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Πρόλογος

Τα τέσσερα κείμενα αυτού του φυλλαδίου 

γράφτηκαν μέσα στο καλοκαίρι και το φθι

νόπωρο του 2006 και δημοσιεύτηκαν σε κυ

ριακάτικες ή καθημερινές εκδόσεις της εφη

μερίδας Το Βήμα. (Ευχαριστώ το Βήμα που επέ

τρεψε την αναπαραγωγή.) Είναι κείμενα εν 

θερμώ, όπως συνηθίζουμε να λέμε για τα κεί

μενα που γράφονται για να ανταποκριθούν 

σε συνθήκες επικαιρότητας. Την επικαιρό- 

τητα υπαγόρευε και υπαγορεύει η αναθεώ

ρηση του άρθρου ι6 του Συντάγματος, με ση

μείο αιχμής την ίδρυση ιδιωτικών ή μη κρα

τικών πανεπιστημίων (πάντοτε αναρωτιό

μουν αν ο ορισμός «μη κρατικό» είναι προϊόν 

ειρωνείας, δηλαδή αντιφραστικού λόγου, ή 

θέμα ουσίας, δηλαδή μελέτης της διεθνούς 

πανεπιστημιακής πραγματικότητας).

Η αντιπαράθεση που προκαλεί η αναθεώ-
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ρηση του άρθρου ι6 δεν εξαντλείται μόνο στην 

πολεμική αλλά παίρνει και βίαιες διαστάσεις, 

όπως δείχνουν τα παραδείγματα των κατα

λήψεων, των καταστροφών πανεπιστημια

κής περιουσίας, των συγκρούσεων στα κέ

ντρα των πόλεων. Πάνω απ’ όλα, είναι μια 

αντιπαράθεση ενδοπανεπιστημιακή που απο

καλύπτει την κρίση διακυβέρνησης του πα

νεπιστημίου αλλά και την αδιέξοδη λειτουρ

γία του πανεπιστημιακού συνδικαλισμού, δη

λαδή του κομματικού ή παραταξιακού συν

δικαλισμού. Είναι επίσης μια αντιπαράθεση 

διακομματική αλλά και μια αντιπαράθεση 

ενδοκομματική, όπως αποδεικνύει ο πόλε

μος χαρακωμάτων (ή μήπως ανοιχτός;) στο 

ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, είναι και μια αντιπαράθε

ση γενικότερα κοινωνική με την παρέμβαση 

πολλών παραγόντων του δημόσιου βίου, όπως 

φαίνεται από τη μεγάλη και ποικίλη αρθρο- 

γραφία που αναπτύσσεται στον Τύπο.

Η αντιπαράθεση αυτή, όπως συμβαίνει 

σχεδόν πάντοτε στην Ελλάδα, γίνεται με τους 

πρωτόγονους όρους διαλόγου «άσπρο-μαύ- 

ρο». Δηλαδή δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστή

μιο, ήτανήεπίτας. Θέλησα να διαφοροποιη

θώ απ’ αυτού του είδους την αντιπαράθεση
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και να μετακινηθώ προς την ουσία του προ

βλήματος που είναι το πανεπιστήμιο ως φο

ρέας παιδείας, ως χώρος καλλιέργειας της 

επιστήμης.

Τις αναγκαστικά αρθρογραφικές, δηλα

δή ελλειπτικές απόψεις μου ήρθαν να ενι- 

σχύσουν δύο σημαντικά βιβλία που στεγάζο

νται στον ίδιο εκδοτικό οίκο, το δοκίμιο πο

λεμικής της Νατάσα Πολονύ Ταχαμένα παιδιά 
μας και το δοκίμιο εφαρμοσμένης πολιτικής 

φιλοσοφίας του Αλαίν Ρενώ Τι είναι δίκαιη πολι
τική; Δοκίμιο yιατο καλύτερο πολίτευμα, με το επί

καιρο και πλήρες επιχειρημάτων κεφάλαιο 

«Το δημοκρατικό κράτος απέναντι στο πρό

βλημα της διακυβέρνησης: υπέρ ή κατά της 

αυτονομίας των πανεπιστημίων;»

Η ταπεινή πανεπιστημιακή μου εμπειρία 

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο θέλω να πιστεύω 

ότι απαλλάσσει τα κείμενα που ακολουθούν 

από το υπεροπτικό βλέμμα μιας εξ αποστά- 

σεως θεώρησης της πραγματικότητας.
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μια απολογία του πανεπιστημίου. Του πανε

πιστημίου σκέτα, χωρίς το επίθετο «δημόσιο» 

ή «ιδιωτικό», του πανεπιστημίου έτσι όπως 

μας το κληροδότησε ο ευρωπαϊκός πολιτι

σμός, το περιγράφει ο Γκαίτε στον Φάουστ2, 

το σχηματοποίησαν τα παραδείγματα της 

Οξφόρδης και της Σορβόννης ή το οροθέτη

σε απέναντι στο κράτος το πανεπιστήμιο που 

ίδρυσε ο Χούμπολντ στη Γερμανία πριν από 

δύο αιώνες. Φυσικά, κανένας δεν αρνείται 

την «παρέμβαση» της αγοράς και κανένας 

δεν θέλει άνεργους πτυχιούχους. Αλλά η επί

κληση της αγοράς για την καταξίωση ή την 

απαξίωση των πτυχίων είναι εκ του πονηρού 

και αντίστρατεύεται τη φύση του πανεπι

στημίου. Αν θέλουμε την αγορά, η λύση είναι 

απλή. Ας καταργήσουμε όλες τις μη αγοραίες 

σχολές, ακόμη και τις αγοραίες, κι ας παρα

δώσουμε τα πανεπιστήμια στα επιμελητήρια 

και στους κλαδικούς συνδέσμους.

2. «Αχ, σπούδασα φιλοσοφία/Ιατρική και νο- 
μική/Και δυστυχώς θεολογία/με επιμέλεια μονα
δική», αυτοσυστήνεται ο Φάουστ στη φερώνυμη 
τραγωδία του Γκαίτε (μτφρ. Πέτρος Μάρκαρης, 
Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2001).
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Η κρίση του δημόσιου πανεπιστημίου. 

Το φάσμα του ιδιωτικού πανεπιστημί

ου: πρόκληση ή απειλή. Η ευρωπαϊκή 

παράδοση και το αγγλοσαξονικό παρά

δειγμα. Ο εκσυγχρονισμός και η αυτο

νομία. Η κρυφή γοητεία της αγοράς και 

το ιδιωτικό χρήμα. Το πανεπιστήμιο ως 

φορέας πολιτισμού και παιδείας.

Ο Νίκος Μπακουνάκης είναι επίκουρος 

καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

αρχισυντάκτης στο Βήμα της Κυριακής και 

αρθρογράφος στο ημερήσιο Βήμα.
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