
    ΝΑΙ στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο, αλλά Πανεπιστήµιο! 
 

     
∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΑΝΗ 

 
Πολλά έχουν γραφτεί πρόσφατα για τον νέο υπό συζήτηση Νόµο – Πλαίσιο, για τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, για την ίδρυση ή µη, ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και ούτω καθεξής. Καταλήψεις στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της 
χώρας, χαµένες ώρες διδασκαλίας, χαµένες εξετάσεις, πανελλαδικά συλλαλητήρια, 
εντάσεις και ενστάσεις από παντού, συνθήµατα επί συνθηµάτων, όπως τα περιβόητα 
«Όχι στις µεταρρυθµίσεις στην Παιδεία», «Όχι στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων» κ.ο.κ.  
 
Τελικά, αναρωτιέται ο µέσος Έλληνας πολίτης: Υπάρχει σ’ αυτή τη χώρα Εκπαιδευτικό 
σύστηµα; Τι γίνεται? Ποιος φταίει? Ποιος έχει δίκιο? Οι φοιτητές? Οι καθηγητές? Η 
κυβέρνηση (η εκάστοτε)? Η αντιπολίτευση? Τα κόµµατα της Αριστεράς? Τελικά, η 
Παιδεία αποτελεί ένα πολύ καλό «σάκο του µποξ», που όλοι, µα όλοι µπορούν, θέλουν 
και επιζητούν να παίζουν µαζί του… 
 
Τα πρόσφατα αποτελέσµατα από το ΥΠΕΠΘ έδειξαν ότι περίπου 39.000 υποψήφιοι 
(ποσοστό 42% του συνόλου των υποψηφίων), αν δεν κάνουµε λάθος, «έµειναν» κάτω 
από τη βάση του «10» και δεν θα παρακολουθήσουν µαθήµατα στην Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση! «Καταστροφή!» διαµαρτύρεται σύσσωµη η αντιπολίτευση «..τόσα παιδιά, 
µα τόσα παιδιά εκτός των ΑΕΙ και ΤΕΙ»! 
 
Επιτρέψτε µας σ’ όλα τα παραπάνω µία σύντοµη τοποθέτηση για τη ∆ηµόσια 
εκπαίδευση. Μιλάµε για τη δηµόσια εκπαίδευση, για το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο: ΝΑΙ 
έτσι πρέπει να είναι το Πανεπιστήµιο, δηµόσιο και δωρεάν, για το δηµόσιο και δωρεάν 
«σχολείο», δηλ. για το ίδρυµα που θα πρέπει να διατηρεί τον εκπαιδευτικό του 
χαρακτήρα και να λειτουργεί µε εκπαιδευτικά κριτήρια και όχι πολιτικά ή άλλα 
κριτήρια. Αυτό είναι το θέµα µας και µέσα σ’ αυτά τα όρια θα κυµανθεί η τοποθέτησή 
µας. 
 
Πρώτη διευκρίνιση που οφείλουµε να κάνουµε είναι ότι τα προβλήµατα της δηµόσιας 
εκπαίδευσης δεν περιορίζονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Απλά συσσωρεύονται, 
µαζεύονται στην Τριτοβάθµια. Η αιτία δηλαδή του προβλήµατος, τουλάχιστον εν µέρει, 
εντοπίζεται στη ∆ευτεροβάθµια και στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Πριν 20 - 25 
χρόνια, το Εκπαιδευτικό µας σύστηµα ήταν σαφώς καλύτερο. Το σύστηµα δούλευε. 
Και µάλιστα αρκετά καλά. Οι εκπαιδευτικοί, σχεδόν όλοι, αγαπούσαν τη δουλειά τους, 
έβλεπαν τη δουλειά τους ως λειτούργηµα. Όχι ως δηµοσιοϋπαλληλική θέση, µ’ ότι αυτό 
συνεπάγεται. Επιπρόσθετα, η Πολιτεία και µάλιστα εύστοχα από εκπαιδευτικής 



 

