίπεδο ποσοτικής αξιολόγησης µε τη ραγδαία
αύξηση

του

αριθµού

διδακτορικών

διπλωµάτων,

επιστηµονικών

ανακοινώσεων,

δηµοσιεύσεων και µονογραφιών τόσο στο Ε.Μ.Π. όσο και σ' όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Όσοι όµως είχαν την ευθύνη σχεδιασµού και εφαρµογής της συνολικής πολιτικής παιδείας
την περίοδο 81 - 83 εκτιµούν αυτοκριτικά αυτή την εξέλιξη ως την µονοδιάστατη,
µηχανιστική και αποστεωµένη εκδοχή της βασικής ιδέας των δοµικών αλλαγών στην παιδεία,
που ήθελε τα πανεπιστήµια ζωντανά κύτταρα δηµιουργικής συλλογικής δουλειάς ισότιµων
δασκάλων και ερευνητών και σπουδαστών, ανοιχτά στις επιστηµονοτεχνικές και κοινωνικές
εξελίξεις, στα µεγάλα προβλήµατα της κοινότητας, του περιβάλλοντος, της παραγωγής, της
ανάπτυξης και του πολιτισµού και θεµελιακά κύτταρα ριζικού εκδηµοκρατισµού και
εκσυγχρονισµού κάθε τοµέα της δηµόσιας ζωής.

6. Η πολιτική παιδείας, το Ε.Μ.Π. και τα ΑΕΙ την περίοδο 88-90

Οι κύριες όψεις των κρατικών πολιτικών παιδείας την περίοδο 88 - 89 αντικατοπτρίζουν τα
βασικά χαρακτηριστικά πολιτικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της χώρας.
Με άλλα λόγια ατολµία, διπλή γλώσσα, αδιέξοδες θετικές πρωτοβουλίες, επιφυλάξεις,
αµοιβαίες υποχωρήσεις αλλά και υπονοµεύσεις κ.λ.π.
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Η περίοδος της συγκυβέρνησης Ν. ∆ηµοκρατίας και Συνασπισµού και της Οικουµενικής στη
συνέχεια, στο γενικότερο κλίµα, έκπτωσης αξιών και οραµάτων, υποκρισίας και σήψης της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής, των διεθνών εξελίξεων και της βαθύτατης οικονοµικής
κρίσης, διαµορφώνει τις προϋποθέσεις πλασµατικής απάµβλυνσης των αντιθέσεων και στο
χώρο της παιδείας, µε στόχο όχι την επιδίωξη δηµιουργικών διεξόδων, (οι οποίες δεν
ευνοούνται από τις περιστάσεις), αλλά κυρίως την επέκταση των πολυδιάστατων και
πολυσήµαντων συµβιβασµών της εποχής αυτής σ' όλα επίπεδα και στον νευραλγικό και
ευαίσθητο τοµέα της παιδείας, για αποφυγή ή τουλάχιστον καθυστέρηση εκρήξεων µε
απρόβλεπτες και ενδεχοµένως σαρωτικές επιπτώσεις στο εύθραυστο και υπονοµευµένο εκ
γενετής καθεστωτικό σκηνικό.
Η κοινή πρόταση της Οικουµενικής για τα πανεπιστήµια θίγει εν τούτοις µε θετικό τρόπο
ορισµένες δευτερεύουσες µόνο πλευρές των πανεπιστηµιακών προβληµάτων και επιτυγχάνει
την αποδοχή (σε αυτές και µόνο) της µεγάλης πλειοψηφίας της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

7. Η πολιτική παιδείας, το Ε.Μ.Π. και τα ΑΕΙ µετά τον Απρίλιο του '90.

