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Ο υπογραφόµενος, (από το 1946 ως µαθητής, από το 1958 ως φοιτητής, από το 1963 ως άµισθος 
βοηθός και επιµελητής του Ε.Μ.Π. και από το 1980 ως Καθηγητής του ΑΠΘ και στη συνέχεια του 
Ε.Μ.Π. και του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστηµών), έζησε, εργάστηκε και εργάζεται για πάνω από πενήντα χρόνια (µε εξαίρεση 
τα χρόνια της δικτατορίας), ως απολύτως, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
πανεπιστηµιακός, µέσα στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Παιδείας. 
Στο διάστηµα αυτό : 
• πήρε ενεργό µέρος σ' όλους τους αγώνες για µια παιδεία ουσιαστική, θεµέλιο της κοινωνικής 

προόδου, της δηµοκρατίας, του πολιτισµού αλλά και της ολοκληρωµένης κοινωνικής, 
οικονοµικής και πολιτισµικής ανάπτυξης της χώρας µας, 

• κατά καιρούς, συµµερίσθηκε ευθύνες σχεδιασµού, χάραξης, προγραµµατισµού αλλά και 
εισήγησης και υλοποίησης πολιτικών και νοµοθετικών ρυθµίσεων για την παιδεία και 
ειδικότερα κυρίως για την πανεπιστηµιακή, οι οποίες βασιζόταν σε, για άλλους ορθές και για 
άλλους "δογµατικά" απόλυτες και άκαµπτες αρχές, 

• συµµετείχε σε εξαντλητικές συλλογικές διαδικασίες συγκρότησης, συνδιαµόρφωσης, κριτικής 
προσέγγισης και υποστήριξης θέσεων για την παιδεία, αλλά και άσκησης, σκληρής και 
τεκµηριωµένης πολεµικής κατά συγκεκριµένων µέτρων, ανακολουθιών και ασυνεπειών, τόσο 
στην άσκηση της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και στην άκριτη και ισοπεδωτική 
αντιπολίτευσή της, 

• διαχειρίσθηκε εκπαιδευτικές υποθέσεις µε θετικές ή αρνητικές εξελίξεις, 
• έπεισε και πείσθηκε σε δηµιουργικούς διαλόγους στο Πανεπιστήµιο, στο ΤΕΕ, σε 

επιστηµονικούς συλλόγους, στο Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας, στο Υπουργείο 
Παιδείας, στο Πνευµατικό Κέντρο και το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του ∆ήµου 
Αθηναίων, αλλά και µε εκπροσώπους ριζικά διαφορετικών πολιτικών, ιδεολογικών και 
κοσµοθεωρητικών απόψεων, 

• συγκρούσθηκε, χωρίς υποχωρήσεις (και συγκρούεται κάθε φορά που εκτιµά ότι απαιτείται), 
µετά από αδιέξοδες προσπάθειες περιφρούρησης της συνέπειας των λόγων και των έργων, αλλά 
και της θεωρίας και της πράξης, µε κατά τεκµήριο οµοϊδεάτες, συναδέλφους και παλιούς 
συντρόφους και συναγωνιστές του, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους συχνά προσαρµόζονται 
µε "ρεαλισµό" στα κάθε φορά "νέα δεδοµένα", 

• και δεν φοβήθηκε ποτέ, (για λόγους .... "πολιτικού κόστους" του ως πολίτη), να συµφωνεί, να 
συνεργάζεται αρµονικά και αποτελεσµατικά και να συµπορεύεται τόσο µε "συντηρητικούς" 
συναδέλφους του, όσο και µε "περιθωριακά" -για τους πολλούς- φοιτητικά "γκρουπούσκουλα", 
όταν τεκµηρίωναν µε επάρκεια και πειστικότητα τις απόψεις τους, αλλά και να αντιπαρατίθεται, 
όπου αυτό χρειαζόταν, µε όλους όσους µε "προοδευτικά" άλλοθι προωθούσαν αρχές, στάσεις 
και συµπεριφορές εύκαµπτες και ενδοτικές σε κάθε µορφής πολιτική, κοµµατική, 
πανεπιστηµιακή, κοινωνική και επικοινωνιακή εξουσία. 