άποψης, είχε θέσει προϋποθέσεις, είχε θεσπίσει εξετάσεις – σταθµούς, είχε καθιερώσει 
ένα σύστηµα αξιολόγησης για τους µαθητές. Οι µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 
∆ηµοτικού σχολείου υφίσταντο πραγµατική αξιολόγηση που σε µεγάλο βαθµό ήταν και 
δίκαιη και αντιπροσωπευτική, αφού υπήρχαν το «7», το «8», το «9» και βέβαια το 
άριστα «10», στατιστικώς ορθά, για τους ολίγους. Τι υπάρχει σήµερα? Ένα «άριστα», 
ένα άριστα για όλους, για όλους τους µαθητές! Ισοπέδωση? Οι µαθητές που τελείωναν 
επιτυχώς το ∆ηµοτικό σχολείο έδιναν δύσκολες εξετάσεις για να περάσουν στο 
Γυµνάσιο, στις οποίες έπρεπε να πιστοποιήσουν, να αποδείξουν τις βασικές τους 
γνώσεις, τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα, στην αριθµητική κ.α. Σήµερα τι 
υπάρχει? Τίποτα. Όλοι στο Γυµνάσιο! Έχει αποδειχτεί - οι εκπαιδευτικοί της 
∆ευτεροβάθµιας το γνωρίζουν πολύ καλά - ότι µεγάλο µέρος των µαθητών που 
εισάγονται σήµερα στο Γυµνάσιο δεν έχουν βασικές γνώσεις στην ελληνική γλώσσα, 
δεν γνωρίζουν γραµµατική, ορθογραφία, δεν έχουν βασικές γνώσεις αριθµητικής, 
ιστορίας, γεωγραφίας κ.ο.κ. Ισοπέδωση? Το κυριότερο, το σπουδαιότερο από 
εκπαιδευτικής άποψης στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση: Υπήρχαν εξετάσεις εισαγωγής 
στο Λύκειο. Οι εξετάσεις αυτές ήταν σηµαντικές και κεφαλαιώδους σηµασίας. 
Καταργήθηκαν! Μέγα σφάλµα. Θυµόµαστε πριν από 25 χρόνια, όταν αυτές οι 
εξετάσεις εισαγωγής στο Λύκειο καταργήθηκαν. Ήρθαν, εµφανίστηκαν στις τάξεις της 
τότε Α΄ Λυκείου δεκάδες άτοµα, άλλοι 18 ετών, άλλοι 22 ετών ακόµα και 25 ετών για 
να «εισαχθούν» στο Λύκειο. Όλοι τότε για το περιβόητο Απολυτήριο Λυκείου. Τα 
παιδιά εκείνα παράτησαν τότε δουλειές που είχαν αρχίσει, τέχνες που µάθαιναν, 
αγροτικές επιχειρήσεις κ.α. και ήρθαν για να τελιώσουν το Λύκειο. Και τελείωσαν, 
απεφοίτησαν. Όλοι. Όπως αποφοιτούν από τότε σχεδόν όλοι, άλλοι µε «10», άλλοι µε 
«8», οι περισσότεροι µε «5», «6» ή «7»! Τι σηµασία έχει άλλωστε? Αφού για όλους 
υπάρχει µία θέση στην Ανώτατη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, σε κάποιο Τµήµα ΑΕΙ ή 
πιθανόν ΤΕΙ, κάπου στην Ελληνική περιφέρεια. Εκεί φτάσαµε µετά από 25 χρόνια. 
Κάποτε, το ποσοστό των αποφοίτων Λυκείου που εισάγονταν στα ΑΕΙ / ΤΕΙ ήταν 
περίπου 40-45% του συνόλου των υποψηφίων. Σήµερα το ποσοστό αυτό έχει φτάσει 
στο 75% και σε ορισµένες χρονιές το 80%. Γιατί? Γιατί υποβαθµίστηκαν και γιατί δεν 
ενισχύθηκαν από την Πολιτεία τα Τεχνικά Λύκεια, τα Επαγγελµατικά Λύκεια, τα ΤΕΕ? 
Μέγα λάθος. Αν υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια οι προαναφερθείσες εξετάσεις – σταθµοί, 