Οι κύριες όψεις των κρατικών πολιτικών παιδείας απ' τον Απρίλιο του 90 και µετά
κυριαρχούνται και υποτάσσονται στον αστερισµό της αντί πάσης θυσίας επιδίωξης µιας
στρεβλά νεοφιλελεύθερης ιδιωτικοποίησης των πάντων, άρα και των πανεπιστηµίων, ως
µηχανιστικό ιδεολογικό και πολιτικό αντίβαρο της χρεωκοπίας των συλλογικοτήτων και των
κοινωνικοποιήσεων του "απεχθούς" πλέον (σε εχθρούς και φίλους) υπαρκτού σοσιαλισµού,
αλλά και των εγχώριων εκδοχών του της περιόδου κυρίως 85-88.
Τα πρώτα µέτρα της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας τα οποία εξαγγέλλονται, απηχούν
σύµφωνα µε αντικειµενικούς και όχι κατ' ανάγκην αντιπολιτευτικούς κριτές, απολιθωµένες,
αυταρχικές και αναχρονιστικές καταβολές και µαρτυρούν την απουσία ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου, έστω και ανατρεπτικού των επιλογών των προηγουµένων κυβερνήσεων.
Ο επαγγελόµενος εκσυγχρονισµός οριοθετείται ασφυκτικά στην επιλογή δηµιουργίας
ιδιωτικών ΑΕΙ ως πανάκειας βελτίωσης της ανώτατης παιδείας µας, µε την ανάπτυξη
"άµιλλας" και "ανταγωνισµού" προς τα περίπου "κατάπτυστα" δηµόσια.
[Ο υπογραφόµενος θα ήθελε εδώ (εν παρενθέσει) και παρά τα όσα ήδη επιχείρησε κριτικά να
διατυπώσει παραπάνω, να υποστηρίξει ότι ουδέποτε το Ε.Μ.Π. και τα πανεπιστήµιά µας (σε
σχέση πάντα µε τις κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας και την γενικότερη κοινωνικοοικονοµική
και πολιτική κατάσταση της χώρας) βρισκόταν σε καλύτερο σηµείο από άποψη εκπαίδευσης
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και έρευνας, και κατά τη γνώµη του, οι περιφερόµενοι στα µέσα µαζικής επικοινωνίας
κινδυνολόγοι έως καταστροφολόγοι κατήγοροι της ποιότητας των πανεπιστηµίων µας, είτε
δεν είχαν και δεν έχουν καµµιά απολύτως σχέση µε αυτά, (και αναµασούν απλώς γοητευτικές
κατά την κρίση τους και του συρµού σήµερα κατεδαφιστικές κριτικές για κάθε τι το δηµόσιο
και το κοινωνικό, άρα και για τα δηµόσια πανεπιστήµια), ή στην καλύτερη περίπτωση είναι
µέλη του διδακτικού προσωπικού τους που προτιµούν να βρίσκονται συχνότερα στη δεύτερη
καθηγητική τους θέση σ' ένα πανεπιστήµιο του εξωτερικού ή στην κύρια και προφανώς
εξαιρετικά καλύτερα αµοιβόµενη ελευθεριοεπαγγελµατική ή κυβερνητική τους απασχόληση
και γι' αυτό µεγαλοποιούν οριακές προσωπικές τους εµπειρίες και εκτιµήσεις, τις οποίες και
απολύτως αντιεπιστηµονικά και ατεκµηρίωτα συλλήβδην γενικεύουν. Κλείνει η παρένθεση.]
Έτσι το 1990, έτος της µαθηµατικά προδιαγραµµένης, στο συγκεκριµένο πολιτικοκοινωνικό
κλίµα της χώρας µας ανόδου της συντηρητικής ή φιλελεύθερης (όπως η ίδια αρέσκεται να
αποκαλείται) παράταξης στην εξουσία, (χωρίς προφανώς να θεωρούµε τις υπόλοιπες ως κατ'
ανάγκην προοδευτικές), σηµειώθηκε µία άνευ προηγουµένου έκρηξη στη διαφηµιστική
δαπάνη των κάθε φύσης και τύπου επαγγελµατικών σχολών, "κολλεγίων" "εκπαιδευτικών
οργανισµών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης", αγγλόφωνων "πανεπιστηµίων" συνδεδεµένων ή
µη µε "πανεπιστήµια" του εξωτερικού ή και καθαρόαιµων παραρτηµάτων ξένων
πανεπιστηµίων. Τα "εκπαιδευτήρια" αυτά, (εκτός των αναγνωρισµένων απ' το δηµόσιο
τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών), δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τα γνωστά µας εµπορικά
εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, µεταµφιεσµένα κατά το δοκούν για να απολαύσουν τα
(σύµφωνα µε τις προγραµµατικές επαγγελίες της συντηρητικής κυβέρνησης αλλά και τις
αυτάρεσκες και αλαζονικές βεβαιότητες της κοµµατικής νεολαίας της), προσδοκώµενα
βέβαια επιχειρηµατικά κέρδη, µε την έξω και πέρα απ' τους περιορισµούς του Συντάγµατος
θεσµοθέτηση, ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα ιδιωτικών πανεπιστηµίων.
Άρκεσε και µόνο η σε πολλούς τόνους και ύφη εκδήλωση της πολιτικής βούλησης για την
ιδιωτικοποίηση και της ανώτατης παιδείας το 1990 για να επενδυθούν σε καταιγισµό
συνηθέστατα παραπλανητικών διαφηµίσεων πάνω από 215 δις δρχ., δηλαδή 141%
περισσότερα χρήµατα απ' ότι το 1989, από περίπου 100 εµπορικές εκπαιδευτικές
επιχειρήσεις.
Αν ληφθεί υπ' όψη ότι κάθε φερόµενη ως "πανεπιστήµιο" ιδιωτική εµπορική επιχείρηση
δαπάνησε σε διαφήµιση συνήθως πάνω από 50 εκατοµµύρια (ως και 110 εκατ.) το 1990, µε
µόνη την εκδήλωση των προθέσεων της κυβέρνησης, χωρίς την ασφάλεια µιας σαφούς
νοµοθετικής ρύθµισης (και παρά τα τεκµηριωµένα πυρά όλων όσων θεωρούσαν και θεωρούν
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ότι

