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Κύριε Πρύτανη, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήλπιζα η σηµερινή συνάντηση να έχει λίγο διαφορετικό 
χαρακτήρα. Τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγουµε το άθροισµα κάποιων µονολόγων 
παρ’ όλο που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να γίνει – κατά τη γνώµη µου – περισσότερη συζήτηση. 
Εγώ λοιπόν θα επιχειρήσω να πάρω µόνο λίγα λεπτά και να πιστωθώ ελπίζω χρόνο για τη συζήτηση 
που θα ακολουθήσει. Θα επιχειρήσω συνεπώς, να κάνω µόνο ορισµένες προκλητικές νύξεις µε 
κάποιες υποθέσεις εργασίας και µε κάποια αξιώµατα τα οποία θα υποστηρίξω, επιδιώκοντας τη 
βάσανο του διαλόγου µε την ενεργό συµµετοχή και παρέµβασή σας. 
Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω ότι σήµερα περισσότερο παρά ποτέ, το πανεπιστήµιο είναι ανάγκη 
να αποκτήσει το χαρακτήρα του πανεπιστηµίου των ονείρων µας. Η γενιά η δική µου έχει ξεπεράσει 
λίγο το µισό αιώνα. Έζησε το πρώτο πανεπιστήµιο, (θα χρησιµοποιήσω µερικά απ’ αυτά που είπε 
ήδη ο Γιώργος Κριµπάς), το πανεπιστήµιο του νόµου του ’32. ∆ιαµόρφωσε, στη συνέχεια, ως 
όφειλε τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της δοµής και της λειτουργίας του µε το νόµο 1268 του ’82. 
Και βεβαίως βιώνει τώρα την προσπάθεια ανατροπής της ουσιαστικής µεταρρύθµισης του θεσµικού 
πλαισίου των ΑΕΙ στην οποία συνέβαλε ο Ν.1268/82 αποφασιστικά. 
Και όταν λέω προσπάθεια ανατροπής δεν εννοώ µόνο από το 1992 και µετά. Εννοώ από το 1983 τον 
Οκτώβριο και µετά που άρχισε αργά αλλά σταθερά µια διαδικασία σταδιακής αναίρεσης του 
οράµατος για µια βαθειά κοινωνική αλλαγή στην Ελλάδα, για την οποία τα πανεπιστήµια και τα 
πολυτεχνεία προβλεπόταν από τον Ν.1268/82 να έχουν τον δοµικό και καταλυτικό ρόλο του 
κινητήριου µοχλού. 
Σήµερα, το 1992 βρισκόµαστε σε ριζικά διαφορετικές συνθήκες. Το νέο πανεπιστήµιο έχει να 
παλέψει πλέον όχι µε τη φεουδαρχική αντίληψη κάποιων, όχι µε τον κοτζαµπασισµό των 
προκαταπιταλιστικών, αντιαστικών – όπως είπε ο Γιώργος ο Κριµπάς – µερίδων της ελληνικής 
κοινωνίας και της πολιτικής ζωής. 
Αλλά έχει πια να αντιπαλέψει µε µια ασύδοτη και θεοποιηµένη απ’ όλες πια περίπου τις πλευρές 
αγορά. Μια αγορά στην οποία τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται. Με µία κοινωνία η οποία 
συγκροτείται και λειτουργεί στο πρότυπο της αγοράς και διαπερνάει µετά µε τις αγοραίες 
αναγκαστικά αξίες της την πολιτική, την αντίληψη για την ανάπτυξη, για το περιβάλλον και τον 
πολιτισµό. 
Εγώ πιστεύω (και δεν θέλω να είµαι ούτε καταστροφολογικός, ούτε εσχατολογικός) ότι 
βρισκόµαστε σε µια εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο για την ανθρωπότητα. Θα σας πω ένα µύχιο φόβο 
µου. Σκέφτοµαι, ότι θα έρθει µια µέρα, αυτή την περίοδο στην οποία οι πλούσιοι γίνονται διαρκώς, 
θεσµικά, πολιτικά και κοινωνικά πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι σε όλο τον κόσµο, που 
αρκετές εκατοντάδες εκατοµµυρίων µαύρων και κίτρινων συνανθρώπων µας θα µπουν σε χιλιάδες 
πιρόγες και επειδή δεν θα έχουν πια να χάσουν τίποτε, (όπως κάποτε άλλοτε οι προλετάριοι µόνο τις 
αλυσίδες τους), θα ζητήσουν τυφλή εκδίκηση, γιατί τη ζωή τους την έχουν χάσει ήδη, µια που είναι 
µαθηµατικά προδιαγραµµένο ότι θα πεθάνουν είτε τυφλοί από «ορχοκέντρωση», (όπως π.χ. στην 
Άνω Βόλτα και στις γύρω χώρες), ή από πείνα ή δίψα (όπως) στη Σαχέλ, τη Σοµαλία και στις άλλες 
πάµφτωχες ερηµοποιηµένες περιοχές, της Αφρικής και της Ασίας). 
Άρα λοιπόν κάποτε θα µπουν στις πιρόγες και θα εκστρατεύσουν ίσως εναντίον του Μανχάταν, 
εναντίον του Σιτι, αλλά και εναντίον της εφησυχασµένης και ευηµερούσας καλής κοινωνίας µας 
στην Αθήνα. Και ίσως, µαζί µε τους όλο και περισσότερους φτωχούς και περιθωριοποιηµένους του 
αναπτυγµένου βιοµηχανικού και µεταβιοµηχανικού βορρά , ίσως, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. 
