
Εξόρµηση, Παρασκευή 24 Ιούνη 1977 

O Νόµος πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι (Ι) 
 
Έπεσε στα χέρια µου ο Νό-
µος - Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. 
πού κυοφορείται τρία χρόνια 
τώρα, σε στεγανές επιτροπές 
προσεχτικά επιλεγµένων 
µελών, µε µυστικές 
διαβουλεύσεις σε µυστηριώδη 
ξενοδοχεία, και µε πλήρη 
απουσία όλων αυτών, πού σε 
µια αστική δηµοκρατία που θα 
σεβόταν τον εαυτό της, θα 
εξασφάλιζαν ένα µίνιµουµ 
αντιπροσωπευτικότητας κι 
αντικειµενικότητας, απαραί-
τητο τουλάχιστον για τους 
τύπους. 
Η κυβέρνηση, κατά υφυ-

πουργικές, υπουργικές αλλά 
και πρωθυπουργικές ακόµα 
δηλώσεις, «παραλαµβάνει» 
αυτό το σχέδιο, το Νοέµβρη 
του ,'76, το ∆εκέµβρη του 
'76, το Γενάρη του '76, λί-
γες µέρες πριν το Πάσχα του 
'77, σίγουρα... τη ∆ευτέρα του 
Θωµά, την περασµένη 
βδοµάδα, αύριο... και µάλλον 
τελικά... µετά τις εκλογές. 

Γιατί; 
Γιατί ίσως δεν υπήρξε ποτέ 

πιο µικρόψυχο, φθηνό, φτωχό, 
κοντόφθαλµο, φοβισµένο, και 
κυνικό κείµενο για να τόσο 
σοβαρό εθνικό πρόβληµα 
όπως είναι το πρόβληµα της 
Ανώτατης Παιδείας µας. 
Φαίνεται, ότι ακόµα κι η 
κυβέρνηση της Νέας 
∆ηµοκρατίας - που φανερά 
έχει ολόκληρη την ευθύνη 
τόσο για την κλειστή δια-
δικασία πού επέλεξε, άσο και 
για την έλλειψη αντιπροσω-
πευτικότητας της επιτροπής  
- θεωρείς ότι το θεσµικό 

πλαίσιο της Ανώτατης 
Παιδείας µας που ισχύει από 
το 1932 είναι τελικά, πιο 
δηµοκρατικό και πιο 
σύγχρονο, από αυτό που της 
προτείνουν το 1977, τα 
«δηµοκρατικά» µέλη της επι-
τροπής της, πού η ίδια τους 
εµπιστεύθηκε... να «εκδηµο-
κρατίσουν» και να «εκσυγχρο-
νίσουν» τις δοµές και τις 
λειτουργίες των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
µας. 
Κι ακόµα κάτι. Αν ο κ. 

Πρωθυπουργός διάβαζε το 
κείµενο των σοφών τακτικών 
καθηγητών πού, κατά 
πλειοψηφία, απαρτίζουν την 
Επιτροπή του Νόµου - 
Πλαισίου, θα καταλάβαινε 
πολύ καλά, τόσο το που 
οφείλονται τα πανθοµολο-
γούµενα χάλια της Ανώτατης 
Παιδείας µας, όσο και αύτη 
την ίδια την «ποιότητα», που 
προσεχτικά και µεθοδικά 
προσπαθούν να αναπαρά-
γουν, για λογαριασµό τους, 
αυτοί, που στεγανοποιώντας 
τις «έδρες» τους σαν µόνιµες 
«θέσεις», µέσα από τις 
γραµµές του Νόµου - 
Πλαισίου για τα Α.Ε.Ι., δεν 
αφήνουν ούτε µια αµυδρή ελ-
πίδα, ούτε ένα µικρό 
παραθύρι στην προοπτική 
για µια δηµοκρατική αλλαγή 
στα Πανεπιστήµια µας. Οι 
λογαριασµοί όµως και πάλι 
γίνονται χωρίς τους ξενοδό-
χους. Κι αυτή τη φορά η 
Ε.Φ.Ε.Ε., το Ε.∆.Π., το ΤΕΕ, 
οι Σύλλογοι των εργαζοµένων 
επιστηµόνων, είναι ενωµένοι 