για

λόγους,

ερευνητικούς,

παιδαγωγικούς

και

γενικότερα πολιτισµικούς

και

οικονοµικοκοινωνικούς µία τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολυδιάστατα, ακόµη και επιχειρηµατικά
αρνητική), καθίσταται απολύτως φανερό ότι το δέλεαρ των πολλαπλάσιων κερδών απ' την
πιθανή πελατεία της ετήσιας δεξαµενής των 150.000 αποτυχόντων στα ΑΕΙ λειτούργησε και
λειτουργεί ως αξιόπιστο κίνητρο για την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και δυναµική στήριξη
της πολιτικής ιδιωτικοποίησης της ανώτατης παιδείας.
Πιο αναλυτικά τώρα :
Με βάση τα στοιχεία της περιόδου Σεπτέµβριος 89 - Σεπτέµβριος 90, (πηγή Media Services
Καθηµερινή), στην κατάσταση προϊόντων µε βάση τη διαφηµιστική τους δαπάνη σε
τηλεόραση, περιοδικά, εφηµερίδες και ραδιόφωνα, τις πρώτες πέντε θέσεις, αλλά και την
όγδοη, την δέκατη, ενδέκατη και δωδέκατη, την δέκατη πέµπτη, την δέκατη όγδοη, την
εικοστή έβδοµη και εικοστή όγδοη, την τριακοστή, την τριακοστή τρίτη, την τριακοστή έκτη
και την τριακοστή έβδοµη καλύπτουν "εκπαιδευτικοί οργανισµοί" µε άµεση ή έµµεση σχέση
µε την επαγγελόµενη ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Τα προϊόντα της έκτης και της έβδοµης
θέσης (γάλατα ευρύτατης κατανάλωσης), είναι ενδεικτικό ότι καλύπτουν διαφηµιστική
δαπάνη της τάξης του ενός τρίτου µόνο, εκείνων, των προϊόντων της πρώτης θέσης (οµάδα
σχολών), ενώ η διαφηµιστική δαπάνη του πλέον πολυδιαφηµισµένου αυτοκινήτου καλύπτει
την εικοστή πρώτη θέση και των τραπεζικών και κρατικών οµολόγων (τα οποία λόγω της
οικονοµικής συγκυρίας πραγµατοποίησαν το χρόνο αυτό υπερβολική διαφήµιση), καλύπτουν
µόνο την τριακοστή πρώτη και τριακοστή όγδοη θέση αντίστοιχα, όντας της τάξης της µισής
διαφηµιστικής δαπάνης σε σχέση µε εκείνη κάθε καλούµενου ιδιωτικού "πανεπιστηµίου" του
πίνακα.
Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ, τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την αιώνια
αξία των τριών θεµελιακών χαρακτηριστικών της στρεβλής εξέλιξης και "ανάπτυξης" της
ελληνικής κοινωνίας δηλ της µυθικής υπερτίµησης : της ατοµικής ιδιοκτησίας στη γη και την
οικοδοµή,