Γι’ αυτό λοιπόν (και µπορεί να ξενίσω µερικούς από σας που µε ξέρουν από παλιά) οι δικές µου 
απόψεις για την αντιµετώπιση ενός τέτοιου ενδεχοµένου είναι εντελώς συντηρητικές και 
σοσιαλδηµοκρατικές. Ισχυρίζοµαι ότι πρέπει µε κάθε τρόπο να προστατεύσουµε τουλάχιστον τους 
πολιτικούς που σήµερα έχουµε στον κόσµο µας µε όλα τα κακά τους. Πώς; Με τη µόνη λύση: 
Μικραίνοντας το χάσµα ανάµεσα στους πολύ πλούσιους και στους πολύ φτωχούς. Ανάµεσα στις 
πολύ προνοµιούχες και στις πολύ µειονεκτούσες περιοχές. Ανάµεσα στους λαούς που διατήρησαν 
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τον πολιτισµό τους και στους λαούς εκείνους που εξανδραποδίστηκαν και υποτάχθηκαν στον 
πολιτισµό των κάθε φύσης κατακτητών τους. 
Φέτος όπως ξέρετε «γιορτάζουµε» τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αµερικής και είναι ένα 
τεράστιο θέµα προς ολοκληρωµένη διεπιστηµονική µελέτη και έρευνα εάν αυτό συνέβαλε στην 
πρόοδο της ανθρωπότητας ή στην οπισθοδρόµηση της. 
Βλέπω λοιπόν έτσι τα Πανεπιστήµια να παίζουν έναν όλο και περισσότερο σηµαντικό ρόλο στη 
σύγχρονη κοινωνία, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των πολυδιάστατων, πλανητικής 
πλέον εµβέλειας και σηµασίας κοινωνία, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιµετώπιση των 
πολυδιάστατων, πλανητικής πλέον εµβέλειας και σηµασίας κοινωνικών, αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Για να επιτευχθεί όµως αυτή η υπέρβαση της παραδοσιακής και συχνά εφησυχαστικής ακαδηµαϊκής 
καθηµερινότητας στα πανεπιστήµιά µας, οι ελάχιστες εκείνες θεσµικές (δοµικές και λειτουργικές) 
προϋποθέσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν την ολοκληρωµένη διεπιστηµονική µελέτη και έρευνα των 
προβληµάτων αυτών από πανεπιστηµιακούς δασκάλους και φοιτητές, επαρκείς και άξιους 
επιστηµονικά, αλλά και κοινωνικά ευαίσθητους υπεύθυνους και συνειδητούς πολίτες. 
Αλλά σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήµερα οι Πανεπιστηµιακοί θεσµοί; 
Με σχετικές δηµοσιεύσεις και εισηγήσεις µου τα τελευταία είκοσι χρόνια, επιχείρησα να 
προσεγγίσω κριτικά τα ζητήµατα δοµής και λειτουργίας των πανεπιστηµίων µας, αλλά και να 
συµβάλλω µε τις µικρές δυνάµεις µου στη διαµόρφωση δηµιουργικών προτάσεων πολλές από τις 
οποίες είχα την τύχη να τις δω να πραγµατοποιούνται σε θεσµικό επίπεδο µε την ψήφιση και ισχύ 
του Νόµου 1268/82 για την διαρθρωτική αλλαγή των Πανεπιστηµίων µας. 
Όπως όµως είχα την ευκαιρία πολλές φορές να τονίσω, οι Νόµοι και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα δεν 
αρκούν από µόνα τους και δεν επαρκούν για να επιτευχθεί µια ουσιαστική κοινωνική αλλαγή όπως 
είναι αυτονόητα µια διαρθρωτική αλλαγή στα Α.Ε.Ι. 
Και δυστυχώς η πραγµατικότητα δεν µε διέψευσε. Οι µεν πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι σε πολύ 
µεγάλο βαθµό δεν είµαστε άξιοι των δοµικών αλλαγών που έφερε στο πανεπιστήµιο ο Νόµος 
1268/82. Πιστεύω ότι εκείνη την περίοδο όσοι σχεδίαζαν και οραµατίστηκαν το πανεπιστήµιο της 
αλλαγής, είχαν στο µυαλό τους µια ριζικά διαφορετική εικόνα, προσδοκώντας οι νέοι δάσκαλοι να 
είναι αποφασιστικά καλύτεροι και σ’ όλα τα επίπεδα, (παιδεία, ήθος, αφοσίωση στο έργο τους, 
δηµοκρατικότητα, επιστηµονική επάρκεια, κοινωνική ευαισθησία κ.λ.π.), από τους προηγούµενους. 
Απ’ την άλλη µεριά ήταν περίπου σίγουρη ότι το φοιτητικό κίνηµα, που δεν είχε επενδεδυµένα 
κατεστηµένα συµφέροντα µέσα στο πανεπιστήµιο, αλλά ήταν τρέχων πληθυσµός, κινούµενος 
πληθυσµός, θα µπορούσε να επιβάλει µε το ήθος του, (το οποίο είχε πολύ πρόσφατα µε τον αγώνα 
του το ’72 και ’73 αποδείξει), µια ριζικά διαφορετική ποιότητα στα πανεπιστήµια, αντίστοιχη µε την 
«άλλη» κοινωνία που οραµατιζόταν. 
Σήµερα λοιπόν οι δάσκαλοι, όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται δυστυχώς µόνο για την καριέρα 
τους και παρά τα εξαιρετικά θετικά σχόλια που ακούω κι εγώ τώρα, απ’ αυτούς για τον Νόµο 
1262/82, δεν ξεχνώ ότι το 1982 οι περισσότεροί τους ήταν ενάντιοι στο νόµο πλαίσιο, (ακόµη κι 
απ΄αυτούς που ανήκαν στις καλούµενες προοδευτικές δυνάµεις), όπως θα θυµάται ο αγαπητός 
συνάδελφος κ.Κριµπάς. 
