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Να ετοιµάσουν οι φοιτητές τον νόµο - πλαίσιο 
 
Αργά το βράδυ, ο κ. Γ. Ράλ-
λης, δήλωσε ότι ο Νόµος 
Πλαίσιο θα καθυστερήσει διότι 
υπάρχουν πολλές επιδιώξεις, 
όχι µόνο θεµιτές που 
αποβλέπουν στη διαιώνιση της 
σηµερινής καταστάσεως για ν' 
αντλήσουν οφέλη». Οι εφηµε-
ρίδες, Τρίτη 5.7.77. 
Στη διαδικασία σύνταξης 

του Νόµου - Πλαισίου, τη 
µακριά και την επώδυνη, την 
κλειστή και στεγανή, την µε 
δυο λόγια, απαράδεκτα 
αντιδηµοκρατική, που προ-
εξοφλούσε άλλωστε την ποιό-
τητα του αποτελέσµατος, 
πάντα είχα για τον κ. Ράλλη 
µια δικαιολογία: 
Ο κ. Ράλλης εργάζεται στο 

υπουργείο Παιδείας απ' τις 
6.30 το πρωί, κρατάει γερά 
το υπουργείο Προεδρίας, 
διαφυλάσσει το δηµοκρατικό 
µας πολίτευµα παρακολου-
θώντας κάθε στιγµή τις 
δραστηριότητες της Κ.Υ.Π., 
κρατάει δεµένη κι ενωµένη 
τη Νέα ∆ηµοκρατία...» κι έ-
τσι ήµουν σίγουρος ότι 
αντικειµενικά δεν είχε τον 
καιρό, ούτε να διαβάσει καν, 
όχι τα σχέδια πού εκπονούσαν 
οι επιτροπές πού ο ίδιος 
διόριζε, αλλά ούτε και της 
κριτικές συµβολές πολιτών απ΄ 
όλα τα κόµµατα, που είδαν 
το φως της δηµοσιότητας τα 
τρία τελευταία χρόνια πού 
«εκπονείται» ο Νόµος - 
Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. 
Αφήνοντας λοιπόν όλη την 

ευθύνη στον υφυπουργό του κι 
αργότερα µόνο βουλευτή της 
Ν.∆. κ. Ταλλιαδούρο, (πού 
χρησιµοποιώντας σαν εργαλείο 
παραποµπής στις καλλένδες, τη 
«δηµοκρατική διαδικασία» α) 

του να ρωτάς τους ενδιαφε-
ρόµενους φορείς, β) να πετάς 
στον κάλαθο των αχρήστων 
χωρίς καν να διαβάσεις τις 
απόψεις τους, γ) να ετοιµάζεις 
ένα σαφώς χειρότερο σχέδιο, δ) 
να εισηγείσαι ευσεβάστως και 
«δηµοκρατικής» στον Υπουργό 
σου να ξανακούσει τους φορείς 
που ο ίδιος τόσο ενδεικτικά 
αγνόησες, κ.ο.κ.), ο κ. Ράλ-
λης θεώρησε λογικό, τη στιγµή 
πού έπαιρνε στα χέρια του το 
Νόµο - Πλαίσιο για τα ΑΕΙ, να 
συγχαρεί την Επιτροπή και 
να της δώσει εύσηµα και 
πιστοποιητικά εγκριτικά της 
δουλειάς της, πού µπορεί να 
έχουν δύο και µόνο δύο, 
εναλλακτικές κι απαγορευτικές 
µεταξύ τους εξηγήσεις. 

 
Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΗΓΗΣΗ: 

 «Ο κ. Ράλλης συνειδητά έ-
παιξε όλο αυτό το παιχνίδι µε 
τοποτηρητή του τον κ. Ταλλια-
δούρο κι εγκρίνει στ' αλήθεια το 
σχέδιο του Νόµου - Πλαισίου 
για τα Α.Ε.Ι. πού του 
υποβλήθηκε». 
Αυτή η εξήγηση προϋποθέτει: 
● δολιότητα, ● συνειδητή υπο-
στήριξη των συµφερόντων της 
κάστας πού αγωνίζεται µε 
νύχια και µε δόντια να κρατήσει 
σε µεσαιωνικό - φεουδαρχικό 
καθεστώς τα Πανεπιστήµια, ● 
συνειδητή απεµπόληση 
στοιχειωδών δηµοκρατικών 
αρχών, ● συνειδητή πρόκληση 
της στοιχειώδους λογικής και 
τέλεια άγνοια του θεσµικοί) 
πλαισίου των Πανεπιστηµίων 
των Χωρών της ΕΟΚ στην 
οποία πλησίστια κι ανερώτητα 
µας οδηγούν, ● συνειδητή 
παραγνώριση των κοινών θέσεων 
ΕΦΕΕ, Ε.∆.Π., Τ.Ε.Ε., των 

