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Κύριε Πρέσβη, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε πρόεδρε. Σε µια τέτοια ευκαιρία, έχει κάποιος την 
ευχέρεια να διαλέξει αν θα µιλήσει ως Γεν. Γραµµατέας ή ως δάσκαλος που τυχαίνει να είναι και 
Γεν. Γραµµατέας. Και επειδή πραγµατικά βρισκόµαστε στη φάση του να έχουµε δηµιουργήσει ή να 
δηµιουργούµε το θεµέλιο για την ανάπτυξη της έρευνας στην πατρίδα µας, γι’ αυτό µας επιτρέπεται 
σε µεγάλο βαθµό κάποια ελευθερία. Ελευθερία η οποία θα γονιµοποιήσει, ελπίζουµε, και τον 
διάλογο µετά το διάλειµµα. ∆εν θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στο τι σχεδιάζουµε και στο τι 
υλοποιούµε στον τοµέα της Παιδείας και της Έρευνας, αν δεν κάναµε µια σύντοµη αποτίµηση της 
κατάστασης που βρήκαµε. 
Και η αποτίµηση αυτή δεν έχει να κάνει µε µια κριτική στις προηγούµενες Κυβερνήσεις, έχει να 
κάνει απλώς µε την προσπάθεια µας να χρησιµοποιήσουµε την επιστηµονική µεθοδολογία ως 
εργαλείο για την προσέγγιση του προβλήµατος. Αν λοιπόν ωραιοποιήσουµε, όπως πολύ καλά έκανε 
µε ευγένεια ο κ. Ραπακούλιας το θέµα της ερευνητικής προσπάθειας στην Ελλάδα ως αυθόρµητης, 
ας την ονοµάσουµε αυθόρµητη για να είµαστε εντάξει µε τον εαυτό µας και µε το παρελθόν. Εγώ θα 
έλεγα ότι δεν ήταν αυθόρµητη, ήταν ευκαιριακή, και ήταν αποτέλεσµα της δοµής της ελληνικής 
κοινωνίας που ήθελε στη µεν πολιτική κόµµατα πολιτικής πελατείας, στη δε έρευνα µέσα στα 
Πανεπιστήµια πανεπιστηµιακούς δασκάλους που έχουν προσπέλαση στην πολιτική εξουσία. Και ως 
εκ τούτου, εκµεταλλεύονται ευκαιριακά φαινόµενα, (δεν θα πω συγκεκριµένα πράγµατα), όπως π.χ. 
την φιλία µε ένα Υπουργό, οπότε µπορεί κάποιος να ότι στήνει ένα εργαστήριο αξίας ενός 
δισεκατοµµυρίου δραχµών, για να ικανοποιεί το προσωπικό του ερευνητικό όραµα, σε ένα από τα 
µεγαλύτερα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της χώρας, ή το ότι είναι σεισµογενής η χώρα µας, άρα όλες 
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν οτιδήποτε για την έρευνα σ’ αυτό το πεδίο, χωρίς συντονισµό 
και πρόγραµµα. Θα ήθελα να πω, πως πραγµατικά η κατάσταση την οποία βρήκαµε στην Ελλάδα 
ήταν ότι η ευκαιριακή αυτή έρευνα δεν έδινε απολύτως κανένα εχέγγυο για υπαγωγή της σε ένα 
εθνικό ερευνητικό πρόγραµµα ανάπτυξης της χώρας.  