και το κυριότερο, έχουν την 
κοινή πλατφόρµα για ένα δη-
µοκρατικό Νόµο - Πλαίσιο 
των Α.Ε.Ι., που θα εκσυγχρο-
νίσει τα Πανεπιστήµια µας, 
θα τα συνδέσει µε τα 
προβλήµατα και τις ανάγκες 
του τόπου και του λαού µας, 
πού θα τα βάλει στην υπη-
ρεσία µιας κοινωνικά θεωρη-
µένης κι ανεξάρτητης ανάπτυ-
ξης της χώρας µας. 

Κι είναι αποφασισµένοι ν’ 
αγωνισθούν. 
Ίσως αυτό βοηθήσει την 

κυβέρνηση να δει, έστω και 
τώρα; στις σωστές του 
διαστάσεις το πρόβληµα. 

 
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΠΑ ΤΑ Α.Ε.Ι. (II) 

 
«Εν όψει της εντάξεως της 

χώρας µας στην Ε.Ο.Κ..», 
µήπως θα µπορούσε κανείς 
αρµόδιος να µας 
πληροφορήσει: 

1. Ποια είναι η αναλογία 
πανεπιστηµιακών δάσκαλων 
(υπεύθυνων για διδασκαλία 
και ερευνά) και φοιτητών στις 
χώρες της Ε.Ο.Κ., και ποια 
στην Ελλάδα, για κάθε 
διδαχτική ώρα; 

2. Έχουν στις χώρες της 
Ε.Ο.Κ. νοµοθετηµένες µετα-
πτυχιακές σπουδές; Εµείς 
έχουµε; 

3. Έχουν στις χώρες της 
Ε.Ο.Κ. «Ανώτερο» και 
«Κατώτερο Βοηθητικό» και 
παρ' όλα αυτά Επιστηµονικό 
∆ιδακτικό Προσωπικό στα 
Πανεπιστήµια, µε περίπου 
ρατσιστικές διακρίσεις όπως 

στα δικά µας; 
4. Έχουν στις χώρες της 
Ε.Ο.Κ. επιστήµονες υψηλής 
στάθµης καθηλωµένους 
θεσµικά σε «βοηθητικές», 
αναξιοπρεπές κι υποτακτικές 
πανεπιστηµιακές λειτουργίες, 
απλά και µόνο για να 
διαφορίζονται από τις σοφές 
«αυθεντίες» και να συντηρούν 
τους µύθους του συστήµατος, 
για κοινωνική ανέλιξη µέσα 
από διαδικασίες ταπεινω-
τικές, αναιτιολόγητων διακρί-
σεων, απαράδεκτων Ιε-
ραρχιών, λυσσαλέων αντα-
γωνισµών και αντιεπιστη-
µονικών και αντιδεο-
ντολογικών διαγκωνισµών, 
έτσι που βαθµιαία και 
καταλυτικά αλλοτριωµένοι να 
γίνουν κι αυτοί, κάποτε, µε τη 
σειρά τους, οι νέοι κήνσορες 
του κατεστηµένου, της 
αµάθειας και της συντήρη-
σης; 

5. Έχει καµµία χώρα της 
Ε.Ο.Κ. θεσµικά πλαίσια για 
την Ανώτατη Εκπαίδευση 
αναλλοίωτα τα τελευταία 45 
χρόνια όπως η Ελλάδα; 
Έχει καµµιά χώρα της 
Ε.Ο.Κ. Νόµο - Πλαίσιο για 
τα Α.Ε.Ι. σαν αυτόν που 
κυοφορείται µυστικά τρία 
χρόνια τώρα από τις 
κυβερνητικές επιτροπές της 
Νέας ∆ηµοκρατίας και που 
αντί να πάει έστω κι ένα 
βήµα µπροστά την υπόθεση 
Εκδηµοκρατισµού κι Εκσυγ-
χρονισµού των Α.Ε.Ι., την 
γυρίζει πίσω στο µεσαίωνα; 