του

πτυχίου

(της

οποιασδήποτε)

ανώτατης

σχολής,

καθώς

και

του

κατασκευαστικού µονόδροµου της αντιπαροχής. Και είναι τουλάχιστον απορίας άξιο πως οι
εκσυγχρονιστικές δυνάµεις οι οποίες προφανώς υπάρχουν και στην "συντηρητική" παράταξη
δεν εµπόδισαν την από κάθε πλευρά ανερµάτιστη πολιτική της εξαγγελίας ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστηµίων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τουλάχιστον την
Ευρωπαϊκή εµπειρία.
Γιατί π.χ. στις 11 Μαΐου του 1990 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου στην οποία συµµετέχουν, υιοθέτησε µεταξύ άλλων µε την απόφαση/πόρισµα 945
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για την χρηµατοδότηση της ανώτατης παιδείας και της έρευνας και την αντικειµενική
διαπίστωση ότι: "Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες τα ιδιωτικά πανεπιστήµια είναι
εξαίρεση και τείνουν ν' απορροφηθούν απ' το δηµόσιο τοµέα καθώς όλο και περισσότερο
εξαρτώνται από δηµόσιους πόρους".
Και αν τούτο συµβαίνει σε από κάθε άποψη ολοκληρωµένες αστικές δηµοκρατίες µε µακρά
παράδοση οµαλής λειτουργίας του καπιταλισµού και της οικονοµίας της αγοράς, γιατί εµείς
θα έπρεπε να προσχωρήσουµε στην τείνουσα να εκλείψει εξαίρεση, όταν οι πάντες γνωρίζουν
αλλά και µέµφονται µε ισχυρά επιχειρήµατα την "δανειοβόρα", "κερδοσκοπική",
"αναχρονιστική", "οικογενειακή", "µεταπρακτική" συνήθως και "αρπακτική" πολλές φορές
ιδιωτική πρωτοβουλία και µάλιστα σε πεδία της παραγωγής και της εµπορίας σαφώς λιγότερο
ευαίσθητα, νευραλγικά και κρίσιµα απ' την στρατηγικής σηµασίας κοινωνική, οικονοµική και
πολιτισµική επένδυση της παιδείας και της έρευνας. (Ρόκος, 1991γ)
Τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µια καταλυτικής σηµασίας µεταλλαγή του ΕΜΠ και των
ΑΕΙ της χώρας ως αναπόδραστη συνέπεια τόσο της πλήρους ανυπαρξίας εθνικής στρατηγικής
για την παιδεία σε όλες τις βαθµίδες και ιδιαίτερα για τα πανεπιστήµια ως πολύτιµου
δηµόσιου αγαθού ελεύθερης διδασκαλίας και έρευνας και αξιόπιστου θεµέλιου της
ολοκληρωµένης (κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής) ανάπτυξης, όσο και της ραγδαία
αυξανόµενης παρέµβασης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα εκπαιδευτικά
πράγµατα των κρατών-µελών µε την διαφορική χρηµατοδότηση ερευνητικών πεδίων και την
κυρίαρχη στρατηγική την οποία αποπνέουν οι Λευκές Βίβλοι για την Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση και την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση.
Παρατηρούνται σηµαντικές θετικές εξελίξεις σε ορισµένα πεδία χρηµατοδοτούµενης έρευνας
στα πεδία των τεχνολογιών αιχµής, αλλά και διαµορφώνονται συνθήκες: για ανάπτυξη
πανεπιστηµιακών τµηµάτων και τοµέων διαφορετικών ταχυτήτων, για υποβάθµιση των
γνωστικών πεδίων που δεν ευνοούνται απ' το όραµα της Ε.Ε. για την "κοινωνία της
πληροφορίας", για υποτίµηση της διδασκαλίας σε σχέση µε την έρευνα, για "αναγνώριση και
πιστοποίηση ικανοτήτων εκτός του κρατικού εκπαιδευτικού συστήµατος για λόγους
ευελιξίας" κ.λ.π.