Εµείς αποφασίσαµε για να χτίσουµε το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, να φτιάξουµε πρώτα γερά 
θεµέλια. Και τα γερά θεµέλια ήταν ένας καινούργιος νόµος για την Ανώτατη Παιδεία, ένας νόµος 
που θα µπορεί να δηµιουργεί εκείνο το απαραίτητο κλίµα µέσα στο οποίο θα µπορούσε να ανθίσει 
µια ερευνητική προσπάθεια. Και αυτό το κλίµα δεν είναι τίποτα άλλο από το κλίµα της 
δηµοκρατίας, της συµµετοχής, της αξιοκρατίας, στοιχεία που λείπαν από την ελληνική 
πραγµατικότητα, χωρίς βέβαια να έχει ισοπεδωτικό χαρακτήρα αυτό που είπα, διότι υπάρχουν και 
υπήρχαν πάρα πολλοί άξιοι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι µέσα στα Πανεπιστήµια µας. ∆εν σηµαίνει 
ότι όλα αυτά µηδενίζονται. Μέσα λοιπόν από τον νόµο 1268/82 για τη δοµή και τη λειτουργία της 
Ανώτατης Παιδείας προσπαθήσαµε να αλλάξουµε το φεουδαρχικό Πανεπιστηµιακό σύστηµα, 
αναλλοίωτο από το 1932, όπου πραγµατικά η έρευνα ήταν υπόθεση, όπως είπα και πρωτύτερα, του 
σοφού παντογνώστη και µόνου καθηγητή, ο οποίος εάν είχε προσπέλαση σε κάποιο Υπουργείο, 
έπαιρνε κάποιο κονδύλι για έρευνα, εάν δεν είχε, µαραινόταν µαζί µε το ζήλο του µετά από 
κάµποσα χρόνια. Άλλωστε, όταν έµπαινε ως καθηγητής στο Πανεπιστήµιο, είχε πεθάνει ο ζήλος του 
τις περισσότερες φορές. 
Ο καινούργιος νόµος για την Ανώτατη Παιδεία εξασφάλισε ήδη στον πρώτο χρόνο εφαρµογής του 
την αλλαγή της δοµής των Α.Ε.Ι. Καταργήθηκε η έδρα, δηµιουργήθηκαν τα τµήµατα. Στα τµήµατα 
αναγνωρίζουµε την ωριµότητα και την υπευθυνότητα των φοιτητών, δίνοντας τους µια συµµετοχή 
που φτάνει στα 100% του αριθµού των πανεπιστηµιακών δασκάλων για την εκλογή των 
διοικητικών οργάνων, και 50% για όλες τις άλλες λειτουργίες. Φτιάχνουµε προγράµµατα σπουδών 
µε τη συµµετοχή των φοιτητών, τους αναγνωρίζουµε το δικαίωµα και την υπευθυνότητα να 
βουλεύονται και να λεν τη γνώµη τους, και αυτό να µετασχηµατίζεται σε πράξη. Αυτό σηµαίνει ότι 
οι φοιτητές ξαναγυρίζουν στα µαθήµατα, ξαναγυρίζουν µε τη θέληση τους και όχι αναγκαστικά και 
ότι θα παίρνουν µέρος και στις διαδικασίες της έρευνας. 
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∆ιαµορφώνεται ακόµη ένα κλίµα, που θα συµβάλει στην ανάπτυξη κάθε δηµιουργικής 
πρωτοβουλίας. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό θέµα το οποίο θέλω να βάλω σε µια παρένθεση 
και ελπίζω µετά να συζητηθεί. Θέλω να κάνω µια τοποθέτηση διαφορετική από αυτή που έκανε ο 
συνάδελφος κ. ∆. Ραπακούλιας. Πιστεύω όµως ότι αυτό βοηθάει στον διάλογο και δείχνει και τον 
πλουραλισµό που έχει η Κυβέρνησή µας. Στο θέµα του ποιος είναι πρώτος, και ποιος δεύτερος στην 
έρευνα. Εγώ πιστεύω, µε την κατάσταση που υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα, µε τις συγκεκριµένες 
κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές και επιστηµονικές συνθήκες, µακάρι να κάνουµε έρευνα και 
πέµπτοι και έκτοι. Ας διαµορφώσουµε µια ερευνητική παράδοση τα επόµενα πέντε χρόνια, και έτσι 
θα χτίσουµε τη δυνατότητα να είµαστε πρώτοι µετά, και θα είµαστε.   