Τώρα φαίνεται ότι όλοι είναι υπέρ του νόµου 1268/82. 
Αλλά έχουν ξεχάσει πολλοί απ’ αυτούς µερικά πράγµατα. Έχουν ξεχάσει ότι πρέπει να είµαστε υπέρ 
του νόµου πλαισίου σε όλη του τη φιλοσοφία. ∆ηλαδή πρέπει να είµαστε υπέρ της πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης και εργασίας των πανεπιστηµιακών δασκάλων στα πανεπιστήµιά µας. 
Και πρέπει να είµαστε ακόµα, κατά της ιδιωτικοποίησης και πλήρους εµπορευµατοποίησης της 
έρευνας, και µ’ άλλα λόγια υπέρ της κατάργησης, (δεν ξέρω εάν εννοεί το ίδιο ο Γιώργος), του 
εµπορικού και αγοραίου ερευνητικού πανεπιστηµίου το οποίο δεν είναι αυτοπροσδιορισµένο, όπως 
πολύ σωστά είπε ο Πρύτανης και επιφυλάσσει στον εαυτό του τον υπηρετικό και µόνο στη 
βιοµηχανία και την αγορά ρόλο.  
Άρα λοιπόν (µε την συγκατάνευση του συναδέλφου) είµαστε στο ίδιο µήκος κύµατος. Αυτή τη 
στιγµή το πανεπιστήµιο κοντεύει δυστυχώς να γίνει δορυφορικό εξάρτηµα µιας βιοµηχανίας 
επιδοτούµενης, ετεροπροσδιορισµένης, κερδοσκοπικής, εκµεταλλευτικής και µη αστικής (µε την 
έννοια που χρησιµοποίησε ο κ.Κριµπάς). Γιατί για να φτάσουµε σε µια βαθειά κοινωνική αλλαγή, 
(για όσους από µας το επιθυµούµε) θα πρέπει να περάσουµε από την αστική ολοκλήρωση. ∆εν 
γίνεται αλλιώς. 
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από τη µία µεριά λοιπόν είχαµε χαµηλότερους από τις περιστάσεις δασκάλους. Από την άλλη µεριά 
οι φοιτητές οι οποίοι παλαίψανε για δοµικές αλλαγές στην παιδεία και την κοινωνία φύγανε και 
τώρα έχουµε άλλους φοιτητές. Και το λέω αυτό χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν, γιατί έχω κι 
εγώ δύο παιδιά φοιτητές σήµερα. 
Χωρίς δική τους ευθύνη οι νέοι φοιτητές δεν ενδιαφέρονται πια για τίποτε. Απορρίπτοντας µετά 
βδελυγµίας αυτό που σήµερα φαίνεται να είναι η κυρίαρχη αντίληψη της πολιτικής για την κοινωνία 
των επαγγελµατιών της πολιτικής, αποστασιοποιούνται ταυτόχρονα και από την πολιτική ως 
συµµετοχή, ευθύνη και αξία ζωής για τους πολίτες. 
Θα µου επιτρέψετε εδώ να υποστηρίξω την άποψή µου και αν δεν συµφωνείτε το συζητούµε µετά, 
ότι πολίτες είναι οι πολιτικοί οι πραγµατικοί. ∆ηλαδή αυτοί που δουλεύουν σκληρά µέσα στο 
πανεπιστήµιο ή στη δουλειά τους και που ενδιαφέρονται ταυτόχρονα δηµιουργικά για τα κοινά και 
για τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα της εποχής µας. Αυτοί είναι κατά τη γνώµη µου οι πολιτικοί. 
Οι άλλοι, που συχνά βλέπουµε στα µαζικά µέσα επικοινωνίας να πολιτικολογούν είναι απλώς 
επαγγελµατίες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κάποιους. Εκείνους προφανώς που τους τιµούν και τους 
εξουσιοδοτούν µε την ψήφο τους. 
Οι σηµερινοί λοιπόν «αδιάφοροι» όπως θα λέγαµε φοιτητές δεν φταίνε γι αυτό που είναι. Είναι το 
γέννηµα αυτή της κοινωνίας που αρκείται σ’ αυτή την πολιτική έκφραση και κυριαρχείται απ’ 
αυτήν. Και έχουµε, πρέπει να τ΄οµολογήσουµε παίξει αρνητικό ρόλο κι εµείς γι αυτό που είναι. 
Όταν παλιά παλεύαµε µεταξύ µας για το ποιος σοσιαλισµός είναι καλύτερος. Ο υπαρκτός ή ο 
ανύπαρκτος. Και σφαζόµαστε, ενώ πραγµατικά ο τόπος µας είχε και έχει ανάγκη µερικά πολύ 
σηµαντικά πράγµατα µε τη δηµιουργική συµβολή και την πολλή δουλειά όλων µας για να µπορέσει 
να ορθοποδήσει. 
Μια παρένθεση τώρα: Αισθάνοµαι εξαιρετικά άσχηµα όταν διαβάζουµε στο ΤΙΜΕ, ή στο Guardian, 
ή στους  TIMES, εντελώς σχετλιαστικά άρθρα για τη χώρα µας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη 
για ένα καινούργιο πατριωτισµό και διαφωτισµό στη χώρα µας. Πιστεύω ότι έχουµε αστείρευτες 
δυνάµεις και ότι έχουµε πολλή δυναµική ως λαός και ως έθνος. Και αυτές οι δυνάµεις και αυτή η 
δυναµική ως λαός και ως έθνος. Και αυτές οι δυνάµεις και αυτή η δυναµική µπορούν καταλυτικά ν’ 
αναπτυχθούν στον προνοµιακό κοινωνικά χώρο των πανεπιστηµίων µας. 
