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Προλεγόµενα 
Το κείµενο αυτό γράφτηκε στα τέλη του 1984 και πήρε την τελική του µορφή τον Ιούνιο του 1985 
που παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου που οργάνωσε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
(Φιλοσοφική Σχολή) µε θέµα «Μετάβαση στο Σοσιαλισµό. Απ' τη Θεωρία στην Πράξη», στα 
Χανιά. 
Έτσι, αντικειµενικά, χρονικά και ιδεολογικοπολιτικά, θα πρέπει να συσχετισθεί µονοσήµαντα και να 
περιορισθεί στις τότε συγκεκριµένες συνθήκες και προοπτικές, που ήταν σαφώς θετικότερες απ' τις 
σηµερινές. 
Στο συνέδριο αυτό πήρε µέρος µε εισήγηση του ο δάσκαλος µας και σύντροφος Σάκης 
Καράγεωργας, µε τον οποίο είχα την τιµή και την ακριβή τύχη να µοιραστώ µετά την αποφυλάκιση 
του απ' τα δεσµωτήρια της δικτατορίας, ατελείωτες ώρες πολυτίµων συζητήσεων και 
προβληµατισµών για την δοµική αλλαγή που είχε ανάγκη το ελληνικό πανεπιστήµιο. 
Τις πρώτες κοινές θέσεις υπογράψαµε, (µαζί και µε τον Μ. Παπαθωµόπουλο), µε άρθρο των τριών 
(στις αρχές της µεταπολίτευσης, στο Κυριακάτικο Βήµα), που προκάλεσε έντονη απάντηση του Γ. 
Κουµάντου και ανταπάντηση των τριών. 
Το κείµενο αυτό, ανεξάρτητα από δευτερεύουσας φύσης επιφαινόµενα, κινείται στο πλαίσιο αυτών 
των θέσεων. 
Η τελευταία συνεργασία µας µε τον Σ.Κ. σε πανεπιστηµιακά θέµατα ήταν το 1983, όταν, µαζί και µε 
το Ν. Πετραλιά και τον Κ. Βεργόπουλο ετοιµάσαµε, µε την κύρια ευθύνη και συµβολή του Σάκη 
Καράγεωργα, το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για το Αττικό Πανεπιστήµιο, που αν και 
εγκρίθηκε το 83, απ' το (τότε), Εθνικό Συµβούλιο Ανωτάτης Παιδείας, δεν προωθήθηκε µέχρι 
σήµερα απ' την Κυβέρνηση.  
Το Αττικό Πανεπιστήµιο, πεδίο διεπιστηµονικής κι ολοκληρωµένης προσέγγισης, µελέτης, κι 
έρευνας, των αντικειµενικά πολύπλοκων σηµερινών προβληµάτων της κοινωνίας µας, της 
τεχνολογίας και της ανάπτυξης, το οφείλουµε όλοι µας στο Σάκη Καράγεωργα, και πρέπει, 
συστηµατικά, ενωτικά και δηµιουργικά, να εργασθούµε για την πραγµατοποίησή του. 

18.2.87 
∆.Ρ. 

 
Εισαγωγή 
Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η απόπειρα αποτίµησης της προσπάθειας ριζοσπαστικής 
θεσµικής αλλαγής στα πανεπιστήµια, ως µιας απ' τις θεµελιακές (κατά τη γνώµη του υπογράφοντος) 
προϋποθέσεις για τον βαθύ µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας, αλλά κι ως πεδίου 
δοκιµασίας συγκεκριµένων ιδεολογικών, κοινωνικών και πολιτικών στάσεων, αντιλήψεων και 
συµπεριφορών, όλων των πολιτικών δυνάµεων που υπερασπίζονται ή µάχονται την κοινωνική 
αλλαγή. 
Η ανάλυση αυτή επιχειρεί να συµβάλει σ' ένα δηµιουργικό διάλογο, αντικειµενικά συναγωνιστικών 
ή ανταγωνιστικών οπτικών, να µας αποστασιοποιήσει κατά το δυνατόν από υπαρκτές αλλά και 
περιστασιακά διογκούµενες, ή στρεβλά µεγεθυνόµενες ενίοτε, συναισθηµατικοπολιτικές φορτίσεις 
και δεσµεύσεις και σ' ένα κλίµα ψύχραιµης επιστηµονικής προσέγγισης, να κρίνει τελικά την 
αξιοπιστία, το βεληνεκές και την προοπτική τόσο των "ιδιαίτερων" διακηρύξεων αρχών, όσο και 
των πολιτικών µεθόδων και πρακτικών, µε τις οποίες κάθε πολιτική δύναµη, κάθε οµάδα πολιτών 
και κάθε πολίτης, µετατρέπουν στις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες, τη θεωρία τους σε πράξη. 
Μια υπαινικτική λοιπόν ιστορική αναφορά ως αρχή, που µπορεί βέβαια ν' αναγνωσθεί µε 
πολυδιάστατο τρόπο και σε διαφορετικά επίπεδα απ' όλους. µας. 
 

                                                           

∗ Παρουσιάσθηκε στο Επιστηµονικό Συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το 
οποίο έγινε στα Χανιά το 1985. ∆ηµοσιεύθηκε στο «Μνήµη Σάκη Καράγιωργα», Τιµητικό Τόµο του 
Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα, 1988. 
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Ο Νόµος 1268/8 2 για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. σφραγίζει µε σαφήνεια µια αποφασιστική 
τοµή στην ιδεολογική7 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 κι αρνητικά:  
- η εγχάραξη κι αναπαραγωγή της άρχουσας ιδεολογίας, 
- η στέρηση, η καταπίεση κι εκµετάλλευση του εκτός τακτικών καθηγητών διδακτικού 

προσωπικού, 
- η περιθωριοποίηση, ή στην καλύτερη περίπτωση η παθητική στάση των φοιτητών. 
Στο πλαίσιο αυτό η εκλογή προοδευτικού κι άξιου καθηγητή χωρίς αναξιοπρεπείς διαδικασίες, ή η 
µη δίωξή του σε κρίσιµες για τον τόπο στιγµές, αποτελούσε οριακό, αξιοπρόσεκτο κι εξαιρετικά 
σπάνιο (αν όχι αδύνατο να συµβεί) φαινόµενο. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι ακόµη και η εθνική αντίσταση κατά της γερµανικής κατοχής 
αναγνωρίσθηκε µόλις πρόσφατα απ' την κυβέρνηση της αλλαγής, ενώ αντίθετα οι δοσίλογοι και οι 
συνεργάτες των κατακτητών, πολλές φορές πήραν µέρος στην άσκηση κάθε φύσης πολιτικής 
εξουσίας από τον εµφύλιο πόλεµο και µετά.  
Ακόµα, η δηµιουργική δουλειά των φοιτητών, η συνεργασία δασκάλων και φοιτητών, η ελεύθερη 
έρευνα κι η σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την κοινότητα, την ανάπτυξη και την παραγωγή 
αποτελούσε, απλά και µόνο όταν συνέβαιναν µια περιστασιακά ανεκτή, ιδιορρυθµία του 
συστήµατος.  
Στις συνθήκες αυτές σφυρηλατήθηκαν ιδεολογικοπολιτικοί δεσµοί όλων των προοδευτικών 
πανεπιστηµιακών, επιστηµονικών, κοινωνικών και πολιτικών φορέων και µέσα από κοινές 
αναλύσεις, επεξεργασίες κι εκτιµήσεις, αλλά και κοινούς αγώνες πρόκυψε 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 στα Πανεπιστήµια πριν την ψήφιση κι 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 δυνάµεων της συντήρησης και της αντίδρασης. 
4. Τη στάση της παραδοσιακής αριστεράς και 
5. Την κατάσταση στα Α.Ε.Ι. σήµερα. 

 
1. Η κατάσταση στα Πανεπιστήµια, πριν την ψήφιση κι 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 Ανώτατων 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 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 κι αντιδραστικές κοινωνικές δυνάµεις που µονοπώλησαν µε µικρά 
διαλείµµατα την εξουσία στην Ελλάδα µετά τον αγώνα για την ανεξαρτησία, ο µεταπρατικός ρόλος 
της άρχουσας τάξης, κι 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 κι εξασφάλιση 
µιας επίζηλης θέσης στη δηµόσια διοίκηση , όταν βέβαια συνέτρεχαν ταυτόχρονα κι άλλοι πολύ πιο 
σοβαροί λόγοι, όπως π.χ. ύπαρξη "πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων", σχέση εξάρτησης µε 
τους κοµµατάρχες της δεξιάς κ.λ.π. 
Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, την ατροφική πολιτική ζωή, τις αλλεπάλληλες ήττες της αριστεράς 
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(αρκεί να σηµειωθεί εδώ, ότι η Εθνική Αντίσταση  που ο κύριος κορµός της ήταν το ΕΑΜ και ο 
ΕΛΑΣ, αναγνωρίσθηκε µόλις πρόσφατα απ' την κυβέρνηση της αλλαγής, ενώ οι δοσίλογοι κι οι 
συνεργάτες των κατακτητών, όχι µόνο δεν τιµωρήθηκαν ποτέ, αλλά κυριάρχησαν, ιδιαίτερα στα 
χρόνια της δικτατορίας 1967-1974, στο "πολιτικό" προσκήνιο), το πανεπιστήµιο έγινε θερµοκήπιο 
ανάπτυξης ενός τύπου καθηγητή, µακρυά απ' το λαό και την κοινωνία, αρεστού στην άρχουσα τάξη, 
έτοιµου να υποταχθεί στις θελήσεις της και να χειροκροτήσει τις επιλογές της, στον οποίο κι 
εκχωρήθηκε ως αντιπαροχή, η παντοδυναµία της "Έδρας", η εξουσία αναπαραγωγής του, η 
δυνατότητα προνοµιακής εξωπανεπιστηµιακής επαγγελµατικής απασχόλησης κ.λ.π. 
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 ν' 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 κι ονοµάσθηκε Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό, και το 
οποίο, είχε, σε σχέση και µε τη "σπάνιδα" των καθηγητών και την δυστοκία αναπαραγωγής τους, 
αλλά κι αναλάµβανε, όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι του διδακτικού κι 
ερευνητικού έργου. 
Το στρώµα αυτό του διδακτικού προσωπικού, (πέρα απ' τους "εκλεκτούς" ή τους γόνους 
καθηγητών, που περνούσαν απ' αυτό τυπικά, ως προθάλαµο για την σίγουρη καθηγεσία) βίωσε για 
µια µακριά περίοδο την αφόρητη καταπίεση του καθηγητικού κατεστηµένου, αλλά και την στυγνή 
του εκµετάλλευση, µια που ο νέος πανεπιστηµιακός δάσκαλος, δούλευε ταυτόχρονα, και στο 
τεχνικό ή δικηγορικό ιδιωτικό γραφείο του καθηγητή αντίστοιχα, ή φορτωνόταν πέρα απ' τις 
ασκήσεις, άτυπα, χωρίς καµία αναγνώριση και παράνοµα, το σύνολο των διδακτικών υποχρεώσεων 
του καθηγητή, για να µπορεί αυτός ανενόχλητος να επιδίδεται στο κύριο, και µε καθηγητικό τίτλο, 
επάγγελµά του. Όντας δε, αντικειµενικά κι από άποψη ηλικίας, πλησιέστερα στους φοιτητές, άρχισε 
να συνειδητοποιείται πολιτικά και κοινωνικά µε γοργούς ρυθµούς κι ένα µεγάλο µέρος του, 
συµπαρατάχθηκε ενεργά µε τους φοιτητές απ' τις πρώτες τους εξεγέρσεις, τα χρόνια της 
δικτατορίας. 
Μετά τη µεταπολίτευση, το Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό, συνεργάζεται στενά µε τους 
φοιτητές και την συλλογική τους έκφραση, την ΕΦΕΕ, κι 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 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 κι 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" κι άξιους επιστήµονες. Ήταν αντικειµενικά, 
φυσική αναπαραγωγή του σώµατος των καθηγητών, που ενώ συνήθως ικανοποιούσαν τα ρουσφέτια 
των ισχυρών κάθε εξουσίας, έδιναν από καιρού εις καιρό, για να τηρήσουν στοιχειώδη προσχήµατα, 
διέξοδο - χωρίς να απειλούνται - 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 µετά την µεταπολίτευση, 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 κι αν φανεί περίεργο) 
αντιστασιακών, φοιτητών, σε θέσεις επιστηµονικού διδακτικού προσωπικού και µάλιστα ιδιαίτερα 
από καθηγητές που δεν φηµίζονταν για την προοδευτικότητά τους. 
Έτσι το Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆.Π.) γίνεται απ' τα πράγµατα, ως συγκροτηµένος 
φορέας νέων πανεπιστηµιακών δασκάλων αλληλέγγυος µε το Φοιτητικό Κίνηµα, δύναµη αλλαγής 
στο Πανεπιστήµιο, όσο κι αν, όχι µόνο το καθηγητικό κατεστηµένο, αλλά και µερικοί άξιοι, και 
δηµοκρατικοί καθηγητές που είχαν διωχθεί απ' τη δικτατορία κι επέστρεψαν το '75 στα 
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πανεπιστήµια, του καταλόγιζαν, 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, τόσο το φοιτητικό όσο και το κίνηµα του Επιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού και των 
δηµοκρατικών καθηγητών. 
Οι προτάσεις του Τ.Ε.Ε., που συζητιούνται ευρύτατα µέσα κι 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 κι οι αντίστοιχες προτάσεις του Κ.Κ.Ε., του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού, αλλά κι οι 
απόψεις µεγάλης µερίδας της επιτροπής των Πρυτάνεων που συγκρότησε η Νέα ∆ηµοκρατία, 
βρίσκονται στο ίδιο µήκος κύµατος, γιατί είναι πια κοινός τόπος, ότι πρέπει να ξεκινήσει ο 
Εκδηµοκρατισµός κι Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Παιδείας µας. 
Η Νέα ∆ηµοκρατία όµως, δέσµια αντίρροπων δυνάµεων, αρνείται ακόµη και τον στοιχειώδη 
εκσυγχρονισµό που εισηγούνται τα προοδευτικότερα στελέχη της και κατολισθαίνει τελικά προς τον 
σκοταδισµό, που εκφράζει το κυρίαρχο ρεύµα της. εξαντλώντας τα περιθώρια και τις προοπτικές 
της στον αυταρχικό Νόµο 815 για τα πανεπιστήµια. 
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα παραλύουν κι 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, κι ιδιαίτερα απ' το 1972 κι εδώθε, οι φοιτητές κι η νεολαία, το 
ζωντανότερο και καθαρότερο κοµµάτι άλλωστε κάθε λαού, χωρίς εξαρτήσεις και συντεχνιακές 
λογικές, αποτελούν την πρωτοπορία και την συνείδηση της πάλης αυτής, συνεχίζοντας τους αγώνες 
των συναδέλφων τους των αρχών της δεκαετίας του '60 στην Ελλάδα (που είναι τώρα δίπλα τους ως 
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και µέλη των επιστηµονικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων που 
συµπαρατάσσονται για διαρθρωτικές αλλαγές στην παιδεία και τον βαθύ κοινωνικό 
µετασχηµατισµό). 
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 ανακύπτουν στην µαζικότητα και την 
κοινή τους δράση, είναι σταθερά, η βάση κι η εγγύηση για την πρόοδο και για την αλλαγή. 
 