Αλλά ως τότε πρέπει να µάθουµε να λέµε όχι στον ανταγωνισµό, όχι σε κάτι που καλλιεργήθηκε 
από ένα σύστηµα, το οποίο σε κανένα σηµείο δεν είχε να κάνει µε τον σοσιαλισµό, όπως τον 
αντιλαµβανόµαστε. ∆ηλαδή αυτόν που επιτρέπει και δηµιουργεί το κλίµα για να αναπτύσσονται οι 
δηµιουργικές πρωτοβουλίες του λαού, όταν στον λαό δίνονται ισότιµες ευκαιρίες για µόρφωση, για 
δουλειά και για πολιτιστική και άλλη ανάπτυξη. Όταν λοιπόν δηµιουργηθούν αυτές οι συνθήκες, 
τότε πραγµατικά φτιάχνεται το κατάλληλο κλίµα µέσα στο Πανεπιστήµιο. Και όταν φτιαχτεί αυτό 
το κλίµα, νοµίζω ότι έχει επιτευχθεί παραπάνω από το µισό του παντός, όπως λέγαν οι αρχαίοι ηµών 
πρόγονοι. Σας θυµίζω ότι µέσα στα Πανεπιστήµια (πάρα πολλοί από εσάς είσαστε συνάδελφοι και 
δουλεύετε µέσα στα Πανεπιστήµια) ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το οποίο κυριαρχούσε µέχρι τώρα 
είναι το εξής: Ένας παλιός πανεπιστηµιακός δάσκαλος, χωρίς καµµιά απολύτως δηµοσίευση, να 
θεωρεί επειδή είναι τακτικός καθηγητής 30 χρόνια, ότι ένας νέος συνάδελφος αν και έχει 35 
δηµοσιεύσεις, επειδή επί πλέον είναι και δηµοκρατικός, δεν πρέπει να µπει στο Πανεπιστήµιο, διότι 
τότε θα «χαλάσει» αυτό που λέµε στην Ελλάδα, η συνταγή. Θα χαλάσει το κλίµα, θα χαλάσει αυτό 
το καθεστώς το οποίο δεν θέλουµε να χαλάσει µε τίποτα. 
Επίσης ο καινούργιος νόµος δείχνει πως βλέπει την έρευνα. Και θα κάνω µια σύντοµη ανασκόπηση. 
Πρώτα – πρώτα στο πρώτο άρθρο του νόµου, ως αποστολή των ΑΕΙ ορίζεται η έρευνα και η 
διδασκαλία, η παραγωγή νέας γνώσης, η δηµιουργία και όχι µόνο η µετάδοση. Αληθινός στόχος 
ενός Πανεπιστηµίου και πρώτος στόχος για το Ελληνικό Πανεπιστήµιο στα 162 χρόνια της 
ελεύθερης ζωής µας. Στο δεύτερο άρθρο θεσπίζεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα. Κανένας, 
για κανένα λόγο δεν βάζει περιορισµό σε κανένα. Βεβαίως χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε τα 
άρθρα τέσσερα και πέντε εκείνες οι έρευνες οι οποίες εµπίπτουν στο πρόγραµµα ανάπτυξης της 
χώρας. Το πρόγραµµα καθορίζεται όχι από το κόµµα που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά από ένα 
Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας, και εξειδικεύεται από την Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και 
Επιστηµών, όργανα που πριν από όλα έχουν την έξωθεν καλή µαρτυρία.  
Γιατί έχουν την έξωθεν καλή µαρτυρία; Γιατί π.χ. στο Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας δεν 
υπάρχει εκπροσώπηση µονόπλευρη του κόµµατος το οποίο κυβερνά, και συγκεκριµένα του ΠΑΣΟΚ 
σήµερα. Αλλά είναι ένας εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ένας της Νέας ∆ηµοκρατίας, ένας του Κ.Κ.Ε., 
των κοµµάτων δηλαδή που αναγνωρίζονται κατά τον κανονισµό της Βουλής. Και επίσης όλοι οι 
κοινωνικοί φορείς, όλοι οι πρυτάνεις των ΑΕΙ, που εκλέγονται πια µε δηµοκρατικές διαδικασίες από 
το σύνολο των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας, οι φοιτητές, εκπρόσωποι των φοιτητών, 
και όλες οι παραγωγικές τάξεις και οι κοινωνικοί φορείς. Άρα δηλαδή έχουµε εκείνο το όργανο που 
δένει δηµοκρατικά τη διαδικασία της Παιδείας µε τη διαδικασία της παραγωγής. 