Γι΄αυτό θέλω να υποστηρίξω ότι τα πανεπιστήµια θα αποτελέσουν ξανά και αυτό είναι ευχή και 
όραµα, έναν καινούργιο τόπο όπου θα δοθούν καινούργια νοήµατα και ουσία στις παλιές έννοιες. 
Ανάπτυξη π.χ. για µένα, και εάν θέλετε να το συζητήσουµε στη συνέχεια, δεν υπάρχει αν είναι µόνο 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική, και σε αρµονία και µε σεβασµό στο περιβάλλον, ή δεν θα 
υπάρξει ανάπτυξη. 
Για να ξεπεράσουµε τις µοιραία τεχνοκρατικές µονοµέρειες των ειδικοτήτων θα πρέπει ν΄αρχίσουµε 
να βλέπουµε τα πράγµατα µε µια διεπιστηµονική, όχι αιχµιακή, όχι µερική, όχι ειδική και µόνο 
προσέγγιση. Πρέπει να δούµε τα σύγχρονα πολυδιάστατα και πολύπλοκα ζητήµατα της κοινωνίας, 
της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος µε την άκρως απαραίτητη πια σήµερα ολοκληρωµένη 
διεπιστηµονική προσέγγιση. 
Και αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε πολύ δουλειά µέσα στα 
πανεπιστήµια. Είχαµε δύο σχετικά συνέδρια τον τελευταίο. Ένα στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 
(χαίροµαι που είναι ο συνάδελφος Ευτύχης Μπιτσάκης από τη Φιλοσοφική των Ιωαννίνων εδώ) και 
ένα στη Κρήτη στο Πολυτεχνείο Ιωαννίνων εδώ) και ένα στη Κρήτη στο Πολυτεχνείο και 
συζητήσαµε θέµατα κοινωνίας, τεχνολογίας και παραγωγής στις νέες συνθήκες και ιδιαίτερα στην 
πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Και η δουλειά που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε ( και η οποία θα δηµοσιευθεί) ήταν αξιόλογη και 
σηµαντική και χρήσιµη για όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν και την σχέση του 
Πανεπιστηµίου µε την Κοινωνία στις νέες συνθήκες. 
Πιστεύω, επαναλαµβάνω, ότι πρέπει να δώσουµε νέο νόηµα στα παλιά δοχεία των εννοιών, διότι 
άλλαξαν ριζικά τα πράγµατα. Και η καταλυτική αλλαγή είναι από το γεγονός ότι πλέον παντού 
υπάρχουν συστήµατα σε ισορροπία. Και ισορροπία είναι µεν συχνά το τέλµα αλλά όχι πάντα . Στην 
περίοδο της µαχητικής συνύπαρξης των δύο υπερδυνάµεων, είχα κάποτε γράψει, ότι εάν 
καταρρεύσει η µία από τις δύο, τότε αναγκαστικά, µε βάση τους νόµους της φυσικής, θα 
καταρρεύσει και η άλλη. 
Θα σας πω και µόνο για να προκαλέσω επιχειρήµατα και αντεπιχειρήµατα κατά τη συζήτηση ένα 
µικρό  σχετικό παράδειγµα. Αφού και επειδή κατέρρευσαν τα κράτη του υπαρκτού σοσιαλισµού, 
έκλεισε στις 31 Μαρτίου φέτος και το µεγαλύτερο κέντρο πυρηνικών ερευνών των Ηνωµένων 
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Πολιτειών στο Κολοράντο. Και βρέθηκαν 6000 πυρηνικοί επιστήµονες φυσικοί και µαθηµατικοί µε 
διδακτορικό άνεργοι. 
Για λόγους πολιτικής τώρα, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχεδιάζουν να δηµιουργήσουν 
2000 θέσεις εργασίας για τους άνεργους πυρηνικούς επιστήµονες της Σοβιετικής Ένωσης, διότι 
φοβούνται το λογικό ενδεχόµενο, ότι για λόγους βιοτικούς, αυτοί θα περάσουν τεχνογνωσία στις 
επικίνδυνες και πυρηνικά φιλόδοξες χώρες του τρίτου κόσµου βρίσκοντας δουλειά στη Λιβύη, το 
Ιράκ κ.λ.π. 
Αναπόδραστη στις γνωστές συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης είναι και η συνέπεια µιας 
τέτοιας πολιτικής επιλογής στο εσωτερικό των ΗΠΑ. 
Γι’ αυτό λοιπόν, εάν αυτή τη στιγµή πάτε στην Αµερική (και ήµουνα πριν δύο µήνες στην Αµερική), 
θα δείτε διδακτορικά τα οποία κοιµούνται κάτω από τις γέφυρες και κρατάνε πινακίδες που λένε: 
«Είµαι άνεργος, έχω Ph.D. στην πυρηνική φυσική. Είµαι άνεργος, σας παρακαλώ δώστε µου 
δουλειά, σας παρακαλώ δώστε µου ενίσχυση για φαγητό». 
Με το παράδειγµα αυτό, οριακό κι ελλειπτικό αναγκαστικά για λόγους χρόνου, µπορούµε πιστεύω 
έξω από ακατάσχετες θεωρητικολογίες ν΄ανοίξουµε τη συζήτηση για την Κοινωνία, και τις σχέσεις, 
αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις της µε τις κυρίαρχες πολιτικές της εκφράσεις κι επιλογές, µε 
την Παιδεία, την Έρευνα και την Τεχνολογία, την Ανάπτυξη, την Παραγωγή και το Περιβάλλον. 
