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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση της διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα στο κυρίαρχο 

"εκσυγχρονιστικό" ιδεολόγηµα του καιρού µας της "βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης", (όπως 
αντιεπιστηµονικά και ατεκµηρίωτα οι δυνάµεις που βρίσκονται στην εξουσία βαφτίζουν την 
διατηρήσιµη (sustainable), για τους έχοντες και κατέχοντες, οικονοµική µεγέθυνση), µε την πολιτική 
ισχύ, τα συµφέροντα των µετόχων και των επενδυτών και την ασυδοσία των αγορών στις συνθήκες 
παγκοσµιοποίησής τους. 

Η αποκρατικοποίηση, η ιδιωτικοποίηση και η εµπορευµατοποίηση των πάντων, η θεοποίηση 
της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της απόλυτης ελευθερίας 
διακίνησης εργαζοµένων, κεφαλαίων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών θίγουν πλέον και τα πλέον 
νευραλγικά και ευαίσθητα κοινωνικά αγαθά και δικαιώµατα κάθε πολίτη όπως η υγεία, η παιδεία και η 
κοινωνική µέριµνα. 

Στο χώρο των Πανεπιστηµίων, οι σχετικές "δράσεις" έχουν τη θεµελιώδη αναφορά τους στην 
αντίθετη στην ιδρυτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Συνθήκη της Ρώµης στρατηγική του Μάαστριχτ 
και της Λισσαβόνας, όπως αυτές εξειδικεύονται από την διαδικασία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστηµιακού Χώρου, µε σταθµούς τις διακηρύξεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις, (των Υπουργών 
Παιδείας της Ε.Ε.), της Σορβόννης, της Μπολόνια, της Πράγας και του Βερολίνου, οι οποίες 
υποτάσσουν την Παιδεία ως Μόρφωση και Πολιτισµό στις ανάγκες και τα συµφέροντα των αγορών. 

Σκοπός της εργασία αυτής είναι τα τεκµηριώσει τις αναγκαίες αντιστάσεις για να µην 
επιβεβαιωθεί και στα Πανεπιστήµια της Ευρώπης η ρήση του Πλαύτου "homo homini lupus" που 
διατυπώνει και ο Hobbes µε τον ηθικό υποκειµενισµό του, σύµφωνα µε τον οποίο "το δίκαιο και η 
ηθικότητα" είναι "θέσει" αγαθά και θεµελιώνονται στην κοινωνική νοµοθεσία και δεν αποτελούν 
θεµελιώδη και άµεσα αιτήµατα της φύσης ως "φύσει αγαθά". 

Με αυτοκριτική διάθεση ειδικολογούνται και οι αφύλακτες διαβάσεις, οι κερκόπορτες, τις 
οποίες από συµφέρον, αµέλεια, διάθεση βολέµατος και τάσεις αλλοτρίωσης αφήνουµε εµείς οι 
πανεπιστηµιακοί, κάνοντας ευκολότερη την άλωση της Παιδείας από τις αγορές. 
 
ABSTRACT 

In the recent years of absolute and unrestricted market dominance, “competitiveness”, 
“innovation”, “entrepreneurship” and “free movement of capital and labour” – all heavily and skilfully 
advertised – prevail in the economic and "development" field. “Competitiveness” is deified as the only 
way to new employment opportunities and to “sustainable” (as meaninglessly defined) development. 
This happens in a world in which, at the dawn of the 21st century, 20% of the global population owned 
86% of global wealth and in which inequality is increasing every day, while the pursuit of business 
“sustainability” through mergers, acquisitions and privatisations leaves thousands unemployed. 
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“Innovation”, an end in itself, is hailed as the ultimate achievement of education, research and 
technology. Rather than being a public good of culture, education is limited to “effective” technical 
professional training toward multinational corporations’ profitability. “Entrepreneurship” is imposed 
and incised on the consciousness of the world’s youth, starting at the sensitive years of primary 
education, with the objective of creating a society made up, not of citizens, but of salesmen. “Free 
movement of capital and labour” and flexible forms of employment, together with Directives of the 
Bolkestein type, foreshadow a new dark age in the 21st century. 

At the European level, Ministers of Education transfer their responsibilities to Ministers of 
Competition. At the international level, OECD, the World Bank and WTO fill the state governments’ 
strategy gaps with regard to education and impose policies promoting and selectively funding 
marketable products and training services in a levelled (as in the case of Europe), common University 
space.   

In the social field, the fundamental human rights to education, health and security – rights 
earned through great social struggles – are being systematically reduced through privatisation. At the 
same time, social rights are still non-existent in the “developing world” – despite supposedly 
humanitarian aid –  and in the city ghettos of the “developed” West.    

In the field of politics, equality, social rights, civil liberties, international law, national and 
public sovereignty are under constant threat by the sole military and economic superpower. They are 
“acknowledged” according to the superpower’s strategic interests and are being aligned with these 
interests through interventions, conquests, antiterrorist state terrorism etc. 

In the cultural field, the constantly increasing power of the mass media – as their entrepreneurs 
visibly or invisibly interact with the mechanisms of the ruling class at the social and economic levels – 
and the promotional bombardment with lifestyles, attitudes and behaviours which favour 
individualistic, competitive and consumption-based “development” models tend to level, homogenise 
and/or eradicate local cultures, which contain the fertile and creative wisdom of the interaction between 
nature and society in space and time. 

In the field of technology, market interests favour, lead, incite and confine research to the one-
way paths of the information and informatics market (euphemistically referred to as “information 
society”, so as to provide a motive for academics who see the tree rather than the forest to place 
themselves at the market’s service). Telecommunications, mobile telephony providing the capacity to 
send and receive e-mail when… fishing underwater, MIT musical shoes, cheap laptops which will 
“reduce the digital gap” (between the ever wealthier North and the abused, ever poorer South) and 
energy are funded with priority or almost exclusively, while the WTO secures and defends the patents 
owned by multinational pharmaceutical, biotechnology, energy etc. corporations. 
In the field of environmental protection:  
• the responsibility of big interests is obscured by dogmas such as “the polluter pays” principle, 

which legitimises pollution by those who can afford to pay (often nominal) fines which are to be 
imposed, at times, by non-existent, underfinanced or incapable monitoring mechanisms 

• the idea that atmospheric pollution will be reduced through emissions trading proves the 
ineffectiveness of the non-binding Kyoto protocol, which is, in any case, drastically challenged 
by the USA and by great oil consumers such as China and India, through the promotion of 
bilateral agreements.  
Nine years ago (1997), in my invited address to the 5th Panhellenic Conference on Socialism 

Issues “The University in the Emerging Society”, organised by the Department of Philosophy of the 
University of Ioannina in co-operation with the Municipality of Chania, I wrote: 

“Today, the Public Character of the University is subject to external influences and definitions 
connected to the dominance of neoliberalism, the new order and globalisation, in a broader 
conflict between supporters of the ‘Public’ and of the ‘Private’.  
Market sovereignty supporters see the Public University as being ‘government-led’, 
‘traditional’, ‘counterproductive’, ‘money consuming’, ‘problematic’ and ‘mismanaged’. 
They are convinced that its privatisation – which they seek – contains all the goods of ‘less 
government’ – which they see as a cure for all: it will make the university ‘Modern’, it will 
give it ‘Mobility and Vitality’ through competition, secure ‘Meritocracy’, ‘Productivity’, 
‘Economic Efficiency’ and, generally, an order, in conditions of perfect administration. 
On the other hand, some of us insist on seeing the University as a Public Good and a vehicle 
for the provision of Integrated Knowledge to every citizen, irrespective of social and 
economic status, through an Education synonymous with Culture. 
For some among us, the Public University seems to be, in principle and in practice, the last 
refuge for resistance to the general decay of the modern world, and a living hope for a better 
world. It is so by safeguarding the freedom of education and research, the responsible, 



 

objective and pluralistic transfer of knowledge, the production of new knowledge through 
research, a continuous education for life and a solid, continuous and consistent social 
contribution to the integrated confrontation of today’s multidimensional and particularly 
complicated developmental and environmental issues. 
However, in order for us to be credible and efficient, we must not only proclaim this 
conviction but prove it, through our everyday practices in University and in society. 
For us, the Public Character of the University includes: 

• the perception of education as a public good and a right of every human being 
throughout their life 

• the mission of education as a perpetual process of integration and socialisation of 
worthy scientists and responsible citizens 

• true self-administration of the Institutions of Higher Education 
• reliable social monitoring and evaluation of Higher Education Institutions 
• freedom in research and in teaching 
• the fundamental dimension of education, as a foundation for social development and 

for the fulfilment of social needs, in a society of creativity, freedom, equality, justice, 
meritocracy, transparency and publicity. 

We could validly and effectively argue for the above, in contradiction with the views of every 
convinced supporter of the new order and the market’s monocracy, if: 

• comprehending education as a public good, we behaved accordingly, respecting and 
honouring our role and our mission as functionaries of the university and society 

o by not contributing to the privatisation of Universities (even in the absence 
of state responsibility for this) by ‘disguising’ studies (which could be 
conducted by our university graduates) as research 

o by not flirting with state authority in order to simultaneously occupy an 
enviable, prestigious and/or profitable public post 

• we set the grounds for an education in the sense of a dynamic cultural process, 
looking beyond ourselves, beyond our technocratic perspective, specific interests and 
specialised methodological and technical tools  

• we could, in practice, make education a valid process for the integration of scientists 
and citizens, transgressing the partiality of our specialty, co-operating in 
interdisciplinary ways and synthesising perspectives. In this way, we could, 
ourselves, understand, communicate and critically examine the consequences of our 
work and our scientific applications on nature, society and culture. 