8. Συµπεράσµατα - Προτάσεις

 Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει µε σαφήνεια η σχέση των κρατικών
πολιτικών παιδείας, (ή και της ανυπαρξίας τους) όχι µόνο µε τους γενικότερους ιδεολογικούς,
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φιλοσοφικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς προσανατολισµούς των δυνάµεων που βρίσκονται
στην κάθε φορά εξουσία, αλλά και µε το συνολικό κλίµα και τις εγγενείς αδυναµίες και
δυσπλασίες της δηµόσιας ζωής, τους ευρύτερους εξωγενείς επηρεασµούς και το επίπεδο και
την ποιότητα της κοινωνικής δυναµικής, όπως αυτά διαµορφώνονται και αλληλεπιδρούν στις
συγκεκριµένες συνθήκες βαθειάς οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής κρίσης.
Έτσι η καλλιέργεια εσωπανεπιστηµιακών αξιών και δεοντολογιών στο Ε.Μ.Π. και τα άλλα
ΑΕΙ, σε πλήρη αναντιστοιχία µε τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες, πρακτικές και συµπεριφορές
φαίνεται να αποτελεί όλο και περισσότερο ουτοπική προς το παρόν τουλάχιστον επιδίωξη.
 Οι µικροκοµµατικές διαµάχες και αντιπαλότητες στο πλαίσιο του φοιτητικού κινήµατος,
είχαν και έχουν εξ' ίσου αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της παιδείας και της έρευνας στη
χώρα µας µε την συνολική κατάσταση και ποιότητα της πολιτικής και δηµόσιας ζωής και
καµµιά "αφ' υψηλού" κριτική, µέσα και έξω απ' τα κατεστηµένα κόµµατα, δεν µπορεί να είναι
αξιόπιστη όταν αποµονώνει οριακά ή αιχµιακά φαινόµενα τα οποία εξελίσσονται στο χώρο
της παιδείας µας από τις γενεσιουργές αιτίες τους στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό
γίγνεσθαι της χώρας, τα οποία άλλωστε και καθορίζουν το αξιακό σύστηµα κάθε θεσµού.
Οι αφοριστικοί του συρµού κριτικοί των πανεπιστηµιακών µας πραγµάτων, είτε ως
απολογητές της ιδεολογίας της άκριτης πρόσδεσης των Α.Ε.Ι. στα κάθε φορά εξωγενή
ενδιαφέροντα των συγκυριακών αναγκών των πλέον κερδοφόρων τοµέων της βιοµηχανίας, ή
ως οπαδοί της πρόσκαιρης επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας και της ετεροκαθορισµένης
ανάπτυξης εκείνων των τµηµάτων (και συνακόλουθα εκείνων των πεδίων έρευνας και
διδασκαλίας) του Ε.Μ.Π. και των ΑΕΙ τα οποία θα ελκύουν κάθε φορά προνοµιακά τις
χρηµατοδοτήσεις της Ε.Ε. και του ιδιωτικού τοµέα, φαίνεται ότι παραγνωρίζουν την
βαθύτερη ουσία της φύσης, του ρόλου και της συµβολής ενός σύγχρονου πανεπιστηµίου στην
ολοκληρωµένη

επιστηµονοτεχική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη µιας

χώρας.
Γιατί ένα πανεπιστήµιο π.χ. µε εξαιρετικά αναπτυγµένα τα τµήµατα ∆ιοίκησης των
Επιχειρήσεων,