Και µία τέτοια συζήτηση νοµιµοποιούµαστε να την ανοίξουµε µέσα στο πανεπιστήµιο που είναι 
ένας νευραλγικός και ευαίσθητος χώρος όπου µπορούν να ανθίσουν καινούργιες ιδέες, και να 
συγκρουσθούν µε επιχειρήµατα. 
Και µπορεί να γίνει αυτό, γιατί το Πανεπιστήµιο έχει το µεγάλο προσόν και πλεονέκτηµα της 
ελευθερίας της διακίνησης την ιδεών και της πλήρους αυτοδιοίκησης. 
Νοµίζω ότι η µεγάλη ευθύνη µας είναι να ξαναπροσδιορίσουµε τις βασικές έννοιες για το που 
θέλουµε να πάει αυτή η κοινωνία. Θέλουµε να µείνει ανθρώπινη, ή θέλουµε να γίνει απλά και µόνο 
ανταγωνιστική όπως η αγορά. Αυτό µένει σε µας, στο πανεπιστήµιο να τ΄αποφασίσουµε. 
Και επειδή πια αυτό δεν µπορεί να συµβεί στο πανεπιστήµιο της παλιάς µορφής, στο πανεπιστήµιο 
των ειδικοτήτων, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει σε ένα καινούργιο πανεπιστήµιο. Στο 
πανεπιστήµιο της αλληλεπίδρασης, της διεπιστηµονικότητας, της ολοκληρωµένης προσέγγισης, 
µελέτης και έρευνας των µεγάλων προβληµάτων του καιρού µας. Στο πανεπιστήµιο που τα πολλά 
λόγια θα δώσουν τη θέση τους στο συγκεκριµένο, πειστικό, άξιο, και συνεργιστικό έργο του. Σας 
ευχαριστώ. 
 
Συζήτηση 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί το πανεπιστήµιο να αυτονοµηθεί από την κρίση της κοινωνίας; 
∆.ΡΟΚΟΣ: ∆εν ξέρω εάν µπορεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι το πανεπιστήµιο πρέπει να αυτονοµηθεί 
από την κρίση της κοινωνίας. Από την βαθύτατη κρίση της κοινωνίας η οποία διαπερνάει όλα της τα 
στρώµατα, αλλά και την πολιτική, την οικονοµία, τον επαγγελµατικό χώρο και το χώρο των τεχνών 
και του πολιτισµού. 
Υποστηρίζω όµως ότι είναι ίσως ο µόνος χώρος που θα µπορούσε πολύ περισσότερο απ’ο άλλους 
χώρους να το προσπαθήσει. Γιατί το πανεπιστήµιο πάντοτε ήταν ένας προνοµιακός χώρος άσκησης 
της προσωπικής ελευθερίας, ανάπτυξης δηµιουργικών διαδικασιών έρευνας και αναζήτησης της 
αλήθειας, αλλά και σύγκρουσης των ιδεών. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά να είναι και σήµερα, στους πολύ δυσκολότερους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο 
καιρούς. 
Γιατί σήµερα δεν έχεις πλέον να αντιπαλέψεις µε µια δικτατορία ή µε µια ξένη κατοχή. Έχεις να 
αντιπαλέψεις µε την ισοπέδωση των αξιών και µε την αναξιοπιστία των πάντων. Εάν ανοίξετε 
οποιονδήποτε ραδιοφωνικό σταθµό, ή σταθµό τηλεόρασης θα ακούσετε και θα δείτε ανθρώπους οι 
οποίοι µιλάνε µε τα λιγότερο κολακευτικά λόγια για την πολιτική, για τους πολιτικούς, για τα 
κόµµατα, αποδίδοντάς τους την µεγαλύτερη ευθύνη και για την κρίση της κοινωνίας. Κι όµως, όταν 
πάµε και ψηφίζουµε υπάρχουν συντριπτικά ποσοστά µε τα οποία εκλέγονται αυτά τα ίδια τα 
διάφορα κόµµατα. 
∆ηλαδή, φτάνουµε ως πολίτες σε ένα σηµείο να λέµε ότι πραγµατικά αναγνωρίζουµε τα 
προβλήµατα της κρίσης της κοινωνίας και εν τούτοις αποφασίζουµε να βιώσουµε µ’ αυτά και να 
είµαστε µέρος απ’ αυτά. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το πανεπιστήµιο είναι ένας χώρος αντίστασης στον 
κατήφορο της κρίσης και τώρα πια πολύ πιο ουσιαστικής, διότι είµαστε τώρα ωριµότεροι , 
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σοφότεροι, µέσα από τις εξαιρετικά επώδυνες για τον καθένα µας διαδικασίες. Και πιστεύω ότι 
είµαστε πιο νοήµονες πλέον όλοι. 
∆εν κρατάµε ούτε παντιέρες, ούτε θέλουµε ο ένας να φάει τον άλλον. Έχουµε διδαχτεί πολύ από τα 
πράγµατα. Και γι΄αυτό ενδεχοµένως µπορεί να αποτελέσει το πανεπιστήµιο και ένα πεδίο µιας 
καινούργιας ενότητας για δηµιουργική δουλειά και προκοπή αλλά και παράδειγµα ζωντανό και 
αξιόπιστο για το ξεπέρασµα της κρίσης στην κοινωνία. Αλλά αυτό θέλει πίστη, θέληση, αφιέρωση 
και το κυριότερο την πολλή δουλειά µας αποκλειστικά µέσα στο πανεπιστήµιο. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό; Τα Πανεπιστήµια στην Αµερική µήπως µας δείχνουν ένα 
δρόµο; Μήπως ο Νόµος 1268/82 τα µιµήθηκε; Και το λέω εγώ που και προσωπικά και ως τµήµα 
υποστηρίξαµε και υποστηρίζουµε το Νόµο Πλαίσιο. 