• we seriously considered, if, in Greece, for example, we have truly practiced self-
administration in our Universities, by exercising our rights and fulfilling our 
obligations according to Law 1268/82. Are we worthy of self-administration? Can 
we practice it? Do we want it? Or are we adjusting it to our measures? Or are we 
degenerating it and trimming it to bureaucratic management, pompous self-assertion 
and self-promotion in non-academic sectors, to a stagnant equilibrium of sectional, 
personal and party interests?    

Have we ever fully utilised the opportunities provided by Laws 1268/82 and 1403/83 toward 
full self-administration of our Higher Education Institutions? 
Have we utilised the institutional potential for credible social control of our aims and our 
directions, of our very work? 
Why have we so unscrupulously, with no mass protests and creative suggestions, 
compromised with the progressive degeneration of the National Council for Higher Education 
of Law 1268/82 to the informal meetings and “conciliations” of Rectors with the Minister, in 
the absence of students and social organisations? It would be one of the University’s greatest 
social contributions to make the Council overcome its inherent weaknesses and compose 
views toward the integrated social, economic, technical/technological and cultural 
development of our country, in harmony with the environment and the fundamental role of the 
University in this environment. 
Why have we accepted the abolition of the National Academy of Letters and Sciences, which, 
according to Law 1268/82 would secure a common, credible and objective evaluation of our 
contribution?   
Why have we accepted the lack of action toward the establishment of a common national list 
of Greek university teachers and researchers in the Diaspora, for the optimum support of the 
country’s development effort and the renewal of higher education teaching and research staff 
on the basis of merit and objectivity?   



 

Let us discuss these issues soberly, by creatively posing our arguments and let us assume our 
responsibilities, because it is only then, I believe, that we can substantially contribute to the 
development of a common, valid and efficient strategy which will secure, not only through us, 
but through society as well, the Public Character of the University”. 

Thus, we will seal the undefended gates and make our resistance credible and effective.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΕΛΛΑ∆Α, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Το 2003 εκδόθηκε από τις "Εναλλακτικές Εκδόσεις" το βιβλίο µου "Νόµος Πλαίσιο 

1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία. Πριν, Κατά και Μετά Είκοσι Έτη", µε κείµενά µου από το 
1982, τα οποία τεκµηρίωναν την ανάγκη για βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο 
των αναχρονιστικών, νεποτικών και αντιδηµοκρατικών ΑΕΙ της "έδρας", στην οποία αλλαγή 
ο Νόµος έδωσε θεσµική υπόσταση. Η ριζοσπαστική αυτή θεσµική πρωτοβουλία της τότε 
κυβέρνησης κατοχύρωνε και κατοχυρώνει µέχρι σήµερα,  ως αποστολή των πλήρως 
αυτοδιοικουµένων κατά το Σύνταγµα ∆ηµόσιων και µόνο Α.Ε.Ι., την παροχή Προπτυχιακών 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών, διαλεκτικά δεµένων µε την ανάπτυξη της Έρευνας, στο 
πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής, άξιας να βιωθεί ολοκληρωµένης ανάπτυξης της Παιδείας, 
ως Μόρφωσης και Πολιτισµού, αλλά και του τόπου µας γενικότερα. 

Το βιβλίο αυτό, συνεπής συνέχεια του βιβλίου "Αλλαγή στην Παιδεία. Παιδεία για την 
Αλλαγή", το οποίο εκδόθηκε από τον "Παρατηρητή" στη Θεσσαλονίκη το 1981, περιλάµβανε 
µεταξύ άλλων και τα κείµενα: 
• "Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή το Πανεπιστήµιο στην Εποχή της Λευκής Βίβλου" 

[το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1997 και στο περιοδικό Ουτοπία, στο τεύχος 24, Μάρτιος-
Απρίλιος (σελ. 107-127)], 

• της εισήγησής µου "Η Φύση, η Αποστολή και ο ∆ηµόσιος Χαρακτήρας του 
Πανεπιστηµίου Σήµερα", στο 5ο Συνέδριο του Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων µε θέµα "Το Πανεπιστήµιο στην Κοινωνία που Αναδύεται" (1997) [το οποίο 
δηµοσιεύτηκε στα Πρακτικά του, από τα "Ελληνικά Γράµµατα» το 1999, (σελ. 17-43)]. 
Σε ανύποπτο λοιπόν χρόνο και πριν απ’ ολόκληρη την Ευρώπη, είχαµε προβληµατισθεί 

για την τύχη του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου, αναλύοντας µε διεπιστηµονική, διαλεκτική και 
ολιστική µεθοδολογία την στρατηγική της Λευκής Βίβλου αλλά και τις σχετικές τάσεις της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι τάσεις αυτές εµφορούνται πλέον αποκλειστικά, µετά τη συνάντηση κορυφής του 
Ρίο το 1992, απ’ το νέο σωτήριο ιδεολόγηµα της "Βιώσιµης ή Αειφόρου" Ανάπτυξης, και τα 
κείµενα αυτά, περίπου "προφητικά" τεκµηρίωναν το νοµοτελειακά αναπόδραστο µέλλον το 
οποίο "ετοίµαζε για µας, χωρίς εµάς", η αυτονοµηµένη από εθνικές πολιτικές και αποφάσεις 
των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου γραφειοκρατία των Βρυξελλών. 
Και µάλιστα, στα θέµατα Παιδείας και της απόλυτα διακριτής απ’ αυτήν Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης, που τόσο η Συνθήκη της Ρώµης, (άρθρα 126 και 127, 1957), όσο και η 
Ενοποιηµένη Απόδοση της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
(πανοµοιότυπα άρθρα 149 και 150, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C325 της 24ης.12.2002), 
αναγνωρίζουν διαχρονικά και θεωρούν σταθερά ότι αποτελούν, λόγω της φύσης και της 
σηµασίας τους, προνοµιακά αντικείµενα άσκησης εθνικών πολιτικών. 

Συγκεκριµένα το άρθρο 149 της Συνθήκης της Ρώµης, Κεφάλαιο 3, Παιδεία, 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Νεολαία (2002) ορίζει µεταξύ άλλων τα εξής: 
"1.   Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 
συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των 
κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία. 
…………………………………………………………………………………………………... 
2.   Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το 
Συµβούλιο: 



 

- αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει 
δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις των κρατών µελών,  

- αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις." 
Στο άρθρο 150 δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
στην θεµελιακή της σχέση µε τη βιοµηχανία, τις σχετικές εξελίξεις και τις επιχειρήσεις και 
επαναλαµβάνεται µεταξύ άλλων ότι: 
1.   Η Κοινότητα εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και 
συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο και την οργάνωση της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. …………….……………………………………..……………. 
2.   Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση 
µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει 
µέτρα για να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χωρίς 
να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών."  
Όπως ρητά φαίνεται από τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης της Ρώµης στην πιο πρόσφατη 
"παγιωµένη" έκδοσή της το 2002, η Κοινότητα µόνο "ενθαρρύνει, υποστηρίζει, συµπληρώνει, 
θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, διατυπώνει συστάσεις", και πάντα "σεβόµενη ταυτόχρονα 
πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και 
την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την πολιτιστική και 
γλωσσική τους πολυµορφία", "χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις των κρατών µελών". 

Άρα, ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Πανεπιστηµιακός Χώρος, για τον οποίο, οι Υπουργοί 
Παιδείας της Γερµανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, 
πρωτοβουλιακά και ερήµην των Κοινοβουλίων των χωρών τους, πρωτοκάνουν δειλά και 
σεµνά λόγο, στη "∆ιακήρυξή τους της Σορβόννης" τον Μάιο του 1998 για την "εναρµόνιση 
της δοµής του Συστήµατος Ανώτατης Παιδείας", 
- για να τον θεµελιώσουν στις 19 Ιουνίου 1999, µαζί µε άλλους 25 συναδέλφους τους 

Ευρωπαϊκών χωρών, µε την "∆ιακήρυξη της Μπολόνια", (όπως σχεδιάζουν), µέχρι το 
2010 και  

- να εξειδικεύσουν τους στόχους του στις 19 Μαΐου 2001, (33 πλέον Υπουργοί 
Παιδείας), στην Πράγα και τον Σεπτέµβριο του 2003 στο Βερολίνο, µε τις αντίστοιχες 
"Ανακοινώσεις" τους, 

βρίσκεται οφθαλµοφανώς, στον αντίποδα, ακόµη και της έννοιας και του περιεχοµένου της 
Συνθήκης της Ρώµης για την Παιδεία και µαρτυρεί, µετά το Μάαστριχτ και τη Λισσαβόνα, αν 
δεν υπάρξουν αντιστάσεις, την πλήρη κατίσχυση: 
• των αγορών και του ασύδοτου ανταγωνισµού τους, επί της πολιτικής, της κοινωνίας, 

του πολιτισµού και του περιβάλλοντος, 
• των Υπουργών Ανταγωνισµού, επί των Υπουργών Παιδείας, των Εθνικών 

Κοινοβουλίων, των  πανεπιστηµιακών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών και  
• του κόσµου των επιχειρήσεων, της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας και του ιδεώδους της 

θεοποίησης της µονοδιάστατης οικονοµικής µεγέθυνσης, επί της κοινωνικής συνοχής 
και της Ολοκληρωµένης, (ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, 
πολιτισµικής και τεχνικής τεχνολογικής) Ανάπτυξης, σε διαλεκτική αρµονία και µε 
σεβασµό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, παρά τις περί 
του αντιθέτου επικοινωνιακές ποµφόλυγες.  
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα η σηµερινή, µε 

συµφωνία της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, φαίνεται όχι µόνο ότι είναι στη θεωρία και στην 
πράξη αδιάβαστες, αλλά και ότι εθελοτυφλούν συνειδητά, παραβιάζουν κι αυτές 
συστηµατικά τη Συνθήκη της Ρώµης, αλλά και απεµπολούν  νευραλγικής σηµασίας για κάθε 
κράτος - µέλος θεµελιώδη δικαιώµατα, σε αγαστή σύµπνοια µε τις οµογενοποιηµένες 
πολιτικές δυνάµεις οι οποίες διαχειρίζονται την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
τελευταία χρόνια αποθέωσης της ασύδοτης κυριαρχίας των αγορών.  



