
Εξόρµηση, Παρασκευή 9 Σεπτέµβρη 1977 

Για την Έρευνα και την Τεχνολογία  

 
Συνέχεια από το προηγούµενο 

Επειδή όµως η κυβέρνηση, κάθε 
φορά που κάποιος πολίτης δεν 
χειροκροτεί το έργο της διαβλέπει 
σε µια κριτική αρχών και διαδικασιών, 
τον µιαρό «δάκτυλο» αντιπολιτευτικών 
συµφερόντων κι επειδή στα τρία 
χρόνια της θητείας της, δεν µας 
έπεισε ότι για τα εθνικής σηµασίας 
και κλίµακας προβλήµατα, όπως 
άλλωστε η Παιδεία και η Έρευνα, 
(ας ξεχάσουµε για λίγο τον 
εκδηµοκρατισµό των δοµών και των 
λειτουργιών της δηµόσιας ζωής, την 
κάθαρση, το Μπόλαρη, τις 
πυρκαγιές, την επιβράβευση των 
βασανιστών και την τιµωρία των 
δηµοκρατικών πολιτών και µια σειρά 
άλλα καυτά εθνικά προβλήµατα) 
µπορεί να αρθεί στο ύψος της 
Γαλλικής δηµοκρατίας που στα 
αντίστοιχα εθνικά προβλήµατα, συζή-
τησε κι οµοφώνησε κυβέρνηση κι 
Αντιπολίτευση στη βάση των θέσεων 
των µαζικών κοινωνικών φορέων για 
µια εθνική πολιτική Παιδείας και 
Έρευνας. 

Θ' αναγκαστούµε να επισηµά-
νουµε και τα «κατ' άρθρον» που 
εικονογραφούν πιστότερα ίσως τις 
προθέσεις της µέσα απ' αυτό το 
Σχέδιο Νόµου. 

Και πρώτα - πρώτα η αιτιολογική 
έκθεση του Σ.Ν. είναι µάλλον από 
«άλλο ανέκδοτο». 

Συγκεκριµένα λέει ότι δια του 
προτεινοµένου Σχεδίου Νόµου, 
επιχειρείται η άρσις των σοβαροτέ-
ρων εµποδίων δια την ανάπτυξιν 
των ερευνητικών προσπαθειών της 
χώρας τα όποια οφείλονται κυρίως: 

- Εις την έλλειψιν προσανα-
τολισµού και ουσιαστικού προ- 
γραµµατισµού και εις την 
αδυναµίαν του υπάρχοντος 

µηχανισµού να διαδραµατίση 
συντονιστικόν ρόλον. 

- Εις την έλλειψιν εναρµονίσεως 
των προγραµµάτων ερεύνης προς τα 
αναπτυξιακά προγράµµατα της 
χώρας. 

- Εις τον χαµηλόν βαθµόν 
χρηµατοδοτήσεως των ερευνητικών 
προσπαθειών και εις τας 
πολύπλοκους διαδικασίας διαθέσεως 
και διαχειρίσεως των κονδυλίων 
ερεύνης εις τους φορείς εκτελέσεως 
των προγραµµάτων. 

- Εις τον κατακερµατισµόν των 
ερευνητικών ιδρυµάτων και 
προσπαθειών. 

- Εις την περιωρισµένην αν µη 
ανύπαρκτο ερευνητική δραστηριότητα 
του ιδιωτικού τοµέως οφειλοµένην 
µέχρις ενός σηµείου, εις την έλλειψιν 
καταλλήλων κινήτρων και εις την 
µεθόδευσιν ενεργοποιήσεως αυτού. 

