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Το φοιτητικό κίνηµα κι οι προοδευτικοί πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, απ΄ τις 16 Ιουλίου 

1982 που ισχύει ο νέος Νόµος για τη ∆οµή και τη Λειτουργία των ΑΕΙ, µέσα από δύσκολες 

κι αντιφατικές πολλές φορές διαδικασίες, βρισκόµαστε σε αναζήτηση µιας καινούργιας 

στρατηγικής στις νέες συνθήκες της καινούργιας θεσµικής πραγµατικότητας. 

Αποφασιστικοί παράγοντες και µοχλοί για τη θεσµική αλλαγή που 

πραγµατοποιήθηκε, δάσκαλοι και φοιτητές, απ΄τη τελευταία χρονιά της δικτατορίας 

διαµορφώσαµε τις προϋποθέσεις για µια στρατηγική, αντίθεσης στη φεουδαρχική δοµή και 

λειτουργία ταυ αναχρονιστικού κι εξαρτηµένου ελληνικού πανεπιστηµίου, αλλά 

ταυτόχρονα, διεκδίκησης ριζικού εκδηµοκρατισµού κι εκσυγχρονισµού του. 

Η αντίθεση πολλές φορές, λαθεµένα προσωποποιήθηκε, οι σχέσεις των φορέων της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας φορτίστηκαν συναισθηµατικά, οξύνθηκαν κι πολώθηκαν, κι 

όπου ιδιαίτερα, οι εκφραστές της άρχουσας ιδεολογίας τύχαινε ν΄αποτελούν ανάξια 

επιστηµονικά και ηθικά µέλη του πανίσχυρου ως τότε καθηγητικού κατεστηµένου, οι 

φοιτητές φθάσαν στην ολοκληρωτική απόρριψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ταυτίζοντάς 

την µε την συνολικά αυταρχική, αναχρονιστική κι αντιεπιστηµονική δοµή και λειτουργία 

του πανεπιστηµίου. 

Σήµερα ο Νόµος 1268/82 που έκφρασε τις θέσεις και τους αγώνες του 

Πανεπιστηµιακού Κινήµατος και που σε βασικά του σηµεία τις υπερκέρασε ριζοσπαστικά, 

ανοίγει το δρόµο για ακόµη βαθύτερες αλλαγές που όµως δεν µπορούν να τελεστούν απ΄την 

Πολιτεία ερήµην και για λογαριασµό των φορέων της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. 

Γιατί η στρατηγική που εκφράζει µε συνέπεια την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης 

και διαπερνά το Νόµο αυτό, είναι η στρατηγική της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ και της ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ και προϋποθέτει το ριζικό 

αναπροσανατολισµό της στρατηγικής και της τακτικής του Πανεπιστηµιακού Κινήµατος. 

Και όπως δεν µπορεί να αναλύσει κανείς µε αξιοπιστία τη σηµερινή, ριζικά 

διαφορετική θεσµική πραγµατικότητα, µε τα χθεσινά µεθοδολογικά εργαλεία, έτσι κι οι 

γενικόλογες κριτικές αναφορές µερικών παρατάξεων στις σηµερινές αντικειµενικές 

συνθήκες απλά θυµίζουν µερικά σωστά συνθήµατα απ΄το χθες και δυστυχώς υποδηλώνουν 

και την αδυναµία τους να τα µεταφράσουν σε συγκεκριµένη πράξη σήµερα. 
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Απ΄τη στιγµή που η Κυβέρνηση, συνεπής µε το πρόγραµµά της για το βαθύ 

µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας, θεσπίζει την ουσιαστική, αποφασιστική κι 

ισότιµη συµµετοχή δασκάλων και φοιτητών, σ΄όλες ανεξαίρετα τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, σ΄ένα ουσιαστικά πια αυτοδιοικούµενο πανεπιστήµιο, δεµένο µε τις ανάγκες 

του τόπου και την επιδίωξη εθνικά ανεξάρτητης, αυτοδύναµης και σύµµετρης οικονοµικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Πατρίδας µας, δεν µπορεί, δεν νοµιµοποιείται 

ένα αληθινό προοδευτικό πανεπιστηµιακό κίνηµα, να αναµασά διεκδικητικά συνθήµατα, να 

θεάται τις εξελίξεις, να καταγγέλλει τα κακώς κείµενα που δεν θέλησε, δεν µπόρεσε η δεν 

πρόφτασε ακόµα το ίδιο ν΄αντιµετωπίσει, και να µη πρωταγωνιστεί στη δηµοκρατική δοµή 

και λειτουργία του Πανεπιστήµιου, όπως η στρατηγική της κοινωνικής αλλαγής το 

επιτάσσει, κι ο Νόµος 1268/82 κατοχυρώνει. 