 

Γιατί σε αντίθεση µε τα άρθρα 149 και 150, άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και µε 
ασύγγνωστη αµέλεια και υπερβάλλουσα διάθεση υποτέλειας (;), εκχώρησαν και εκχωρούν το 
µέλλον της Ευρώπης στη γραφειοκρατία των Βρυξελών και τους κερδοσκόπους 
επιχειρηµατίες, οι οποίοι θέλουν να βλέπουν το πολύτιµο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό της 
παιδείας που αποτελεί δικαίωµα για κάθε πολίτη, ως φθηνή τεχνική επαγγελµατική 
κατάρτιση αναλώσιµων και ευέλικτα απασχολήσιµων ψευδοεπιστηµόνων, στο όνοµα της 
ψευδεπίγραφης "ανταγωνιστικότητας". 

Η κυριαρχία της αγοραίας αντίληψης της "ανάπτυξης", µε πυρήνα την 
"ανταγωνιστικότητα", την "καινοτοµία", την "επιχειρηµατικότητα" και τις "ευέλικτες µορφές 
εργασίας", όπως αυτές οριοθετούνται από τις ανάγκες της αντί πάσης θυσίας µεγιστοποίησης 
της κερδοφορίας και της ικανοποίησης κοντόφθαλµων αρπακτικών συµφερόντων των 
επιχειρήσεων, οδηγεί τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις της χώρας µας στην εθελόδουλη (;) 
αναθεώρηση του Συντάγµατος (τώρα του άρθρου 16, Παιδεία, Τεχνολογία, Επιστήµη), µε 
στόχο και/ή αναπόδραστη – παρά τις ενδεχόµενες καλές προθέσεις ή δικαιολογίες- την 
ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση και την απόλυτη εµπορευµατοποίηση της Παιδείας ως 
Μόρφωσης και Πολιτισµού.  
Σ’ αυτές τις συνθήκες: 
• οι χωρίς ακαδηµαϊκές αρχές και αξίες αγοραίες αξιολογήσεις των Πανεπιστηµίων ως 

εργοστασίων παραγωγής προϊόντων και προσέλκυσης πελατειών, µε στόχο την 
κοινωνική "νοµιµοποίηση" της έντονης τάσης περιορισµού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησής τους και το άνοιγµα της πόρτας στους "χορηγούς" και τους 
"επενδυτές",  

• η νοµοθέτηση στην Ελλάδα ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου µε διδασκαλία στην Αγγλική 
γλώσσα, για να "ανταγωνισθούµε" εµπορικά τις µεγάλες αγορές υπηρεσιών παιδείας 
(Ηνωµένου Βασιλείου, ΗΠΑ, κ.λπ.), 

• ο ορυµαγδός νοµοθετηµάτων µε προφανείς  αντισυνταγµατικότητες αλλά και 
υπερβάλλουσα διάθεση συµµόρφωσης προς όσα κυβέρνηση και αξιωµατική 
αντιπολίτευση θεωρούν ότι εναρµονίζονται προς τις στρατηγικές αναπτυξιακές 
επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αγχωµένες και προχειρότατες προετοιµασίες 
των σχετικών σχεδίων νόµων, (τα οποία ήδη είτε δεν εφαρµόζονται, ή έχουν ριζικά 
τροποποιηθεί, ή έχουν αποσυρθεί µετά από καθολική αντίδραση των πανεπιστηµιακών 
φορέων), 

• η αλαζονική δήλωση επιθυµίας ανατροπής των θεµελιωδών άρθρων 1 και 2 του Νόµου 
Πλαισίου 1268/82 για τα ΑΕΙ, από την αρµόδια Υπουργό, τα οποία εξακολουθούν 
µέχρι σήµερα, παρά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις, να κατοχυρώνουν τον θεµελιακό και 
στρατηγικής σηµασίας ρόλο του δηµοσίου πανεπιστηµίου στην ανάπτυξη της παιδείας, 
της έρευνας και της τεχνολογίας, αλλά και στην αντιµετώπιση των σύγχρονων 
πολυδιάστατων κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και θεµάτων ανάπτυξης και 
περιβάλλοντος, 

• οι βολικές προτάσεις εξωθεσµικών επιτροπών "σοφών", οι οποίοι περιέργως, κατά 
κανόνα, τεκµηριώνουν όσα οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις δυσκολεύονται να το 
κάνουν, 

• η επίκληση κάθε πικραµένου να ρίξει, απολύτως ατεκµηρίωτα και γενικευτικά, το λίθο 
του αναθέµατος, στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο των "µετριοτήτων" και το αποκορύφωµα 
όλων:  

• η προσπάθεια ριζικής ανατροπής του άρθρου 16 του Συντάγµατος, το οποίο 
κατοχυρώνει τον δηµόσιο χαρακτήρα και την πλήρη αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι.: 

είναι ψηφίδες µιας πολιτικής υποτέλειας, σ’ αυτό που κάποιοι νοµίζουν ότι θα ήθελε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σπεύδουν να πλειοδοτήσουν, (µαζί µε τους οµολόγους τους στα άλλα 
κράτη µέλη), στο θάνατο της Παιδείας, ως Μόρφωσης και Πολιτισµού και της Ελεύθερης 
Έρευνας, ως βασικής αποστολής του ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου, για την παραγωγή και 
διάδοση νέας γνώσης, αλλά και ως θεµέλιου για την αξιοβίωτη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
όλων των πολιτών της Ευρώπης, αλλά και των χωρών τους, ταυτόχρονα σε οικονοµικό, 



 

κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και τεχνικο/τεχνολογικό επίπεδο, σε διαλεκτική αρµονία 
και µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους (Ρόκος 2003α). 

Ο υπογραφόµενος, µε τα κείµενά του που προαναφέρθηκαν (Ρόκος 2003) αλλά και τα 
στον ίδιο τόµο: 
• "Για τα ιδιωτικά ‘πανεπιστήµια’", 1998, 
• "Σκέψεις για τις προϋποθέσεις, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας δηµιουργικής 

στρατηγικής προοπτικής για το Ε.Μ.Πολυτεχνείο", 1999, 
• "Πρόταση πρωτοβουλιών ανάπτυξης κινήµατος παιδείας από το Ε.Μ.Π.", 2000, 
• "Σχέδιο Νόµου για τις µεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα", 2000 και 
• "Ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.", 2000 
κι ακόµα, µε το πιο πρόσφατο (Ρόκος 2006α) "Η Πανεπιστηµιακή ∆ιανόηση στα χρόνια της 
χολέρας", απέδειξε ότι δεν πιστεύει ότι τα πάντα είναι ρόδινα σήµερα στο ∆ηµόσιο 
Πανεπιστήµιο. 

 Αποτελεί όµως, στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών, όπως θα δούµε παρακάτω, το 
τελευταίο οχυρό αντίστασης του δηµοσίου χώρου στην αρπακτική και δήθεν ελεύθερη, 
αξιοκρατική και αποτελεσµατική "αναπτυξιακή" λαίλαπα, που υπόσχονται ή και επιβάλλουν 
µε την ισχύ τους στις πολιτικές δυνάµεις που εναλλάσσονται στην εξουσία, οι επιχειρήσεις 
και τα ευθέως διαπλεκόµενα µ’ αυτές Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Αλλά ας δούµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους. 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΤΗΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Από την "αθωότητα" του ελεύθερου ανταγωνισµού του Adam Smith, ως καθοριστικού 
στοιχείου γενικότερης ανάπτυξης και προόδου, εφ’ όσον τελείται σε συνθήκες υγείας και 
ασφάλειας της αγοράς, έχουµε φθάσει σήµερα στον σύγχρονο Leviathan, όχι του 
µονοπωλούντος την βία και την εξουσία κατά T.Hobbes κράτους, µε στόχο την διατήρηση 
της κοινωνικής ειρήνης, αλλά των µονοπωλούντων την βία και την εξουσία σε πλανητικό 
επίπεδο ασύδοτων αγορών, µε στόχο την ανεξέλεγκτη και διασφαλισµένη από τις πολιτικές 
δυνάµεις της νέας τάξης κερδοφορία τους. 