Τέλος, δια της καθιερώσεως α-
ποδοτικής διαδικασίας εις το ερευ-
νητικόν κύκλωµα προσδιορισµού 
των στόχων, διαµορφώσεως των 
προτάσεων, αξιολογήσεως των 
προγραµµάτων, χρηµατοδοτήσεως, 
παρακολουθήσεως της εκτελέσεως 
και αξιοποιήσεως των αποτελεσµά-
των επιδιώκεται γόνιµος συνεργασία 
µεταξύ της διοικήσεως και των 
φορέων εκτελέσεως των 
προγραµµάτων µε αποτέλεσµα την 
καλλιτέραν αξιοποίησιν των 
διατιθεµένων δια την έρευναν 
ανθρωπίνων και λοιπών πόρων». 

(Η καθαρεύουσα ίσως να 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο κ. 
Ράλλης συµµετείχε στη σύνταξη του 
Σ. Ν. υπό την ιδιότητα του σαν υ-
πουργού Προεδρίας και όχι 
Παιδείας). 

Πως τώρα θα επιτευχθεί αυτή η 
«άρσις». Μα πολύ απλά. Με τη 

µαγική φράση: 
«∆ια την προώθησιν της Επι-

στηµονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας 
καταρτίζεται Εθνικόν Πρόγραµµα 
Ερευνών και Τεχνολογίας» (Άρθρο 
1). 

Τώρα, το πώς, το µε ποιες 
διαδικασίες συµµετοχής του λαού και 
των µαζικών κοινωνικών οργα-
νώσεσεων του τόπου και των 
πολιτικών δυνάµεων, πού δεν 
βρίσκονται στην εξουσία φαίνεται ότι 
δεν έχει καµµιά σηµασία για την 
κυβέρνηση πού µε το άρθρο 2 του 
Σ.Ν. µονοπωλεί για τον εαυτό της 
όλες τις θέσεις της «Επιτροπής 
Επιστηµονικής Έρευνας και Τεχνολο-
γίας», λες και δεν υπάρχει κανένα 
θέµα πού να ευαισθητοποιεί στον 
τοµέα της Έρευνας και της Τεχνο-
λογίας, τους υπόλοιπους Έλληνες 
και τους φορείς τους, και σαν να 
είναι η έρευνα κοµµατικό φέουδο και 
τα προγράµµατα της σ' εθνική 
κλίµακα να πρέπει ν' αλλάζουν κατά 
εκατόν ογδόντα µοίρες όταν ο λαός 
επιβάλλει κυβερνητική αλλαγή. Και 
ακόµα, πάνω σε ποιες βάσεις, και σε 
ποια στοιχεία από-γραφής της 
αντικειµενικής φυσικής και κοινωνικο-
οικονοµικής πραγµατικότητας της 
χώρας µας θα στηριχθεί αυτό το 
πρόγραµµα; 

Η δυνητική, ενδεχόµενη συµµετοχή 
εκπροσώπων επιστηµονικών 
οργανώσεων στα - µε µηχανιστική 
λογική - αυστηρά εννεαµελή 
«γνωµοδοτικά συµβούλια» (άρθρ. 5) 
µε κανένα τρόπο δεν βελτιώνει την ει-
κόνα των πραγµάτων. 

Ο κατακερµατισµός των ανα-
πτυξιακών ιδρυµάτων και προσ-
παθειών, που θεωρείται εµπόδιο στην 
αιτιολογική έκθεση θεσµοθετείται 
πανηγυρικά στο άρθρο 3 1 (ια). 

Σε νεφελώδη Προεδρικά ∆ιατά-
γµατα, σε µελλοντικές αποφάσεις του 
Πρωθυπουργού και του υπουργού 
Συντονισµού ή του Υπουργικού 
Συµβουλίου, επαφίεται η αντιµετώπιση 
βασικών διαρθρωτικής λειτουργικής 
σηµασίας προβληµάτων, που 
µπορούν να θάψουν στη γένεση της 
κάθε αισιόδοξη, ακόµα και 
κυβερνητική προοπτική (Άρθρα 
3)4, 4)2, 7, 12, 17, 18). 