2. Η βασική αντίληψη και φιλοσοφία του Νόµου 1268/82 για τη Λειτουργία των 

Α.Ε.Ι. 
 
Τον Ιούλιο του 1982 η Εθνική Αντιπροσωπεία ψήφισε το νόµο 1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία 
των Α.Ε.Ι. 
Η βασική αντίληψη που διατρέχει το πνεύµα και το γράµµα του ν.1268/82, επιχείρησε να συνθέσει 
δηµιουργικά: 
- την εφαρµογή στα πανεπιστήµια των θεµελιακών αρχών της συµµετοχής, 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 βρίσκεται σήµερα στην εξουσία, τις  συµµερίζονται 
ιδεολογικά, ή σε θεωρητικά τουλάχιστον επίπεδα, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, όχι 
µόνο τα κόµµατα της κοµµουνιστικής αριστεράς, αλλά κι ευρύτερες (ακόµα και 
συντηρητικές), πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες αντιλαµβάνονται 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, που εικονογραφούσε αξιόπιστα, σ' επίπεδο δοµών και λειτουργιών, 
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ποιότητας σπουδών και έρευνας, και σχέσεων διδασκόντων-διδασκοµένων, την πλήρη 
χρεοκοπία στις συγκεκριµένες συνθήκες, τόσο του αντικειµενικά αναχρονιστικού 
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου του 1932, όσο και των συµπληρωµατικών σχετικών 
νοµοθετικών ρυθµίσεων, που κατοχύρωναν ψευδεπίγραφα, ως δήθεν συνταγµατική επιταγή, 
την απόλυτη εξουσία του σώµατος των τότε τακτικών καθηγητών στη δουλειά, ζωή και 
δράση των πανεπιστηµίων µας,  

- την συγκεκριµένη βούληση δασκάλων και φοιτητών να συµβάλουν επιτέλους, µε θετικό 
τρόπο, στο ξεπέρασµα των παληών αντιθέσεων και πολώσεων που 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 κι 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 
κι αναµενόµενη λυσσαλέα - αντίδραση του, (σηµαντικότερου απ' το πολιτικό κι οικονοµικό, στην 
Ελλάδα, κοινωνικού) κατεστηµένου των τακτικών καθηγητών, όσο κι η επιστράτευση απ' τις 
συντηρητικές πολιτικές δυνάµεις, για να πλήξουν την αλλαγή στα πανεπιστήµια, των ερεισµάτων 
της αντίδρασης 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 κι 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 κι άξιους, καθηγητές των Α.Ε.Ι., που (ακόµη και διαφωνώντας 

µε επιµέρους σηµεία του νόµου), ήταν έτοιµοι κι ώριµοι ιδεολογικά, ν' απεµπολήσουν για το 
καλό των πανεπιστηµίων µας, τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά προνόµια που 
εξασφάλιζε για το σώµα τους η αυταρχική κι εξουσιαστική µέχρι το '82 δοµή της Ανώτατης 
Παιδείας µας, και να στηρίξουν την αλλαγή, 

- µε όλα τα κόµµατα χωρίς αποκλεισµούς,  
- µε δασκάλους και φοιτητές όλων των πανεπιστηµίων της χώρας σε µεγάλες συγκεντρώσεις 

τους, 
επιχειρήθηκε στις δοσµένες συνθήκες, να διαµορφώνονται κάθε στιγµή, κι όλο πιο σταθερά, οι 
ευρύτερες δυνατές συσπειρώσεις, που θα στήριζαν µε την ώριµη επιλογή, την ευθύνη και τη δράση 
τους, τη διαρθρωτική αλλαγή στην παιδεία, την οποία ο Πρωθυπουργός, τόσο ως αρχηγός της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης το ∆εκέµβρη του 1980 στην Εθνική Αντιπροσωπεία στη σχετική 
συζήτηση σ' επίπεδο Αρχηγών των κοµµάτων, όσο και στις Προγραµµατικές εξαγγελίες της πρώτης 
κυβέρνησης της αλλαγής, αποστασιοποίησε από µικροκοµµατικές επιδιώξεις κι 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 αναξιόπρεπων διαδικασιών εκλογών καθηγητών, να βάλει τις ανοιχτές, µε 
αντικειµενικά κι αξιοκρατικά κριτήρια, διαδικασίες επιλογής όλων των µελών του διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε ουσιαστική τη 
συµµετοχή κι ευθύνη των φοιτητών, 
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- 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". 

- 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 πανεπιστήµιου - εξεταστικού κέντρου, να βάλει την καθηµερινή δηµιουργική 
συνεργασία δασκάλων και φοιτητών µε την έρευνα, τη διδασκαλία, και τις διπλωµατικές 
εργασίες και τα ειδικά θέµατα, που τις περισσότερες φορές αποτελούν, 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. 

Πιστεύω ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να παρατεθεί εδώ ως παράρτηµα ένα τµήµα της εισηγητικής 
έκθεσης του σχετικού σχεδίου νόµου, προς τη Βουλή των Ελλήνων στις 20.5.82, που αποδίδει µε 
ιστορική πιστότητα, τόσο τη συνέπεια στις αρχές, όσο και τις βασικές προσδοκίες του νόµου 
1268/82, να στηριχθεί, δηλαδή να κατοχυρωθεί και να διευρυνθεί, µε τη συµβολή, δουλειά και δράση 
των πανεπιστηµιακών φορέων. 
"Ι. Είναι γνωστό ότι η αυξανόµενη εξάρτηση µιας κοινωνίας από την επιστήµη και την τεχνολογία 
κάνει την Παιδεία γενικά και την Ανώτατη Παιδεία ειδικότερα, βασικό ρυθµιστικό παράγοντα της 
προόδου της. Γι' αυτό η µακροχρόνια πολιτική για την Ανώτατη Παιδεία καθορίζεται σε µεγάλο 
ποσοστό από τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό και τους µεγάλους στόχους του έθνους για το µέλλον. 
Στο άµεσο µέλλον οι οικονοµικοί και κοινωνικοί στόχοι µας είναι καθορισµένοι. Θα πρέπει να 
αναπτύξουµε µια βιοµηχανική υποδοµή βασισµένη στην οργανωµένη διερεύνηση κι αξιοποίηση των 
διαθέσιµων πρώτων υλών και του εργατικού και επιστηµονικού δυναµικού αλλά και της εξελισσόµενης 
επιστηµονικής γνώσης. Θα πρέπει να αναπροσαρµόσουµε και να βελτιώσουµε τη γεωργική µας 
παραγωγή. Θα χρειασθεί ακόµα να αναπτύξουµε έρευνα για µια ενεργειακή αυτοδυναµία. Ταυτόχρονα 
θα πρέπει µε κατάλληλη τεχνολογική ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική να προστατεύσουµε την 
ατµόσφαιρα, τις θάλασσες και τα ποτάµια µας από τη µόλυνση και να αναπλάσουµε τους χώρους 
διαβίωσης, δουλειάς κι αναψυχής του λαού µας για να ανεβάσουµε την ποιότητα ζωής του. Στον τοµέα 
των ανθρωπιστικών επιστηµών θα πρέπει να οικοδοµήσουµε µια παιδεία που να αξιοποιεί την έρευνα 
και την επιστήµη στη δηµιουργία ελεύθερων ανθρώπων, ικανών δηµιουργών και παραγωγών κι 
υπεύθυνων πολιτών, γιατί κατ' εξοχή οι επιστήµες αυτές καθορίζουν την ποιότητα του πολίτη και ο 
πολίτης καθορίζει την ποιότητα της πολιτείας.  
Το σηµερινό σύστηµα δοµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. της χώρας µας δεν επιτρέπει να 
ανταποκριθούν στους πιο πάνω εθνικούς στόχους. Το σύστηµα αυτό έχει τα ακόλουθα βασικά 
χαρακτηριστικά.  
1. Η Ανώτατη Παιδεία είναι βασισµένη σε µια ιεραρχία εξάρτησης και υποταγής που κάτω από τις 

σηµερινές συνθήκες και ανάγκες, αναιρεί στην οποιαδήποτε σωστή πνευµατική και γνωστική 
διαδικασία.  

2. Κύριος εκφραστής της ιδεολογίας αυτής στην εποχή µας, υπήρξε ο θεσµός της καθηγητικής 
έδρας µε την απόλυτη εξουσία του στον καθορισµό του διδακτικού περιεχοµένου και χωρίς 
κανένα µηχανισµό ακαδηµαϊκού ελέγχου.  