Έτσι, στο πεδίο της οικονοµίας κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια σε πλανητική 
κλίµακα, κατάλληλα προβαλλόµενα, καταιγιστικά διαφηµιζόµενα και έντεχνα 
προπαγανδιζόµενα: 
• η θεοποιηµένη "ανταγωνιστικότητα", ως µονόδροµος δηµιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας και "βιώσιµης" ή "αειφόρου" (όπως α-νοήτως την ορίζουν) "ανάπτυξης", σ’ 
ένα κόσµο στον οποίο, µπαίνοντας στον 21ο αιώνα, το 20% του παγκόσµιου 
πληθυσµού καρπούται το 86% του παγκόσµιου πλούτου και η κατάσταση γίνεται 
χειρότερη κάθε µέρα που περνά (Ρόκος, 2005), ενώ η επίτευξη βιωσιµότητας µιας 
επιχείρησης και οι σχετικές δράσεις (συγχωνεύσεις, εξαγορές, χαριστικές 
αποκρατικοποιήσεις κ.λπ.) αφήνουν πίσω τους µεταξύ άλλων, θύµατα χιλιάδες 
οικογένειες ανέργων. 

• η "καινοτοµία", ως σωτήριο επίτευγµα αλλά και αυτοσκοπός µιας υποτακτικής στα 
συµφέροντα των πολυεθνικών εταιριών "εκπαίδευσης/κατάρτισης" και της συµβατής 
µ’ αυτήν έρευνας και τεχνολογίας, που εκπίπτουν από τα δηµόσια αγαθά της παιδείας, 
ως µόρφωσης και πολιτισµού, στην αγοραία, µικρής διάρκειας, φθηνή και 
"αποτελεσµατική" τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση, αναλώσιµων στελεχών, 
περιορισµένου αντικειµενικά χρόνου υψηλής παραγωγικότητας, για την συνεχή και 
"ασφαλή" κερδοφορία των επιχειρήσεων, 

• η "επιχειρηµατικότητα", ως ιδεολόγηµα επιβαλλόµενο και εγχαρασσόµενο, από τα 
ευαίσθητα χρόνια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη συνείδηση των νέων όλου του 
κόσµου, µε στόχο, ίσως, µια νέα κοινωνία "πωλητών" και όχι πολιτών, 

• η ελευθερία της διακίνησης κεφαλαίων και εργαζοµένων και οι ευέλικτες µορφές 
εργασίας, που, µαζί µε οδηγίες τύπου Μπολκεστάϊν, προµηνύουν  ένα καινούργιο 
ζοφερό µεσαίωνα για τον πλανήτη µας στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα. 



 

Σ’ αυτές τις συνθήκες, στο πεδίο της κοινωνίας, τα κοινωνικά δικαιώµατα της παιδείας, 
της υγείας, της κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλισης ψαλιδίζονται συστηµατικά σ’ όλον τον 
κόσµο, φαλκιδεύονται από την αγορά ιδιωτικοποιούµενα όλο και περισσότερο και 
εµπορευµατοποιούνται όπου έχουν µε αγώνες κατακτηθεί, έως και εξακολουθούν να είναι 
ανύπαρκτα, παρά την δήθεν ανθρωπιστική βοήθεια και τις φιλανθρωπικές κοινωνικές 
πολιτικές του "αναπτυγµένου" κόσµου, τόσο στις "αναπτυσσόµενες" χώρες που γίνονται όλο 
και πιο φτωχές, όσο και στα γκέτο των νεόπτωχων και των πολιτικών και οικονοµικών 
µεταναστών στις συνεχώς επεκτεινόµενες και διογκούµενες µεγαλουπόλεις της δύσης. 

Στο πεδίο της πολιτικής, κατά συνέπεια, η ισότητα, τα πολιτικά δικαιώµατα, οι 
πολιτικές ελευθερίες, το διεθνές δίκαιο, η εθνική ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία, τελούν 
όπου γης (και µε "κοµψότερους" έως και απολύτως "άκοµψους" τρόπους), υπό αµφισβήτηση 
και διωγµό και πάντα υπό την δαµόκλεια σπάθη της µόνης ηγεµονικής στρατιωτικά και 
οικονοµικά υπερδύναµης και "αναγνωρίζονται", όταν και όπως αυτή και οι σύµµαχοί της τα 
αντιλαµβάνονται µε τους παραµορφωτικούς φακούς των στρατηγικών συµφερόντων της, για 
να τα κάνουν συµβατά µ’ αυτά, σε στρατιωτικό, οικονοµικό και γεωπολιτικό επίπεδο, µε 
επεµβάσεις, κατακτήσεις, αντιτροµοκρατική κρατική τροµοκρατία κ.λπ. 

Μοιραία, στο πεδίο του πολιτισµού, η διαρκώς αυξανόµενη δύναµη των Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης, καθώς οι επιχειρηµατίες τους, διαπλέκονται εµφανώς ή αφανώς µε 
τους µηχανισµούς της άρχουσας τάξης, σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο και η 
καταιγιστική προβολή µορφών και τρόπων ζωής, αλλά και στάσεων και συµπεριφορών που 
ευνοούν ατοµιστικά, ανταγωνιστικά και καταναλωτικά "αναπτυξιακά" πρότυπα, τείνουν να 
ισοπεδώσουν, να οµογενοποιήσουν ή και να εξαφανίσουν τους τοπικούς πολιτισµούς, που 
εµπεριέχουν, όπου γης, τη γόνιµη και δηµιουργική σοφία της αλληλεπίδρασης της φύσης µε 
την κοινωνία στο χώρο και το χρόνο. 

Στο πεδίο της τεχνολογίας, τα κάθε φορά συµφέροντα των αγορών (και ιδιαίτερα αυτά 
στη σηµερινή κυρίαρχη έκφρασή τους στις συνθήκες παγκοσµιοποίησης), ευνοούν, 
καθοδηγούν, υποθάλπουν και περιορίζουν την έρευνα στους µονοδρόµους της "αγοράς της 
πληροφορίας και της πληροφορικής", (και όχι όπως κατ’ ευφηµισµό την βαφτίζουν "κοινωνία 
της γνώσης", για να δώσουν νοµιµοποιητικό άλλοθι στους πανεπιστηµιακούς που βλέπουν το 
δέντρο αντί του δάσους και που θα ήθελαν ένα τέτοιο κίνητρο για να τεθούν στην υπηρεσία 
τους). 

Οι τηλεπικοινωνίες, η κινητή τηλεφωνία µε δυνατότητες να παίρνεις και να στέλνεις 
Email και να µπαίνεις στο διαδίκτυο ακόµη και όταν κάνεις ……… υποβρύχιο ψάρεµα, τα 
ρούχα υπολογιστές, τα µουσικά παπούτσια του ΜΙΤ, τα φθηνά laptops που "θα µειώσουν το 
ψηφιακό χάσµα", (ανάµεσα στον όλο και πλουσιότερο βορρά και τον όλο και φτωχότερο και 
σπαρασσόµενο από υποθαλπόµενες εµφύλιες διαµάχες αλλά και πολλαπλά ακόµη 
εκµεταλλευόµενο νότο) και η ενέργεια, χρηµατοδοτούνται κατά πλήρη προτεραιότητα αλλά 
και σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, µε απολύτως κατοχυρωµένα και υπερασπιζόµενα 
σθεναρά από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου τα πνευµατικά δικαιώµατα, τις 
ευρεσιτεχνίες, τις πατέντες των πολυεθνικών φαρµακευτικών, βιοτεχνολογικών, ενεργειακών 
κ.λπ. εταιριών. 

Στο πεδίο, τέλος, της προστασίας του βαρύτατα ρυπασµένου και µολυσµένου από την 
ανεξέλεγκτη δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων γήινου, ατµοσφαιρικού, υδάτινου και 
πολιτισµικού περιβάλλοντος, η αιδηµοσύνη των µεγάλων συµφερόντων και των υπερεθνικών 
ή εθνικών εκφράσεών τους καλύπτεται από ιδεολογήµατα του τύπου: 
• "ο ρυπαίνων πληρώνει", (που νοµιµοποιεί την ρύπανση όσων µπορούν να πληρώσουν 

τα συµβολικά πολλές φορές πρόστιµα που ενίοτε θα τους επιβάλλονται, από 
ανύπαρκτους, υποχρηµατοδοτούµενους, ή αλλοτριωµένους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς), 

• µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσα από την "εµπορία των αέριων εκποµπών 
CO2" από τις καθηµαγµένες αναπτυσσόµενες χώρες, για να "περιγραφεί" η 
ατελέσφορη, ευχολογική και καθόλου δεσµευτική συµφωνία του Kyoto, η οποία 
όµως, έτσι κι αλλιώς, αµφισβητείται δραστικά από τις ΗΠΑ, την Ν.Κορέα αλλά και 
τις µεγάλες καταναλώτριες πετρελαίου Κίνα (µε ρυθµούς "ανάπτυξης" 10,3) και Ινδία 
κ.λπ., µε προώθηση συµφερουσών "διµερών" λεόντειων συµφωνιών, κ.λπ. 



 

ενώ, σε περιπτώσεις αδυναµίας επιβολής των όρων τους σε διεθνείς οργανισµούς, π.χ. για την 
εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού (UNESCO 2005), όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν τα 
µόνα δύο κράτη µέλη του ΟΗΕ τα οποία αντιτέθηκαν στην απόφαση όλων των υπολοίπων 
κρατών µελών του, "ότι οι πολιτισµοί του ανθρώπου δεν είναι εµπορευµατοποιήσιµο προϊόν 
αλλά παγκόσµια κληρονοµιά του ανθρωπίνου γένους", φθάνουν σε ωµές απειλές 
αποχώρησης, µη πληρωµής των συνδροµών τους, αλλά και προώθησης και πάλι λεόντειων 
"διµερών" συµφωνιών, µε όσες από τις πιο αδύνατες χώρες του κόσµου εξαναγκασθούν να 
ενδώσουν και στην πολιτισµική υποταγή τους. 