Είναι αλήθεια, ότι η φάση της µετάβασης απ΄το παλιό στο καινούργιο απαιτεί µια νέα 

αντίληψη, µια νέα ποιότητα ανάλυσης, ανάληψης πρωτοβουλιών κι ευθυνών και δράσης 

ενώ ταυτόχρονα αντικειµενικά συνυπάρχει απ΄τη µια µε λογικές νοοτροπίες και πρακτικές 

που κληροδοτήθηκαν απ΄το παρελθόν, κι απ΄την άλλη µε αδυναµίες, καλά γνωστές σ΄όλους 

µας που δεν µπορούν να ωραιοποιηθούν ή να µηδενιστούν στ΄όνοµα µιας αριστερής 

επαναστατικής ή «επαναστατικίζουσας» φρασεολογίας και κριτικής. 

Όταν όλοι µας πριν 16 µήνες χτυπούσαµε τ΄αναχρονιστικά αντιδηµοκρατικά κι 

αντιεπιστηµονικά προγράµµατα σπουδών του πανεπιστήµιου - εργαλείου αναπαραγωγής 

της άρχουσας τάξης και σήµερα δεν σπεύδουµε να φτιάξουµε όπως ο Νόµος ορίζει, τα δικά 

µας σωστά, σύγχρονα επιστηµονικά και δηµοκρατικά προγράµµατα, µέχρι το Μάη του 83, 

αλλά σκιαµαχούµε παγιδευµένοι στην αδράνεια της σωστής (µέχρι χθες όµως) 

συνθηµατολογία κι αφήνουµε το χρόνο να περνά, δεν µπορούµε να φορτώσουµε τα λάθη 

και τις αδυναµίες µας σε κανένα «κατεστηµένο», πολύ δε περισσότερο στο Νόµο 1268/82 

που επιβάλει την ουσιαστική µας συµµετοχή ως εγγύηση κι ασφάλεια για την υπηρέτηση 

απ΄το καινούργιο δηµοκρατικό πανεπιστήµιο «των συµφερόντων του τόπου και του λαού». 

Όταν πρέπει, µέσα απ΄τα όργανα του Πανεπιστηµίου, µε τη µεγαλύτερη κι 

ουσιαστικότερη απ΄όλα τα κράτη του κόσµου φοιτητική συµµετοχή, να ετοιµάσουµε τους 

εσωτερικούς κανονισµούς των ΑΕΙ µέχρι τον Ιούνιο του 1983, δεν µπορεί να µας φταίει 

κανένας φανταστικός εχθρός για την ενδεχόµενη αδυναµία µας ν΄ανταποκριθούµε στο βαρύ 

φορτίο δηµοκρατικής ευθύνης που µας αποδίδει ο Νόµος 1268/82. 

Μήπως όµως ο Νόµος για τη ∆οµή και Λειτουργία των ΑΕΙ υπερεκτίµησε τις 

δυνατότητες του προοδευτικού Πανεπιστηµιακού Κινήµατος, κι οι αντικειµενικές αδυναµίες 

που αυτό παρουσιάζει τελικά θα λειτουργήσουν αθέλητα υπονοµευτικά στην εφαρµογή του; 
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Κεντρική πολιτική κατεύθυνση, κατεύθυνση, αξία και στόχος των κοινωνικών 

δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία είναι, ότι χωρίς κινήµατα ενωτικά, µαζικά και 

συνειδητοποιηµένα κανένας Νόµος οσοδήποτε προοδευτικός δεν µπορεί να φέρει την 

πολυπόθητη κοινωνική αλλαγή. 

Κι αυτή η πολιτική κατεύθυνση, προσδιορίζει µε σαφήνεια τα όρια και τη δυναµική 

της στρατηγικής για το Πανεπιστήµιο, που δεν είναι ξεκοµµένη αλλά εναρµονίζεται και 

συλλειτουργεί µε τη στρατηγική της ριζικής κοινωνικής αλλαγής. 

Κι αυτή η πολιτική κατεύθυνση, προσδιορίζει µε σαφήνεια τα όρια και τη δυναµική 

της στρατηγικής για το Πανεπιστήµιο, που δεν είναι ξεκοµµένη αλλά εναρµονίζεται και 

συλλειτουργεί µε τη στρατηγική της ριζικής κοινωνικής αλλαγής. 

Κι επειδή η αλήθεια λυτρώνει κι είναι από µόνη της επαναστατική, οι προοδευτικές 

δυνάµεις δεν τη φοβούνται, γι αυτό ας πούµε τα πράγµατα µε τ΄όνοµά τους εδώ και τώρα. 

Για να γίνει το Πανεπιστήµιο θεµέλιο της κοινωνικής αλλαγής, πρέπει στις σηµερινές 

συνθήκες δηµοκρατικής δοµής και λειτουργίας του, πριν απ΄όλα να δουλεύει. 