3. Συνέπεια του θεσµού αυτού είναι ο παθητικός ρόλος του φοιτητή ως το ιδεώδες της 
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σπουδαστικής συµπεριφοράς. 
4. Έτσι ο θεσµός της έδρας, οδήγησε στο µονοπώλιο της επιστηµονικής αυθεντίας. 
5. Το πρόγραµµα σπουδών προσαρµόζεται στον στατικό χαρακτήρα του περιεχοµένου της έδρας, 

µε αποτέλεσµα τη δυσκαµψία του προγράµµατος διδασκαλίας στην παρακολούθηση της εξέλιξης 
της γνώσης,  

6. Τέλεια έλλειψη µεταπτυχιακών σπουδών και αντίστοιχης προώθησης του ορίζοντα της γνώσης. 
Έτσι η µάθηση στα Πανεπιστήµια στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εισαγωγή έτοιµης γνώσης, 

ΙΙ. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ επανειληµµένα έχει εξηγήσει στον Ελληνικό Λαό, ότι ο τρόπος που λειτουργούν 
σήµερα τα Α.Ε.Ι, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών µας και στο πνεύµα του Ελληνικού 
Συντάγµατος. Τρεις είναι οι θεµελιακές επιταγές που περιλαµβάνει για την Ανώτατη Παιδεία το άρθρο 
16 του Συντάγµατος: 

- Θεµελιακή επιταγή πρώτη: Η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. 
Η πραγµατικότητα όµως διαψεύδει τη συνταγµατική αυτή διάταξη. Ελευθερία έχουν σήµερα µόνο οι 
Καθηγητές. 'Όλοι οι άλλοι που µετέχουν στη διδακτική και ερευνητική διαδικασία τελούν σε σχέση 
εξάρτησης. 

- Θεµελιακή επιταγή δεύτερη: Η Παιδεία αποτελεί αποστολή του Κράτους.  
Στις ∆ηµοκρατίες, την αποστολή του Κράτους δεν την καθορίζει η οµάδα των διδασκόντων των Α.Ε.Ι., 
αλλά η λαϊκή κυριαρχία.  
Με το δίκαιο που ισχύει ως σήµερα και κύρια µε τον τρόπο που υλοποιήθηκε το δίκαιο αυτό, η 
Ανώτατη Παιδεία έχει στόχους, αλληλοσυγκρουόµενους και ασυντόνιστους, που καθορίζονται συχνά 
από συσχετισµούς δυνάµεων στο σώµα των διδασκόντων. 

- Θεµελιακή επιταγή τρίτη: Τα Α.Ε.Ι. είναι πλήρως αυτοδιοικούµενα.  
Αυτό σηµαίνει πρώτον, ότι το Σύνταγµα εξασφαλίζει την πλήρη αυτοδιοίκηση όλου του Ιδρύµατος, και 
όχι ενός µόνο φορέα και ακόµα λιγότερο, ενός τµήµατος αυτού του φορέα. Σήµερα τα Α.Ε.Ι. δεν 
αυτοδιοικούνται, αλλά διοικούνται σχεδόν αποκλειστικά και µόνο από το σώµα των τακτικών 
καθηγητών τους. Η αυτοδιοίκηση ακόµα δεν σηµαίνει το δικαίωµα των Α.Ε.Ι. να λειτουργούν έξω και 
άσχετα από τους νόµους της πολιτείας και από τις κοινωνικές και εθνικές ανάγκες, που αξιολογεί και 
ιεραρχεί µε την ελεύθερη βούληση ο λαός.  
ΙΙΙ. Η Κυβέρνηση υλοποιώντας το πρόγραµµά της όπως διατυπώθηκε στις προγραµµατικές δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού και πιστή στη διακήρυξή της ότι η Ανώτατη Παιδεία χρειάζεται ριζική δοµική 
αναδιάρθρωση και τολµηρή ανανέωση του περιεχοµένου της καταθέτει στη Βουλή των Ελλήνων το 
σχέδιο αυτό Νόµου για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
πιστεύει βαθιά πως το πρόβληµα της Ανώτατης Παιδείας, όπως άλλωστε και της Παιδείας γενικότερα 
δεν είναι ξέχωρο και άσχετο από το περιεχόµενο και τη µορφή του πολιτικού βίου µιας χώρας. Η 
λαϊκή εντολή που δόθηκε στη Κυβέρνηση για ριζικό κοινωνικό µετασχηµατισµό είναι και εντολή για 
τον αντίστοιχο µετασχηµατισµό στη Παιδεία. Αυτή εξ άλλου είναι η εντολή της λαϊκής κυριαρχίας. Με 
το νοµοσχέδιο αυτό, η Κυβέρνηση ουσιαστικά υλοποιεί την απόφαση του Προέδρου και του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το Γενάρη του 1978, που δεσµευόταν στον Ελληνικό Λαό να 
υποστηρίξει τις κοινές θέσεις των φορέων της Πανεπιστηµιακής κοινότητας που διατυπώθηκαν ως 
εξής: 
"Το θεσµικό πλαίσιο για την Ανώτατη Παιδεία θα πρέπει να είναι ανοικτό στις εξελίξεις στην 
προοπτική του εκδηµοκρατισµού.  
1. Θα πρέπει ο Νόµος-Πλαίσιο να κατοχυρώνει πραγµατικά την αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., να 
ρυθµίζει τα γενικά ζητήµατα διάρθρωσής του και να επιτρέπει τη ρύθµιση απ' τους πανεπιστηµιακούς 
και κοινωνικούς φορείς των επί µέρους προβληµάτων. 
2. Θα πρέπει ο Νόµος-Πλαίσιο να προβλέπει τη συγκρότηση Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης 
Παιδείας µε συµµετοχή των φορέων των δασκάλων και των φοιτητών και κοινωνικών φορέων.  
Θα πρέπει ο Νόµος-Πλαίσιο να κατοχυρώνει: 
3. Τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τη δηµοτική γλώσσα, το 
δηµοκρατικό διάλογο, τον ελεύθερο συνδικαλισµό των δασκάλων και των φοιτητών και το 
πανεπιστηµιακό άσυλο.  
4. Την παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για εκπαίδευση για όλο το λαό.  
5. Την κατάργηση του φεουδαρχικού θεσµού της έδρας, την αποστεγανοποίηση των Α.Ε.Ι. και την 
οργάνωση των Α.Ε.Ι. σε τοµείς (βασική ακαδηµαϊκή µονάδα µιας γνωστικής ενότητας). 
6. Την δηµιουργία ενιαίου φορέα όλων διδασκόντων, µε στόχο την εξάλέιψη των της παραδοσιακής 
αναχρονιστικής κι αναιτιολόγητης ιεραρχίας, φορέα που θα οργανωθεί µε βάση την αρχή της ισότιµης 
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συµµετοχής όλων των πανεπιστηµιακών δασκάλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  
7. Την ισότιµη συµµετοχή στη ζωή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. διδασκόντων και διδασκοµένων. 
8. Να καθορίζει ότι µέλη των Α.Ε.Ι. είναι διδάσκοντες και διδασκόµένοι, µε οριζόντια δηµοκρατική 
λειτουργία στην πανεπιστηµιακή ζωή, στην έρευνα και τη διδασκαλία (κατάργηση του µονόλογου, 
υπεύθυνη συµµετοχή όλων των διδασκόντων στο διδακτικό κι ερευνητικό έργο του τοµέα, και 
σεµιναριακές µορφές διδασκαλίας κλπ.). 
9. Να κατοχυρώνει την ελευθερία διδασκαλίας και έρευνας για όλα τα µέλη των Α.Ε.Ι. 
10. Να εξασφαλίζει την επιστηµονική συµµετοχή στο έργο των Α.Ε.Ι. όλων όσων ανήκουν στον ενιαίο 
φορέα των πανεπιστηµιακών δασκάλων µε ίδιας ποιότητας συνθήκες δουλειάς. 
11. Να κατοχυρώνει τη συµµετοχή των άλλων φορέων των εργαζοµένων στα Α.Ε.Ι. στα θέµατα που 
τους αφορούν". 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 11 Μαΐου του 1978, ανταποκρινόµενο δηµιουργικά στο ρόλο του ως κόµµατος της 
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κατάθεσε στη Βουλή ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο Νόµου-Πλαίσιου για τα 
Α.Ε.Ι. που ξεπερνούσε στις συνθήκες της εποχής, την ατολµία, την αναβλητικότητα και τους 
περιορισµούς που έβαζαν οι συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές των προηγούµενων κυβερνήσεων.  
Στην εισηγητική έκθεση του Σχεδίου Νόµου-Πλαίσιου για τα Α.Ε.Ι. που κατέθεσαν στη Βουλή οι 
Βουλευτές του Κ.Τ.Ε. Υπουργείου Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε συνέχεια και µε συνέπεια σε όσα 
υποστήριζε κι υποστηρίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., για την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών στην Παιδεία, είχαν 
επισηµανθεί τα κύρια δοµικά προβλήµατα της Ανώτατης Παιδείας, σε σχέση βέβαια µε τα γενικότερα 
δοµικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας ως εξής:  
"Αποτελεί πια "κοινό τόπο" η διαπίστωση πως η εκπαίδευση στο σύνολό της και (ειδικότερα η 
Ανώτατη, βρίσκεται βυθισµένη σε µια βαθιά και δυσκολοξεπέραστη κρίση, που εκφράζεται στην 
οργάνωση, στη λειτουργία και στο περιεχόµενο των Α.Ε.Ι. και της αποστολής τους. Χρειάζεται 
γενναίες αποφάσεις και διαρθρωτικές αλλαγές για την αντιµετώπισή της.  
Η κρίση δεν οφείλεται στα αιτήµατα, τα οποία προβάλλουν οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, 
όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση. Οι ρίζες της είναι πολύ βαθύτερες. Η σηµερινή κατάσταση είναι 
αποτέλεσµα της ξένης εξάρτησης, της αντιδραστικής πολιτικής της άρχουσας τάξης, των αδιεξόδων, 
που δηµιουργεί το σηµερινό σύστηµα κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης.  
Αντί το Πανεπιστήµιο να είναι τόπος παιδείας του λαού, τείνει όλο και περισσότερο να παράγει µόνο 
το προσωπικό για τη λειτουργία της οικονοµίας και της διοίκησης, στα πλαίσια της εξάρτησης από τις 
βιοµηχανικές καπιταλιστικές χώρες. Αντί να παρέχει στο κάθε άτοµο τη δυνατότητα να αναπτύξει την 
προσωπικότητά του και να αξιοποιήσει τις ικανότητές του, αναπαράγει τις ανισότητες και τις 
διακρίσεις της κοινωνίας. Αντί να είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και έρευνας για τις 
συγκεκριµένες ανάγκες του τόπου, παράγει και αναπαράγει την άρχουσα ιδεολογία και ελέγχει για 
όφελος της τάξης, που εξουσιάζει τη χώρα, την επιστηµονική και τεχνική γνώση. 
Η κρίση επιτείνεται από την αναχρονιστικότητα των νόµων, την ασυναρτησία της διοίκησης και τη 
στάση του καθηγητικού κατεστηµένου. Η κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα αυτοδιοίκηση έχει 
ουσιαστικά καταργηθεί. Τα όργανα του πανεπιστηµίου δεν είναι σε θέση να πάρουν ουσιαστικές 
αποφάσεις για να διευθύνουν αποτελεσµατικά το ίδρυµα. Οι διαδικασίες λήψεως αποφάσεων δεν είναι 
ορατές. Ειδικά και προσωπικά συµφέροντα παρεµποδίζουν την προσαρµογή του θεσµού στις επιταγές 
των καιρών και την προετοιµασία των πτυχιούχων ν' αντιµετωπίσουν τόσο τα προβλήµατα του τόπου, 
όσο και τις ειδικές ανάγκες του επαγγέλµατός τους. 
Για να ξεπεραστεί οριστικά η κρίση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, χρειάζονται ευρύτερες 
αλλαγές σ' ολόκληρη τη κοινωνική δοµή. Χρειάζεται η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
µετασχηµατισµού. 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ όµως πιστεύει, ότι µπορούν να παρθούν από τώρα κι όλας µέτρα, που θα διορθώσουν 
µερικά τη κατάσταση και θα δηµιουργήσουν τη δυναµική για µια πλατύτερη µεταβολή, γι αυτό 
προτείνει µε το σηµερινό Νόµο-Πλαίσιο λύσεις που θα είναι τα πρώτα βήµατα για να χτιστεί, το 
πανεπιστήµιο που επιδιώκουµε". 
Και συνέχιζε η εισηγητική έκθεση: 
"Η από τα πράγµατα δοσµένη σχέση επιστήµης και κοινωνίας, συνεπάγεται την όλο και µεγαλύτερη 
σηµασία, τόσο της επιστήµης για κάθε κοινωνική δραστηριότητα, όσο και αντίστροφα της κοινωνικής 
εξέλιξης για την επιστηµονική διδασκαλία και έρευνα. Η πολιτική διάσταση ενυπάρχει σε κάθε 
επιστηµονική δραστηριότητα και ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστήµιο). Το πανεπιστήµιο 
δεν είναι θεσµός απολιτικός µε δικούς του νόµους οργάνωσης. Είναι θεσµός πολιτικός, που πρέπει να 
οργανωθεί δηµοκρατικά και να ενταχθεί στο κοινωνικό περιβάλλον, για να συµβάλει στην επίτευξη 
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µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Στόχος µας πρέπει να είναι ο εκδηµοκρατισµός του πανεπιστηµίου. 
Ο εκδηµοκρατισµός του πανεπιστηµίου συνεπάγεται: 
1. Την αυτοδιοίκηση του πανεπιστηµίου. Όσοι ζουν και δουλεύουν σ' αυτό, πρέπει να αποφασίζουν για 
τα προβλήµατά του σε σύνδεση µε το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά όχι σε εξάρτηση από την κρατική 
διοίκηση.  
2. Τη συµµετοχή όλων όσων ζουν και δουλεύουν στο πανεπιστήµιο στην οργάνωση και ζωή του. Οι 
αποφάσεις για τη λειτουργία του πανεπιστηµίου δεν έχουν τεχνοκρατικό χαρακτήρα και δεν 
προϋποθέτουν αποκλειστικά και µόνο ειδικές γνώσεις. Έχουν γενικότερα πολιτικό χαρακτήρα, γιατί 
αφορούν τόσο την κοινωνία, όσο και τις χιλιάδες µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. 
Η λήψη τους µε βάση ορατές και δηµοκρατικές διαδικασίες, αποτελεί προϋπόθεση, για να 
ανταποκρίνονται στις επιθυµίες των ενδιαφεροµένων και να συνεργάζονται διδακτικό προσωπικό και 
φοιτητές στην εφαρµογή τους. 
Σήµερα ένα τµήµα των διδασκόντων, οι καθηγητές, παίρνουν όλες τις αποφάσεις χωρίς να λογοδοτούν 
στα υπόλοιπα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Για να καταστούν δυνατά, συµµετοχή και 
έλεγχος, κάθε οµάδα που παίρνει µέρος στις διαδικασίες εκπαίδευσης και έρευνας, πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να οργανωθεί, να επιλέγει τους εκπροσώπους της και να συµµετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχονται τόσο οι εκπρόσωποι κάθε οµάδας από τα µέλη της, όσο 
και η δραστηριότητα της µιας οµάδας, από τις υπόλοιπες.  
3. Την πλατειά συζήτηση πάνω στο πρόγραµµα σπουδών και έρευνας. Η διδασκαλία και η έρευνα δεν 
πρέπει να καθορίζονται όπως σήµερα, από τη θέληση ενός µόνο δασκάλου. Η εξουσία του ενός, που 
δικαιολογείται µε τη δήθεν αυτοτέλεια της επιστήµης, συγκαλύπτει την εξυπηρέτηση ιδιωτικών 
συµφερόντων και την αδιαφορία των καθηγητών να συνεργασθούν στην επίλυση των προβληµάτων 
του κοινωνικού συνόλου. Στα πλαίσια των οργάνων του πανεπιστηµίου είναι αναγκαία η πλατύτερη 
συζήτηση για τα προγράµµατα, σπουδών, τις επαγγελµατικές κατευθύνσεις, τα προγράµµατα έρευνας 
και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της. Μόνο η συζήτηση και η κοινή απόφαση θα καταστήσει 
δυνατό να συνειδητοποιήσουν όλοι οι συµµετέχοντες, την ελευθερία και τους περιορισµούς που 
παρέχει και θέτει το κοινωνικό πλαίσιο και θα νοµιµοποιήσει δηµοκρατικά τις αποφάσεις". 
Αλλά και αµέσως µετά την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου Πλαίσιου, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. µέσα από 
ειδικές επιτροπές, κι οµάδες δουλειάς, συνέχισε τη µελέτη του κάτω από τις νέες πολιτικές συνθήκες 
που είχαν διαµορφωθεί στη χώρα και στην προοπτική ανάληψης από µέρους του, κυβερνητικών 
ευθυνών. 
Βασικότατη και καταλυτικής σηµασίας, υπήρξε σ' όλα τα στάδια σύλληψης κι εκπόνησης των θέσεων 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα Α.Ε.Ι., αλλά και πιο συγκεκριµένα του Νόµου-Πλαίσιου και του παρόντος 
Σχεδίου Νόµου, η συµβολή του  Πρωθυπουργού Καθηγητή Α .Γ. Παπανδρέου, που διέγραψε τις 
γενικές αρχές και  τις κατευθύνσεις τους. 
Στην κατεύθυνση αυτή, στα τέσσερα χρόνια που µεσολάβησαν απ' την κατάθεση του Σχεδίου Νόµου-
Πλαισίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα Α.Ε.Ι., ο Γιώργος Λιάνης Υφυπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την 
επικουρία του ∆ηµήτρη Ρόκου, Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ και άλλων συνεργατών τους, 
συνέβαλαν αποφασιστικά για την τελική µορφή του κατατιθέµενου Νόµου Σχεδίου. 
Ο Υφυπουργός Γιώργος Λιάνης κι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµήτρης Ρόκος,  πραγµατοποίησαν µετά τις 
18 Οκτώβρη 1981 σειρά συναντήσεων και συζήτησαν  διεξοδικά τις γενικές αρχές και τους στόχους 
του Νόµου-Πλαίσιου, µε εκπροσώπους όλων των κοµµάτων και των φορέων της Πανεπιστηµιακής 
Κοινότητας. 
Με το Σχέδιο Νόµου-Πλαίσιου για τη δοµή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., η   Κυβέρνηση επιδιώκει τους 
παρακάτω συγκεκριµένους στόχους, που µπορούν ν' αποτελέσουν πεδίο συµφωνίας όλων των 
δηµοκρατικών δυνάµεων του τόπου: 
1. Να ανυψωθεί, µε ενιαία κριτήρια σ' εθνικό επίπεδο το επιστηµονικό, ερευνητικό, ακαδηµαϊκό 