∆.ΡΟΚΟΣ: Ο κ. Κριµπάς θα απαντήσει σε ότι τον αφορά. Εγώ νοµίζω ότι ήµουνα σαφής. Θα ήθελα 
το πανεπιστήµιο να αυτονοµηθεί από την κρίση της κοινωνίας και να δώσει µιά νέα πνοή στην 
κοινωνία. Και αυτό το πράγµα νοµίζω ότι είναι και εξαιρετικά γοητευτικό. Και ένα αντικείµενο το 
οποίο µπορεί να ξαναδηµιουργήσει µια καινούρια κοινωνική δυναµική, απαλλαγµένη από όλες τις 
στρεβλώσεις του παρελθόντος. 
Γιατί δεν πρέπει να έχουµε ποτέ κλειστά τα µάτια στα πράγµατα και στα ζητήµατα στα οποία 
κάναµε λάθη όλοι µας. Όχι τα “mea culpa” που λένε. Εγώ υποστηρίζω ότι ο νόµος πλαίσιο 1268/82 
είναι ότι σηµαντικότερο υπήρξε στην Ελλάδα. Και χάρηκα πάρα πολύ που το είπες κι εσύ και το 
τµήµα σου. 
Για το πανεπιστήµιο στις ΗΠΑ δύο λόγια. Εγώ πιστεύω ότι µακροπρόθεσµα θα χρεοκοπήσει το 
αµερικάνικο πανεπιστήµιο. Όσο κι εάν φαίνεται ότι λέω αυτή τη στιγµή κάτι προκλητικό. Και 
επιχειρηµατολογώ σχετικά: Γιατί το πανεπιστήµιο στις ΗΠΑ εξακολουθεί να θεραπεύει τη 
µονοδιάστατη ειδική και µόνο προσέγγιση των αντικειµενικά πλέον εξαιρετικά πολύπλοκων 
σύγχρονων προβληµάτων. 
Κατά τη γνώµη µου, τα προβλήµατα της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος σήµερα, της οικονοµίας 
και της κοινωνίας, δεν µπορούν να ειδωθούν ούτε µε το ψυχρό µάτι του οικονοµέτρη 
οικονοµολόγου µόνο, ούτε µε το µάτι του παθιασµένου κοινωνιολόγου, ούτε του ψυχρού 
µηχανικού. 
Η µελέτη και η έρευνα τους απαιτεί πλέον όλες αυτές τις οπτικές και µάλιστα µε συστηµατική 
διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη µεθοδολογία. Και όπως θα ξέρεται, έχω κάνει ένα σχετικό 
κείµενο στον Πυρφόρο για το καινούργιο το πανεπιστήµιο, το διεπιστηµονικό πραγµατικά 
πανεπιστήµιο, στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε. 
Στην Αµερική τώρα και το λέω για να µην παρεξηγηθώ από κανέναν, εξακολουθεί να γίνεται 
σήµερα πολύ σοβαρή δουλειά στα καλά πανεπιστήµια στις διάφορες ειδικότητες. ∆εν λέω ότι οι 
ειδικές µερικές προσεγγίσεις δεν χρειάζονται. Χρειάζονται προφανώς. Αλλά βέβαια δεν αρκούν 
πλέον στην διερεύνηση των πολύπλοκων σηµερινών κοινωνικών αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων τα οποία συνεπάγεται η αναγκαία σήµερα «µαχητική συνύπαρξη» 
της Ανάπτυξης µε το Περιβάλλον και τα οποία βέβαια δεν τελούνται σε εργαστηριακές συνθήκες. 
∆ιότι φοβούµαι ότι κάποτε θα µπεί ίσως µέσα η ίδια κοινωνία και δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, αφού 
δεν θα έχει πια τίποτε να περιµένει από τις ασύµβατες και ασύνδετες µε τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες της, ειδικές και πολύ «αποδοτικές» µονοδιάστατες τεχνοκρατικές επιτυχίες τους. 
Θα µου επιτρέψετε να κάνω και τρία µικρά σχόλια. Πρώτον, για να ενώσω κι εγώ τη συµφωνία µου 
µ’ αυτό που είπε ο Γιώργος ο Κριµπάς, ότι η σύνοδος των πρυτάνεων είναι ανυπόστατο όργανο. Και 
επειδή ο Πρύτανής µας είναι  αρκετά νοήµων, αλλά και θεληµατικός, µπορεί – εάν συµφωνήσει – να 
το µετατρέψει αυτό σε πράξη. Και το συνδέω αυτό µε το θέµα της σηµερινής συνάντησης. 
Ο πρώτος νόµος για τα πανεπιστήµια και εννοώ ο νόµος 1268 του ’82, ( χωρίς τις αλλεπάλληλες 
τροπολογίες οι οποίες τον έκαναν µετά τον Οκτώβριο του 1983 αγνώριστο , αλλοιώνοντας σε 
µεγάλο βαθµό τη φιλοσοφία του), προέβλεπε ένα όργανο, το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας 
που συνέδεε την παιδεία µε την παραγωγή και µε την κοινωνία και αποτελούσε το δηµόσια ευθύνης 
όργανο κοινωνικού  ελέγχου των πανεπιστηµίων. 