δεν θα συνέβαινε αυτό που συµβαίνει σήµερα. Και περισσότερα νέα παιδιά θα είχαµε 
στα λεγόµενα «τεχνικά» επαγγέλµατα και καλύτερα Πανεπιστήµια θα είχαµε, µε  
λιγότερους φοιτητές και σίγουρα πολύ λιγότερα προβλήµατα. Το ∆ηµόσιο 
Πανεπιστήµιο πρέπει, επιβάλλεται να διατηρήσει το δηµόσιο «δωρεάν» χαρακτήρα του. 
Πρέπει όµως να προσφέρεται σε όλους? Ή µόνον σε εκείνους που έχουν τις γνώσεις, 
την κατάλληλη προετοιµασία και εν τέλει τη διάθεση? Αν ο µέσος Έλληνας πολίτης, ο 
πολίτης που απεφοίτησε από το Γυµνάσιο ή το Λύκειο του ‘50, του ‘60 ή του ‘70 
γνώριζε και αντιλαµβανόταν το µαθησιακό επίπεδο, το επίπεδο γνώσεων του µεγάλου 
µέρους των σηµερινών φοιτητών / σπουδαστών (µε εξαίρεση κυρίως την πλειοψηφία 
των φοιτητών στις Σχολές του Πολυτεχνείου και ορισµένων «περιζήτητων» Σχολών 
στα ΑΕΙ), θα απογοητεύονταν οικτρά. Και θα απογοητεύονταν από το επίπεδο γνώσεων 
των περισσοτέρων εξ’ αυτών σε θέµατα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, µαθηµατικών, 
φυσικής, χηµείας, χωρίς να επιχειρήσουµε καν να αναφερθούµε στα αρχαία ελληνικά! 
Γιατί? Γιατί σήµερα, το 2006, να µην αποτυπώνονται στο Απολυτήριο Λυκείου οι 
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δυνατότητες, οι προσανατολισµοί, οι διαθέσεις των σηµερινών µαθητών - αποφοίτων? 
Γιατί? Μήπως σήµερα το απολυτήριο Λυκείου δεν αποτελεί αξιόπιστο τίτλο (Α. 
Καρκαγιάννης, εφηµ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25-6-06) για να συνεχίσει ο απόφοιτος τις σπουδές 
του στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή να δοκιµάσει την τύχη του στη ζωή, π.χ. µαθαίνοντας µία τέχνη, 
εξασκώντας µία τεχνική ειδικότητα, πηγαίνοντας σ’ ένα ΙΕΚ. Για να καταλήξουµε: ο 
αξιόπιστος τίτλος Λυκείου είναι το µεγάλο ζητούµενο, και αν θέλετε, µία ευκαιρία 
δηµοκρατική και ισότιµη που να προσφέρεται σε όλους. Αντίθετα, τι είναι σήµερα το 
απολυτήριο Λυκείου? Ένα ισοπεδωτικό και άχρηστο δικαίωµα. Ένα δικαίωµα που δίνει 
(έστω έδινε µέχρι φέτος) ελεύθερη είσοδο σε κάποιο Τµήµα ΑΕΙ ή (κυρίως) ΤΕΙ, ειδικά 
σε κάποιο περιφερειακό ΤΕΙ. Είναι όµως ακόµα – και αυτό είναι το πλέον οδυνηρό – 
ένα δικαίωµα που εξαπατά το λαό, τους Έλληνες πολίτες, τους γονείς! Την εργαζόµενη 
µάνα και τον πατέρα που θα στείλουν, τελικά, το παιδί τους σ’ αυτό το Τµήµα (ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ) πληρώνοντας µηνιαίως 1.000 ευρώ για 5-6 χρόνια, για ένα πτυχίο «ανέργου», 
χωρίς αντίκρυσµα και το πιο πιθανό σε µία Σχολή την οποία ο απόφοιτος ποτέ στη ζωή 
του δεν σκέφτηκε, δεν  επεθύµησε και το κυριότερο δεν επεδίωξε (Α.Καρκαγιάννης, εφηµ. 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25-6-06)! 
 