 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΗΜΕΡΑ 

Σ’ αυτή την συγκεκριµένη πραγµατικότητα σήµερα, οι πανεπιστηµιακοί διανοούµενοι, 
περισσότερο ή λιγότερο ικανοί και άξιοι επιστήµονες δάσκαλοι και ερευνητές, οι οποίοι 
διαµορφώνουν την κατάσταση και είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα και τη λειτουργία του 
∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου και είναι ταυτόχρονα τα φυσικά υποκείµενα, τόσο για τις 
απαραίτητες "αντιστάσεις" όσο και για τις κερκόπορτες, πιθανής και εκ των έσω "άλωσής" 
του, θα µπορούσαν να καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες: 
1. Σ’ αυτούς τους προικισµένους επιστήµονες, οι οποίοι, βυθισµένοι στις θεµιτές 

επιστηµονικές φιλοδοξίες τους, αφοσιώνονται στην εργαστηριακή έρευνά τους στο 
πεδίο της ειδικότητάς τους και στο στενό διδακτικό τους έργο, θεωρώντας ότι έτσι 
εκπληρώνουν το πολυδιάστατο χρέος τους απέναντι στους φοιτητές τους, την πολιτεία, 
τη χώρα τους και την κοινωνία, αδιαφορώντας για το τι γίνεται γύρω τους στο 
οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και το ευρύτερα τεχνικό/τεχνολογικό 
περιβάλλον τους, το οποίο πολυδιάστατα –θέλουν, δεν θέλουν- αλληλεπιδρά µαζί τους 
και επηρεάζει τις στάσεις και συµπεριφορές τους καθοριστικά. 
Η αδιαφορία τους για την ανάγκη µια ολιστικής κριτικής διεπιστηµονικής προσέγγισης 
έρευνας, µελέτης και αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολύπλοκων, ιδιαίτερα σήµερα, 
κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβληµάτων και από τη σκοπιά των 
ιδιαίτερων ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, πολλές φορές τους εγκλωβίζει στον 
θεµιτό ως ένα βαθµό ανταγωνισµό του αριθµού των δηµοσιεύσεων, των βραβείων και 
του βαθµού και των ρυθµών αναγνώρισης του έργου τους από τους οµότεχνους και την 
πολιτεία, περιορίζοντας τις πραγµατικές δυνατότητές τους για ουσιαστικότερη 
κοινωνική συµβολή. 

2. Σ’αυτούς τους καλούς ή λιγότερο καλούς πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι, 
ερωτοτροπώντας µε την κάθε φορά πολιτική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική και 
τεχνική/τεχνολογική εξουσία και τους επιµέρους τοποτηρητές της, εγκαταλείπουν 
προοδευτικά ακόµη και τις ελάχιστες διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις τους και 
επιδίδονται σ’ ένα άγριο ανταγωνιστικό κυνηγητό προβεβληµένων θέσεων, δοτών 
αξιωµάτων και κατ’ ανάθεσιν ερευνητικών προγραµµάτων, (που στην πραγµατικότητα 
είναι απλές µελέτες, τις οποίες θα µπορούσαν να αναλάβουν, µε τις θεσµισµένες 
διαδικασίες οι φοιτητές τους, όταν αποφοιτήσουν) κ.λπ.  
Είναι αυτονόητο, ότι η όποια άποψή τους για τα κοινά, µοιραία διυλίζεται πάντα από 
την, σύµφωνα µε τα συµφέροντά τους, σκοπιµότητα ή µη έκφρασής της. 

3. Σ’ αυτούς τους άξιους ή µη πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι χρησιµοποιούν την 
πανεπιστηµιακή τους θέση ως εφαλτήριο διεκδίκησης αιρετών πανεπιστηµιακών, 
κοµµατικών ή πολιτικών αξιωµάτων, εγκαταλείποντας το έργο και τις υποχρεώσεις 
τους στους βοηθούς και τους µεταπτυχιακούς τους φοιτητές και υποτάσσοντας τη 
θεωρία και την πράξη τους στις προδιαγραφές "µεθοδολογιών" και "τεχνικών" 
επίτευξης των κάθε φορά στόχων τους. 
Οι πανεπιστηµιακοί αυτοί πρέπει να τα έχουν καλά µε όλους, να είναι «και µε τον 
"αστυφύλαξ" και µε τον "χωροφύλαξ"» και να µπορούν να κάνουν οµελέτα χωρίς να 
σπάσουν ούτε ένα αυγό, υποθηκεύοντας την όποια αξιοπιστία τους στις ανάγκες της 
στιγµής, της συγκυρίας και των µακροπρόθεσµων σχεδίων τους. 



 

Έτσι, οι απόψεις τους για τα κοινά, οι σκέψεις και οι "στοχασµοί" τους, 
δηµοσιοποιούνται όταν το απαιτούν οι "περιστάσεις", αποτελώντας κι αυτές "µέσα" τα 
οποία καθαγιάζουν τους στόχους τους. 

4. Σ’ αυτούς τους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι τη βολική θαλπωρή του 
δηµοσίου πανεπιστηµίου και την ανοχή, τη συµπάθεια, την αλληλεγγύη ή την 
αδιαφορία των συναδέλφων τους και των ακαδηµαϊκών οργάνων, καπηλεύονται µε 
αγοραίο τρόπο τη θέση τους, εµπορευµατοποιούν τον τίτλο τους και πωλούν 
πανάκριβα το όποιο "κύρος" τους, αλλά ακόµα και την οσοδήποτε απλοϊκή 
γνωµάτευσή τους, σ’ οποιονδήποτε επιχειρηµατία ή σε οποιαδήποτε πλευρά τα έχει –
και για όσον καιρό τα έχει- ανάγκη. 
Τέτοιες γνωµατεύσεις και πραγµατογνωµοσύνες έχουν νοµιµοποιήσει εγκληµατικές 
καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος και καταπατήσεις δηµοσίων γαιών από 
κερδοσκόπους, έχουν αθωώσει µεγαλοβιοµηχάνους και πλοιοκτήτες σε περιπτώσεις 
βαρύτατης ευθύνης τους σε εργατικά ατυχήµατα, αλλά και έχουν κοστίσει σηµαντικά 
ποσά στα δηµόσια πανεπιστήµια που κάποτε ήθελαν να στηρίξουν σ’ ένα δικαστήριο 
το δίκηο τους µε µια γνωµάτευση "ειδικού συναδέλφου". 

5. Σ’ αυτούς τους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι συνηθέστατα απουσιάζουν από τα 
διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα και γι’ αυτό χαρίζονται στους φοιτητές τους, 
αλλά ξιφουλκούν µε πάθος κατά της "άθλιας κατάστασης των πανεπιστηµίων µας" στα 
τηλεπαράθυρα των Μ.Μ.Ε., τις εφηµερίδες και τα περιοδικά life style, 
κατακεραυνώνοντας το "πολιτικό 5", (που αυτοί εντούτοις, για τη βολή τους, 
χρησιµοποιούν), ενοχοποιώντας τους αφοσιωµένους στο έργο τους συναδέλφους τους, 
τους "αιώνιους" φοιτητές και την "κοµµατικοποίησή" τους, το κάθε φορά αντίπαλό 
τους κόµµα, το "πανεπιστηµιακό άσυλο" και το Νόµο Πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια, 
για να βγαίνουν πάντα λάδι στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ του συρµού. 
Τα Σχέδια Νόµου και σήµερα πλέον Νόµοι του Κράτους "Για τη συστηµατοποίηση της 
δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις" (Ν.3369, ΦΕΚ τ.Α, 171, της 6.7.2005), 
"∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα διπλώµατος" (Ν.3374, ΦΕΚ τ.Α, 
189, της 2.8.2005) και "∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις" 
(Ν.3391, ΦΕΚ τ.Α, 240 της 4.10.2005), που ανοίγουν σε όλα τα επίπεδα, πόρτες και 
παράθυρα για πλήρη απαξίωση, ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση του 
πολύτιµου κοινωνικού αγαθού της δηµόσιας πανεπιστηµιακής παιδείας, δεν τους 
απασχόλησαν και τους άφησαν παντελώς αδιάφορους, αν δεν τους µετέτρεψαν και σε 
θιασώτες και χειροκροτητές τους, για να αποδείξουν σε κυβέρνηση και αξιωµατική 
αντιπολίτευση την προσήλωσή τους στον κοινής αποδοχής τους "εκσυγχρονιστικό" 
νεοφιλελευθερισµό, που οι Νόµοι αυτοί, µε ρητή και τεκµηριωµένη την απόλυτη 
αντίθεση των πραγµατικών δασκάλων και των φοιτητών, προωθούν. 
Επειδή δεν µπορούν να εφαρµοσθούν, αλλά και λόγω αντισυνταγµατικοτήτων τους, 
(όπως και εκείνων του Νόµου για τα "µακάρια τη λήξει" Προγράµµατα Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.), που καταργήθηκε τρία χρόνια µετά την ισχύ του, µε απόφαση τη 
ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας), "προωθήθηκαν" και "προωθούνται", στο 
πλαίσιο ενός παγιδευµένου δήθεν διαλόγου, αλλεπάλληλες νοµοτελειακά αναγκαίες 
τροποποιήσεις τους, αλλά και η επερχόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος, που θα 
βαφτίσει τα εµπορευµατοποιηµένα ιδιωτικά δήθεν πανεπιστήµια για τα οποία 
συµφωνούν κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση σε "µη κερδοσκοπικά". 
Η τύχη του Ν.815, η παράλυση του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα Π.Σ.Ε. και η 
αναταραχή που ξεκίνησε ήδη στα Πανεπιστήµια, όχι µόνο δεν τους προβληµατίζουν, 
αλλά αντίθετα τους ευχαριστούν, γιατί έτσι θα έχουν ακόµη περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο για τις κερδοφόρες εξωπανεπιστηµιακές ασχολίες τους, αλλά και περισσότερα –
νοµίζουν- άλλοθι για να καθυβρίζουν την "κατάντια  του δηµόσιου πανεπιστηµίου". 
Κάποιοι όµως "οπισθοδροµικοί" κατ’ αυτούς συνάδελφοί τους το υπερασπίζονται ως 
πολύτιµο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό, εξακολουθώντας να το πιστεύουν και να 
παλεύουν γι’ αυτό, θεωρώντας την εκπαίδευση, ως παιδεία, µόρφωση και πολιτισµό 
και αντιστεκόµενοι στην αγοραία εκδοχή της, της µονοδιάστατης τεχνικής 



