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Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩ Ν  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η υπο-εκπροσώπηση των γυναικών θεωρείται 
δημοκρατικό έλλειμμα και γίνεται λόγος για την 
κατοχύρωση της συμμετοχής τους διά των θε
τικών διακρίσεων. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαι
ώματα της Γυναίκας δεν παύει να υπενθυμίζει 
από τις σελίδες του Αγώνα της Γυναίκας το δη
μοκρατικό αυτό έλλειμμα και να ζητά από τα 
πολιτικά κόμματα την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών.

Η λήψη σχετικών αποφάσεων, όπως οι πο
σοστώσεις, συναντά ωστόσο την αντίδραση γυ
ναικών και ανδρών πολιτικών και παραπέμπε- 
ται διαρκώς. Το 1988 είναι η αποφασιστική χρο
νιά. Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου, συγκρο
τείται στην Αθήνα Συντονιστική Επιτροπή  
Γυναικείων Οργανώσεων και Τμημάτων Γυ
ναικών των Κομμάτων. Η επιτροπή ανακινεί το 
ζήτημα, το προβάλλει και διεκδικεί την υπο
χρεωτική ποσόστωση του 35% για τις γυναίκες 
στη δημόσια διοίκηση, στα κόμματα, στα συν
δικάτα, στους οργανισμούς και στο εθνικό κοι
νοβούλιο. Την ίδια χρονιά, το Συμβούλιο Επι
κράτειας κάνει μια ριζική στροφή στη νομολο
γία του. Με τις αποφάσεις 1933 και 1917-1929/88 
ορίζει ότι η λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυ
ναικών δεν αντιβαίνει το Σύνταγμα, στο βαθ
μό που το ζητούμενο είναι η αποκατάσταση  
της πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Η 8η του Μάρτη του 1989 στα Προπύλαια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει θέμα τις πο
σοστώσεις. Η συντονιστική επιτροπή καλεί τις 
γυναίκες σε συγκέντρωση και πορεία προς τη 
βουλή για την καθιέρωση του ποσοστού 35% 
στη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές 
λίστες.

Με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές του 
1989 και τη συζήτηση στη βουλή του εκλογι
κού νομοσχεδίου, η συντονιστική επιτροπή υ
πέρ της ποσόστωσης καταθέτει στη βουλή σχε
τική τροπολογία. Κανένα από τα δύο φύλα, προ- 
τείνεται, δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύεται 
με ποσοστό μεγαλύτερο του 65%. Η τροπολο
γία απορρίπτεται. Κύριο επιχείρημα είναι ότι 

) οι συνθήκες δεν είναι ώριμες για τη θεσμοθέ
τηση της ποσόστωσης. Η προσβολή του εκλο
γικού αποτελέσματος ως συνέπεια της αντι
συνταγματικότητας της ποσόστωσης προβάλ
λεται επίσης ως επιχείρημα.

Το ζήτημα έχει ωστόσο τεθεί. Η επίλυσή 
του αναμένει όμως την επόμενη δεκαετία. Η  
ρητή αναφορά του νέου Συντάγματος στη συ
νταγματικότητα των θετικών μέτρων (άρθρο 
116, παρ. 2) και η ωρίμανση των συνθηκών ως 
αποτέλεσμα αφ’ ενός του συγχρονισμού με την 
υπόλοιπη Ευρώπη και αφ' ετέρου της συντο
νισμένης δράσης των γυναικείων τμημάτων 
των κομμάτων και του Συνδέσμου για τα Δι-
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καιώματα, αναιρούν τα βασικά δημόσια επι
χειρήματα των πολιτικών, ανδρών και γυναι
κών, κατά της υιοθέτησης των ποσοστώσεων. 
Παραμένει μόνον η επίκληση της αξιοκρατίας 
και τα επιχειρήματα που διατηρούν φεμινίστριες 
κατά των ποσοστώσεων.

Οι ποσοστώσεις, κατά τη διάρκεια της δε
καετίας του 1990, δρομολογούνται με κυμαι
νόμενο ποσοστό, στο εσωτερικό των πολιτικών 
κομμάτων και εισάγονται με τη μορφή του 1/3 
στα ψηφοδέλτια των δημοτικών και νομαρχια
κών εκλογών με το νόμο 2910/01.

Στο τέλος της σύγχρονης αυτής περιόδου, 
οι περισσότερες από τις φεμινιστικές φωνές 
της μεταπολιτευτικής Ελλάδας έχουν σιγήσει.

«ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ...».
Σκίτσο που 
δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Σύγχρονη 
Γυναίκα, 61,1989.
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ΕΚΛΟΓΕΣ 1989.
Προκήρυξη φεμινιστικών 

ομάδων και 
φεμινιστριών, υπέρ του 

άκυρου ψηφοδελτίου σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για 

το σεξιστικό κλίμα που 
κυριάρχησε σε εκείνη την 

προεκλογική περίοδο.

Η ΡΕΝΑΛΑΜΨΑ,
ανέλαβε καθήκοντα 

Γενικής Γραμματέως 
Ισότητας το 1989. Η ΓΓΙ 
δημιουργήθηκε το 1989 

κατόπιν αναβάθμισης του 
Συμβουλίου Ισότητας των 

δύο φύλων που είχε 
ιδρυθεί το 1982.

Στην εικόνα σελίδα από 
συνέντευξη της Ρένας 
Λάμψα στη Σύγχρονη 
Γιιναίκα, 64, (1989), 

σ. 10.

«Οραματζομαι μα πιο ανθρώπινη 
κοινωνία»
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Οι φεμινιστικές συλλογικότπτες που δημιουρ- 
γήθπκαν στο πλαίσιο των νέων αναλήψεων δια
λύονται, τα φεμινιστικά έντυπα διακόπτουν τπν 
κυκλοφορία τους και η παρουσία των γυναι
κών στους δρόμους της Αθήνας και των μεγά
λων ελληνικών πόλεων σπανίζει. Ο αυτόνομος 
πολιτικός χώρος των γυναικών συρρικνώνεται 
και το πολιτικό στίγμα αναφορικά με το γυναι
κείο ζήτπμα περνά σε δράσεις εντός των θε
σμών, με συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. 
Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 πολλές α
πό τις Ευρωπαίες φεμινίστριες της δεκαετίας 
του 1970 και του 1980 στα δυτικοευρωπαϊκά 
κράτη κατέχουν θέσεις στα κοινοτικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων και επηρεάζουν σημαντικά 
την πολιτική τους. Μια σειρά από οδηγίες για 
την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών 
απευθύνονται προς τα κράτη-μέλπ της Ε.Ε. και 
αντίστοιχα προγράμματα στηρίζουν τις δρά
σεις υπέρ της ισότητας των φύλων. Στο νέο αυ
τό περιβάλλον σημειώνονται ποικίλες οργα
νωτικές μορφές και δράσεις, όπως ευρωπαϊκά 
λόμπι ή ευρωπαϊκές ενώσεις με εθνικά παραρ
τήματα, δίκτυα γυναικών και κινήσεις με συ
γκεκριμένο στόχο και αρκετές φορές χρονικά 
προσδιορισμένο όριο.