Τι έκανε τόσα χρόνια η κοινή γνώµη? Τόσα χρόνια χιλιάδες παιδιά εισάγονταν στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ µε βαθµολογίες πολύ κάτω από τη βάση (5, 6 ή 7). Τη βάση του «10» µην την 
θεωρείτε σαν ένα συµβατικό και τυπικό όριο. Να τη λάβετε υπόψην σας µε το 
ουσιαστικό της περιεχόµενο. Αναρωτηθήκατε πως ένας µαθητής - σήµερα σπουδαστής 
- που δεν συγκέντρωσε τη βάση στις εισαγωγικές εξετάσεις, να είναι σε θέση ή να έχει 
τη διάθεση να παρακολουθήσει µαθήµατα? ∆υστυχώς, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ – 
αν και επέτυχαν κεφαλαιώδους σηµασίας πράγµατα στους τοµείς της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και συνοχής και της ανάπτυξης – στην Παιδεία, λανθασµένα, 
χρησιµοποίησαν τα Πανεπιστήµια για να απορροφήσουν την ανεργία των νέων ή 
τουλάχιστον να την καθυστερήσουν για 5 – 10 χρόνια. Το αποτέλεσµα είναι εµφανές 
σήµερα: η ανεργία δεν απορροφήθηκε, ενώ τα Πανεπιστήµια, τα περισσότερα, είναι 
στην κατάσταση που όλοι λίγο – πολύ γνωρίζουµε. Επιπρόσθετα, πακτωλός χρηµάτων 
που εδόθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη βελτίωση και την ενδυνάµωση των ήδη 
υπαρχόντων Τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, εδόθησαν και σπαταλήθηκαν - ελέω και του 
λαϊκισµού που µας κατακλύζει και µας κυβερνά σ’ αυτή τη χώρα – για την ίδρυση 
απίστευτα µεγάλου αριθµού νέων Τµηµάτων στην ελληνική Περιφέρεια για λόγους 
κοµµατικούς και µε κριτήρια (πάντα) πολιτικά! Τα περισσότερα δε εκ των νέων 
Τµηµάτων αποτέλεσαν επανάληψη των λίγο – πολύ ίδιων γνωστικών αντικειµένων µε 
ήδη υπάρχοντα Τµήµατα! Έτσι, φτάσαµε σήµερα τα Πανεπιστήµια να στέλνουν κάθε 
χρόνο στη σκληρή πραγµατικότητα της βιοπάλης χιλιάδες, ανυποψίαστους, και κυρίως 
απροετοίµαστους νέους ανθρώπους – πτυχιούχους, µε µοναδικό τους εφόδιο ένα 
«χαρτί» χωρίς ουσιαστικό αντίκρυσµα. Για να µην αναφερθούµε ούτε στα 
πεπαλαιωµένα και ξεχασµένα από την εξέλιξη της επιστήµης προγράµµατα σπουδών 
στις λεγόµενες καθηγητικές σχολές (αλλά και σε άλλες σχολές των θετικών 
επιστηµών), προγράµµατα που δεν έχουν συνάφεια µε την ελληνική αγορά εργασίας. 
Ούτε στο «απυρόβλητο» των σηµερινών Πανεπιστηµιακών δασκάλων! Ούτε στη δοµή 
και τη διοίκηση του σηµερινού ελληνικού Πανεπιστηµίου, το οποίο, κοντολογίς, 
αποτελεί ένα πιστό αντίγραφο του κοινωνικο-πολιτικού περίγυρού του (Φ. Μαλιγκούδης, 
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εφηµ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 8-5-03). Είναι αλήθεια, συνεπώς, πως τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας διέρχονται µία διαβρωτική κρίση, αφού εκτός 
των άλλων, πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διδασκαλία ως πάρεργο, ως αγγαρεία. 
Έχουν, δυστυχώς, παραγκωνισθεί το πανεπιστηµιακό ιδεώδες, η διαλεκτική ουσία της 
παιδείας, η συστηµατική ανάπτυξη της διδασκαλίας, της έρευνας, της διακίνησης της 
ελεύθερης σκέψης. Έχουν δε διογκωθεί, σε βαθµό που να µοιάζουν µε υπερτιµηµένα 
χρηµατιστήρια, σαν «φούσκες» που, όταν θα σκάσουν, θα φανεί η απίστευτη 
πνευµατική και ανθρώπινη ένδειά τους. ∆εν υπάρχει, δυστυχώς, πιο θλιβερή εικόνα 
µέσα σ’ ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα από το να παραγκωνίζεται ο αφοσιωµένος, 
ο ικανός και κυρίως ο έντιµος εκπαιδευτικός και να «επιβραβεύεται» ο ανίκανος, ο 
ανέντιµος και ο ιδιοτελής (Π. Παρασκευόπουλος, Επιστήµη & Άνθρωπος, Απρ. 2005). Πέρα 
δε των ανωτέρω, εντοπίζονται στα σηµερινά Πανεπιστήµια και κεφαλαιώδους 
σηµασίας προβλήµατα που σχετίζονται µε τον στρεβλό συνδικαλισµό των καθηγητών 
και των φοιτητών, καθώς και µε τον κοµµατισµό µερικών καθηγητών και φοιτητών στις 
πρυτανικές (προεδρικές) και τις φοιτητικές (σπουδαστικές) εκλογές. Είναι βέβαιο ότι 
σήµερα ο συνδικαλισµός των καθηγητών και των φοιτητών έχει ξεφύγει από τα 
επιτρεπτά όρια. Ο συνδικαλισµός των φοιτητών είναι εξίσου στρεβλός (αν µη τι άλλο), 
επειδή αφενός ασκείται από ισχνές κοµµατικές µειοψηφίες και αφετέρου στηρίζεται σε 
αρχές παρόµοιες µ’ αυτές του συνδικαλιστικού κινήµατος. Ο κοµµατισµός, εν 
κατακλείδι, είναι ένα είδος µιθριδατισµού µέσα στο ελληνικό Πανεπιστήµιο, που 
δηµιουργήθηκε µε τον καιρό και που επιδρά αρνητικά (αρνητικότατα) στις αρχαιρεσίες 
των διοικητικών οργάνων, στις κρίσεις των καθηγητών, στα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα και ενίοτε στην αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών (Ι. Σ. 
Κολιόπουλος, εφηµ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2-7-06)! 
 