 

επαγγελµατικής κατάρτισης φθηνών ανθρωποµηχανών, στα χρόνια κυριαρχίας του 
ασύδοτου ανταγωνισµού και της κερδοσκοπίας των αγορών, που άλλοι τα  λένε και 
"χρόνια της χολέρας". (Ρόκος, 2006α) 
Υπάρχει πάντα βέβαια και η κατηγορία των καλών ή λιγότερο καλών πανεπιστηµιακών 

δασκάλων, οι οποίοι αφοσιώνονται στη δουλειά τους και είναι πάντα στη διάθεση των 
φοιτητών τους, τους οποίους µάλιστα, όχι χωρίς δυσκολίες, αντιµετωπίζουν ως ώριµους 
ανθρώπους, προσπαθώντας να συµβάλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους ως 
άξιων µελλοντικών επιστηµόνων µε αναπτυγµένη κριτική σκέψη αλλά και συνειδητών, 
υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. 

Οι πανεπιστηµιακοί αυτοί, αξιοποιούν γόνιµα και δηµιουργικά την κατοχυρωµένη από 
το Σύνταγµα ελευθερία της διδασκαλίας, έχουν το θάρρος της γνώµης τους, τεκµηριώνουν µε 
επάρκεια τις απόψεις και τις προτάσεις τους για τα κοινά, έχουν ανοιχτά τα µάτια και τ’ αυτιά 
τους στις ανάγκες και τα προβλήµατα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας της οποίας είναι αναπόσπαστα µέρη της και έχουν κατά τη γνώµη µου τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για να µη νοµίζουν, αλλά να είναι και να θεωρούνται και από 
τους άλλους σκεπτόµενοι. 

Το είδος αυτό όµως είναι όντως εν ανεπαρκεία, όπως κάθε τι που έχει αξία και όχι τιµή 
προς εξαγορά. 

Και αυτό καθορίζει καταλυτικά, τόσο τις αντικειµενικές δυνατότητες αντιστάσεων του 
∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου στην ασυδοσία των αγορών και των πολιτικών και κοινωνικών 
υποτελών τους, όσο και τους κινδύνους από τις κερκόπορτες που ενδεχοµένως άθελά µας, 
από συµφέρον, ασύγγνωστη αµέλεια, αδιαφορία ή/και µονοδιάστατη τεχνοκρατική αφοσίωση 
στα της "ειδικότητάς" µας, µπορεί ν’ αφήσουµε αφύλακτες. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Στις 10 Μαΐου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την ανακοίνωσή της "Η Ευρώπη 
χρειάζεται εκσυγχρονισµένα Πανεπιστήµια" ΙΡ/06/592, προσδιορίζει εννιά τοµείς "στους 
οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές για να µπορέσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια να 
συµβάλουν στη δηµιουργία µιας πραγµατικής οικονοµίας της γνώσης". 

Η κύρια κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης, εµπορευµατοποίησης, επιχειρηµατοποίησης της 
ανώτατης παιδείας και η έκπτωσή της από ανεκτίµητο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και 
δικαίωµα κάθε πολίτη για κριτική γνώση, κοινωνική απελεθεύρωση κι ολοκλήρωση και 
πολιτική χειραφέτηση, σε µονοδιάστατη τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση που να ικανοποιεί 
τα συµφέροντα των επιχειρήσεων, των "επενδυτών", των ισχυρών και κυρίως "αγγλόφωνων" 
κρατών, και όσων ισοτιµούν την ολοκληρωµένη  ανάπτυξη των πολιτών, των κοινωνιών και 
των εθνικών κρατών, µε την "οικονοµική µεγέθυνση", τις ανάγκες "µιας παγκόσµιας, 
βασισµένης στη γνώση οικονοµίας" και του ασύδοτου ανταγωνισµού των αγορών, είναι 
φανερή και απολύτως κυνική και είναι αδιανόητο να βρίσκει σύµφωνους αλλά και άκριτους 
υποστηρικτές αξιοπρεπείς πολιτικούς, άξιους πανεπιστηµιακούς δασκάλους, επιστήµονες και 
ερευνητές. 

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ισοτιµούν ένα εξάµηνο τουλάχιστον 
φοίτησης σε πανεπιστήµιο του εξωτερικού µε ένα τουλάχιστον εξάµηνο "φοίτησης" σε µια 
επιχείρηση. 

Ζητούν να επανεξετασθούν τα συστήµατα χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων, 
(κυρίως σε σχέση µε τα αποτελέσµατα στην έρευνα και την εµπορική αξιοποίηση των 
καινοτοµιών), να εισαχθούν σε όλα τα ∆ηµόσια ΑΕΙ δίδακτρα και να ευθυγραµµισθούν οι 
διαδικασίες αναγνώρισης πανεπιστηµιακών τίτλων µε τις διαδικασίες για τα επαγγελµατικά 
προσόντα. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.. στο 
οποίο εµπιστευτήκαµε την αξιοκρατική στελέχωση του δηµόσιου τοµέα, ισοτιµεί στην πράξη 
από καιρό τα πανεπιστηµιακά πτυχία, µε τα κριθέντα ως αντισυνταγµατικά από την 
Ολοµέλεια του Συµβουλίου Επικρατείας πτυχία των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) αλλά και µε εκείνα των « α) κατόχων πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους 



 

έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του άρθρου 
10 του π.δ.165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και β) κατόχων τίτλων 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου 
επαγγέλµατος, σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που 
χορηγείται από την αρµόδια αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄) » (π.χ. 
ΦΕΚ 476 της 16.8.2006, τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Έτσι το Α.Σ.Ε.Π. αποδεικνύει στην 
πράξη την άκριτη διάθεση προσαρµοστικότητάς µας προς τις πολιτικές της Ε.Ε. οι οποίες στα 
χρόνια της κυριαρχίας των παγκοσµιοποιηµένων αγορών, επηρεάζονται καταλυτικά και/ή 
επιβάλλονται από τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας 
Ο.Ο.Σ.Α./O.E.C.D., την ∆ιεθνή Τράπεζα (World Bank), τους G8, και τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµπορίου Π.Ο.Ε./WTO, µέσω της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και του Ενιαίου 
Χώρου Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, στ’ αχνάρια της Λευκής Βίβλου για την εκπαίδευση 
και την Κατάρτιση (Ρόκος 1997). 

Μεταξύ των άλλων, η πλήρης συµφωνία της χώρας µας για τη "δυνατότητα πλήρους 
µεταφοράς εθνικών υποτροφιών σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ε.Ε." είναι αδιανόητη, 
γιατί θα επιβαρύνει αυτονόητα και µονόδροµα τα δύσκολα οικονοµικά της αλλά και τα 
οικονοµικά των πιο αδύνατων κρατών µελών και του δηµόσιου τοµέα, σε όφελος των κυρίως 
"αγγλόφωνων" κρατών και του ιδιωτικού τοµέα και ιδιαίτερα του Ηνωµένου Βασιλείου, το 
οποίο σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. είναι το πρώτο και κύριο εµπορευµατικό κέντρο 
προϊόντων και υπηρεσιών πανεπιστηµιακής παιδείας στην Ευρώπη και ένα από τα τέσσερα 
σηµαντικότερα (µε πρώτο την Αυστραλία) στον κόσµο. 

Για τους θιασώτες του ανταγωνισµού και των ιδιωτικών ή "µη κερδοσκοπικών", (κατ’ 
ευφηµισµό), πανεπιστηµίων είναι χαρακτηριστικές δύο ειδήσεις ατόφιες από την 
Ελευθεροτυπία της 26.9.2006. 

Και πρώτα για την έρευνα: 
« Οι «25» της Ε.Ε. ενέκριναν χθες οµόφωνα το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα 

και την ανάπτυξη ύψους 54,5 δισ. ευρώ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2007-
2013.»…………………………………………………………………………………………… 

« Η συµφωνία των «25» προβλέπει τη χορήγηση 32 δισ. ευρώ για τη συνεργατική 
έρευνα, 7,5 δισ. ευρώ για την υλοποίηση προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Έρευνας, 4,2 δισ. ευρώ για τις υποδοµές έρευνας και 5 δισ. ευρώ για την κινητικότητα 
ερευνητών. 