Το όργανο αυτό λειτούργησε δηµιουργικά ως τον Οκτώβριο του ’83. Κάποια στιγµή όµως, όταν 
κάποιοι κατάλαβαν και συνειδητοποίησαν τη δυναµική αυτού του οργάνου, ( του οποίου 
παρεµπιπτόντως είχα την τύχη και την ευτυχία να προεδρεύω στις τέσσερις πρώτες συνεδριάσεις 
του αιφνιδιασµένοι απ’ το ότι οι αποφάσεις του ήταν οµόφωνες, παρ’ όλο που υπήρχαν µέσα 
εκπρόσωποι της κοινωνίας και της παραγωγής όλων των τάσεων αλλά και όλων των κοµµάτων από 
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ένας, ( δηλαδή ισοπεδωτικά ίσα και όχι µε απλή αναλογική εκπροσώπηση, όπως θα ήταν το 
καλύτερο όνειρο και η επιδίωξη των κάθε φύσης αντιπολιτεύσεων), τρόµαξαν και αντέδρασαν. 
Και την τέταρτη φορά παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν το άντεχαν, (για 
ποιο άραγε λόγο) να συµφωνούν όλοι στην ενωτική και δηµιουργική αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των πανεπιστηµίων µε βάση την αρµονική σχέση και αλληλεπίδρασή τους µε την 
κοινωνία, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. Αλλά τι είχε επιδιωχθεί και κατορθωθεί στη 
λειτουργία του ΕΣΑΠ; Απλά, να είναι τεκµηριωµένες οι προτάσεις, να υπάρχει ένας ανυπόκριτος 
διάλογος. Και όταν υπήρχε από µια πλευρά µια θετική άποψη να την ασπάζεται ο άλλος. Και έτσι 
έδειχνε ο καθένας την καλή του πρόθεση θεµελιωνόταν η αµοιβαία εµπιστοσύνη στο χειρισµό 
θεµάτων εθνικής κλίµακας και σηµασίας όπως είναι η πολιτική για τα πανεπιστήµια και το ΕΣΑΠ 
αποκτούσε ουσιαστική δύναµη κοινωνικής παρέµβασης. 
Όταν κατάλαβαν λοιπόν ότι αυτό το όργανο είναι επικίνδυνο για το σύστηµα, άρχισαν να το 
«µετασχηµατίζουν», να το «µεταλλάσσουν» να το κάνουν από ΕΣΑΠ, ΣΑΠ, όπως θα θυµάστε, 
Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας. Και µετά, µε το να το υποκαταστήσουν µε τη σύνοδο των 
πρυτάνεων στην οποία ενέδωσαν πολλοί «προοδευτικοί» πρυτάνεις, πολύ πριν από τον Νίκο 
Μαρκάτο, διότι αναγκάστηκαν να «παραδεχθούν» το επικίνδυνο για το σύστηµα «ατόπηµα» τους. 
Σκέφτηκαν ίσως τι θέλουµε εµείς τώρα µ’ αυτόν τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ και τι θέλουµε εµείς 
τώρα µε αυτόν της ΓΕΣΑΣΕ ή µε τους άλλους εκπροσώπους; Αλλά όλοι αυτοί παίζουν ένα ρόλο. 
Είναι ή ίδια η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν εκεί, κ.Πρύτανη εάν µπορείτε ξαναδώστε υπόσταση 
στο Συµβούλιο έστω Ανώτατης Παιδείας.  
Ν.ΜΑΡΚΑΤΟΣ: Να απαντήσω. Επειδή είναι πολύ σηµαντικό, εάν καταλαβαίνω ή όχι τι πρόκειται 
γι΄αυτό το όργανο. Στην τελευταία σύνοδο έγινε η πρόταση να τυποποιηθεί και να βγάλουµε και 
κανονισµό λειτουργίας. Και ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου εξάσκησε το βέτο του. Και έληξε το 
θέµα. 
∆.ΡΟΚΟΣ: Ωραία. Αλλά καλό είναι να ξαναγυρίσουµε πάλι στις πηγές, γιατί ο νόµος τουλάχιστον 
1268 του ’82 είχε µια ενιαία φιλοσοφία. Και είχε µια ολοκληρωµένη θεώρηση για το τι ρόλο έπρεπε 
να παίξει ένα πανεπιστήµιο στην κοινωνία. 
∆ύο άλλα σχόλια. Πρώτον. Κανένας δεν µίλησε από εδώ για ηγεµονία των πανεπιστηµίων. ∆εν 
ξέρω , δεν άκουσα τη λέξη καθόλου. Ούτε για ηγεµονία πανεπιστηµιακών ούτε για ηγεµονία 
πανεπιστηµίων. Μακριά τουλάχιστον από εµένα και όχι επειδή µένω στα Εξάρχεια, µακριά από 
κάθε έννοια ηγεµόνευσης. Ενδεχοµένως να εννοούµε ότι θα παίξουν ένα πρωτοποριακό, 
παρακινητικό ρόλο, σηµαντικό ρόλο. Σ’ αυτό προφανώς συµφωνώ. 
Ένα εµβόλιµο σχόλιο. Η δική µου η άποψη είναι ότι η κρισιµότερη δουλειά της παιδείας γίνεται στη 
νηπιακή και στοιχειώδη εκπαίδευση. Πολλοί άνθρωποι έχουν πει ότι ό,τι παίρνει το παιδί ως τα έξι 
του χρόνια, δεν τα παίρνει µετά σε ολόκληρη τη ζωή του. Και αυτό είναι µια πραγµατικότητα.  