Μ ΑΡΙΑ  ΡΕΠΟΥΣΗ

» Β Ι Β Λ Ι Ο Ε Ρ Α Φ Ι Α
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
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Μ
ε την πτώση της δικτατορίας, το φοιτητικό κίνημα φουντώνει και φαίνεται 
ανεξέλεγκτο. Οι φοιτητές θεωρούν ότι μόνο εκείνοι έσωσαν την τιμή της 
πανεπιστημιακής κοινότητας μαζί με ελάχιστους καθηγητές και ότι οι πε
ρισσότεροι διδάσκαλοί τους είτε συμβιβάσθηκαν ή και συνεργάσθηκαν με 
τις δικτατορικές αρχές. Ως εκ τούτου, υποδύονται το ρόλο του τιμητή αλλά 

συγχρόνως και του προασπιστή των «συντεχνιακών» τους συμφερόντων. Έτσι, η εξιστορούμε
νο χρονική αυτή περίοδος, στην αρχή της, χαρακτηρίζεται αφ’ενός από το κυνήγημα των συ- 
νεργασθέντων καθηγητών, αφ’ετέρου από την προσπάθεια ομάδας καθηγητών για την εφαρ
μογή νέων θεσμών που θα διέπουν τα ΑΕΙ.

Το Ειδικό Πειθαρχικό και οι απολύσεις
Με συντακτική πράξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974 απομακρύνθηκαν όσοι καθηγητές κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας είχαν διορισθεί παρανόμως, δηλαδή κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του 
πανεπιστημιακού νόμου 5343 του 1932. Κατ’ αυτό τον τρόπο απομακρύνθηκαν 35 καθηγητές 
από επτά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Αθηνών 14, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 7, Πανεπιστήμιο 
Πατρών 6, ΕΜΠ 6 και Πάντειος 1). Επί πλέον συνεστήθη Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο για να 
κρίνει περιπτώσεις καταγγελιών εναντίον καθηγητών που επέδειξαν αντιδημοκρατική συμπε
ριφορά και ποικιλοτρόπως βοήθησαν τη στρατιωτική δικτατορία. Αυτοδικαίως παρεπέμφθησαν 
στο Ειδικό Πειθαρχικό όσοι καθηγητές διετέλεσαν μέλη της κυβερνήσεως, διοικητές ή υποδι
οικητές κρατικών τραπεζών ή κατέλαβαν σημαντικές κυβερνητικές θέσεις. Η συλλογή στοιχεί
ων εναντίον καθηγητών και υφηγητών, κατά κύριο λόγο έγινε από φοιτητές, δευτερευόντως α
πό πολίτες. Όμως τα στοιχεία (πολλά από τα οποία ήσαν επισφαλή, ήταν και μια εποχή πρό
σφορη για προσωπικές αντεκδικήσεις, συχνότατα αβάσιμες) εκρίνοντο από ανώτατο δικαστή 
και μόνο αν εθεωρούντο βάσιμα επραγματοποιείτο παραπομπή. Το Ειδικό Πειθαρχικό συνετέ- 
θη από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας Ε. Μαραγκόπουλο ως πρόεδρό του και α
ναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας Γ. Αγγελίδη, τέσσερις συμ
βούλους (Κ. Κακούρη, Κ. Λασσαδό, Β. Ρώτη και Δ. Πάΐζη) ως μέλη και τρεις ως αναπληρωματι
κά μέλη (Σταυρόπουλο, Π. Μαρκόπουλο, Δ. Καλυβωκά) καθώς και τέσσερις καθηγητές ως τα
κτικά μέλη (Ν. Αθανασιάδη, Π. Θεοχάρη, Εμ. Παπαθωμόπουλο και Φ. Κακριδή) και τρία ως

«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ»

του Γιάννη Τσαρούχη, 
1960.
Δημοσιεύεται στο 
λεύκωμα Εθνική 
Πινακοθήκη, 100 
Χρόνια, Τέσσερις Αιώνες 
Ελληνικής Ζωγραφικής, 
από τις Συλλογές της 
Εθνικής Πινακοθήκης και 
του Ιδρύματος Ευριπίδη 
Κουτλίδη, Αθήνα, 2001, 
σ.531.
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ΟΣΑΚΗΣ ΚΑΡΑΠΟΡΓΑΣ

(1930-1986), ως μέλος 
της επιτροπής του 1974 
για την αναθεώρηση του 

νομικού πλαισίου 
λειτουργίας των ΑΕΙ, 

πρότεινε μαζί με άλλους 
την κατάργηση της 

Έδρας και την 
αντικατάστασή της από 

το Τμήμα. 
Φωτογραφικό αρχείο 

ΔΟΛ.

αναπληρωματικά μέλη (Στ. Καρατζά, Ε. Αν
δρόνικο και X. Μπούρα).

Συνολικά παραπέμφθηκαν 84 καθηγητές 
και 9 υφηγητές σε δύο κύματα, το πρώτο τον 
Οκτώβριο και Νοέμβριο 1974, το δεύτερο το 
Φεβρουάριο του 1975. Εξ αυτών 40 απολύθη
καν οριστικά, 28 απολύθηκαν για διάστημα ε
νός ως τριών ετών, 10 απολύθηκαν για 2 ως 6 
μήνες και 15 απηλλάγησαν. Έτσι το σύνολο 
των καθηγητών-υφηγητών που απομακρύν
θηκαν οριστικά από τα ΑΕΙ ήσαν 75.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι από όλες τις 
ομάδες δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών 
μόνον οι στρατιωτικοί (και αυτοί για προφα
νείς λόγους ασφαλείας του δημοκρατικού πο
λιτεύματος) και οι καθηγητές ΑΕΙ υπέστησαν 
τέτοιο έλεγχο και ορισμένοι απομακρύνθηκαν 
από τις θέσεις τους.