Ν΄ανασκουµπωθούµε όλοι δάσκαλοι και φοιτητές, να συνειδητοποιήσουµε ότι πλέον 

εµείς το διοικούµε, εµείς τόχουµε στα χέρια µας, να ξεπεράσουµε τις αδράνειες των 

µικροπαραταξιακών µικροωφεληµάτων, ν΄αφήσουµε στη µπάντα αριστερές κι 

αριστερότερες κορώνες που επιβεβαιώνουν περιχαρακωµένες «καθαρότητες» της φάσης 

των διεκδικήσεων του παρελθόντος και: 

• Να µάθουµε όλοι δάσκαλοι και φοιτητές το Νόµο 1268 και να αναλύσουµε µε εργαλείο 

την επιστηµονική µεθοδολογία τις δυνατότητές του, για να µη µας ζυµώνουν µε το αν ο 

Νόµος βρίσκεται κοντά η µακριά απ΄τις θέσεις της ΕΦΕΕ, 

• Να φτιάξουµε γρήγορα και σωστά τα νέα προγράµµατα σπουδών, 

• Να φτιάξουµε γρήγορα και σωστά τους Εσωτερικούς Κανονισµούς των ΑΕΙ, 

• Να ξεκινήσουµε ενωτικές, µαζικές συλλογικές πρωτοβουλίες για να γεµίσουν τα 

αµφιθέατρα και τα εργαστήρια απ΄τους φοιτητές που έδιωξε η συντήρηση, η αντίδραση, 

ο αυταρχισµός κι η επιστηµονική χρεοκοπία του πανεπιστήµιου της εξάρτησης απ΄τους 

φοιτητές που θα θέλουν πια να δουλεύουν και να ερευνούν και ν΄αξιοποιούν την απάνω 

τους κοινωνική επένδυση της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, του εργαζόµενου λαού 

µας, για να µπορέσουν µετά να αποδώσουν µε επάρκεια στο κοινωνικό σύνολο. 

• Να µη βαφτίζουµε προοδευτικό ότι µας συµφέρει 
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• Να βρίσκουµε λύσεις µε φαντασία στα καθηµερινά µικροπροβλήµατα που ανακύπτουν, 

ξεπερνώντας τις πολώσεις του παρελθόντος και δηµιουργώντας νέες συµµαχίες µ΄όλους 

όσους, δασκάλους και φοιτητές, θέλουν το Πανεπιστήµιο να γίνει κύτταρο κοινωνικής 

προόδου κι ανάπτυξης του τόπου µας, 

• Ν΄αναπτύξουµε αξιόπιστες, ταχύρυθµες δηµοκρατικές κι αποτελεσµατικές συλλογικές 

διαδικασίες, µέσα απ΄τις οποίες ν΄αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι θέσεις, οι προτάσεις κι οι 

δηµιουργικές πρωτοβουλίες κάθε δασκάλου και φοιτητή 

• Να προωθήσουµε τους νέους θεσµούς ανάπτυξης κι αξιοποίησης της περιουσίας κάθε 

ΑΕΙ σε συµµετοχική αυτοδιαχειριστική βάση 

• Να ξεκινήσουµε µέσα από τα ΑΕΙ το χτίσιµο νέων παραγωγικών σχέσεων, απ΄τη δοµή 

και λειτουργία των µελετητικών- ερευνητικών οµάδων που θα ασχολούνται µε θέµατα 

του δηµόσιου τοµέα, της παραγωγής και της αναπτυξιακής διαδικασίας, µέχρι τη 

δηµιουργία παραγωγικών - καταναλωτικών και λειτουργικών συνεταιρισµών δασκάλων 

και φοιτητών. 

• Να χτίσουµε την ενότητα δασκάλων και φοιτητών που δεν θα ισοπεδώνει τις νόµιµες 

και γόνιµες άλλωστε δευτερεύουσες αντιθέσεις αλλά θα τις συνθέτει δηµιουργικά σε µια 

νέα αντίληψη και ποιότητα καθηµερινής εκπαιδευτικής, ερευνητικής και συλλογικής 

δουλειάς. 

Ο µόνος τρόπος να εξαρθρωθούν και οι τελευταίοι οπισθοφύλακες της αντίδρασης 

στο καινούργιο δηµοκρατικό πανεπιστήµιο, είναι η ενότητα και η δουλειά. 

Το κατεστηµένο, η εξάρτηση κι η συντήρηση δεν ξορκίζονται µε συνθήµατα. 

Στις σηµερινές συνθήκες θεσµικά κατοχυρωµένης αυτοδιοίκησης, αυτοδιαχείρισης κι 

ανάπτυξης των ΑΕΙ απ΄τους φορείς τους, µπορούν να συντριβούν µε τη συνεπή, ενωτική και 

συλλογική δουλειά δασκάλων και φοιτητών, στη διδασκαλία, στην έρευνα και σε κάθε 

πανεπιστηµιακή λειτουργία, χωρίς αποκλεισµούς αλλά και χωρίς προνοµιακές «ιερατικές» 

πρωτοπορίες. 

Οι ευθύνες συνεπώς είναι δικές µας, και θα κρινόµαστε κάθε µέρα στην πράξη. 

 

 

 
 