Εποµένως, όταν έγιναν οι πανεπιστηµιακές σχολές για τα στελέχη της στοιχειώδους και της 
προσχολικής εκπαίδευσης αυτό σήµαινε κάτι. Έδινε το βάρος και αναγνώριζε το κύρος της δουλειάς 
των εκπαιδευτικών αυτών των βαθµίδων. 
Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, ενός λεπτού µόνο, είναι για να προβάλω και πάλι τη 
συµφωνία µου σ’ αυτό που είπε ο Γιώργος ο Κριµπάς, να µην αλλοτριωθούµε δηλαδή τυρβάζοντας 
περί τους χιλιάδες δήθεν πλουραλιστικούς σταθµούς οι οποίοι παίζουν µε την δηµοσιότητα. Και 
βεβαίως ψαρεύουν τους εξ ηµών ανόητους. 
Γιατί πράγµατι, όποιο κουµπί και να γυρίσεις, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση θα ακούσεις και θα 
δεις τρία πρόσωπα, τα ίδια πάντα, δεν θέλω να τα πω, τα ξέρετε όλοι σας, που µιλάνε και έχουν 
άποψη επί παντός επιστητού σε όλους τους σταθµούς µε όλους τους καλούς κονφερανσιέ του 
συρµού. Και που βεβαίως δεν θα ήθελαν ποτέ να προκαλέσουν και να ακούσουν το λόγο του 
Μπιτσάκη. Ή τον λόγο του Ερατοσθένη Καψωµένου, δύο άξιων καθηγητών της Φιλοσοφικής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που ξέρω και εκτιµώ ιδιαίτερα. Ή πολλών άλλων. ∆εν τους θέλουν, δεν 
τους καλούν, δεν τους παίζουν. Γιατί οι µετοχές τους είναι ψηλά µεν στο Πανεπιστήµιο και στην 
κοινωνία αλλά δεν «πουλάνε», όπως θα έλεγαν, στην αγορά των media.  
Τι πρέπει να κάνουµε εµείς; Και ο Γιώργος νοµίζω το υπαινίχθηκε, αλλά εγώ το κάνω. Αρνούµαι. 
Λυπάµαι πάρα πολύ, πολύ ευγενικά, δεν θέλω. Υπάρχουν άλλοι που τα λένε καλύτερα και άλλωστε 
υπάρχουν πολλοί, που πολύ το θέλουν να µιλήσουν στα µέσα.  
∆εν προτείνω ούτε τον αναχωρητισµό, ούτε τον ελιτισµό έναντι των κυρίαρχων µέσων της µαζικής 
επικοινωνίας. Προτείνω όµως την αντίσταση των πανεπιστηµιακών και των ανθρώπων του 
πνεύµατος και των τεχνών στο αγοραίο, µε την τρέχουσα στα media έννοια της αγοράς. Μ’ άλλα 
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λόγια στο χυδαίο της αγοραίας χρησιµοποίησής τους ως λόγιων παρενθέσεων µεταξύ 
διαφηµιστικών µηνυµάτων.  
Γι’αυτό νοµίζω, ότι µένοντας συνειδητά στη σιωπή και στη σκιά µπορούµε να ξαναδώσουµε ένα 
κύρος σε κάτι το οποίο έχει χαθεί τώρα στο βωµό της επικαιρότητας και της µαυλιστικής 
δηµοσιότητας. Τώρα είναι τόσοι πολλοί περιοδεύοντες θίασοι αυτών που µιλούν για τα πάντα, που 
είναι καλό µερικοί και να σιωπούν. Αυτό όµως νοµίζω ότι θα µπορούσε να αλλάξει εάν γινόταν ένας 
σοβαρός ραδιοφωνικός σταθµός, π.χ. σταθµός του πανεπιστηµίου, ή των πανεπιστηµίων όλης της 
χώρας, ο οποίος θα µπορούσε να δώσει τον λόγο σ’ αυτούς που µε σεµνότητα αλλά και επάρκεια 
έχουν κάτι καινούργιο και ουσιαστικό να πουν. 
Και εδώ τελειώνοντας θα διαφωνήσω λίγο µε τον φίλο µου τον Ευτύχη Μπιτσάκη. Και εγώ πιστεύω 
στη σοσιαλιστική προοπτική. ∆εν θέλω όµως να την διδάξω στο πανεπιστήµιο. Θέλω µέσα στο 
πανεπιστήµιο να συγκρούονται οι ιδέες ελεύθερα µε τα επιχειρήµατά τους και όχι µε τους ταγµένους 
οπαδούς τους. 
Έχεις δίκιο Ευτύχη, αλλά αυτή τη στιγµή οι ιδεολογίες είναι ξεκρέµαστες. 
Και εάν πούµε ότι είναι ευκταίο να ζωντανέψει το Πανεπιστήµιο και να ξαναγίνει πεδίο ιδεολογικών 
αγώνων, αυτό µοιραία θα εξελιχθεί δυστυχώς και πάλι σε διαµάχη ΠΑΣΟΚ-Νέας ∆ηµοκρατίας και 
ΚΚΕ. 
Κι εγώ λέω ότι αυτά έχουν πια ξεπεραστεί απ΄τη ζωή. Αυτό πιστεύω. 
Χρειάζεται µια νέα πολιτική. 
Η πολιτική των υπεύθυνων συνειδητών και δηµιουργικών πολιτών που πονάνε τον τόπο τους και 
θέλουν να δουλέψουν δηµιουργικά, να συνθέσουν τις αντιθέσεις τους και να συµβάλουν στην 
προκοπή της πατρίδας µας µέσα και έξω από τα Πανεπιστήµια. 