Αναγκαστική και αναπόδραστη συνέπεια για µια τέτοια "πολυτελή" στάση ζωής είναι συνήθως µια 
µοναχική και έξω από φιλόξενες οµπρέλες, προστατευµένες και προστατευτικές "στάνες" και 
θερµοκήπια "φίλων και κολλητών" πορεία, την οποία όµως ο υπογραφόµενος πολύ απολαµβάνει, 
αρκούµενος στην συντροφική (και ακηδεµόνευτη από κάθε άποψη) συνοδοιπορία του µε 
ελάχιστους παλιούς και νέους φίλους µε τους οποίους τον συνδέουν κοινοί κώδικες ολοκληρωµένης 
αίσθησης, θεώρησης, αντίληψης και αξιολόγησης της πολυδιάστατης σηµερινής πραγµατικότητας 
(πολιτικής, κοινωνικής, πολιτισµικής, οικονοµικής, τεχνολογικής και περιβαλλοντικής), της 
συµπαροµαρτούσας γενικευµένης κρίσης,  αλλά και των νοµοτελειακά προδιαγραφόµενων 
προοπτικών της. 
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι εισηγήσεις, οι προτάσεις και οι θέσεις που τεκµηρίωσε, αλλά και η 
πίστη, το πάθος και η αφοσίωση στην υλοποίησή τους, καθώς και οι επώδυνες πολλές φορές 
                                                           
∗  ∆ηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Άρδην» το 1997. 
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εµπειρίες του στην πορεία αυτή, διατρέχουν µία σειρά κείµενά* του, από τα οποία ένας πιο 
αποστασιοποιηµένος και γι' αυτό νηφάλιος ερευνητής θα µπορούσε να βρει την άκρη αλλά και την 
θεµελιώδη αιτιολόγηση των παρακάτω ίσως εκ πρώτης όψεως προκλητικών σκέψεων : 
1. Η µόνη περίοδος µετά τη µεταπολίτευση κατά την οποία υπήρξε και εφαρµόστηκε µε συνέπεια 

συγκροτηµένη εθνική στρατηγική και πολιτική για την παιδεία στη χώρα µας, ενταγµένη σε µία 
ολοκληρωµένη πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών εκδηµοκρατισµού και εκσυγχρονισµού της 
ελληνικής κοινωνίας ήταν η περίοδος 1981-1983. 

2. Την περίοδο αυτή οι διαρθρωτικές αλλαγές π.χ. στην πανεπιστηµιακή παιδεία "άνθισαν" στο 
ευνοϊκό κλίµα των προσδοκιών ολόκληρου του ελληνικού λαού και των πανεπιστηµιακών, 
(δάσκαλων και φοιτητών) -ή τουλάχιστον στην ευµενή ανοχή τους και την ήπια και µόνο για την 
"τιµή των όπλων" ενίοτε αντιπολιτευτική στάση µερικών οµάδων τους- για ριζική κοινωνική 
αλλαγή. Την διετία αυτή υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα µας πάνω από το 95% του 
προγράµµατος κυβερνητικής πολιτικής για την παιδεία και τα Πανεπιστήµια µε απελευθερωµένο 
όλο το δυναµικό τους από κάθε φύσης αγκυλώσεις και αντιδηµοκρατικούς θεσµούς και µε 
"υπερβολικά" συµµετοχικές διαδικασίες, βελτιώνουν έκτοτε αποφασιστικά το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό τους έργο και την ολική τους ποιότητα. Ποσοτικοποιηµένες οι σχετικές θετικές 
επιπτώσεις µπορούν να µετρηθούν ως σήµερα µε βάση τις ισχύουσες διεθνώς προδιαγραφές. 

Αυτό βέβαια σε καµµιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει βεβαιότητες ειδυλλιακών συνθηκών 
λειτουργίας των πανεπιστηµίων µας και δεν προδικάζει τις εξελίξεις που επέρχονται. 

3. Από το 1983 και µετά σηµειώνονται, απ' τη µια µεριά σταδιακές υποχωρήσεις, υπαναχωρήσεις, 
ανατροπές και ασυνέπειες λόγων και έργων σε κάθε τοµέα της κυβερνητικής πολιτικής (και 
συνεπώς και στον τοµέα της παιδείας), µε ταυτόχρονα διαπίστωση απόλυτου κενού ουσιώδους 
και αξιόπιστου αντιπολιτευτικού λόγου, ενώ από την άλλη αυξάνεται ουσιαστικά η παρέµβαση 
της ΕΟΚ στα πολιτικά πράγµατα και της Ελλάδας, µε "ενδιαφέρουσες" από κάθε άποψη 
πρωτοβουλίες και πολιτικές και στα πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας, της 
τεχνολογίας και της ανάπτυξης.  