κύρος των Α.Ε.Ι. και να διασφαλισθεί το ήθος, η δηµοκρατική συνείδηση για όλους τους 
Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους, παράλληλα, µε την αξιοκρατική επιλογή τους µε δηµοκρατικές, 
ανοιχτές κι ορατές διαδικασίες. 

2. Να καταργηθούν τα αναιτιολόγητα προνόµια και να ανοίξει ο δρόµος για κάθε άξιο επιστήµονα 
µέσα κι έξω απ τα Πανεπιστήµια, χωρίς τα µέχρι σήµερα εµπόδια, να αναπτύξει τις 
δηµιουργικές του ικανότητες και να συµβάλει στην   αναγέννηση της Ανώτατης Παιδείας µας. 

3. Να γίνει το Πανεπιστήµιο κύτταρο προόδου κι ουσιαστικής συµβολής της   διδασκαλίας, της 
έρευνας και της τεχνολογίας, στην προκοπή της Πατρίδας µας   και στην ολόπλευρη αξιοποίηση 
των φυσικών κι ανθρώπινων δυνάµεων και δυνατοτήτων της. 
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4. Να εκλείψουν τα οξυµένα και σωρευµένα "εξεταστικά προβλήµατα" µέσα απ' τη ρύθµιση των 
εξαµηνιαίων µαθηµάτων, και τις βαθειές δοµικές αλλαγές στα Α.Ε.Ι. 

5. Ν' αναπτυχθεί η ισότιµη συνεργασία δασκάλων και φοιτητών, θεµέλιο απελευθέρωσης των 
δηµιουργικών ικανοτήτων τους, και ανάληψης ουσιαστικών ευθυνών από τους φοιτητές. 

6. Ν' αξιοποιηθεί σ' εθνικό επίπεδο, όλο το επιστηµονικό δυναµικό της Ελλάδας και της 
διασποράς κι όλο το υφιστάµενο διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. µε αντικειµενικά κριτήρια, 
και γνώµονα τη βέλτιστη συµβολή τους στην εκπαιδευτική κι ερευνητική διαδικασία.  

7.  Να ουσιαστικοποιηθεί και να περιφρουρηθεί η συνταγµατική επιταγή της πλήρους 
Αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. και να τεθεί τέρµα στις στρεβλώσεις της έννοιας της "αυτοτέλειας", 
ώστε να µην ταυτίζεται µε την έννοια της αυτονοµίας του Καθηγητικού σώµατος.  

8.  Να συγκεκριµενοποιηθεί και να υλοποιηθεί η συνταγµατική επιταγή της εποπτείας της Ανώτατης 
Παιδείας από το Κράτος σε ακαδηµαϊκό και κοινωνικό επίπεδο.  

Πιστεύουµε ότι µε το Νόµο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. που καταθέτει για συζήτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, δηµιουργούνται οι όροι σε ιδεολογικό, 
πολιτικό, επιστηµονικό και κοινωνικό επίπεδο, για να πάψουν τα Πανεπιστήµιά µας να είναι πεδία 
πολωτικής κι αναιτιολόγητης πια στις νέες συνθήκες, αντίθεσης.  
Για να γίνουν κύτταρα δηµιουργικής και συλλογικής δηµοκρατικής σύνθεσης και αποτελεσµατικής 
εκπαιδευτικής κι ερευνητικής δουλειάς, µε ενεργό κι ουσιαστική τη συµµετοχή των Πανεπιστηµιακών 
∆ασκάλων και των φοιτητών και όλων των εργαζοµένων στα Α.Ε.Ι. Μ'  αυτό τον τρόπο θα 
µετατρέπουν το υστέρηµα του ελληνικού λαού, που επενδύεται στην Παιδεία, σε συγκεκριµένη συµβολή 
στον αγώνα για στήριξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ανάπτυξης του τόπου µας".    
 