Προς το Νόμο-Πλαίσιο -  
Το σχέδιο Τσάτσου-Ευρυγένη
Στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η ομάδα 
υπό τον υπουργό καθηγητή Ν. Λούρο, που α
νέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
μετά τη μεταπολίτευση, αποτελούνταν από τους 
καθηγητές Δημήτρη Τσάτσο ως υφυπουργό, 
τον Δ. Φατούρο ως γενικό διευθυντή Ανωτά- 
της Εκπαιδεύσεως και τον Δ. Μαρωνίτη, ως 
σύμβουλο. Αμέσως, τον Αύγουστο 1974, ε
μπνευσμένοι από τον αντίστοιχο γαλλικό Νό
μο-Πλαίσιο (loi d'orientation 68-978 της 12 Ν ο 
εμβρίου 1968) συγκροτούν επιτροπή για τη με
λέτη και αναθεώρηση του νόμου 5343/1932, 
που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ. Τα πρώτα 
δεκατέσσερα μέλη της επιτροπής που επελέ- 
γησαν ήσαν τα τρία μέλη της ομάδας αυτής 
(Δ.Τσάτσος ως πρόεδρος, Δ. Φατούρος και Δ. 
Μαρωνίτης) και πρόσωπα με αντιδικτατορικά 
φρονήματα, όλοι καθηγητές και υφηγητές σε 
ελληνικά ΑΕΙ (Ν. Αθανασιάδης, Ε. Ανδρόνικος, 
Α. Γαζής, Δ. Καράγιωργας, Δ. Κόρσος, που με
τά μια συνεδρία παραιτήθηκε και αντικατα- 
στάθηκε από τον Θ. Καναγκίνη, Κ. Κρι- 
μπάς, Σ. Μαρκέτος και Ν. Παπα- 
ντωνίου ως αντιπρόεδρος) και 
οι Ν. Μουζέλης καθηγητής στη 
London School of Economies 
και Νίκος Πουλαντζάς, πα
νεπιστημιακός στο Παρίσι 
και Γ. Καββαδίας υφηγητής 
στο Παρίσι. Μ ετά 14 π ο 
λύωρες συνεδριάσεις στα 
μέσα Νοεμβρίου 1974, η ε
πιτροπή κατέληξε σε συγκε
κριμένες προτάσεις για τη δο
μή των ΑΕΙ. Μια μικρή αρχική 
ομάδα τεσσάρων μελών πρότει- 
νε και μετά από συζητήσεις έπεισε

την πλειψηφία για δύο καινοτομίες, την κα
τάργηση της Έδρας και την αντικατάστασή της 
από το Τμήμα και τη φοιτητική συμμετοχή. Το 
Τμήμα πρότειναν οι Δ. Καράγεωργας, Ν. Μου
ζέλης και Κ. Κριμπάς ενώ τη συμμετοχή των 
φοιτητών ο Ν. Πουλαντζάς. Στις συνελεύσεις, 
η συμμετοχή θα ανερχόταν σε ποσοστό 33% 
του αριθμού καθηγητών και υφηγητών, δια
μοιραζόμενη εξίσου σε επιμελητές-βοηθούς 
και σε φοιτητές. Για το ζήτημα της θεσπίσεως 
του Τμήματος ήλθαν σε επικουρία και οι δύο ε
ντεταλμένοι υφηγητές της Ιατρικής, οι Κανα- 
γκίνης και Μαρκέτος, που ήσαν αγγλοσπου- 
δασμένοι. Δυσκολότερο να πεισθούν για το Τμή
μα ήσαν όσοι είχαν κεντροευρωπαϊκές σπου
δές. Εδώ, ο Α. Γαζής αποτέλεσε τη γέφυρα  
έχοντας καλή γνώση τόσο των γερμανικών ό
σο και των αγγλικών πανεπιστημιακών πραγ
μάτων. Με πρόταση του Δ. Μαρωνίτη, για να 
μην προκαλείται σύγχυση μεταξύ του προτει- 
νομένο Τμήματος και των ήδη λειτουργούντων 
εντός των Σχολών Τμημάτων, η νέα μονάδα ο
νομάσθηκε τελικά Τομέας. Σε κάθε Τομέα, που 
θα αποτελούσε το βασικό ακαδημαϊκό πυρή
να, θα συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις τακτικοί 
καθηγητές συγγενούς επιστημονικού περιε
χομένου εδρών.

Το σχέδιο, που εισήγαγε για πρώτη φορά 
τη φοιτητική συμμετοχή σε όργανα λήψης α 
ποφάσεων, δεν προέβλεπε τη συμμετοχή φοι
τητών σε εκλεκτορικά σώματα καθηγητών. Το 
σχέδιο ακολούθησε σε γενικές γραμμές το νό
μο 5343 του 1932 ως προς τη διάρθρωση των 
θεμάτων και κατεβλήθη προσπάθεια κάποιας 
εναρμόνισης των δύο κειμέων των νόμων. Τέ
λος, η επιτροπή συνέταξε σχέδια των δύο άρ
θρων του Συντάγματος του 1975 για την παι
δεία, τη διδασκαλία και την έρευνα, που με μι
κρές αλλαγές περιελήφθησαν στο ψηφισμένο 
Σύνταγμα.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, η επι
τροπή προκάλεσε, το Δεκέμβριο του 1974, νέα 

απόφαση του Π. Ζέπου, υπουργού Παι
δείας, που διαδέχθηκε τον Λούρο. Με 

αυτή συνίστατο νέα επιτροπή με 
πρόεδρο τον Δ. Ευρυγένη, υφυ
πουργό Παιδείας, και αντιπρο
έδρους τους Ν. Παπαντωνίου 
και Δ. Γαζή, με τα ίδια άλλα μέ
λη, στα οποία προσετίθεντο ο 
Ισιδ. Μπέης Δρ. της Οξφόρ
δης, και οι υφηγητές της Νο
μικής X. Δέδες, Γ. Κασιμάτης, 

Σ. Μεταλληνός, Κ. Ξυπολιάς και 
I. Σπυριδάκης, για να επεξερ- 

γασθούν το κείμενο του σχεδίου 
νόμου. Η νέα επιτροπή σε 29 συνε

δριάσεις ολοκλήρωσε την ετοιμασία
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σχεδίου νόμου, που δημοσιεύθηκε (το 1975) 
και εστάλη στα ΑΕΙ και στα συνδικαλιστικά όρ
γανα του ΕΔΠ και των φοιτητών για να εκφέ
ρουν την γνώμη τους.