∆ιορισµοί, αµοιβές και διοικητική 
και διαχειριστική διεκπεραίωση 
γίνονται «κατά παρέκκ λ ι ση ς  τω ν  
πάν των .  (Άρθρα 8, 11)4, 13)Ιγ, 
13) Ιδ) κι αποθεώνονται στο άρθρο 
14)1 όπου ή διαχείριση των 
κονδυλίων γίνεται «κατά παρέκκλισιν 
των δια τάξεων του ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, Κρατικών Προµηθειών, 
ΚΑΜΠ∆Ε, αναθέσεως έργων ή 
εργασιών, ως και πάσης άλλης 
γενικής ή ειδικής διατάξεως». 
Αλλά επειδή µπορεί να ξέφυγε 

καµµιά δυνατότητα παρέκκλισης, 
συνεχίζει το Σ.Ν. στο άρθρο 14)2: «αι 
ως άνω παρεκκλίσεις επεκτείνονται 
και εις τους φορείς του προ γράµµατος 
ερευνών». 

Συγκροτείται µια παντοδύναµη, 
ελεγχοµένη υπηρεσία γραφειοκρατική 
τροχοπέδη αλλά και ενδιαφέρον 
ενδιαίτηµα, ενδεχόµενα για 
«ηµετέρους». 

Τέλος το Σ.Ν. προσβλέπει µ' 
εµπιστοσύνη στην ενθάρρυνση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Έρευνα, 
στις συνθήκες της δράσης της στη 
σηµερινή Ελλάδα, (για να 
µεθοδευθεί νέα «κινητροποίησή» της 
µε φορολογικές απαλλαγές για τα 
«ερευνητικά προγράµµατα» των 
µονοπωλίων), στην ανάθεση 
κυβερνητικών προγραµµάτων ακόµα 
και σε αλλοδαπούς, κλπ, 

Αυτά, πολύ σύντοµα, µε πολλή 
θλίψη και καθόλου χαιρεκακία. 

Αν κάποιος αρµόδιος, θεωρήσει 
αρνητική αυτή την κριτική κι 
αποτολµήσει να ρωτήσει «µα, τι 
επιτέλους εσύ προτείνεις; κι αν 
δεν το έχεις ακόµη καταλάβει, δια 
βάζοντας προσεχτικά και καλόπιστα 
το κείµενο τούτο, θα είχα να πω: 

Ας εµπιστευθεί, έστω και µια φορά 
η κυβέρνηση τις Εθνικές ∆υνάµεις. 

Ας ζητήσει, έστω και µια φορά να 
συντάξει από κοινού µε την 
Αντιπολίτευση ένα Σχέδιο Νόµου, στα 
εθνικής σηµασίας προβλήµατα πού 
έχουν ζωή και πέρα απ' τη θητεία 
της. 

Ας ζητήσει, έστω και µια φορά 
απ' τους κοινωνικούς φορείς και τις 
επιστηµονικές οργανώσεις (στους 
οποίους σύµφωνα µε την απλή 
αριθµητική, λογικά, θα πρέπει να 
εκφράζεται, σύµφωνα µε τη δύναµη 
της λαϊκής της βάσης) να της 
προτείνουν λύσεις καθολικά εθνικά 
παραδεκτές. 

Γιατί (κι αυτό είναι σίγουρο), ή 
Λαϊκή της εντολή ήταν να διαχειρίζεται 
τα κοινά δηµοκρατικά, και τουλάχιστον 
ορθολογικά «κατά παρέκκλιση». 

Αθήνα 29.8.77           ∆.Κ.Ρ. 
 
Υ. Γ. Θα παρακαλούσα τον κ. 

Ράλλη σαν υπουργό Παιδείας να 
διαβάσει το Σ.Ν. που συνέταξε σαν 
υπουργός προεδρίας. Πιστεύω ότι ο 
ίδιος ακόµη θα το έκανε αγνώριστο 
απ' τις διορθώσεις στην ουσία, στη 
γλώσσα αλλά και στην 
ιεράρχηση της προώθησης τους σε 
σχέση µε το Νόµο - Πλαίσιο για τα 
Α.Ε.Ι. 

∆.Κ.Ρ.  
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