Οι απαντήσεις βέβαια και 
απλές και αποκαρδιωτικές και 

γνωστές σ' όλους «τους 
παροικούντες την Ιερου-
σαλήµ» είναι. 
Παρ' όλα αυτά «εντασ-

σόµεθα» όχι γιατί αυτό 
συµφέρει τον τόπο µας και 
το λαό µας, όχι γιατί αυτό 
επιτάσσουν οι συγκεκριµένες 
ανάγκες της πατρίδας µας, 
αλλά για ν ' αποτελέσουµε 
και στον τοµέα της Παιδείας, 
την ουραγό περιφέρεια που 
θα εξυπηρετεί συνειδητά τις 
δευτερεύουσες λειτουργίες 
των πολυεθνικών, µιας σε 
απόσταση µπροστά µητρό-
πολης. 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΓΙΑ  ΤΑ  Α .Ε . Ι  ( I I I )  

 
Μήπως όµως υπάρχει και 

µια άλλη περίπτωσης; Να 
είναι όλα µια ωραία 
ποµφόλυγα κι ο Νόµος . 
Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. να 
είναι τρία χρόνια τώρα ένα 
πανέξυπνο κόλπο πού 
καθηλώνει τη Φοιτητική 
∆ύναµη στην παθητική στάση 
µιας αναµονής πού δεν τε-
λειώνει ποτέ και µιας 
δηµοκρατικής διαδικασίας 
πού δεν είναι πρόθεση της 
κυβέρνησης να τελεσθεί ποτέ; 
Γιατί ας θυµηθούµε το 
σενάριο πού έχει, 
ουσιαστικά, µέχρι τώρα 
επαναληφθεί τρεις φορές: 
 

1. Συγκρότηση µη αντιπρο-
σωπευτικής επιτροπής από την 
κυβέρνηση για τη σύνταξη 
του Νόµου-Πλαισίου για τα 
Α.Ε.Ι. 

2. ∆ιάστηµα δουλειάς της 
Επιτροπής και υπόσχεση της 
Κυβέρνησης ότι θα δοθεί το 
Σ.Ν. για έκφραση των 
απόψεων των ενδιαφεροµένων 
φορέων. 

3. Παράδοση της εισήγη-
σης της Επιτροπής στην 
Κυβέρνηση. 

4. Αποστολή της εισήγησης 
στους φορείς και προθεσµία 
για λήψη απαντήσεων. 

5. Παρατάσεις επανει-
ληµµένες της προθεσµίας. 

6. Συγκρότηση της νέας 
επιτροπής για... κωδικοποίηση 
των απόψεων των φορέων. 

7. Νέα επιτροπή για 
σύνταξη µιας νέας 
εισήγησης πού θα δο- 
θεί στους φορείς... κ.λπ., κ.λπ. 
Εδώ, βέβαια, θα ταίριαζε 

ίσως το γνωστό ανέκδοτο: 
«Εδώ ήρθαµε... πάµε να 
φύγουµε». Αλλά τα θέµα 
είναι σοβαρό και καίριο κι ή 
Φοιτητική ∆ύναµη ίσως πρέ-
πει να προβληµατισθεί, 
αλλά και οι δάσκαλοι και οι 
εργαζόµενοι επιστήµονες, κι 
όλοι αυτοί πού ενδιαφέρονται 
για τον ουσιαστικό εκδηµο-
κρατισµό κι εκσυγχρονισµό 
µιας παιδείας στην υπηρεσία 
του λαού... 

Και να πράξουν ανάλογα. 
 

Αθήνα 20.6.77 ∆. Κ. Ρ. 
 
 

Εξόρµηση Παρασκευή, 24 
Ιούνη 1977 