3. Η στάση των δυνάµεων της συντήρησης και της αντίδρασης 
 
Όπως ήταν φυσικό, οι δυνάµεις της αντίδρασης και της συντήρησης, θεώρησαν τον νόµο πλαίσιο 
για τα πανεπιστήµια, έγκληµα καθοσιώσεως κατά της "καθεστηκυίας τάξεως", µια που, και την 
περίοδο του Βαυαρικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα αλλά και απ' το 1932 ως το 1982 που ίσχυε ο 
προηγούµενος νόµος για την Ανώτατη Παιδεία, είχαν ταυτισθεί απόλυτα, ιδεολογικά, πολιτικά και 
κοινωνικά και σχεδόν ιδιοκτησιακά, προσωπικά κι 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 εξουσία, χειροκροτούσαν τις δικτατορίες, κι εξαργύρωσαν γι' αυτό ακριβά τον µονοπωλιακό 
τίτλο τους στην αγορά. 
Κι όσοι οριακά και συγκυριακά, κατάφεραν τυχαία, να βρεθούν µέσα στα πανεπιστήµια, διώχτηκαν, 
ή την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, ή την περίοδο του εµφύλιου πόλεµου, ή την περίοδο της 
ξενοκίνητης στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974). 
Στην Ελλάδα γνωρίζουν όλοι την αποθέωση του νεποτισµού στα πανεπιστήµια, µε "έδρες", που 
κληρονοµήθηκαν, ή δόθηκαν προίκες, ή αγοράστηκαν µε διάφορα τιµήµατα, ή περίµεναν δέκα και 
είκοσι χρόνια για να πληρωθούν, µέχρι να µεγαλώσει ο γιος του καθηγητή, να σπουδάσει, για να 
είναι ο βέβαιος διάδοχος, ή να βρεθεί ο γαµπρός της πολύφερνης κόρης. 
Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο π.χ. (και βέβαια όχι µόνο σ' αυτό) υπήρξαν δύο αδέρφια 
καθηγητές, ο ένας συνεργάτης της δικτατορίας του Μεταξά, κι ο άλλος της στρατιωτικής 
δικτατορίας, αλλά και οι δύο γιοί του πρώτου απ' αυτούς, απ' τους οποίους ο ένας και τιµωρήθηκε, 
(ακόµα κι απ' τη Νέα ∆ηµοκρατία) µετά τη αντιπολίτευση, για τη συνεργασία του µε την δικτατορία 
του '67. 
Σ' ένα τέτοιο κλίµα αναξιοπρεπών, αντιεπιστηµονικών, ευνοιοκρατικών και µη αξιοκρατικών 
διαδικασιών, που εξασφάλισαν όµως τη σίγουρη διαδοχή της εξουσίας και στα πανεπιστήµια και 
στην κοινωνία, η επιβολή µε το νόµο 1268/82, διάφανων στο φως της δηµοσιότητας, αξιοκρατικών, 
αντικειµενικών διαδικασιών εκλογής καθηγητών, 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 "αξιών", ως  
χαριστική µεταχείριση των νέων πανεπιστηµιακών δασκάλων (που αυτοί είχαν επιλέξει, και οι 
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οποίοι έκαναν πάντα την περισσότερη δουλειά στα ΑΕΙ) και ως υποδούλωση των αυθεντιών τους, 
στην "κοµµατική" δύναµη των φοιτητών. 
 Έτσι οι πιο δακτυλοδεικτούµενοι απ' αυτούς, πέρα απ την ανοιχτή υπονόµευση του νόµου, µε την 
κατά συρροή αναίτια απουσία τους απ' τις συνελεύσεις των καινούργιων δηµοκρατικών οργάνων 
διοίκησης των ΑΕΙ, (ώστε (σε πολλές περιπτώσεις να µην υπάρχει απαρτία, ούτε για διαµόρφωση 
των νέων προγραµµάτων σπουδών, ούτε για εκλογή µελών του διδακτικού προσωπικού κλπ.), 
προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση καίριων διατάξεών του, 
προσπάθησαν ν' αναµείξουν επανειληµµένα, αλλά ατελέσφορα το θεσµό του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας στην υπεράσπιση των προσωπικών τους συµφερόντων, και ταυτίσθηκαν απόλυτα µε 
τη νέα ηγεσία του κόµµατος της δεξιάς που επιστρατεύτηκε απ' τις δυνάµεις της εξάρτησης και της 
συντήρησης, για να δώσει τον "υπέρ πάντων" αγώνα ενάντια στην αλλαγή, και την κοινωνική 
πρόοδο.      
Θα ήταν όµως ασέβεια στην αλήθεια, αν δεν διακρίναµε στους κόλπους  των παραδοσιακών 
συντηρητικών δυνάµεων µία ελπιδοφόρα τάση νέων κύρια πανεπιστηµιακών, που νηφάλια κι 
αντικειµενικά αναγνώρισαν ότι ο νόµος 1268/82 (παρά τις επί µέρους διαφορές τους), διαµόρφωνε 
µε σιγουριά το  δρόµο, για ένα ανοιχτό στην πρόοδο, πλουραλιστικό κι 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 αλλαγής στο Υπουργείο  Παιδείας. ακόµα και 
ευπρεπείς κοινοβουλευτικοί άνδρες της δεξιάς που στο παρελθόν είχαν κυβερνητικές ευθύνες στον 
τοµέα της Παιδείας, κι 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 θησαυρισµό, 
την αναξιόπιστη διαβολή συναδέλφων τους, την χωρίς αιδώ προσχώρησή τους στη δικτατορία και 
την επανάκαψή τους στη Νέα ∆ηµοκρατία µε τη µεταπολίτευση, τη χυδαία εµπορία παρωχηµένων, 
ή αντιγραµµένων βιβλίων (που απόδιδε 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, κι 

- 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 κι οι ανένταχτες οµάδες και συνεπώς κι οι αντίστοιχες παρατάξεις 
στο χώρο των πανεπιστηµιακών δασκάλων, (Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό) 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. 
Απ' τη µια µεριά γιατί είχαν διαµορφώσει, απ' τα χρόνια της δικτατορίας ακόµη, συναγωνιστικούς 
δεσµούς και κοινές θέσεις για τη διαρθρωτική αλλαγή που ήταν κατά κοινή οµολογία αδήριτη 
ανάγκη στα πανεπιστήµια µας, κι είχαν πάρει µέρος σε κοινούς αγώνες µε όσους απ' το ΠΑΣΟΚ 
είχαν πια την ευθύνη για την πολιτική Ανώτατης Παιδείας, κι απ' την άλλη, γιατί το κάθε κοµµάτι 
της παραδοσιακής αριστεράς, αλλά κι οι ανένταχτοι, ο καθ' ένας απ' τη δική του σκοπιά, όφειλαν για 
την τιµή των όπλων, να δηλώσουν την αποστασιοποίησή τους, απ' την πανηγυρική επικρότηση της 
κυβερνητικής πολιτικής στο συγκεκριµένο πεδίο, για να µπορούν να περιφρουρήσουν χωρίς 
αµφισβητήσεις στο χώρο τους, τον συνολικό αντιπολιτευτικό τους λόγο. 
Έτσι παρά το γεγονός ότι ο Νόµος 1268/82, απόδιδε για κάθε καλόπιστο  παρατηρητή αξιόπιστα την 
µετάφραση, των αρχών για την Παιδεία και τη δοµική αλλαγή στην κοινωνία της Ιδρυτικής 
∆ιακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των έντεκα κοινών θέσεων της ΕΦΕΕ για την Ανώτατη Παιδεία, 
σε συγκεκριµένη θεσµική πράξη, τόσο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όσο και το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού, συνεπικουρούµενο 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 
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φοιτητών, αλλά και την  "έλλειψη" διαλόγου στη φάση της σύνταξής του. 
Στην πράξη όµως, οι δυνάµεις της παραδοσιακής αριστεράς στα πανεπιστήµια αλλά κι 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 κι 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. 
Το ΚΚΕ εσωτερικού, όπως άλλωστε συνηθίζει σ' όλα τα πεδία της δηµόσιας ζωής, επέκρινε και στο 
νόµο πλαίσιο, τις διαδικασίες σύνταξης του, παρ' όλο που στο κείµενό του, δεν 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 τους προς το ΚΚΕ. 
 Πολλές από τις ανένταχτες οµάδες της αριστεράς αντιλήφθηκαν, αλλά κι επισήµαναν σε πολλές 
ευκαιρίες, µέσα απ' τα περιοδικά τους, το ριζοσπαστικό χαρακτήρα του σχεδίου νόµου, αλλά και 
την πλήρη ιδεολογική του αυτονοµία κι αυτοδυναµία κι 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 πανεπιστήµιου, µοντέλου αλλά 
και θεµέλιου για την κοινωνία των πολιτών, για την ίδια την κοινωνική αλλαγή, που το ΠΑΣΟΚ 
επαγγελόταν. 
Το ΠΑΣΟΚ κι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Παιδεία, είχαν 
καταφέρει µέσα σε εννιά µήνες, να σχεδιάσουν και να θεσµοθετήσουν, µε αυτοπεποίθηση κι 
αξιοπιστία, 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 και δράση του. 
Κι αυτή η βίαια πρόκληση του ΠΑΣΟΚ, απαιτούσε εδώ και τώρα, όχι µόνο να ξεπερασθούν οι 
χρόνιες αδυναµίες των µαζικών κινηµάτων, οι ηγεµονισµοί συγκεκριµένων παρατάξεων, οι 
συντεχνιακές λογικές και πραχτικές πανεπιστηµιακών φορέων, οι αναποτελεσµατικές, πολωτικές κι 
απωθητικές για τη µεγάλη µάζα των φοιτητών διαδικασίες, αλλά και ν' αποδειχθούν άµεσα, µέσα 
απ' την ισότιµη συµµετοχή των φορέων στην πλήρη κι ουσιαστική αυτοδιοίκηση κι αυτοδιαχείριση 
των Α.Ε.Ι., και το κυριότερο να αποδείχνονται καθηµερινά στην πράξη, η ωριµότητα, η ευθύνη, η 
φαντασία, η πρωτοβουλία  κι η δηµιουργική συνεργασία δασκάλων και φοιτητών, τόσο στη 
διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινότητα, αλλά και 
στην αποτελεσµατική συµβολή του στην πορεία για µία Ελλάδα Εθνικά Ανεξάρτητη, Ειρηνική, 
∆ηµοκρατική και Κοινωνικά ∆ίκαια. 
Η δοµική αλλαγή λοιπόν στα πανεπιστήµια, η οποία αναγόρευε τους φορείς τους σε πρωταγωνιστές 
των εξελίξεων, και εµπιστευόταν την κατοχύρωση, τη διεύρυνση και το 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, και 
δράσης, σε κίνηµα αυτοδιαχείρισης ενός πανεπιστηµίου ταγµένου στην υπηρεσία του λαού και του 
τόπου. 
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. 
Έτσι η αντιφατική πολιτική της παραδοσιακής αριστεράς, "στήριξης, αλλά υπό όρους και µε 
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επιφυλάξεις" της εφαρµογής του νόµου 1268/82, για να µην ταυτισθεί µε την Κυβερνητική Πολιτική 
ακόµα και στα πεδία που το ΠΑΣΟΚ την υπερκερνούσε απ' τ' αριστερά, (ποσοστά συµµετοχής των 
φοιτητών στις εκλογές των Πρυτάνεων, των Κοσµητόρων και των Προέδρων των Τµηµάτων 100% 
του αριθµού των δασκάλων, κρίση της διδακτικής ικανότητας για εκλογή καθηγητών κάθε βαθµίδας 
κατά 100% και µόνο απ' τους φοιτητές, ισοπεδωτικά ίση συµµετοχή των κοµµάτων της Βουλής στο 
Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας και στις διαδικασίες συγκρότησης της Εθνικής Ακαδηµίας 
Γραµµάτων κι Επιστηµών (1 ΠΑΣΟΚ, 1 Νέα ∆ηµοκρατία, κι 1 ΚΚΕ) διαµόρφωση των προγραµµάτων 
σπουδών κι αποφάσεις για όλα τα ζητήµατα εκπαίδευσης, έρευνας, διοίκησης κ.λ.π. απ' τις Γενικές 
Συνελεύσεις των Τµηµάτων και τα άλλα όργανα των ΑΕΙ µε συµµετοχή των φοιτητών σε ποσοστό 50% 
του αριθµού των πανεπιστηµιακών δασκάλων, κ.λ.π.), στέρησε αντικειµενικά την υπόθεση της 
Αλλαγής στα πανεπιστήµια, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, (ανάλογα πάντα και µε τον 
υποκειµενικό παράγοντα, τις συντεχνιακές καταβολές, αλλά και τις συγκεκριµένες συνθήκες σε κάθε 
τµήµα), απ' την πρωτόβουλη κι επιθετική δυναµική της ενωµένης, συνειδητής κι ανυποχώρητης πάλης 
για την ολόπλευρη κι αποτελεσµατική της κατοχύρωση. 
Και ήταν µόνο, η λυσσώδης επίθεση για δήθεν αντισυνταγµατικότητα του  θεσµού, (που ανάλαβε 
απ' την πρώτη µέρα ψήφισης του νόµου η αντίδραση  κι η συντήρηση, (µε τις αλλεπάλληλες κι 
επαναληπτικές προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας των πιο καταδικασµένων στη συνείδηση 
τού λαού:  καθηγητών-συνεργατών της δικτατορίας, που διασώθηκαν στην µεταπολίτευση απ' το 
κόµµα της συντήρησης, καθηγητών-εµπόρων του µέχρι το 1982 πανίσχυρου τίτλου τους, 
καθηγητών-µελών των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων κ.λ.π.), που κατάφερνε σε οριακές και 
κρίσιµες στιγµές, να συσπειρώνει δυναµικά και χωρίς πια µίζερες κριτικές, όχι µόνο το σύνολο των 
προοδευτικών δυνάµεων δασκάλων και φοιτητών στα ΑΕΙ, στην στήριξη του Νόµου 1268/82, αλλά 
ακόµη και παραδοσιακά συντηρητικούς αλλά άξιους καθηγητές, που µπορούσαν εύκολα να 
εξηγήσουν την αξιοπιστία και την ποιότητα των αιτιάσεων των ανάξιων συναδέλφων τους. 
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 ανάπτυξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κι ιδιαίτερα µετά το πέρασµά 
του στην κυβέρνηση. 
Γιατί το ΠΑΣΟΚ, παρά τα λάθη και τις εγγενείς αντιφάσεις του, πρόσφερε στην Ελληνική Κοινωνία 
µία αξιόπιστη και ειλικρινή πρόταση αλλαγής, µε το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων και µάλιστα, 
µε τον συγκεκριµένο κι όχι τον θεωρητικά εξιδανικευµένο λαό. Κι έτσι η επαναστατική στρατηγική 
του ΠΑΣΟΚ, ρεαλιστική και µακροπρόθεσµα ριζοσπαστικότερη από την στρατηγική της παραδοσιακής 
αριστεράς, συναρτούσε και συναρτά 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. 
Το ΠΑΣΟΚ ανάλυσε προσεχτικά την εξέλιξη και τη σηµερινή κατάσταση του κοινωνικού 
σχηµατισµού στην Ελλάδα, την ταξική του διάρθρωση, αξιολόγησε τον ιδιαίτερο ρόλο των 
ιδεολογικών µηχανισµών της άρχουσας τάξης, κι επέλεξε τον κρισιµότερο, την Παιδεία, για να 
δώσει την πρώτη του µάχη και µάλιστα στα πανεπιστήµια. Και γιατί οι προοδευτικές δυνάµεις είχαν 
συνο- λικά 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 κι ολοµέτωπες ρήξεις σε άλλα πεδία της κοινωνικής και ταξικής 
πάλης, αλλά αξιοποιώντας την ιστορική πείρα της κοµµουνιστικής αριστεράς, θέλησε µεθοδικά και 
συστηµατικά, µε την ουσιαστική συµµετοχή του λαού στο πιο πληροφορηµένο, µορφωµένο κι 
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 αλλαγή. 
Και βέβαια ο νόµος 1268/82, "ο πιο ριζοσπαστικός νόµος που υπάρχει  συγκρινόµενος µε τον 
αντίστοιχο οποιασδήπστε χώρας" όπως τόνισε στη συνέντευξή του στους ξένους ανταποκριτές 
(19.10.82), κι επανέλαβε πολλές φορές αργότερα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, δεν 
πρόκυψε, ούτε  βέβαια µπορούσε, να προκύψει, µε "ανώδυνο τοκετό". Υπήρξαν και "σώφρονες 
ρεαλιστές" που ζητούσαν πιο συνετά και προσεχτικά βήµατα", και απαισιόδοξοι από φύση, που 
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 
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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 κι 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 "Έδρας", στη 
δηµοκρατία (πολλές φορές ισοπεδωτική) του τµήµατος. 
Στις περιπτώσεις αυτές όµως, και πάλι η παραδοσιακή αριστερά αλλά κι οι ανένταχτες οµάδες 
ξεπέρασαν τη µίζερη κριτική τους και συσπειρώθηκαν µε το ΠΑΣΟΚ και τις παρατάξεις που 
εκφράζονται ιδεολογικά απ' αυτό, για τη στήριξη του Νόµου και την ανυποχώρητη εφαρµογή του. 
 