όσων δηµοκρατικών Πανεπιστη-
µιακών δασκάλων, των 
επιστηµόνων που δραστηριο-
ποιούνται σ' όλους τους τοµείς 
της παραγωγής κι  αυτής 
ακόµα της Νεολαίας της 
Νέας ∆ηµοκρατίας και τέλος, 
● ανεύθυνη και τουλάχιστον 
ακατανόητη περιφρόνηση των 
συνεπειών ενός νέου και πλήρως 
δικαιολογηµένου µετά απ' όλα 
αυτά ξεσηκωµού των 
φοιτητών µας, πού ώριµα, 
υπεύθυνα, υποµονετικά και 
νηφάλια τρία χρόνια τώρα 
βρέθηκαν µέσα στις διαδικασίες 
και συµβάλαν γόνιµα και 
δηµιουργικά στη διαµόρφωση 
ενός πραγµατικά δηµοκρατι-
κού και σύγχρονου Νόµου 
Πλαισίου για τα Α.Ε.Ι., δεν 
είδαν, στο σχέδιο της 
Επιτροπής, ούτε ένα στοιχείο 
απ' αυτά πού πρότειναν να έχει 
ληφθεί υπ' όψη. 
Εµείς αρνούµαστε αυτή την 
εξήγηση, γιατί δεν 
ανταποκρίνεται ούτε στο ήθος, 
ούτε στην εντιµότητα, ούτε 
στην παρρησία, ούτε καν στην 
κοινή λογική πού διαθέτει 
άφθονη ο κ. Ράλλης. 
Έτσι δε µένει παρά η ∆ΕΥ-
ΤΕΡΗ ΕΞΗΓΗΣΗ: 
Ότι ο κ. Ράλλης δηλαδή, ευ-
χαρίστησε ευγενικά την 
επιτροπή για τη δουλειά της, 
υπερβάλλοντας βέβαια κάπως 
σε επαίνους, πού άλλωστε 
κατά τεκµήριο θα οφειλόταν, σε 
τόσους επιστήµονες, πού 
οµαδικά, -υποτίθεται τουλά-
χιστον - προσπάθησαν να 
αξιοποιήσουν τις συµβολές 
όλων των φορέων, για να δια-
µορφώσουν µε τον κοινό κορµό 
τους, το θεµέλιο για ένα Νόµο 
- Πλαίσιο των Α.Ε.Ι., πού να 

συναντάει την οµοφωνία των 
ενδιαφεροµένων και να καλύπτει 
τις συγκεκριµένες ανάγκες της 
πατρίδας µας, για δηµο-
κρατικά, σύγχρονα κι αποτε-
λεσµατικά Πανεπιστήµια. 
Την παραδοχή της υπερβολής 
του, την έκφρασε ο κ. 
Υπουργός µε τις σηµερινές 
δηλώσεις του πού 
αποκαλύπτουν: τις αθέµιτες 
επιδιώξεις αυτών πού 
αποβλέπουν στη διαιώνιση 
της σηµερινής κατάστασης για 
ν' αντλήσουν οφέλη. 
Ποιοι είναι αυτοί που αποκο-
µίζουν οφέλη από τη σηµερινή 
φεουδαρχική οργάνωση των 
Πανεπιστηµίων µας είναι σ' 
όλους γνωστό κι είναι ευτύχηµα 
πού το επισηµαίνει έστω και 
σήµερα ο κ. Υπουργός. 
Έτσι για να µη υπάρξει ή 
καθυστέρηση που φοβάται, 
δεν µένει, παρά να ζητήσει ο 
κ. Ράλλης, απ' την Ε.Φ.Ε.Ε., να 
κουβεντιάσουν αύριο κιόλας, 
τις έντεκα βασικές, αρχές της 
για το Νόµο - Πλαίσιο, και να 
της αναθέσει µέσα σ' ένα µήνα 
να του παραδώσει, ένα 
ολοκληρωµένο Σχέδιο Νόµου - 
Πλαισίου για τα Α.Ε.Ι., για να 
το καταθέσει ο ίδιος, στη 
Βουλή. 
"Ας δώσει για πρώτη φορά αυ-
τός, πού στις µέρες του καθιε-
ρώθηκε ή ∆ηµοτική στην 
πατρίδα µας,  το λόγο στους 
φοιτητές µας, για ν' 
αποδείξουν στο τόσο κρίσιµο 
εθνικό  πρόβληµα  της 
Ανώτατης Παιδείας µας όλη 
την ωριµότητα, την 
ανιδιοτέλεια και την 
καθαρότητα των επιδιώξεων, 
πού αντικειµενικά έχουν, µε 
την υπεύθυνη θετική και 