Οι Κοινωνικές Επιστήμες 
και το Αττικό Πανεπιστήμιο
Τον Αύγουστο του 1974 συνεστήθη με υπουρ
γική απόφαση και άλλη επιτροπή για «την με
λέτην των προβλημάτων αναδιαρθρώσεως και 
της πρακτικής των εν γένει Κοινωνικών Επι
στημών εν Ελλάδι». Η επιτροπή αποτελούνταν 
από τους Γ. Βέλτσο, Ν. Δημάδη, Δ. Δημητράκο, 
Γ. Διαμαντόπουλο, Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Α. 
Μαρκοπούλου, Κ. Μοσκώφ, Δ. Μυλωνάκη, Θ. 
Πάγκαλο, Δ. Ποταμιάνο, Α. Ρικάκη, Α. Ρωμανό, 
Π. Σακελλαρόπουλο, Κ. Σοφούλη, Γ. Τσιάντη, 
Κ. Τσουκαλά, Β. Φίλια, Π. Χρηστάκη, Α. Κομή- 
λη και Γ. Πυργιώτη. Η ομάδα αυτή εργασίας ε
πανέφερε στο προσκήνιο την ιδέα που είχαν 
προτείνει το 1964 στην κυβέρνηση Ε. Παπαν- 
δρέου οι Λ. Ακρίτας, υφυπουργός, και Γ. Κου- 
μάντος, γεν. γραμματέας, για την ίδρυση ενός 
«Αττικού Πανεπιστημίου», που θα προερχόταν 
από τη συνένωση της Ανωτάτης Γεωπονικής, 
της ΑΣΟΕΕ, της Παντείου και της Ανωτάτης Βιο
μηχανικής Πειραιώς. Σε αυτό το σχέδιο αντι- 
δρούσε η ΑΓΣΑ θεωρώντας ότι είχε μικρή επι
στημονική και τεχνική συνάφεια με τις άλλες 
σχολές (για τις οποίες οι καθηγητές της δεν εκ
δήλωναν και ιδιαίτερη εκτίμηση). Η  ιδέα αυτή 
επανήλθε το 1974, στην επιθυμία να δοθεί ένα 
ισχυρό θεσμικό κέλυφος, στο οποίο να εντα
χθεί η Κοινωνιολογία, που για λόγους ιδεολο
γικούς, είχε παραμεριστεί ως τότε από τις πα

νεπιστημιακές σπουδές αλλά, προφανώς, και 
για να δημιουργηθεί ένα νέο Πανεπιστήμιο 
στην Αθήνα, περισσότερο ευέλικτο από εκείνο 
που ήδη λειτουργούσε. Η ομάδα εργασίας κα
τέληξε στη διατύπωση προγραμμάτων σπου
δών για τις εξής Σχολές και Τμήματα, που θα 
αποτελούσαν το Αττικό Πανεπιστήμιο: Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών (με Τμήματα Πολιτικών 
Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Δημόσιας Διοί
κησης), Σχολή Κοινωνιολογίας-Ψυχολογίας (με 
Τμήματα Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Επι
στήμης της Ιστορίας και του Πολιτισμού, Κοι
νωνικής Ανθρωπολογίας και μεταπτυχιακά Εκ

παιδευτικής Ψ υχολο
γίας, Κλινικής Ψυχολο
γίας), Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών (με τμήματα 
Οικονομικής, Ο ικονο
μετρίας και Στατιστικής, 
Λογιστικής και Φοροτε
χνικής) και τα ακόλου
θα Κ έντρα, Π ολεο - 
δομικών σπουδών, Παι
δαγωγικής Διδακτικής 
(προσαρτημένο στη Σχο

λή Κοινωνιολογίας-Ψυχολογίας), Κοινωνικής 
Εργασίας. Επίσης με Εργαστήριο Σπουδών Ε
πικοινωνίας και επιπλέον δύο διακλαδικά Κέ
ντρα, Οικονομικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών. Οι προτάσεις δημοσιεύθηκαν αλλά 
δεν πραγματοποιήθηκαν όπως είχαν σχεδια- 
σθεί. Ορισμένα Τμήματα ιδρύθηκαν αργότερα 
σε νέα Πανεπιστήμια ή αναπτύχθηκαν σε ήδη 
λειτουργούντα. Η συγκρότηση και αυτής της 
ομάδας εργασίας δείχνει το ανανεωτικό πνεύ-

Η Κοινωνιο- 
λογία είχε 
παραμερισθεί 
ως τότε 
από τις 
πανεπι
στημιακές 
σπουδές
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μα που επικράτησε μετά την πτώση της δικτα
τορίας και που θυμίζει το αντίστοιχο μετά την 
Κατοχή, δηλαδή μετά την πτώση ενός αυταρ
χικού καθεστώτος, στο οποίο δεν επιτρέπονταν 
καινοτομίες και νέοι σχεδιασμοί.

Η επιτροπή Σπόρου Δοξιάδη 
για τα μεταπτυχιακά
Το Μάιο 1976, ο Γ. Ράλλης, υπουργός Παιδεί
ας, συνιστά επιτροπή, προεδρευόμενη από τον 
Σπύρο Δοξιάδη, για τη μελέτη των μεταπτυ
χιακών σπουδών. Στα 13 αρχικά του μέλη (ανά 
τρεις καθηγητές του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ένας από ΑΓΣΑ και ΑΒΣΘ, ένας υφη
γητής της ΠΑΣΠΕ και η υφηγήτρια του Πανε
πιστημίου Αθηνών και σύμβουλος του υπουρ
γού, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, ένας οικονομολό
γος και ένας διευθυντής του Υπουργείου Παι
δείας) προσετέθησαν άλλα 5 νεότερα μέλη ως 
βοηθοί (μεταξύ τους η Μ. Ηλιού, Γ. Πολυδωρί- 
δου και Κλ. Ναυρίδης). Η πλειοψηφία των αρ
χικών μελών είχαν σπουδές και σε αγγλόφωνη 
χώρα (Σ. Δοξιάδης, Γ. Βέης, Γ. Ειαννόπουλος, 
Δ. Κατάκης, Α. Κοντόπουλος, Κ. Κριμπάς, I. Τε- 
γόπουλος) ενώ 5 σε γερμανόφωνες χώρες (Ν. 
Νησιώτης, Γ. Παντελίδης, I. Ξηροτύρης, Α. Ψα
ρούδα-Μπενάκη, Β. Φίλιας). Η επιτροπή μελέ
τησε την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 
από πλευράς προπτυχιακών σπουδών και τις 
λίγες προσπάθειες μεταπτυχιακών που είχαν 
δοκιμασθεί, επίσης τα τέσσερα σημαντικότε
ρα συστήματα σε άλλες χώρες [το γερμανικό 
με τη Habilitation (υφηγεσία), το αμερικανο- 
αγγλικό, το γαλλικό με τα δυο διδακτορικά, τρί
του κύκλου και κρατικό, και το ρωσικό]. Ανα
γνώρισε την ύπαρξη δύο σταδίων μεταπτυχια
κών σπουδών και πρότεινε την καθιέρωση του 
αμερικανο-αγγλικού τύπου, κάνοντας συγχρό
νως υπολογισμό των σχετικών δαπανών για τις 
επόμενες δεκαετίες και εισηγήθηκε τη δημι
ουργία κεντρικού συντονιστικού οργάνου με 
αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι εισηγήσεις