5.  Η κατάσταση στα ΑΕΙ, σήµερα 
 
Η κατάσταση στα Α.Ε.Ι. σήµερα, τρία χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου 1268/82 για τη ∆οµή, και 
Λειτουργία των ΑΕΙ και την έναρξη ισχύος του, σηµαδεύεται αποφασιστικά απ' τα παρακάτω 
δεδοµένα σε πολιτικό επίπεδο:    
1. Το ΠΑΣΟΚ µε ενιαία, σαφή και καθαρή γραµµή στο κόµµα και την Κυβέρνηση, όπως 

εκφράσθηκε επανειληµµένα αλλά και τελευταία, τόσο µε τη συνέντευξη στα ΝΕΑ της 
Κυριακής, όσο και στον λόγο του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο των Πρυτάνεων των 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, που έγινε το 1984 στην Αθήνα, στήριξε και στηρίζει 
αποφασιστικά τον επαναστατικό νόµο πλαίσιο για τα ΑΕΙ, µε όλες του τις δυνάµεις, τόσο 
στην πανεπιστηµιακή δουλειά και δράση, όσο και στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο, στο οποίο 
οδηγήθηκε η διαφωνία του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τον 'Αρειο Πάγο για τη 
συνταγµατικότητα καίριων διατάξεων του νόµου.     

Στην κατεύθυνση αυτή, προώθησε στη βουλή και ψήφισε µε το Νόµο 1404/83, συµπληρωµατική 
διάταξη για το νόµο πλαίσιο, µε την οποία ουσιαστικοποιείται στο διηνεκές, η πλήρης 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ κι ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των Πανεπιστηµίων µας, αποδείχνοντας στην πράξη ότι 
το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να διαδεχθεί τη δεξιά στη διαχείριση του ιδεολογικού µηχανισµού της Παιδείας, 
αλλά να εµπιστευθεί στον ίδιο το λαό και συγκεκριµένα στο πανεπιστηµιακό κίνηµα και στους 
κοινωνικούς φορείς, αλλά και εξ ίσου σ' όλα τα κόµµατα της Βουλής, την τιµή και την ευθύνη να 
χτίσουν το νέο δηµοκρατικό και σύγχρονο πανεπιστήµιο που θα στηρίξει την πρόοδο του τόπου µας 
και την προκοπή του λαού µας. 
Η συµπλήρωση αυτή του Νόµου δίνει το δικαίωµα στη Σύγκλητο:  

"να αποφασίζει για κάθε θέµα που αναφέρεται στην Οργάνωση και Λειτουργία του οικείου 
Α.Ε.Ι., στη διεξαγωγή και βελτίωση του διδακτικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού κι 
επιµορφωτικού έργου του Ιδρύµατος, την ανάληψη πρωτοβουλιών σύνδεσης του Α.Ε.Ι. µε την 
κοινότητα και συµβολής του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, καθώς και στην επίλυση όλων των 
προβληµάτων - µετά από γνώµη των αρµόδιων συλλογικών οργάνων όπου απαιτείται - τα οποία 
ανακύπτουν, τόσο κατά την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, όσο και κατά 
την πορεία και εξέλιξη της πανεπιστηµιακής ζωής. 

Είναι αυτονόητο, ότι µε µια τέτοια ευρύτατη εξουσιοδότηση προς τα δηµοκρατικά εκλεγµένα 
πανεπιστηµιακά όργανα, (µε τη δυναµική, αλλά και τις αδυναµίες τους), το ΠΑΣΟΚ, έδωσε πρώτο 
το παράδειγµα και προκάλεσε τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου, να ξεπεράσουν θεµιτές κι αθέµιτες 
σκοπιµότητες και µικροκοµµατικές επιδιώξεις, να δουν την Ανώτατη Παιδεία µας ως εθνικό θέµα 
και να συµβάλουν θετικά, η κάθε µία µε την ιδιαιτερότητα και τη φυσιογνωµία της για να 
δουλέψουν σωστά τα πανεπιστήµια µας να εκδηµοκρατισθούν και να εκσυγχρονισθούν τα 
περιεχόµενα σπουδών τους, και ν αναβαθµισθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας. 
Η δυναµική όµως αυτή θεσµική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ απαιτούσε κι απαιτεί κάθε µέρα πριν απ' 
όλα, την αξιόπιστη µετάφρασή της σε πράξη, σε κάθε όργανο και λειτουργία της πανεπιστηµιακής 
ζωής και δράσης, από τα στελέχη, τα µέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, δάσκαλους και φοιτητές.     
Γιατί αυτοί, µε τη ζωντανή συµµετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις, µε τις υπεύθυνες 
επεξεργασίες τους, µε την ανοιχτόµυαλη και χωρίς αποκλεισµούς διάθεσή τους για δηµιουργική 
συνεργασία, µε κάθε δάσκαλο και φοιτητή που πονάει το ελληνικό πανεπιστήµιο ανεξάρτητα απ' 
την ιδεολογικοπολιτική τους ένταξη, µε την πολλή καθηµερινή δουλειά τους, στις αίθουσες 
διδασκαλίας και τα εργαστήρια, µε την αποφασιστική υπεράσπιση στην πράξη των αξιοκρατικών κι 
αντικειµενικών διαδικασιών που ο νόµος επιτάσσει, (θα έπρεπε και) πρέπει να διαµορφώνουν, τα 
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σταθερά θεµέλια και τις προϋποθέσεις, για ν' αξιοποιηθούν και ν' αξιοποιούνται σε όλο και 
µεγαλύτερο βαθµό, οι τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγει ο νόµος 1268/82 για την 
ανάπτυξη του ελληνικού πανεπιστηµίου και την αποτελεσµατική συµβολή του στην Ανάπτυξη και 
την Κοινωνική Πρόοδο. 
Οι πανεπιστηµιακοί, στελέχη µέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ έχουν χρέος, συνεπείς προς τις αρχές της 
συµµετοχής, της κοινωνικοποίησης, της αποκέντρωσης και της αυτοδιαχείρισης, να συµβάλουν στη 
θεµελίωση ενός αυτόνοµου, ακηδεµόνευτου, δηµιουργικού κι ενωτικού κινήµατος στον ιδιαίτερα 
προνοµιακό κοινωνικό χώρο του πανεπιστηµίου, που απεγκλωβισµένο απ' τις θεµιτές ίσως σε 
άλλους χώρους δευτερεύουσες αντιθέσεις, να δώσει µια νέα ποιότητα κι ώθηση στην πάλη για την 
κοινωνική αλλαγή, συνθέτοντας τη δυναµική και τις οπτικές όλων των δυνάµεων της προόδου, όχι 
πια σ' επίπεδο συνθηµάτων αλλά, το κυριότερο µε την πολλή δουλειά στις αίθουσες διδασκαλίας και 
τα εργαστήρια.  
2. Η Νέα ∆ηµοκρατία, ιδιαίτερα µετά την ανάδειξη της νέας ηγεσίας της, χωρίς ενδοιασµούς, 

επικεντρώνει κύρια, στην Αλλαγή στα Πανεπιστήµια και στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, την 
χωρίς όρια, άκριτη επίθεσή της, επιχειρώντας όπως και στο γενικότερο πολιτικό επίπεδο, να 
συσπειρώσει κάθε συγγενή της ιδεολογικά δύναµη, ρίχνοντας συνειδητά γέφυρες στην 
φασιστική ακροδεξιά για την απόκρουση του "µαρξιστικού" ΠΑΣΟΚ. ∆εν την ενδιαφέρει σ' 
αυτή τη φάση, ούτε καν να τηρήσει τα προσχήµατα στοιχειώδους συνέπειας προς όσα επί 
δέκα χρόνια καταλόγιζε στις δυνάµεις του "µαρξιστικού", όπως διατείνονταν µετώπου, (του 
ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΚΚΕ εσωτερικού και των άλλων µικρότερων προοδευτικών 
αριστερών παρατάξεων του πανεπιστηµιακού κινήµατος), "που ασύστολα 
κοµµατικοποιούσαν τα πανεπιστήµια ηγεµονεύοντας σ' αυτά".    