Μέσα από εκεί αποκλείεται να κάνουµε ευκαιριακή έρευνα, ή χαριστική έρευνα σε κάποιον, στο 
καινούργιο Ελληνικό Πανεπιστήµιο που χτίζουµε. Και δεν το χτίζει, θα πρέπει να πούµε εδώ, η 
Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε το θεσµικό πλαίσιο και το έδωσε σε 
όλους τους φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας να το αυτοδιαχειριστούν µε την υπευθυνότητα 
και την ωριµότητα, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν τα µόνα εχέγγυα για την ανάπτυξη της 
Παιδείας και της Έρευνας. Μέσα από τη διαδικασία της Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και 
Επιστηµών πρόκειται να γίνει και ο εθνικός κατάλογος των πανεπιστηµιακών δασκάλων και 
ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Ουάσιγκτον και το Βλαδιβοστόκ, στη Γαλλία και στην 
Αφρική. Και τότε δεν θα έχουµε εκείνες τις αναξιοπρεπείς διαδικασίες, να δηµοσιεύουµε τις 
προκηρύξεις για µια θέση στο Πανεπιστήµιο σε µια εφηµερίδα της Ζακύνθου και στον Ελληνικό 
Βορρά της Θεσσαλονίκης περιορίζοντας ως και εξαφανίζοντας τη δηµοσιότητα και την διαφάνεια. 
Θα µπορούνε όλα τα Υπουργεία, όλες οι Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό να βρίσκουν τον 
καταλληλότερο Έλληνα επιστήµονα, τον οποίο έχει ανάγκη η Πατρίδα µας για να τον φέρει στη 
συγκεκριµένη θέση, στην Παιδεία ή στην Έρευνα. Επίσης, ένα πολύ σηµαντικό θέµα, το οποίο βάζει 
ο καινούργιος νόµος -γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ τη συγκεκριµένη αντικειµενική 
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πραγµατικότητα-  είναι ότι στις σηµερινές πολύ δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που επισήµανε και 
ο συνάδελφος κ. Ραπακούλιας, ο νόµος για τα ΑΕΙ, δίνει την ευκαιρία µέσα από ειδικά Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού ∆ίκαιου, να προβαίνουν σε όλες εκείνες τις λειτουργίες και τις 
διαδικασίες για την προστασία, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της περιουσίας των ΑΕΙ. 
Σας λεω ένα παράδειγµα, ότι µε πολύ άθλια διαχείριση η περιουσία από κληροδοτήµατα του 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας, ήταν φέτος περίπου 140 εκατοµµύρια δραχµές. Με µια λογική 
διαχείριση, θα έφθανε η απόδοση αυτών των κεφαλαίων, των κληροδοτηµάτων, τα 2 
δισεκατοµµύρια. Όταν λοιπόν περνάς τη δυνατότητα όχι στο Κράτος, όχι στην Πολιτεία, την οποία 
σεβόµαστε εµείς, τη σηµερινή, αλλά στην Πολιτεία εκείνη που θα υπάρχει πάντα, όταν τα περνάς 
µέσα στο Πανεπιστήµιο, τότε έχεις τη δυνατότητα να παράγεις πόρους, να µην είσαι εξαρτηµένος, 
να µη σου βάζουνε εµπόδιο τα δηµόσια λογιστικά, και να µπορείς πραγµατικά να προωθείς πιο πέρα 
την έρευνα. 