Κατά την περίοδο 2007-2009 η κοινοτική χρηµατοδότηση προγραµµάτων θα ανέλθει 
σε 5,5 δισ. ευρώ ετησίως. Στη συνέχεια, το ποσό θα αυξηθεί σταδιακά για να φτάσει τα 10 
δισ. ευρώ το 2013. 

Η Ε.Ε. προσπαθεί εδώ και χρόνια να καλύψει το χάσµα που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ 
και την Ιαπωνία στον τοµέα της έρευνας. Το 2002 οι τότε «15» είχαν θέσει στόχο να 
αφιερώσουν το 3% του ΑΕΠ τους στην έρευνα και ανάπτυξη. Με τη σηµερινή απόφαση, οι 
«25» θα αφιερώσουν το 1,9% του ΑΕΠ στον εν λόγω τοµέα, έναντι 2,6% των ΗΠΑ και 3,1% 
της Ιαπωνίας. » (Κ.Μοσχονάς) 

Για την ηθική τώρα των "µη κερδοσκοπικών" πανεπιστηµίων και τις σχετικές 
προοπτικές, ιδού οι διαδικασίες αύξησης του ενεργητικού του ταµείου που έχει δηµιουργηθεί 
από δωρεές, ενός από τα καλύτερα πανεπιστήµια των ΗΠΑ, του πανεπιστηµίου του Γέιλ τη 
χρονιά που έληξε στις 30.6.2006: 

« Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση του Πανεπιστηµίου, το ενεργητικό του 
ταµείου, το οποίο ανερχόταν σε 18 δις. δολάρια, αυξήθηκε 2,8 δισ. δολάρια χάρη στις 
επενδύσεις που έκανε και κάποιες νέες δωρεές. Που έβαλε τα λεφτά του; Το 25% 
τοποθετήθηκε σε Hedge Funds, (Σ.Σ.: επιθετικά επενδυτικά αµοιβαία κεφάλαια που έγιναν 
γνωστά από τον διεθνή κερδοσκόπο Σόρος, και µπορούν είτε να προσφέρουν ψυηλότερες 
αποδόσεις ή να οδηγήσουν και στην χρεοκοπία µε προφανείς τις συνέπειες στη λειτουργία 
του πανεπιστηµίου), ένα επιπλέον 25% επενδύθηκε στην ενέργεια και το real estate και το 
17% επενδύθηκε στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) που ειδικεύονται στην 
εξαγορά επιχειρήσεων. Το 28% επενδύθηκε σε µετοχές και το 5% σε οµόλογα. Αν µάλιστα 



 

νοµίζετε ότι απόδοση των επενδύσεών του την προηγούµενη χρονιά ήταν απλώς µια 
αναλαµπή, κάνετε λάθος. Το συγκεκριµένο ταµείο δωρεών, από το οποίο πληρώνονται 
υποτροφίες φτιάχνονται κτίρια και πληρώνονται οι µισθοί των καθηγητών και άλλων 
υπαλλήλων, καταγράφει µια µέση ετήσια απόδοση της τάξης του 17% τα τελευταία 10 
χρόνια. » (∆.Κοντογιάννης) 

Άρα προδιαγράφεται µέλλον λαµπρό για τους Πρυτάνεις των όλο και περισσότερο 
ιδιωτικοποιούµενων Α.Ε.Ι. µε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος και τις 
κυρίαρχες επιλογές κυβέρνησης και αξιωµατικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι µε τη συνεργασία 
των ακαδηµαϊκών µονάδων των Πανεπιστηµίων τους θα πρέπει να γίνουν ικανοί παίκτες του 
χρηµατιστηρίου. 

Αλλά εµείς, τι µπορούµε να κάνουµε και τι κάνουµε, στην κατεύθυνση αξιόπιστης, 
αξιοκρατικής και αποτελεσµατικής λειτουργίας του δηµόσιου πανεπιστηµίου έξω και πέρα 
απ’ την κρυφή γοητεία των εκµαυλιστικών αγορών; 

Παραθέτουµε µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα από το Ε.Μ.Πολυτεχνείο για τα οποία ο 
υπογραφόµενος έχει άµεση γνώση και ευθύνη. 

Στην κατεύθυνση συµβολής στην ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής πανεπιστηµιακής 
παιδείας και έρευνας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που θα αντιστεκόταν στην 
κυρίαρχη λογική της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας και 
της δυνατότητας άµεσης κερδοσκοπικής διάθεσης και εµπορίας των πορισµάτων 
καινοτοµικής έρευνας των δηµόσιων πανεπιστηµίων από "χορηγούς", "επενδυτές" και "spin 
off" εταιρίες, η Συγκλητική Επιτροπή Κληροδοτηµάτων του Ε.Μ.Π. µε Πρόεδρο έναν 
σηµαντικότατο συνάδελφο τον Καθηγητή Γιώργο Κοσµετάτο, µετά από πρότασή µου 
αποφάσισε και εισηγήθηκε στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. τη βράβευση των καλύτερων 
διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών σε 
διεπιστηµονικά θέµατα, µε τη θέσπιση του σχετικού «ΘΩΜΑΙ∆ΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ», που θα  
 «µπορούν να διεκδικήσουν προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες του 

Ιδρύµατος, οι οποίοι  θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση µεθόδων, 
τεχνικών, λογισµικού και/ή λοιπών επιστηµονικών και τεχνολογικών καινοτοµιών σε 
ένα από τα παρακάτω διεπιστηµονικά θεµατικά πεδία: 
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο κέντρο και την περιφέρεια 
• Παρατήρηση και παρακολούθηση, χαρτογράφηση και προστασία του 

περιβάλλοντος (φυσικού/κοινωνικοοικονοµικού/πολιτισµικού) 
• Καταγραφή, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
• Βελτίωση των συνθηκών κατοικίας, εργασίας και παραγωγής 
• Χωροταξικός σχεδιασµός και Πολιτική Γης 
• Αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας 
• Ανάπτυξη φιλικών προς τον άνθρωπο, το φυσικό και το πολιτισµικό περιβάλλον 

µορφών ενέργειας 
• Ολοκληρωµένη και Αποκεντρωµένη (οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική) 

ανάπτυξη σε αρµονία και µε σεβασµό στο περιβάλλον 
• Συµβολή στην παραγωγή νέων, χρήσιµων για τον άνθρωπο και φιλικών προς το 

περιβάλλον προϊόντων 
• Συµβολή στην παραγωγή χρήσιµων για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο 

υπηρεσιών 
• Ιατρική τεχνολογία 
Τα πεδία αυτά µπορούν να αυξάνονται µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση των Τοµέων 
του Ε.Μ.Π. προς την Επιτροπή Κληροδοτηµάτων, έγκριση της Επιτροπής και απόφαση 
της Συγκλήτου. Η διαδικασία, η οποία θα ακολουθηθεί είναι η παρακάτω: 
Το επιβλέπον τη διπλωµατική, µεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία µέλος ∆ΕΠ, 
υποβάλει δύο αντίτυπα της προτεινόµενης για βράβευση εργασίας στο Τµήµα 
∆ιαχείρισης Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τεκµηριώνοντας 
επαρκώς: 



 

• γιατί η διπλωµατική/µεταπτυχιακή/διδακτορική εργασία εµπίπτει σε ένα ή 
περισσότερα (και ποια) από τα παραπάνω διεπιστηµονικά πεδία. 

• την σηµασία, την ποιότητα και την αξία της συγκεκριµένης συµβολής στη 
διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων. 

• τις τυχόν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης των σχετικών 
µεθόδων και τεχνικών. » 

Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. αποδέχθηκε οµόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής και 
αποφάσισε την χρηµατοδότηση των βραβείων από το κληροδότηµα του µεγάλου Μετσοβίτη 
ευεργέτη του Ε.Μ.Π. ∆ηµητρίου Θωµαϊδη µε το παραπάνω σκεπτικό. 

Απέδειξε έτσι, ότι τα ουσιαστικά αυτοδιοικούµενα ∆ηµόσια Πανεπιστήµια µπορούν, αν 
το θέλουν, ν’ αντισταθούν στη λαίλαπα των ασύδοτων αγορών και των ελεγχόµενων ή 
τουλάχιστον ισχυρότατα επηρεαζόµενων από αυτές κυβερνήσεων. 

Γιατί οι αγορές βλέπουν τα πανεπιστήµια µόνο ως χρυσοτόκους όρνιθες, δηλαδή είτε 
ως φθηνές µηχανές παραγωγής κερδών µε κατανάλωση δηµόσιων πόρων και εκµετάλλευση 
των νέων ερευνητών και πανεπιστηµιακών των δηµοσίων πανεπιστηµίων, ή στην επιθυµητή 
απ’ αυτές ιδιωτικοποίησή τους, ως εµπορικών καταστηµάτων πώλησης πτυχίων, 
αδιαφορώντας απολύτως για τη συµβολή τους στην αντιµετώπιση σηµαντικότατων 
κοινωνικών προβληµάτων που αυτονοήτως δεν τις συγκινούν. 