Πληροφορικής,

Ηλεκτρονικών

Μηχανικών,

και

Marketing

(λόγω

συγκυριακών, χρηµατοδοτήσεων) και σε πλήρη υποβάθµιση, καχεξία και ερευνητική
απονέκρωση άλλα τµήµατα, όπως των Μαθηµατικών, της Φυσικής, της Φιλοσοφίας, της
Κοινωνιολογίας κ.λ.π. δεν είναι στην πράξη πανεπιστήµιο µε την έννοια της
αυτοπροσδιορισµένης, ισότιµης, δηµιουργικής και διεπιστηµονικής αλληλεπίδρασης και
ολοκλήρωσης της διδακτικής και ερευνητικής διαδικασίας στην αναπαραγωγή και το
κυριότερο στην παραγωγή νέας γνώσης.
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 Η όλο και περισσότερο επικρατούσα σήµερα σ' όλον τον κόσµο πλέον, (ιδιαίτερα µετά την
κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού) τάση, ετεροβαρούς ανάπτυξης της παιδείας και της
έρευνας µε την ιδιοποίηση δηµόσιων και κοινωνικών πόρων µέσα και απ' την
δορυφοροποίηση ορισµένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων ως προς τους δυναµικά
αναπτυσσόµενους οµόλογους κλάδους της βιοµηχανίας και της παραγωγής, όσο και αν εκ
πρώτης όψεως φαίνεται (και είναι αναµφίβολα σε κάποιο βαθµό) θετική εξέλιξη στην
κατεύθυνση της προόδου της επιστήµης και της τεχνικής, αν συνοδεύεται (όπως στην πράξη
συµβαίνει) µε ταυτόχρονη στασιµότητα, αδιαφορία και εγκατάλειψη τοµέων της βασικής
έρευνας, της διδασκαλίας, των κοινωνικών επιστηµών και των επιστηµών του ανθρώπου, θ'
αποδειχθεί µακροπρόθεσµα εξόχως αρνητική ως και καταστροφική για το θεσµό του
Πανεπιστηµίου γενικότερα.
 Τα θέµατα χρηµατοδότησης γενικότερα της ανώτατης παιδείας και της έρευνας στο
πλαίσιο της ανάγκης, σύµµετρης, αρµονικής και ολοκληρωµένης συµβολής των
πανεπιστηµίων για την βέλτιστη αντιµετώπιση των πολυδιάστατων, πλανητικής κλίµακας και
σηµασίας προβληµάτων της ανθρώπινης κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης,
πρέπει ν' αποτελέσουν αντικείµενο διεξοδικής διεπιστηµονικής έρευνας και πλήρως
τεκµηριωµένων πολιτικών αποφάσεων, σε πανεπιστηµιακό, εθνικό αλλά και υπερεθνικό
επίπεδο. Και το Ε.Μ.Π. µε την στρατηγική του απόφαση ανάπτυξης ∆ιατµηµατικών
∆ιεπιστηµονικών

Προγραµµάτων

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

βρίσκεται

στη

σωστή

κατεύθυνση.
 Με δεδοµένη την ποιότητα του δηµόσιου, κοινωνικού και πολιτικού χώρου στην Ελλάδα
σήµερα και τις απαισιόδοξες γενικότερα προοπτικές στις συνθήκες βαθειάς κοινωνικής,
οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής κρίσης, η όποια θετική και δηµιουργική υπέρβαση
και αναστροφή της αρνητικής πορείας, µπορεί να θεµελιωθεί, να στηριχθεί και να επιδιωχθεί
και στο χώρο των πανεπιστηµίων µε την αναζωογόνηση της κοινωνικής δυναµικής, τον
απαγίδευτο από σκοπιµότητες διάλογο, την ουσιαστικοποίηση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ
και την ανάληψη της πλήρους αυτοδιαχείρισης τους από ένα ωριµότερο απ' το σηµερινό
πανεπιστηµιακό κίνηµα.
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η γνώµη του υπογράφοντος είναι ότι "τα κάστανα απ' τη
φωτιά" και "το φίδι απ' την τρύπα" πρέπει και µπορούµε να τα βγάλουµε εµείς οι
πανεπιστηµιακοί, µε την υπευθυνότητα, τη φαντασία, την πολλή δουλειά και την κοινωνική
µας ευθύνη.
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Γιατί το πανεπιστήµιο, πιο πολύ από δηµόσιος είναι κοινωνικός θεσµός και οι φορείς του,
δάσκαλοι και φοιτητές νοµιµοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλον αλλά και υποχρεούνται
να τον καταστήσουν αξιόπιστη πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας για έναν λιγότερο ζοφερό κόσµο
και για µία πιο αξιοβίωτη ζωή στον πλανήτη µας.
Και το Ε.Μ.Π. µε όλες τις αναπόδραστες στις σηµερινές συνθήκες κενού πολιτικής και
κοινωνικής δυναµικής αδυναµίες και αντιφάσεις του πορεύεται αυτό το δρόµο.
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