Σήµερα η Ν.∆.:* καµαρώνει για την παραµικρή νίκη των παρατάξεων της στους πρωτοετείς των 
πανεπιστηµίων και την ίδια στιγµή δεν διστάζει να εκθέσει την αξιοπιστία της κατηγορώντας τ' 
άλλα κόµµατα για κοµµατισµό της πανεπιστηµιακής ζωής. 
* καθοδηγεί την χυδαία επίθεση στον Αρειο Πάγο, το ανώτατο δικαστήριο που έκρινε 
συνταγµατικές όλες τις διατάξεις του νόµου πλαίσιου, (διαφωνώντας µε την απόφαση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας),     
*  συνεχίζει να παρενοχλεί την οµαλή λειτουργία των ΑΕΙ, µε όσους απ' τους συντηρητικούς 
καθηγητές µπορεί ακόµη να χρησιµοποιεί σε ορισµένα τµήµατα - θύλακες της αντίδρασης.     
* δίνει απελπισµένη µάχη στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο για να ανακόψει µε νοµικό τρόπο το 
δρόµο της κοινωνικής αλλαγής, επιδιώκοντας ν' αναγορεύσει τη ∆ικαστική ως Νοµοθετική εξουσία, 
περιφρονώντας τη λαϊκή βούληση και κυριαρχία όπως αυτή εκφράζεται απ' το Εθνικό Κοινοβούλιο.  
3. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επηρεάζεται αποφασιστικά απ' τις µείζονες επιλογές του, 

εναντίωσης στο ΠΑΣΟΚ τόσο για τον Εκλογικό Νόµο που αυτό πρότεινε και ψήφισε, όσο και 
για τις, κατά το ΚΚΕ, προδιαγραφόµενες (αλλά διαψευσθείσες στην πράξη) εξελίξεις στο 
θέµα εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, που απόδειχναν δήθεν, "συναινετικές διαδικασίες 
ΠΑΣΟΚ-Νέας ∆ηµοκρατίας στο πλαίσιο δικοµµατικής εναλλαγής, στην εξουσία". 

Κάθε φορά άλλωστε που µε αντικειµενικότητα και νηφαλιότητα στήριξε επιλογές του ΠΑΣΟΚ στις 
οποίες συµφωνούσε, αντιµετώπισε πυρά, τόσο απ' τη ∆εξιά και το ΚΚΕ εσ. για δήθεν µορατόριουµ 
µε το ΠΑΣΟΚ, "που του επιβάλλεται, απ' την υπερδύναµη του υπαρκτού σοσιαλισµού, λόγω της 
εξωτερικής (φιλειρηνικής κι ανεξάρτητης) πολιτικής του ΠΑΣΟΚ", όσο και από ισχυρή µερίδα της 
βάσης του, (κατά το πλείστο νέους, ή νέα µέλη του ΚΚΕ), που παραγνωρίζοντας τις συγκεκριµένες 
αντικειµενικές κι υποκειµενικές συνθήκες και την πρόσφατη ιστορική πείρα, πίεζαν και πιέζουν για 
ολοµέτωπη ρήξη µε το ΠΑΣΟΚ, για να µην απολογούνται ως ουραγοί της πολιτικής τους στις άλλες 
δυνάµεις.  
Έτσι πέρα απ' την συµπαράταξη, συνήθως των παρατάξεων του πανεπιστηµιακού κινήµατος που 
βρίσκονται στον ιδεολογικό χώρο του ΚΚΕ, στα τρέχοντα ζητήµατα λειτουργίας των 
πανεπιστηµίων, λείπει στην πράξη η θερµή πρωτόβουλη, απελευθερωτική δηµιουργική συνεργασία 
των µελών κι οπαδών του στην µακρυά πορεία - όχι χωρίς δυσκολίες κι αντιφάσεις - µετατροπής της 
επαναστατικής θεωρίας του νέου θεσµικού πλαίσιου για την Ανώτατη Παιδεία σε συγκεκριµένη, 
χειροπιαστή και µη αναιρούµενη δοµική αλλαγή. 
Το ΚΚΕ θα µπορούσε ίσως να θυµηθεί εδώ τον Λένιν και να πράξει ανάλογα. "Όποιος περιµένει 
µια "καθαρή" κοινωνική επανάσταση ποτέ δεν θα την πετύχει".  
(Λένιν "Άπαντα" 22ος τόµος, σελ. 340). 
Κι ακόµα:  
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"Η ιστορία γενικά και η ιστορία των επαναστάσεων ιδιαίτερα, είναι πάντα πιο πλούσια σε 
περιεχόµενοι πιο πολύµορφη, πιο πολύπλευρη, πιο ζωντανή, πιο "πανούργα", από όσο φαντάζονται 
τα καλύτερα κόµµατα, οι πιο συνειδητές πρωτοπορίες των πιο πρωτοπόρων τάξεων. Και αυτό είναι 
φυσικό γιατί οι καλύτερες πρωτοπορίες εκφράζουν τη συνείδηση, τη θέληση, το πάθος, τη 
φαντασία, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ την επανάσταση την πραγµατοποιούν σε στιγµές 
εξαιρετικής ανόδου και έντασης όλων των ανθρώπινων ικανοτήτων, η συνείδηση, η θέληση, το 
πάθος, η φαντασία δεκάδων εκατοµµυρίων ανθρώπων που κεντρίζονται από τον πιο οξύ αγώνα των 
τάξεων".  
(Λένιν: "Άπαντα" τόµος 31ος, σελ. 75) 
4. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, εσωτερικού, τα τελευταία χρόνια έχει     αναγορεύσει ως 

κυρίαρχο, δοµικό στοιχείο της πολιτικής του, την διασφάλιση της ύπαρξής του στο λαό και 
της έστω και στοιχειώδους έκφρασής του στο Εθνικό Κοινοβούλιο, µια που από τις εκλογές 
του 1981 και εδώθε δεν διέθετε, ή διαθέτει µετά τις 2.6.1985 ένα µόνο βουλευτή. 

Η αντί πάσης θυσίας µέχρι τώρα τουλάχιστον προσπάθεια του, διαφορισµού του απ' το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κι η ανάγκη της µέγιστης  δυνατής συσπείρωσης, ακόµη κι 
ετεροκλήτων κοινωνικών οµάδων, κινηµάτων και προσωπικοτήτων, για την καταλυτική διεύρυνση 
της βάσης κι επιρροής  του, συχνά το οδηγεί σε µία αντίθεση - ακόµη και στο νόµο πλαίσιο - "για  
την αντίθεση", κι αυτό βέβαια δηµιουργεί µερικές φορές σοβαρά προβλήµατα στην εφαρµογή του 
νόµου, ιδιαίτερα σε τµήµατα που παραδοσιακά σ' επίπεδο ιδεολογίας, και πρακτικής, "ηγεµονεύει" 
(π.χ. τµήµα αρχιτεκτονικής). Έτσι συχνά λείπει στην πράξη η πνοή, η δυναµική κι η φαντασία των 
µελών του, που θα ήταν µία πολύτιµη συνιστώσα στην εφαρµογή του νόµου. 
5. Οι ανένταχτες οµάδες της αριστεράς, µετά τη µεταπολίτευση χάνουν σταδιακά, την µικρή 

άλλωστε αντικειµενικά επιρροή τους σε µαζικό επίπεδο, και συνεργάζονται συνηθέστατα µε 
τις δυνάµεις του πανεπιστηµιακού κινήµατος, που αποτελούν την εγγύτερη ισοδυναµία τους, 
τις δυνάµεις δηλ. που ιδεολογικά βρίσκονται κοντά στο ΚΚΕ εσ. Παρά τη µικρή τους 
αριθµητικά δύναµη, διαθέτουν ακόµη µερικά αξιόλογα στελέχη στα πανεπιστήµια, που είναι 
όµως δέσµια της οπτικής απ' την οποία βλέπει η κάθε µία απ' αυτές τις εξελίξεις, µέσα απ' το 
ιδιαίτερο πρίσµα της "επαναστατικής διαδικασίας και προοπτικής", που προκρίνει.   

Με βάση τα δεδοµένα αυτά σε πολιτικό επίπεδο, και την αντικειµενική τους επιρροή στο βαθύτατα 
πολιτικοποιηµένο ελληνικό πανεπιστήµιο, ας δούµε τώρα µερικά ζητήµατα, που αποτελούν σε 
µεγάλο βαθµό προεκτάσεις τους και τα οποία ο νόµος της αλλαγής για τη ∆οµή και Λειτουργία των 
Α.Ε.Ι. είχε συλλάβει και θέλησε µε ενωτικό και δηµιουργικό τρόπο ν' αντιµετωπίσει 
διαµορφώνοντας τις προϋποθέσεις για το ξεπέρασµα εντάσεων, διληµµάτων, πολώσεων 
συναισθηµατικών φορτίσεων, δεκαετιών, αλλά και για την δηµιουργική σύνθεση των 
αναπόφευκτων σε µία πλουραλιστική δηµοκρατία πολιτικών διαφορών. 
Και πρώτα πρώτα σήµερα, σ' όλα τα κόµµατα, (ακόµα και στο κόµµα της δεξιάς, σε πολύ µικρό όµως 
βαθµό), έχουν αναδειχθεί σ' όλα τα πεδία δράσης τους, στελέχη του πανεπιστηµιακού κινήµατος απ' τη 
γενιά του 114 και της Αντίστασης στη δικτατορία, που βρέθηκαν δίπλα στους δύσκολους καιρούς και 
που διατηρούν παρά την πολιτική ένταση και πολλές φορές, την πόλωση του πολιτικού σκηνικού, 
συναγωνιστικούς δεσµούς, αλληλοεκτίµηση κι αλληλοσεβασµό, µ' άλλα λόγια, µιαν άλλης ποιότητας 
πολιτική σχέση, που η αξιοπιστία της δοκιµάστηκε, για πολλούς απ' αυτούς µε εξορίες, φυλακίσεις και 
διώξεις από κοινό αντίπαλο, στον κοινό αγώνα τους κατά της εξάρτησης και του φασισµού. Τα 
στελέχη αυτά πρέπει και µπορούν ν' αποστασιοποιήσουν την αλλαγή στην Παιδεία απ' την τρέχουσα 
πολιτική αντιπαράθεση και να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην εφαρµογή της.     
Το ΠΑΣΟΚ µε το νόµο πλαίσιο της Αλλαγής για τη ∆οµή και Λειτουργία των ΑΕΙ, αποτάνθηκε µ' 
ευθύτητα στο πανεπιστηµιακό κίνηµα, χωρίς καµµία διάθεση χειραγώγησής του, (που άλλωστε θα 
δυναµίτιζε εκ γενετής την πολύτιµη για την αλλαγή ενωτική δράση όλων των προοδευτικών δυνάµεων, 
που αυτός ειδικά ο νόµος θέλησε στην πράξη να χτίσει στον ιδιαίτερα ευαίσθητο πανεπιστηµιακό 
χώρο, για να διασφαλίσει την ανυποχώρητη εφαρµογή του), και ζήτησε να στηρίξει, επιθετικά και 
πρωτόβουλα, τις ίδιες τις κοινές τους θέσεις, που το ΠΑΣΟΚ µετά τη λαϊκή εντολή του Οκτώβρη 
του 81, θεώρησε χρέος του σύµφωνα µε τις αρχές και το πρόγραµµά του να θεσµοθετήσει.     
Αν κάποιες, θεµιτές ίσως σε κάποιο βαθµό κοµµατικές σκοπιµότητες, δεν επέτρεψαν απ' την πρώτη 
στιγµή αυτό να συµβεί, στην έκταση και το βάθος που ζητήθηκε απ' το ΠΑΣΟΚ, σήµερα παραµονές 
µάλιστα έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου, είναι καιρός να υπάρξει απ' 
όλους, ένας θετικός αναπροσανατολισµός αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών στην 
πανεπιστηµιακή ζωή και δράση, που ν' αξιοποιεί τις τεράστιες θεσµικές δυνατότητες του νόµου 
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1268/82, και να θεµελιώσει ένα ελεύθερο, ζωντανό, δηµοκρατικό, πλουραλιστικό και δηµιουργικό 
πανεπιστήµιο, ένα αυτοδιοικούµενο κι αυτοδιαχειριζόµενο απ' τους φορείς του πανεπιστήµιο, που ν' 
ανοίγει καινούργιους δρόµους στην έρευνα και τη διδασκαλία και να διαµορφώνει τις σταθερές 
προϋποθέσεις για την Εθνική Ανεξαρτησία και την Ανάπτυξη του τόπου µας.  
Προβλήµατα που υπάρχουν ακόµη και πρέπει να αντιµετωπισθούν µε ωριµότητα κι υπευθυνότητα 
απ' όλες τις ζωντανές πανεπιστηµιακές δυνάµεις είναι: 
1. να εξουδετερωθούν οι εναποµένουσες εστίες αντίδρασης κι υπονόµευσης της αλλαγής στα 