Ως αναπόδραστες συνέπειες της νέας κατάστασης µπορούν να επισηµανθούν η βαθµιαία για τους 
περισσότερους πανεπιστηµιακούς εγκατάλειψη των αξιών που ο Νόµος Πλαίσιο 1268/82 
θέσπιζε ως θεµέλιο της επιστηµονικής, κοινωνικής και πολιτισµικής συµβολής των ΑΕΙ στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της χώρας και ταυτόχρονα η όλο και µεγαλύτερη προσαρµογή και 
συµµόρφωσή τους σε διαδικασίες, πολιτικές επιλογές και επιταγές (όχι βέβαια εξ ορισµού και 
πάντα αρνητικές) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

4. Με κυρίαρχη αξία την σύνδεση Πανεπιστηµίων και Επιχειρήσεων για τον σχεδιασµό, την 
ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτοµικών νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κατεύθυνση 
ισχυροποίησης της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, 
προωθούνται σηµαντικά προγράµµατα έρευνας αλλά και κατάρτισης κυρίως στους τοµείς των 
τεχνολογιών αιχµής και τα πανεπιστήµια πλέον αρχίζουν να κινούνται στο ρυθµό της αγοράς και 
της επερχόµενης παγκοσµιοποίησής της. 

5. Στο γενικότερο διεθνές πολιτικό κλίµα την ίδια περίοδο σηµειώνονται ραγδαίες εξελίξεις οι 
οποίες οδηγούν στην κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων, την υποχώρηση των 
σοσιαλιστικών ιδεών, στην αµηχανία των προοδευτικών κινηµάτων σ' όλον τον κόσµο αλλά και 
στην σταδιακή αποστασιοποίηση σηµαντικών στελεχών τους, τα οποία είτε "αναβαπτίζονται" 
στο φως του ανατέλλοντος παγκοσµιοποιηµένου νεοφιλελευθερισµού ή µετατρέπονται σε νέους 
- και ικανότατους συχνότατα -επιχειρηµατίες που αξιοποιούν κερδοφόρα τις γνώσεις τους στην 
πολιτική οικονοµία της καπιταλιστικής κοινωνίας, τις γνωριµίες τους στις χώρες του τέως 
υπαρκτού σοσιαλισµού -ο οποίος βιάζεται να καταστεί "ελευθέριο" πειραµατικό εργαστήριο 
κανόνων και πρακτικών ακραίας και ασύδοτης αγοράς- αλλά και τις καλές οργανωτικές, 
συνδικαλιστικές και πολιτικές εµπειρίες τους. 

6. Σήµερα, στην εποχή των Λευκών Βίβλων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και την 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τα Πανεπιστήµια έχουν µετατραπεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά 
Ιδρύµατα τα οποία θεραπεύουν την παιδεία ως πολύτιµο και δηµόσιο αγαθό και την επιστήµη 
γενικότερα µε κατοχυρωµένη την ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας σε ένα ετερόκλητο 
και ετεροβαρές άθροισµα κυρίως ερευνητικών "ανθουσών πανεπιστηµιακών 
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µικροεπιχειρήσεων" συνεργαζοµένων (στενά έως και υπηρετικά) µε τη Βιοµηχανία, 
χρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς κυρίως και εθνικούς δευτερευόντως πόρους στα πεδία 
των τεχνολογιών αιχµής και συνεχώς υποβαθµιζοµένων κυρίως διδακτικών µονάδων στα 
υπόλοιπα γνωστικά πεδία τα οποία δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και ιδίως στα πεδία των κοινωνικών επιστηµών και των επιστηµών του ανθρώπου. 
Η υποβάθµιση αυτή τείνει να αγκαλιάσει όλα τα κρατικά συστήµατα πανεπιστηµιακής παιδείας 
των χωρών µελών της Ε.Ε. τα οποία η Επιτροπή τα θεωρεί "άκαµπτα" και προετοιµάζει µε 
συστηµατικότητα τις προϋποθέσεις για "ευέλικτες µεθόδους απόκτησης γνώσεων, ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων αλλά και πιστοποίησής τους", εκτός των θεσµισµένων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων. 

Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατεύθυνση της κυρίαρχης επιλογής της εν όψει της Ο.Ν.Ε., για 
δραµατική µείωση των δηµοσίων κοινωνικών δαπανών, στοιχειοθετεί µεθοδικά την έκπτωση της 
παιδείας ως ολοκληρωµένης κριτικής, µορφωτικής και πολιτισµικής διαδικασίας παραγωγής και 
µετάδοσης νέας γνώσης, σε αφυδατωµένη και µονοδιάστατη τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση, 
κατάλληλη να καλύπτει φθηνά και αποτελεσµατικά τις βραχυπρόθεσµης αποδοτικότητας ανάγκες 
της βιοµηχανίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, όπως είναι αυτονόητο ευνοούνται οι αµφίβολης έως και χείριστης ποιότητας 
"εκπαιδευτικές" επιχειρήσεις των καλουµένων ιδιωτικών "πανεπιστηµίων", ελληνικών και ξένων, 
των εργαστηρίων "ελευθέρων" σπουδών και των χρηµατοδοτούµενων σεµιναρίων. και οι πάσης 
φύσεως εκσυγχρονιστές (και βέβαια όχι µόνο της κυβέρνησης και της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης), αµέσως ή εµµέσως, ενισχύουν την ανάπτυξή τους ή τα ανέχονται να λειτουργούν 
χωρίς προδιαγραφές, επενδύσεις και αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, στην καλύτερη -γι' αυτούς- 
περίπτωση, µη µπορώντας ν' αντιληφθούν τις δραµατικές συνέπειες για όλο το σύστηµα παιδείας, 
από τη γενίκευση µιας τέτοιας πορείας, η οποία στο όνοµα της αγοράς και των πρόσκαιρων 
συµφερόντων της ναρκοθετεί και υπονοµεύει τον πολυδιάστατο, ολοκληρωµένο, κριτικό και 
δηµιουργικό χαρακτήρα της παιδείας και της σύµφυτης µ' αυτήν έρευνας. 
Έτσι, πιστεύω, είναι ξανά καιρός: 
• να ξαναδούµε το δάσος και όχι το δένδρο για το µείζον και συνολικό πρόβληµα της παιδείας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
• να µην οδηγούµαστε εύκολα σε τυφλές και αδιέξοδες συνήθως συγκρούσεις (όπως π.χ. αυτή των 

συνεχών πενθήµερων απεργιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση), µε µόνο κυρίαρχο αίτηµα -όσο 
δίκαιο και αν είναι αυτό- τη ρύθµιση οικονοµικών ζητηµάτων και 

• να πάψουµε να βλέπουµε όπως οι ιθαγενείς τις δραµατικές τεχνολογικές εξελίξεις στην 
πληροφορική και τηλεµατική ως πανάκεια εκσυγχρονισµού και προόδου, αλλά και θεµιτής 
υποκατάστασης της ανεπανάληπτης αλληλεπίδρασης δασκάλου και µαθητή στο σχολείο, µέσα 
από προϊόντα νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας τα οποία προορίζονται προοπτικά να 
ιδιωτικοποιήσουν σταδιακά και την συλλογική µαθησιακή διαδικασία στα σχολεία όλων των 
βαθµίδων, µετατρέποντάς την σε "ελεύθερη" και "ευέλικτη" κατά µόνας πρόσβαση σε 
οµογενοποιηµένες βάσεις γνώσης της Ε.Ε., έξω και πέρα από τις (όποιες) επιλογές των κρατικών 
εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

Πλησιάζουµε όπως επιχειρηµατολογώ αλλού, (και όχι χωρίς δικές µας ευθύνες), στο τέλος του 
Πανεπιστηµίου, και µέσα απ' αυτό στο τέλος της παιδείας όπως την ξέρουµε, µε τα καλά και τ' 
άσχηµά της. 
Και µακάρι ν' αντιληφθούµε έγκαιρα, ότι το οσοδήποτε µελετηµένο εκπαιδευτικό λογισµικό 
multimedia πακέτο µπορεί να σε προσελκύσει, να σε γοητεύσει και να σε "καταρτίσει", δεν µπορεί 
όµως σε καµµιά περίπτωση να σε εµπνεύσει όπως έκαναν και κάνουν ακόµη µερικοί καλοί 
δάσκαλοί µας.     
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