Και τίθεται τελικώς το αµείλικτο ερώτηµα: Πότε θα καθήσουν µαζί στο ίδιο τραπέζι η 
κυβέρνηση (η εκάστοτε) και η αντιπολίτευση και µε αµιγώς εκπαιδευτικά κριτήρια και 
προϋποθέσεις θα βάλουν στέρεες βάσεις στην Παιδεία µας? Πότε θα νοιαστούµε για τα 
παιδιά µας, για τη χώρα µας, για την Παιδεία µας? Και επιτέλους πότε θα σταµατήσουν 
οι πολιτικοί µας να είναι λαϊκιστές µε µόνο ζητούµενό τους τις επόµενες εκλογές? 
Πότε? 
 
Μήπως µετά από όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα που όλοι βλέπουµε, 
που όλοι αντιλαµβανόµαστε: ότι απαιτούνται ριζοσπαστικές τοµές και µεταρρυθµίσεις 
στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα της χώρας µας. Νοείται ένα Ίδρυµα να έχει «αιώνιους» 
σπουδαστές? Μπορεί ένας µαθητής να εισάγεται στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και να έχει βαθµό µικρότερο από τη βάση «10»? Αν µη τι άλλο, η 
καθιέρωση του µέτρου εισαγωγής της βάσης του «10» είναι από εκπαιδευτικής 
άποψης ένα εξαιρετικό µέτρο που θα αποδώσει, διότι βασίζεται σε αµιγώς 
ακαδηµαϊκά κριτήρια. Τώρα αν η κυβέρνηση θέλει να ιδρύσει τα µη δηµόσια µη 
κερδοσκοπικά πανεπιστήµια, ίσως, και για να απορροφήσει µέρος των 
«αποτυχηµένων» µαθητών, τότε θα ασκήσει λάθος εκπαιδευτική πολιτική και ακόµη 
πιο εσφαλµένη κοινωνική πολιτική! Η ίδρυση των κατ’ ουσίαν ιδιωτικών 
Πανεπιστηµίων – την παρούσα χρονική στιγµή – θα αποτελέσει ένα ακόµα µέγα 
ολίσθηµα και σφάλµα, όπως και τα τόσα άλλα των προηγούµενων κυβερνήσεων. Και 
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δυο λόγια για τα συνθήµατα που ακούστηκαν - ενδεχοµένως από την Αριστερά - κατά 
τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των φοιτητών, όπως «∆ηµόσιο πανεπιστήµιο σηµαίνει και 
επαγγελµατική κατοχύρωση του πτυχίου που παρέχει», «Υπαλληλοποίηση του σπουδαστή 
από το πρώτο έτος των σπουδών του, ανεξάρτητα από τις επιστηµονικές του 
επιδόσεις…», «Για µία δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση ανεξάρτητη από την αγορά…». 
Σίγουρα τέτοια συνθήµατα δεν διαµορφώνουν κριτήρια εκπαιδευτικά και ακαδηµαϊκά, 
αλλά µάλλον εξαπατούν και αποπροσανατολίζουν στους σπουδαστές.  
 