πανεπιστήµια, µε τις νόµιµες, πανεπιστηµιακές διαδικασίες, και την ενωµένη δράση των 
δασκάλων και των φοιτητών. 

Ο νόµος 1268/82 κι η συµπλήρωσή του µε τον νόµο 1404/83 δίνουν πλήρη εξουσιοδότηση στη 
Σύγκλητο για να αντιµετωπίζει περιπτώσεις συνειδητών, καθυστερήσεων, αµελειών και 
παραλείψεων µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που σκόπιµα εµποδίζουν τη 
λειτουργία συλλογικών οργάνων στα οποία έχουν σοβαρή πλειοψηφία,   
2. να σταµατήσει ταυτόχρονα, η επικίνδυνη πόλωση που µε αφορµή την τυφλή αντίθεση των 

ερεισµάτων της αντίδρασης στην εφαρµογή του νόµου, γεννά ρεβανσιστικές τάσεις και 
συντηρεί κι αναπαράγει λογικές και πρακτικές µε έντονα τα συντεχνιακά χαρακτηριστικά από 
άλλα µέλη του ∆ιδακτικού Προσωπικού,   

3. να ενθαρρυνθούν, µε φαντασία και συγκεκριµένες πρωτοβουλίες όλοι οι φοιτητές, που 
απογοητευµένοι απ' το παληό αυταρχικό πανεπιστήµιο περιθωριοποιήθηκαν και δεν παίρνουν 
µέρος στις διαδικασίες που τους αφορούν, να γυρίσουν στο πανεπιστήµιο.         
Η κυρίαρχη αντίληψη του νόµου είναι: η συµµετοχική δηµοκρατία και  αυτοδιαχείριση, που δεν 
µπορούν µε κανένα τρόπο να εξαντλούνται στην οσοδήποτε δυνατή ποσοτικά εκπροσώπηση. 
Οι φοιτητές είναι τα κύρια υποκείµενα της πανεπιστηµιακής διαδικασίας, κι ο λόγος ύπαρξης 
των πανεπιστηµίων. ∆εν µπορούν να υπάρξουν πανεπιστήµια χωρίς τη ζωντανή παρουσία, 
συµµετοχή και δράση των φοιτητών. 
Οι δάσκαλοι αλλά κι οι φοιτητικοί σύλλογοι πρέπει να βρουν τους αποτελεσµατικότερους 
τρόπους για να φέρουν και πάλι τους φοιτητές, που εγκατέλειψαν το παληό εξουσιαστικό 
πανεπιστήµιο απορρίπτοντας τη δοµή και τη λειτουργία του, σ' επαφή µε τη νέα πραγµατικότητα, 
που προϋποθέτει για να είναι διαφορετική απ' την παληά, την ενεργό δράση όλων των φοιτητών. 
Γιατί οι φοιτητές µπορούν ν' ασκήσουν τίµια τα κυριαρχικά δικαιώµατα, που τους παρέχει ο 
νόµος 1268/82, (π.χ. να κρίνουν τους δασκάλους τους στη διδακτική τους ικανότητα κι 
επάρκεια), µόνο όταν συµµετέχουν ουσιαστικά στα µαθήµατα, στα εργαστήρια και στη συνολική 
πανεπιστηµιακή ζωή.  

4. να υπάρχει πάντα απόλυτος σεβασµός στο πνεύµα και στο γράµµα του νόµου 1268/82, που 
συνέτριψε τις παληές φεουδαρχικές καταπιεστικές δοµές κι άνοιξε το δρόµο µε ανοιχτές, 
αξιοκρατικές διαδικασίες για την απρόσκοπτη εξέλιξη κάθε µέλους του ∆ιδακτικού 
Προσωπικού, µε βάση το διδακτικό κι ερευνητικό του έργο, την προσωπικότητά του και την 
κοινωνική προσφορά, κι όχι την υποταγή του ή την αλλοτρίωσή του. 
Η νέα ποιότητα που πρέπει να κατακτηθεί, επιβάλει την µέγιστη δυνατή αυστηρότητα στα 
αξιοκρατικά κριτήρια, για να περιφρουρηθεί, η αξιοπιστία της δηµοκρατίας, απ' τις διαβολές 
του παληού κατεστηµένου, για δήθεν "χωρίς κρίση προαγωγές" του διδακτικού προσωπικού απ' 
τις γενικές συνελεύσεις.     

Και βέβαια θα πρέπει ταυτόχρονα να συντριβεί στη γέννησή της κάθε προσπάθεια διαµόρφωσης 
ενός νέου, νεώτερου και "δηµοκρατικότερου" κατεστηµένου µε συντεχνιακά χαρακτηριστικά. 
∆εν διαφεύγει κανενός την προσοχή µέσα στα πανεπιστήµια,  
(α) ότι ο νόµος 1268/82 απαιτεί σήµερα για την εκλογή ενός λέκτορα περισσότερα προσόντα, απ' 

όσα ο προηγούµενος νόµος του 1932 απαιτούσε για ένα τακτικό καθηγητή και  
(β) ότι πάντοτε, το ερευνητικό έργο, κάθε υποψήφιου το κρίνουν οι οµοιόβαθµοι και άνω από την 

υπό κρίση θέση, οι οποίοι και ψηφίζουν, µετά την αποκλειστική από τους φοιτητές 
αξιολόγηση του διδακτικού έργου. Κι όσοι ανήκουν στην πρώτη βαθµίδα καθηγητών (οι 
παληοί τακτικοί καθηγητές), δυστυχώς δεν έγινε δυνατό - συνταγµατικά - να επανακριθούν, 
και συνεπώς αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για κάθε ενδεχόµενη παραβίαση των αξιοκρατικών 
κριτηρίων, κι όχι φυσικά η Γενική Συνέλευση, στο φως της     δηµοσιότητας της οποίας, 
τελούνται πλέον ανοιχτά και χωρίς τις µυστικότητες του παρελθόντος όλες οι 
πανεπιστηµιακές διαδικασίες.  

5. να διαµορφωθεί µία νέα επιθετική και πρωτοβουλιακή δυναµική στα πανεπιστηµιακά όργανα, 
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ώστε να µπορέσει µέσα απ' τις λειτουργίες τους και τον ανοιχτό κι εποικοδοµητικό διάλογο, 
να υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση για την έναρξη λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και της Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων κι Επιστηµών που θα ολοκληρώσουν την εφαρµογή 
του νόµου. 

Θα πρέπει όλες οι πανεπιστηµιακές δυνάµεις να εκτιµήσουν, ότι το ΠΑΣΟΚ σεβάστηκε τις διαφωνίες 
τους σ' αυτά τα δύο σηµεία, τα οποία παρ' όλο που ψηφίσθηκαν µε το νόµο 1268/82 δεν 
ενεργοποιήθηκαν ακόµη, µέχρι να δώσει τη λύση το ίδιο το πανεπιστήµιο, που αποτελεί πια 
αυτοδύναµη, δηµιουργική κοινωνική εξουσία, χωρίς τις εξαρτήσεις και τις υποταγές του παρελθόντος. 
Με τον 1268/82 η θεωρία κι η πράξη της αλλαγής στα πανεπιστήµια είναι πια στα χέρια των 
δασκάλων, των φοιτητών και των άλλων, εργαζοµένων στα Α.Ε.Ι. και µόνο. Και θα είναι τόσο θετική, 
δηµιουργική κι αποτελεσµατική, όσο αυτοί, ως επιστήµονες, εργαζόµενοι πολίτες, µπορούν και θα το 
θελήσουν. 
Άλλωστε, για όλες τις προοδευτικές δυνάµεις, κάποιοι παληοί κοινοί αγώνες βεβαιώνουν ότι η 
Πράξη τουλάχιστον, είναι υπόθεση των αυτόνοµων, µαζικών και ακηδεµόνευτων κινηµάτων. Κι 
υπάρχουν πια στο ελληνικό πανεπιστήµιο οι νέες συνθήκες κι οι προϋποθέσεις για να µετρηθούν 
αξιόπιστα, το ήθος, οι αντικειµενικές δυνατότητες αλλά κι οι επαγγελόµενες προθέσεις όλων µας, 
δασκάλων, και φοιτητών, παρατάξεων και ιδεολογικοπολιτικών ρευµάτων. 
Σήµερα, στη νέα συµµαχία των δυνάµεων της προόδου στα πανεπιστήµια, µε την πείρα που 
αποκτήθηκε στο µεταξύ απ' την εφαρµογή του νόµου 1268/82, εντάσσονται αυτοδίκαια κι 
αυτονόητα όλοι οι άξιοι κι επαρκείς δάσκαλοι που µοχθούν στην πράξη, στις αίθουσες διδασκαλίας 
και στα εργαστήρια, που βιώνουν τη δηµοκρατία µε την καθαρή, υπεύθυνη, αντικειµενική, ώριµη κι 
έντιµη στάση τους στα όργανα και σ' όλα τα επίπεδα της πανεπιστηµιακής ζωής, χωρίς να 
καταφεύγουν στην ευκολία του να χαϊδεύουν αυτιά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, για ν' 
αποκτήσουν "απονεµόµενα" εύσηµα "προοδευτικότητας". 
Αντίθετα, νοµίζω ότι πρέπει όλοι πια να συµφωνήσουµε, ότι εξαιρούνται, όλοι όσοι απλά δηλώνουν 
κι αυτοπροβάλλονται ως προοδευτικοί και δεν το αποδείχνουν κάθε µέρα, µε το ήθος και τη δουλειά 
τους κι ακόµα, όσοι αποδέχονται να χειραγωγηθούν και συνηθίζουν να χειραγωγούνται εκάστοτε, 
από τον οποιονδήποτε φερόµενο ως "ισχυρό" και για οποιοδήποτε λόγο. 
Γιατί πριν απ' όλα, το νέο πανεπιστήµιο είναι χώρος ελευθερίας, κοινωνικής συνειδητότητας, 
αξιοπρέπειας και προόδου.  
 