και τα παραρτήματα τυπώθηκαν από το Εθνι
κό Τυπογραφείο το 1977.

Το ΕΑΠ και ο Ενιαίος Φορέας
Οι απαντήσεις των Σχολών στο σχέδιο των ε
πιτροπών Τσάτσου-Ευρυγένη ήταν, στην πλει
οψηφία τους, αρνητικές. Οι φοιτητές, εξάλλου, 
ενδιαφέρονται κυρίως για την «αποχουντο
ποίηση» και παραπομπή καθηγητών στο Ειδι
κό Πειθαρχικό ενώ προβάλλουν συγχρόνως και 
διάφορα οικονομικής φύσεως αιτήματα. Όμως, 
το σύνολο των επιμελητών και βοηθών (το ΕΔΠ), 
που αποτελεί το τρίτο σκέλος όσων εργάζονται 
στο Πανεπιστήμιο, οργανώνεται συνδικαλι
στικά. Το Νοέμβριο του 1975, συγκαλεί συν
διάσκεψη στην Κομοτηνή, στην οποία «τοπο
θετείται», κατά την τρέχουσα τότε έκφραση, 
στο σχέδιο. Το κύριο αίτημα που προβάλλεται 
είναι η δημιουργία «Ενιαίου Φορέα» διδασκό
ντων, δηλαδή οι καθηγητές, υφηγητές, επιμε
λητές και βοηθοί να συναποτελέσουν ένα όρ
γανο, τα μέλη του οποίου να έχουν ίσα δικαι
ώματα στη διδασκαλία, στην έρευνα και στη 
λήψη αποφάσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
σύνολο των επιμελητών και βοηθών ήταν αρ
κετά σημαντικό από αριθμητική άποψη. Πολ
λοί νέοι πτυχιούχοι είχαν εισέλθει στα ΑΕΙ, συ
νήθως με την εισήγηση του καθηγητή της έ
δρας στην οποία ανήκαν, και συνέτρεχαν τον 
καθηγητή στα διδακτικά και άλλα του καθήκο
ντα. Ορισμένοι ήσαν επιστήμονες με καλή κα
τάρτιση, οι οποίοι ορθώς απέβλεπαν σε ακα
δημαϊκή σταδιοδρομία. Πολλοί ήσαν εργατικοί 
και έκαναν με επάρκεια το υπάλληλο έργο τους, 
εστερούντο όμως προσόντων, συχνά και έφε
σης, για τέτοια σταδιοδρομία. Τέλος, αρκετοί, 
που προσελήφθησαν ρουσφετολογικά, ούτε α
καδημαϊκά προσόντα είχαν ούτε ήσαν εργα
σιακά ευσυνείδητοι.

Ο Πανεπιστημιακός Όμιλος
Στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπι
στημίου Αθηνών δραστηριοποιείται μία ομάδα 
καθηγητών υπό τον Φώτη Καφάτο. Ο Καφάτος, 
καθηγητής και στο Χάρβαρντ, εξελέγη το 1970 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για την 
ομάδα των καθηγητών και ερευνητών αγγλό
φωνων σπουδών αποτέλεσε μια ηγετική προ
σωπικότητα. Η ομάδα αυτή (Π. Γεωργίου, Θ. 
Γιαννακόπουλος, Ν. Αντωνίου, Α. Παναγιώτου, 
Γ. Φιλοκύπρου, Ελένη Δηλάρη, Δ. Κατάκης, Γ. 
Πνευματικάκης, Μ. Καραγιάννης, Σ. Νεγρεπό- 
ντης, Σ. Στράντζαλος, Α. Τσίτσας) είχε διατυ
πώσει ολοκληρωμένη εισήγηση για νόμο των 
ΑΕΙ και την είχε προωθήσει μέσω της Κοσμη
τείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Μέλη 
της με άλλους ομοϊδεάτες συγκρότησαν ομά
δα και διατύπωσαν το Σεπτέμβριο του 1976148
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«Σχέδιο Οργανικού Νόμου Πανεπιστημίου Κρή
της». Ο Καφάτος είχε πάντοτε ζωηρό ενδιαφέ
ρον για το Πανεπιστήμιο αυτό και υπήρξε από 
τους πρωτεργάτες στη στελέχωσή του, καταρ
τίζοντας επιτροπές εκλεκτόρων, που περιείχαν 
και Έλληνες καθηγητές εργαζόμενους στην αλ
λοδαπή. Η ομάδα εργασίας για το νόμο της Κρή
της αποτελείτο από τους Α. Βεργανελάκη, Π. 
Γεωργίου, Ε. Δάβη, Μ. Καραγιάννη, Φ. Καφά- 
το, Κ. Κριμπά και Σ. Νεγρεπόντη.