Σας λεω ως παράδειγµα, ότι η ακίνητη περιουσία πολλών από τα Πανεπιστήµια µας είναι τέτοια που 
µπορεί να χρηµατοδοτήσει ανάπτυξη της έρευνας σε πάρα πολλούς και σηµαντικούς τοµείς που 
θεραπεύουν τα Ιδρύµατα αυτά. Ένα σηµείο που θέλω ακόµα να προσθέσω για να συνεχίσει µετά ο 
συνάδελφος κ. Κλάδης, είναι ότι την πρώτη χρονιά, τη χρησιµοποιήσαµε για την αλλαγή της δοµής, 
βγήκαν οι Πρόεδροι, γίναν οι τοµείς, κατανεµήθηκε το προσωπικό, βγήκαν οι Πρυτάνεις. Ο 
προτελευταίος Πρύτανης είναι ο Πρόεδρος µας εδώ σήµερα, από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, την 
Πέµπτη βγαίνει ο τελευταίος Πρύτανης, ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής των δοµών, που 
ίσχυσαν 50 χρόνια, και γενικότερα 162 χρόνια. Τα προγράµµατα σπουδών θα είναι έτοιµα µέχρι τον 
Ιούνιο και πάντα ανοιχτά στις εξελίξεις, χωρίς να χρειάζεται να περνάνε από το Υπουργείο. Η 
υπόθεση των προγραµµάτων σπουδών βρίσκεται πλέον στα χέρια των Γενικών Συνελεύσεων των 
τµηµάτων. Μπορούν να αλλάξουν τα προγράµµατα ανάλογα µε τις εξελίξεις της επιστηµοτεχνικής 
επανάστασης και ανάλογα µε τις δυνατότητες και ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα κάθε 
Πανεπιστηµίου, γιατί σε λίγο καιρό, σε 5-6 χρόνια, -να µη λέµε ότι εδώ και τώρα όλα-, πραγµατικά 
θα διαµορφωθεί εκείνο το κλίµα που όποιος θέλει να γίνει βιολόγος σε µια επιστηµονική περιοχή να 
διαλέγει να πάει στην Κρήτη, και όποιος θέλει να γίνει βιολόγος σε µια άλλη περιοχή, στη 
Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. 
Θα χτίσουµε, και θα παλέψουµε συστηµατικά γι’ αυτό, εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να 
αναδειχθούν σε λίγο καιρό οι ιδιαιτερότητες και η αξιοσύνη του κάθε ενός τµήµατος σε εθνικό 
επίπεδο στα Πανεπιστήµια µας. Μετά από αυτό το χρόνο, όπως είδατε δεν είπαµε τίποτα για 
µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, έρχεται η ώρα για να χτίσουµε τις µεταπτυχιακές σπουδές. Στις 
µεταπτυχιακές σπουδές, κάποιοι φορείς της πολιτικής ζωής φέραν κάθετες, ριζικές αντιρρήσεις. 
Επειδή πιστεύουµε στη δηµοκρατία και στον διάλογο, θα καθίσουµε ξανά σε ένα τραπέζι να 
συζητήσουµε µαζί τους, για να διαµορφώσουµε εκείνο το κλίµα συναίνεσης που θα επιτρέψει σε 
όλους, χωρίς µιζέριες, να βοηθήσουν στο χτίσιµο του καινούργιου Πανεπιστηµίου. 
Έτσι λοιπόν αυτή η χρονιά είναι η χρονιά του να σχεδιάσουµε τις µεταπτυχιακές σπουδές και την 
έρευνα στο Πανεπιστήµιο. Είναι αυτονόητο ότι σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής και 
προγραµµατικών διακηρύξεων, από τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέµβρη του 1974 µέχρι σήµερα, 
για το ΠΑΣΟΚ η έρευνα κύρια πρέπει να γίνεται µέσα στα Πανεπιστήµια. Εδώ δεν θα ανακαλύψει 
κάποιος µια διάσταση απόψεων, γιατί πιστεύουµε ότι συγκεκριµένα κοµµάτια της έρευνας πολύ 
σηµαντικά για τον τόπο και για τον λαό µας θα πρέπει να γίνονται σε Εθνικά Κέντρα Έρευνας, 
τέτοια που σχεδιάζει ο καινούργιος νόµος που επεξεργάζονται οι συνάδελφοι στο Υπουργείο 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί ως κόρη οφθαλµού είναι ότι η έρευνα θα πρέπει να 
δυναµώσει αποφασιστικά µέσα στα Πανεπιστήµια διότι µόνον τότε θα υπάρχουν Πανεπιστήµια. 
Εάν δεν δυναµώσει η έρευνα στα Πανεπιστήµια, οσοδήποτε να δυναµώσει σε Εθνικά Κέντρα δεν θα 
µπορέσει να αναπαραχθεί αυτόχθονα. Πράγµα που θα σηµαίνει ότι η πολυπόθητη για όλους µας 
Εθνική Ανεξαρτησία θα µείνει όραµα και δεν θα γίνει πράξη. Αυτά από εµένα και επιφυλάσσοµαι 
αν θέλετε µετά στον διάλογο που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. 
  
 
 