δηµιουργική συµβολή τους, 
Ας είναι ο κ. Ράλλης ο πρώτος 
απ' την Κυβέρνηση πού θα 
βοηθήσει αντικειµενικά, τη 
θέση των δικαιολογηµένων 
καταγγελιών να πάρουν οι 
υπεύθυνες κι ωφέλιµες για την 
πρόοδο της πατρίδας µας 
προτάσεις των ενδιαφεροµένων, 
τη θέση της αντίδρασης, να 
πάρει ή δράση, και τη θέση της 
«στείρας συνθηµατολογίας» 
όπως ή Κυβέρνηση αποκαλεί 
κάθε είδους κριτική, ή γόνιµη 
συµβολή του κάθε Έλληνα, πού 
θέλει να συµµετάσχει υπεύθυνα, 
στην προσπάθεια για 
εκδηµοκρατισµό κι εκσυγχρονι-
σµό όλων των δοµών και των 
λειτουργιών, σε κάθε επίπεδο 
της δηµοσίας ζωής. 
Η σειρά των πρώτων τριών 

θεµάτων της στήλης, γύρω απ' 
το Νόµο - Πλαίσιο των Α.Ε.Ι., 
προσπάθησε να δώσει 
καλόπιστα κι εποικοδοµητικά µια 
διέξοδο στο τέλµα της 
διαδικασίας και της ουσίας, πού 
αναπαράγεται από επιτροπή σ' 
επιτροπή, πάνω σ' ένα θέµα 
αληθινά ελληνικό όπως είναι η 
Ανώτατη Παιδεία. 
Στο βαθµό που το κόµµα ε-

ξουσίας κρατάει στα χέρια του 
όλες τις βασικές επιλογές, έχει κι 
ακέραια την πολιτική ευθύνη των 
πράξεων του. 
Μένει στον αρµόδιο υπουργό 

να ζυγιάσει σωστά τα δεδοµένα 
και να δώσει τις σωστές λύσεις. 
Στο βαθµό όµως που ο διάλο-

γος, είναι δοµικό στοιχείο µιας 
δηµοκρατίας πού σέβεται τον 
εαυτό της, θα είχαµε την 
απαίτηση, ο κ. υπουργός, είτε ν' 
αποδεχθεί τις θέσεις της ΕΦΕΕ 
για το Νόµο - Πλαίσιο των Α.Ε.Ι., 
ή να τεκµηριώσει υπεύθυνα τις 

αντιρρήσεις του. Τυχόν «νέες 
επιτροπές», που θα 
συγκροτηθούν «µε 
εκπροσώπους όλων των 
φορέων», είναι αδύνατο να 
γίνουν πια αποδεκτές απ' τους 
φοιτητές, κι αυτό έγινε 
πειστικώτατα φανερό στη 
συγκέντρωση της ΕΦΕΕ τη 
∆ευτέρα στο Πολυτεχνείο. 
Οι φοιτητές - κι είναι µεγάλο 

το λάθος όσων υποτιµούν τη δύ-
ναµη τους - πήραν πια την πρω-
τοβουλία των κινήσεων. 
Θα ετοιµάσουν οι ίδιοι τον 

Νόµο-Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. κ ά-
νοντας πράξη τη θέληση τους, να 
µην είναι «άρνηση» αλλά «θέση» 
και µάλιστα σ' έ ν α θέµα που σ' 
αυτούς κύρια αφορά. 
Η «θέση» ή η «άρνηση» του 

κ. Ράλλη, θα προδικάσει το 
κλίµα και τους άνεµους πού θα 
πνεύσουν τον Οκτώβρη στα 
Πανεπιστήµιά µας. 
Όσοι ενδιαφερόµαστε, πιο 

πολύ από κάθε είδους 
σκοπιµότητα, για µια Παιδεία 
στην υπηρεσία του Λαού και του 
τόπου µας, περιµένουµε µε 
αγωνία την κίνηση του κ. Ράλλη. 
Κι ευχόµαστε νάναι θετική και 

κυρίως άµεση. 
 
Αθήνα 5.7.77 ∆.Κ.Ρ. 
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