Η παρούσα κατάσταση στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο δεν µπορεί να συνεχιστεί. Είναι 
καιρός όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και κυρίως τα κόµµατα του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι αν δεν πεταχθούν έξω από όλα τα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ τα άθλια «κοµµατικά τραπεζάκια» που το µόνο που κάνουν είναι να εισάγουν 
στη λειτουργία των Ιδρυµάτων το πιο ξεδιάντροπο κοµµατικό αλισβερίσι και κυρίως 
ένα δηµόσιο «κοµµατικοποιηµένο» και συνήθως «υπό κατάληψη» Πανεπιστήµιο! 
Όποιος διαφωνεί - και είναι σεβαστό αυτό - σίγουρα δεν έχει επισκεφτεί ποτέ του ένα 
σύγχρονο ακαδηµαϊκό ίδρυµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν είχε επισκεφτεί και 
«ζήσει» ένα έτος µέσα σε µία πρότυπη «ακαδηµαϊκή κυψέλη» θα συνειδητοποιούσε ότι 
όλα τα οργανωµένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα λειτουργούν πρωτίστως µε 
εκπαιδευτικά κριτήρια, ελεύθερα και ανεξάρτητα, χωρίς «αιώνιους φοιτητές» (λέξη 
άγνωστη για τους πανεπιστηµιακούς του εξωτερικού εξαιτίας των αυστηρών όρων 
φοίτησης), χωρίς κοµµατικές παρατάξεις, χωρίς την ανάγκη του περιβόητου 
«πανεπιστηµιακού ασύλου»! 
 