Η ομάδα Καφάτου δεν είχε συμμετάσχει 
στην εκπόνηση του σχεδίου των επιτροπών του 
Υπουργείου Παιδείας που προαναφέρθηκαν. 
Σε μια προσπάθεια σύγκλισης, στις αρχές του 
1976, δημιουργήθηκε ο Πανεπιστημιακός Όμι
λος (η ονομασία του οποίου παραπέμπει στον 
προηγηθέντα Εκπαιδευτικό Όμιλο). Την ιδρυ
τική διακήρυξη του Ομίλου υπέγραψαν 56 κα
θηγητές (μεταξύ των οποίων ο Σ. Αγγελίδης, Σ. 
Αγουρίδης, Μ. Ανδρόνικος, Ν. Αντωνίου, Γ. Βου- 
δούρης, Α. Γιανναράς, Μ. Δρεττάκης, Φ. Κα- 
κριδής, Δ. Καράγιωργας, Φ. Καφάτος, Γ. Κου- 
μάντος, Κ. Κριμπάς, Δ. Μαρωνίτης, X. Μπού- 
ρας, Σ. Νεγρεπόντης, Μ. Παπαθωμόπουλος, Μ. 
Σακελλαρίου, Κ. Στεφάνής, Α. Τρακατέλλης, Δ. 
Φατούρος και Β. Φίλιας). Ο Όμιλος συνηγο
ρούσε ενθέρμως στην κατάργηση του θεσμού 
της Έδρας και στη φοιτητική συμμετοχή και 
παρενέβαινε στα δρώμενα με ανακοινώσεις 
του, που εδημοσιεύοντο στον Τύπο. Αργότερα 
στον Όμιλο προσετέθησαν και άλλα μέλη, οι Κ. 
Δεσποτόπουλος, Α. Μάνεσης, Μ. Σταθόπου- 
λος, Α. Αγγέλου, Α. Κυριακίδου -Νέστορος, Γ. 
Λιάνης, Κ. Σημίτης, Θ. Ξανθόπουλος, X. Ροζά- 
κης, Γ. Βέλτσος και Π. Μουλλάς. Στην ακμή του, 
ο Όμιλος αριθμούσε περί τα εκατό μέλη.

Παρά την έξωθεν παρουσιαζόμενη ομο
ψυχία, το πλήθος των διαφορετικών επιμέρους 
απόψεων ενίοτε κατέληγε σε εντός του Ομίλου 
αντιπαραθέσεις. Μια πρώτη εμφανίστηκε, ό
ταν μέλη του, ο Γ. Κουμάντος και ο Μ. Σταθό- 
πουλος, έλαβαν μέρος σε επιτροπές του Υ 
πουργείου Παιδείας για την κατάρτιση πανε
πιστημιακού νόμου, τη στιγμή κατα την οποία 
υπήρχε ένταση μεταξύ Ομίλου και Υπουργεί
ου. Μια δεύτερη και σημαντικότερη αντιπαρά
θεση δημιουργήθηκε σε συνεδριάσεις του Ο 
μίλου για το θέμα του «Ενιαίου Φορέα» διδα
σκόντων.

Η πλειοψηφία, και ειδικότερα η ομάδα Κα
φάτου, τάχθηκε αναφανδόν με την πρόταση  
του Ενιαίου Φορέα. Θεωρούσαν ότι θα έπρεπε 
η νέα δομή να μην έχει υπάλληλο τάξη επιμε
λητών και βοηθών. Η αντίθετη άποψη υπο
στήριζε ότι αυτό ήταν δυνατόν να γίνει για τα 
νέα Πανεπιστήμια, που θα εξέλεγαν τους κα
θηγητές τους. Τα υπάρχοντα όμως έφεραν μια 
επιβάρυνση. Σε ιδιωτικές συνομιλίες, τα μέλη

0 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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Πανεπιστημιακού 
Ομίλου.
Φωτογραφικό αρχείο 
ΔΟΛ.

της ομάδας παραδέχονταν ότι στον Ενιαίο Φο
ρέα δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν όλα τα 
μέλη του ΕΔΠ αλλά μόνο όσα με αυστηρή α
ξιολόγηση θα εθεωρούντο ικανά. Απέφευγαν 
όμως να το δηλώνουν και δημόσια. Δύο από 
τους αντιλέγοντες, οι Γ. Βουδούρης και Κ. Κρι- 
μπάς, εφοβούντο ότι, αν υιοθετείτο η άποψη 
αυτή, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του ΕΔΠ θα γί
νονταν μέλη του Ενιαίου Φορέα, δηλαδή θα κα- 
θηγητοποιούνταν. Δεν θεωρούσαν πραγματι
στικό ότι θα αποπέμπονταν από το Πανεπι
στήμιο ούτε και σωστό. Αρθρογράφησαν μάλι
στα , υ π ο σ τη ρ ίζο ν τα ς  ότι υπάρχει μια 
συγκεκριμένη αποστολή την οποία οι βοηθοί 
επιτελούν, την οποία μπορεί να επιτελούν με 
επάρκεια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ήσαν 
και επαρκείς ως καθηγητές. Η ρήξη έγινε οξύ- 
τερη με την απειλή αποχωρήσεώς τους από τον 
Όμιλο, που πλειοψηφικά συνετάσσετο με την 
ομάδα Καφάτου. Στην περίπτωση αυτή ο Κ. Στε
φάνής έπαιξε κατευναστικό ρόλο και δεν ελή- 
φθησαν τελεσίδικες αποφάσεις.

Ο Όμιλος έπαυσε να λειτουργεί, όταν, με 
την εκλογική επιτυχία του ΠΑΣΟΚ, πολλά από 
τα προβεβλημένα μέλη του έπαυσαν να ασχο
λούνται με τα πανεπιστημιακά ζητήματα και α- 
νέλαβαν σημαντικές κυβερνητικές θέσεις.

Η συνεχής συγκρότηση 
επιτροπών -  επιτροπή 
Ταλιαδούρου -  Ο νόμος 815
Με την πρόφαση της μη αποδοχής του σχεδί
ου νόμου, η κυβέρνηση της Ν.Δ., η οποία δεν 
το υιοθετούσε προθύμως, συγκρότησε στο τέ
λος του 1976 μιαν άλλη επιτροπή με πρόεδρο 
τον Α. Ταλιαδούρο, υφυπουργό Παιδείας, ως 
πρόεδρό της, και μέλη τον Γ. Παντελίδη, κα
θηγητή ΕΜΠ, τους καθηγητές της Νομικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Κουμάντο, Α. Γεωρ- 
γιάδη, Μ. Σταθόπουλο, Κ. Ξυπολιά, Α. Ψαρού- 
δα-Μπενάκη, τον Ν. Παπαντωνίου, καθηγητή
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0 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

(1918-1999), 
υφυπουργός Παιδείας το 
1976-1978, επικεφαλής 

της επιτροπής που 
προχώρησε στο νόμο 
815 για την Παιδεία. 
Φωτογραφικό αρχείο 

ΔΟΛ.

Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
τον υφηγητή Ιατρικής Μ. Μπατρίνο και τον Κ. 
Παπαχρήστου, που είχε διατελέσει γενικός δι
ευθυντής Ανώτατης Εκπαιδεύσεως. Το σχέδιο 
της επιτροπής Ταλιαδούρου παρουσιάζεται 
στον Γ. Ράλλη, υπουργό Παιδείας, τον Ιούνιο
1977. Αναγνωρίζεται σε αυτό το σχέδιο ο Το
μέας ενώ η φοιτητική συμμετοχή περιορίζεται 
σε 15% του συνόλου των μελών των συλλογι
κών οργάνων. Προτείνεται επίσης ένα νέο συ
ντονιστικό όργανο, το Συμβούλιο Ανωτάτης Εκ- 
παιδεύσεως. Γενικά το νομοσχέδιο φαίνεται να 
ακολουθεί τα χνάρια του προηγουμένου αλλά 
επί το συντηρητικότερον.

Συγχρόνως, εκδίδονται προεδρικά δια
τάγματα, με τα οποία επιτρέπεται στους επι
μελητές που έχουν διδακτορικό δίπλωμα να δι
δάσκουν. Επίσης, προβλέπεται μια μικρή συμ
μετοχή φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 
ΑΕΙ.

Το ΕΔΠ πιέζει για τη θέσπιση Ενιαίου Φο
ρέα. Με μια μεγάλη απεργία, που διάρκεσε πά
νω από τρεις μήνες, τη γνωστή ως απεργία των 
100 ημερών (άρχισε στις 20 Φεβρουάριου 1978), 
απαιτεί τη δημιουργία του και τη μονιμότητα 
των θέσεών τους «ως δημόσιων λειτουργών», 
χαρακτηρισμό τον οποίο φέρονται να έχουν μό
νο οι καθηγητές στο Σύνταγμα του 1975. Στο 
σχέδιο Ταλιαδούρου προβλεπόταν η μονιμό
τητα μόνο για το 1/3 των επιμελητών με διδα
κτορικό που υπήρχαν ενώ οι 3. 000 περίπου 
βοηθοί θα παρέμεναν μόνον μέχρι του πέρα- 
τος της θητείας των. Η απεργία λήγει με την 
κατάθεση νομοσχεδίου, που εξασφαλίζει τη μο
νιμότητα των βοηθών. Οι καθηγητές αντιδρούν 
στη ρύθμιση αυτή. Το Σεπτέμβριο 1978 ψηφί
ζεται το νομοσχέδιο αυτό, είναι ο περίφημος 
νόμος 815 του 1978. Αυτός ο νόμος αποδεί
χθηκε αντισυνταγματικός και η κυβέρνηση α
ναγκάστηκε να ψηφίσει νέο νόμο, τον 853 του
1978. Με αυτούς τους νόμους καταργείται η 
βαθμίδα των βοηθών και αντ’ αυτών θεσπίζε
ται η πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών

με σχέση ιδιωτικού δικαίου και η δυνατότητα 
ετήσιας ανανέωσης της θητείας τους. Θεσπί
ζονται επίσης οι Τομείς, κάπως αποδυναμω
μένοι, ενώ το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης εξαιρούνται της δομής αυτής. Προφα
νώς γι’ αυτά προοιωνίζεται άλλη, πιο νεωτερι- 
κή δομή. Αλλά και τους αποδυναμωμένους Το
μείς ελάχιστα ιδρύματα έχουν τη διάθεση να α
ποδεχθούν. Οι καθηγητές, το ΕΔΠ και οι φοι
τητές, απο διαφορετικές πλευρές ο καθένας 
τους, καταπολεμούν το νόμο, του οποίου τελι
κά η εφαρμογή ατονεί.

Η  επιτροπή πρυτάνεων 
και το σχέδιο νόμου της Ν.Δ.
Η συνεχής και ογκούμενη αμφισβήτηση της υ- 
πάρχουσας δομής και η αναταραχή κορυφώ- 
θηκαντο 1979. Κατόπιν τούτου, ο Καραμανλής 
στις 3 Ιανουάριου 1980 καλεί τους πρυτάνεις 
σε σύσκεψη και συγκροτεί εξ αυτών επιτροπή 
για να ολοκληρώσουν μέχρι τις 15 Μαρτίου σχέ
διο προτάσεων για την Ανώτατη Παιδεία, στο 
οποίο θα συνέβαλαν όλοι οι φορείς. Η επιτρο
πή αυτή απαρτιζόταν από τους πρυτάνεις Φ. 
Μήτση (Παν. Αθηνών), Π. Θεοχάρη ( ΕΜΠ), Β. 
Πετρόπουλο (ΑΠΘ), Δ. Αθανασάτο (ΑΓΣΑ), Γ. 
Χιώτη (ΑΣΟΕΕ), Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκο- 
πούλου (Παντείου), Μ. Γεωργιάδη (ΑΒΣΠ), Α. 
Θεοδοσίου (Παν. Πατρών), Γ. Μπάνο (Παν. Ιω- 
αννίνων), Δ. Μαυρόγιαννη (Παν. Θράκης), X. 
Χατζηπροκοπίου (ΑΒΣΘ), Κ. Γραμματόπουλο 
(ΑΣΚΤ), και τους Μ. Μανούσακα πρόεδρο της 
Δ. Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, Α. Γεωργιάδη γε
νικό διευθυντή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και Ν. 
Γιάσογλου αναπληρωτή του. Μετά το θάνατό 
του, τον Γεωργιάδη αναπλήρωσε ο Α. Πανα- 
γιωτόπουλος ενώ τον Κ. Γραμματόπουλο ανα
πλήρωνε συχνά ο Δ. Κοκκινίδης και τον Π. Θε
οχάρη ο Γ. Παρισάκης. Ακολουθώντας τις προ
τροπές του Καραμανλή, η επιτροπή διευρύν- 
θηκε με εκπροσώ πους των υφηγητών (Θ. 
Παταργιά), του ΕΔΠ (Δ. Κλάδη, Κ. Γαβρόγλου, 
Α. Ρήγο, Δ. Δήμου), τέσσερις εκπροσώπους της 
ΕΦΕΕ, διοικητικών υπαλλήλων και παρασκευ
αστών. Ή ταν  προφανές ότι μια τόσο πολυ
πληθής και ετερόκλητη ομάδα δεν θα ήταν δυ
νατό να εργασθεί γρήγορα και αποτελεσματι
κά, γι’ αυτό συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας 
από τους καθηγητές Μ. Σταθόπουλο, Γ. Βέη, Δ. 
Μαρωνίτη, X. Προυκάκη, Δ. Καράγιωργα, Α. 
Ψαρούδα-Μπενάκη, δύο μέλη της ΕΦΕΕ, τον 
Γ. Καλαντζόπουλο, από τους εντεταλμένους υ
φηγητές, τους Δ. Κλάδη και Κ. Γαβρόγλου από 
το ΕΔΠ, δυο διοικητικούς και έναν παρασκευ
αστή. Παρά τις διαφωνίες, στις τελικές συνε
δριάσεις, η ομάδα εργασίας παρήγαγε εποι
κοδομητικό υλικό και η επιτροπή πρυτάνεων 
με την επιμονή του Φ. Μήτση παρέδωσε ένα150
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σχέδιο νόμου στο τέλος Ιουλίου 1980, σχέδιο 
που αποστέλλεται τον Οκτώβριο του ίδιου έ
τους στις Σχολές για τη διατύπωση γνώμης.