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα των θεµάτων τα οποία απετέλεσαν πεδία 
έρευνας βραβευθεισών µε οµόφωνες κρίσεις και προτάσεις διαπρεπών καθηγητών του 
Ε.Μ.Π., διδακτορικών εργασιών ακολουθούν και πιστεύω ότι αποδεικνύουν τις πραγµατικές 
δυνατότητες δηµιουργικής αυτενέργειας και υπεράσπισης στην πράξη των αρχών και των 
αξιών του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου, που δεν πρέπει και δεν µπορούν να 
εµπορευµατοποιηθούν και να εκχυδαϊστούν από την επιδίωξη του µέγιστου κέρδους 
(νοµοτελειακή µόνη αξία του ιδιωτικού τοµέα): 
« 2001, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής 
Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση της τριµελούς διεπιστηµονικής επιτροπής: Το βραβείο 
απονέµεται εξ ηµισείας στους κ.κ. Βασίλη Ατλαµάζογλου διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ 
(Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), για τη διατριβή µε 
τίτλο «Ανάπτυξη φασµατοσκοπικών και Απεικονιστικών Τεχνικών Φθορισµού για τη ∆ιάγνωση 
Καρκίνου» και Παναγιώτη Τρακάδα, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), για τη διατριβή µε τίτλο «Ανάλυση, 
Μοντελοποίηση, Αξιολόγηση Ηλεκτροµαγνητικής Παρενόχλησης ∆ιατάξεων από Ασύρµατα 
Συστήµατα Μετάδοσης». Συµφωνείται οικονοµική χορηγία 1.760 ευρώ για κάθε έναν από 
τους βραβευµένους. Τιµητικός έπαινος, χωρίς οικονοµική χορηγία, απονέµεται στον κ. 
Στυλιανό Αρβελάκη, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών), για τη 
διατριβή µε τίτλο «Βελτίωση Θερµοχηµικών Μεθόδων Μετατροπής Βιοµάζας Μέσω 
Κατάλληλων Φυσικοχηµικών Προκατεργασιών της Πρώτης Ύλης» και στην κ. Μαρία 
Μάρκου, διδάκτορα µηχανικών ΕΜΠ (Τµήµατος Αρχιτεκτόνων) για τη διατριβή µε τίτλο 
«Μορφές και ∆ιαδικασίες Οικειοποίησης του Χώρου στο ∆υτικό Τµήµα του Λεκανοπεδίου 
Αττικής». 
 
2002, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής 
Γίνεται οµόφωνα αποδεκτή η εισήγηση της τριµελούς διεπιστηµονικής επιτροπής: 
1. Το βραβείο, µε οικονοµική χορηγία 3.500 ευρώ απονέµεται στον κ. Κλήµη 

Νταλιάνη, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών), για τη διατριβή µε τίτλο «Σηµασιολογική Κατάτµηση 
Ακολουθιών Βίντεο και Εφαρµογές στην Οργάνωση Περιεχοµένου και Απόκρυψη 
Πληροφορίας». 

2. Απονέµεται επίσης έπαινος, χωρίς οικονοµική χορηγία, στον κ. Αθανάσιο 
Παναγόπουλο, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ (Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών), για τη διατριβή µε τίτλο «Στοχαστικά Μοντέλα ∆ιάδοσης 
Η/Μ Κυµάτων σε Συχνότητες άνω των 10GHZ µε Εφαρµογή στη Σχεδίαση 
∆ορυφορικών Συστηµάτων Επικοινωνίας». 



 

 
2003, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής 
Η Επιτροπή αποφασίζει την απονοµή βραβείου µε οικονοµική χορηγία 3.500,00 € στην κα 
Ελένη Αλεξανδράτου, διδάκτορα µηχανικό ΕΜΠ της Σχολή ΗΜ & ΜΥ, για τη διατριβή µε 
τίτλο «Ανάπτυξη απεικονιστικών µεθόδων για την µελέτη της επίδρασης ακτινοβολίας Laser 
στο κυτταρικό επίπεδο µε χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας σάρωσης». 
Την απονοµή επαίνου χωρίς οικονοµική χορηγία, στις κ.κ. Μαρία Γιαννακούρου, 
διδάκτορα Ε.Μ.Π. της Σχολής Χηµικών Μηχανικών, για τη διατριβή µε τίτλο «Πρόρρηση 
διατηρησιµότητας τροφίµων µε µειωµένη διαθεσιµότητα νερού – εφαρµογή σε κατεψυγµένα 
λαχανικά, Μαρία Μενεγάκη, διδάκτορα της Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – 
Μεταλλουργών, για τη διατριβή µε τίτλο «Συµβολή στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο 
τοπίο από τη µεταλλευτική δραστηριότητα και στον κ. Αργύρη Καγιαννά, διδάκτορα Ε.Μ.Π. 
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, για τη διατριβή «Ολοκληρωµένη 
µεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων για τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής» (Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών). 
 
2004, Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής 
Με το Θωµαϊδειο Βραβείο καλύτερης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, µε διεπιστηµονικό 
περιεχόµενο και ενδιαφέρον, σύµφωνα µε την εξειδίκευση της επιθυµίας του δωρητή στην 
από 13-11-1998 (19η/98) συνεδρίαση της Συγκλήτου, βραβεύονται οι εξής: 1. Βλάχος 
Κωνσταντίνος (Σχολή Μ.Μ.) µε τίτλο «Σχεδιασµός, Υλοποίηση και Ελεγχος Καινοτόµου 
Απτικής ∆ιεπαφής Ιατρικού Εξοµοιωτή Ασθενών ∆υνάµεων», 2. Κουλουρίδης Σταύρος 
(Σχολή Η.Μ.&Μ.Υ.) µε τίτλο «Μελέτη της Αλληλεπίδρασης µεταξύ Βιολογικών Ιστών και 
Μικροκυµατικών Πηγών Ακτινοβολίας σε Συνθήκες Κοντινού Πεδίου µοιραζόµενοι το ποσό 
των 3.500,00 €. 
Επίσης απονέµεται τιµητικός έπαινος, χωρίς οικονοµική χορηγία, στους: 1. Κλαµπατσέα 
Ειρήνη (Σχολή Α.Μ.) µε τίτλο «Φθίνουσες Βιοµηχανικές περιοχές της Σύγχρονης Ελλάδας – 
Κριτήρια Αξιολόγησης για την Επενδυτική Πολιτική και το Ανθρώπινο ∆υναµικό σε 
Περιπτώσεις Μονοανάπτυξης», 2. Μεντζίνη Μαριλένα (Σχολή Α.Μ.) µε τίτλο «Οι Πόλεις 
των Νεκρών», 3. Χατζηλυµπέρη Κωνσταντίνο (Σχολή Χ.Μ.) µε τίτλο «Αλλοθερµική 
Αεριοποίηση Στερεών Καυσίµων». » 

Την αξιοποίηση των πορισµάτων, των µεθόδων και τεχνικών που αναπτύχθηκαν και 
την ενίσχυση της περαιτέρω έρευνας σ’ αυτά τα πεδία θα έπρεπε αυτονοήτως να αναλάβει η 
πολιτεία. 

Τον τοµέα όµως µιας ∆ηµόσιας Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας στην υπηρεσία του 
κοινωνικού συνόλου, κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση, παρά τις ανέξοδες 
ρητορείες, τον απαξιώνουν έως και τον ευτελίζουν µε ανύπαρκτους ή παγιδευµένους 
διαλόγους µε τελικό στόχο την εκµαίευση µιας συναίνεσης, που δεν θα την πάρουν ποτέ από 
τους δασκάλους και τους φοιτητές, στα σχέδια των ασύδοτων αγορών. 

Ένα δεύτερο ενδεικτικό παράδειγµα είναι η ίδρυση και λειτουργία του Μετσόβιου 
Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Ερευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη 
του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών. 

Και ένα τρίτο ενδεικτικό παράδειγµα είναι η ίδρυση και λειτουργία του 
∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. 
"Περιβάλλον και Ανάπτυξη". 

Για τη φιλοσοφία, τις αξίες και τη δουλειά των δύο αυτών παραδειγµάτων δράσεων 
ακαδηµαϊκών µονάδων του Ε.Μ.Π. στην κατεύθυνση στήριξης του δηµόσιου χαρακτήρα του 
πανεπιστηµίου, µπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόµενος σωρεία στοιχείων και πληροφοριών 
στις διευθύνσεις: 

• www.ntua.gr/MIRC/ 
• www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html αντίστοιχα. 

 
 
 



 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Από καρδιάς ευχαριστώ τις συνεργάτιδές µου Ελυα Μιχαηλίδου και Μαρία Αντεπλή για την 
ακούραστη συγκέντρωση και επεξεργασία χιλιάδων σελίδων υλικού τεκµηρίωσης της 
συνεχιζόµενης πολύχρονης έρευνάς µας για τα ζητήµατα της Παιδείας ως Μόρφωσης και 
Πολιτισµού. 
Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούµε να στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις το ∆ηµόσιο 
Πανεπιστήµιο ως αξιόπιστο, ισχυρό και ανθεκτικό θεµέλιο για την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη 
(οικονοµική, κοινωνική, πολιτική πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική) ανάπτυξη των 
πολιτών του κόσµου, των ανθρωπίνων κοινωνιών και του κοινού µας σπιτιού του πλανήτη 
γη, στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον του οποίου εντασσόµαστε όλοι ως αναπόσπαστα 
µέρη του και όχι ως κυρίαρχοι ιδιοκτήτες η εκµεταλλευτές του ή ως υποτακτικά και 
χειραγωγούµενα απ’ τις αγορές ενεργούµενα. 
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