Και τώρα τι? Η κυβέρνηση επιχειρεί µε το νέο Νόµο – Πλαίσιο, το προσχέδιο του 
οποίου εδόθη (µε καθυστέρηση) προς δηµόσια διαβούλευση, να εισαγάγει ορισµένες 
νέες ρυθµίσεις, µάλλον γραφειοκρατικές, αποδεικνύοντας ότι το όλο προσχέδιο µάλλον 
άτολµο και συγκαταβατικό είναι. Μετά τις έντονες διαµαρτυρίες, τις αντεγκλήσεις και 
τις συγκρούσεις των ΜΑΤ µε τους φοιτητές, η κυβέρνηση µε το προταθέν σχέδιο, 
µάλλον ωθείται προς συµβιβασµό κάτω από την πίεση των οµολογουµένως 
συντηρητικών συντεχνιών που δεν θέλουν τις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις στο 
ελληνικό Πανεπιστήµιο. Οι διαµαρτυρίες που έλαβαν χώρα θυµίζουν έντονα τον τίτλο 
πρόσφατου άρθρου σε κυριακάτικη εφηµερίδα «Η σιωπηρή πλειοψηφία και η αλαζονεία 
της µειοψηφίας». Ίσως, όµως, και οι διαµαρτυρίες που έγιναν να εκφράζουν την 
πλειοψηφία, διότι το σηµερινό σαθρό σύστηµα, κακά τα ψέµατα, βολεύει τους 
καθηγητές, βολεύει και τους φοιτητές. Οι µεν πρώτοι κάνουν ότι δουλεύουν, οι 
περισσότεροι (το τονίζουµε οι περισσότεροι) αξιοποιούν το χρόνο τους µε την 
ετεροαπασχόληση ή την προσκόλληση στους πολιτικούς της εκάστοτε κυβέρνησης µε 
«άλλες φιλοδοξίες», οι δε δεύτεροι αρκούνται απλά στη µετριότητα χωρίς πραγµατικά 
να συνειδητοποιούν την αλήθεια. Και είναι λυπηρό αυτό το γεγονός, διότι 
διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι παρότι η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας τάσσεται 
υπέρ των µεταρρυθµίσεων, στην πράξη αδιαφορεί και δεν αντιστέκεται. Ίσως γιατί 
µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας έχει υιοθετήσει µία χαλαρή σχέση απέναντι σε όλα. 
Αποδέχεται τη µετριότητα, κι αυτό είναι µία πικρή αλήθεια. 
 
Τι µπορεί, εν τέλει, να αλλάξει την παρούσα απαράδεκτη κατάσταση του ελληνικού 
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Πανεπιστηµίου? Μόνο δραστικά και ριζοσπαστικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
άµεσα µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των κοµµάτων και ιδιαίτερα των δύο µεγάλων που 
εναλλάσσονται στην εξουσία. Ποια µέτρα? 
 

 Κατάργηση των κοµµατικών στην ουσία παρατάξεων σ’ όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ 
της χώρας και ίδρυση νέων «φοιτητικών οργάνων» που θα εκφράζουν την 
πλειοψηφία των φοιτητών, τα αιτήµατα, τις ανησυχίες και τις θέσεις τους. 
 Γενναία αύξηση της χρηµατοδότησης για την Παιδεία (άµεσα στο 5% του ΑΕΠ). 
 ∆ραστική µείωση της συµµετοχής των φοιτητών στην ανάδειξη των οργάνων 
διοίκησης των ΑΕΙ (λ.χ. 20%). 
 Μείωση του αριθµού των εισακτέων στα ΑΕΙ – ΤΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης και 
Πειραιά, µε αντίστοιχη αύξηση στα Ιδρύµατα της περιφέρειας. 
 Καθορισµός του αριθµού των εισακτέων από το κάθε Τµήµα µε βάση τις 
πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς και τις υφιστάµενες υποδοµές της 
κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας. 
 Άµεση συγχώνευση Τµηµάτων µε παρεµφερή γνωστικά αντικείµενα, ειδικά για 
Τµήµατα µε µειωµένη ζήτηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας. 
 Προσωρινή παύση της εισαγωγής αποφοίτων σε Τµήµατα ΑΕΙ / ΤΕΙ για 5 έτη σε 
ειδικότητες µε µεγάλα ποσοστά ανεργίας στην ελληνική αγορά. 
 Άρση του καθηγητικού τίτλου για ∆ΕΠ / ΕΠ που διορίζονται σε πολιτικές 
θέσεις, σε Υπουργεία ή υψηλόβαθµες θέσεις διοίκησης στο ∆ηµόσιο και στις 
∆ΕΚΟ. 
 Επαναδιατύπωση του «πανεπιστηµιακού ασύλου» και θέσπιση ειδικών όρων για 
την προστασία της δηµόσιας περιουσίας. 

 
 

Ναι, λοιπόν, στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο, αλλά να είναι Πανεπιστήµιο !  
 

______________________________________________________________________ 

Ο ∆ρ. Γ. Μαντάνης είναι Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας  
Ξύλου & Επίπλου - Παράρτηµα Καρδίτσας - ΤΕΙ Λάρισας  

 Email: mantanis@teilar.gr 
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