Τον ίδιο μήνα ξεσπά μια μεγάλη απεργία 
των φοιτητών του ΕΜΠ, που διαμαρτύρονται 
για την επιβολή των εξαμήνων και τα εξετα
στικά προβλήματα που τους δημιουργούν. Η 
απεργία παρατείνεται, με αποτέλεσμα την α
πώλεια της φοίτησης του εξαμήνου. Η κυβέρ
νηση πιέζει τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου να 
προβεί σε συμβιβαστική λύση ώστε να μην χα
θεί το εξάμηνο, η Σύγκλητος όμως ανθίσταται. 
Ο υπουργός Παιδείας επισκέπτεται και ενη
μερώνει τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ γι’ αυτό το θέ
μα ζητώντας συγχρόνως τη βοήθειά του. Μέ
σα σε αυτή τη συγκυρία εκπονείται το τελικό 
κείμενο του νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, 
που το καταθέτει στη Βουλή, έχοντας τη βε
βαιότητα ότι δεν προλαβαίνει να ψηφιστεί. 
Όντως, στις 2 Ιουλίου 1981, το νομοσχέδιο συ- 
ζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή αλ
λά δεν οδεύει προς την Ολομέλεια. Η Βουλή 
τερματίζει το βίο της, κλείνει για τις βουλευτι
κές εκλογές.

Τα τρία κείμενα, της ομάδας εργασίας, της 
επιτροπής πρυτάνεων και του Υπουργείου δια
φέρουν ελαφρά μεταξύ τους· από κειμένου σε 
κείμενο παρουσιάζουν μια διολίσθηση προς το 
συντηρητικότερο. Και τα τρία αναγνωρίζουν 
τις βαθμίδες των τακτικών, των εκτάκτων κα
θηγητών, στις οποίες προστίθεται τώρα και ε
κείνη των λεκτόρων, προοριζόμενη για τους ε
πιμελητές. Οι βοηθοί παραμένουν. Διατάξεις 
που ενδεχομένως θα ευνοούσαν τον Ενιαίο Φο
ρέα διαδοχικά αποδυναμώνονται. Η φοιτητική 
συμμετοχή ανέρχεται στο 20% στα δύο πρώτα 
σχέδια, στο 15% στο νομοσχέδιο του Υπουρ
γείου. Εδώ θα έπρεπε να σημειωθεί ότι στις 
προτάσεις για την Ανώτατη Παιδεία του ΚΚΕ 
το ποσοστό της φοιτητικής συμμετοχής ανερ
χόταν σε 30% ενώ σε εκείνες του ΠΑΣΟΚ σε 
μεγαλύτερο ποσοστό, συνδυαζόμενο με μι
κρότερο ποσοστό καθηγητών (στους διδάσκο
ντες, που ήσαν οι καθηγητές και οι επιμελητές 
-  αυτοί οι τελευταίοι διπλάσιοι των καθηγητών 
-, προσετίθετο αριθμός φοιτητών ίσος προς τα 
3/4 του συνόλου τους καθώς και ένα άλλο 1/4 
για το «επιστημονικό προσωπικό», δηλαδή τε
λικά ποσοστά 16,5% καθηγητών και 37,5% φοι
τητών). Το σημαντικό είναι ότι, παρά την αντί
δραση πολλών καθηγητών και της πλειονότη
τας των Σχολών, στο νομοσχέδιο διατηρείται ο 
Τομέας ως βασική πανεπιστημιακή μονάδα.

Ο νόμος 1268 του 1982
Με την εκλογική επιτυχία του ΠΑΣΟΚ, ο Γ. Λιά- 
νης, υφυπουργός Παιδείας, μαζί με τους συμ
βούλους του (τους Δ. Ρόκο, γενικό γραμματέα,

Δ. Κλάδη, Δ. Μαυράκη και I. Πανούση) καταρ
τίζει το Νόμο-Πλαίσιο, που θα ψηφισθεί και θα 
εφαρμοσθεί. Γι’ αυτό το νόμο, σε άρθρο του στις 
19 Απριλίου 1987, γράφει ο Φ. Κακριδής, μέλος 
του Πανεπιστημιακού Ομίλου: «Ο νόμος αυτός, 
γραμμένος βιαστικά μέσα στον πρώτο ενθου
σιασμό και στην παραζάλη, δεν περιορίστηκε 
στις απαραίτητες αλλαγές και στους νεωτερι
σμούς που είχαν από καιρό ωριμάσει. Ορμητι

κοί οι συντάκτες του προ- 
χώρησαν να καταργή
σουν σεβαστούς θεσμούς 
και δοκιμασμένες διαδι
κασίες και στη θέση τους 
όρισαν άλλους, αμελέ
τητους, συχνά ανεφάρ
μοστους και ανεδαφι
κούς, αν όχι άδικους. 
Έτσι, η πανεπιστημια
κή τάξη πέρασε απότο
μα από τη συντηρητική 

άπνοια στη ριζοσπαστική θύελλα, καθώς μαζί 
με τα δεσμά χάθηκαν και πολλοί οδηγοί και ο 
έλεγχος της πορείας».

Η αλήθεια είναι ότι, σε προσχέδια του νό
μου που κυκλοφόρησε, αντιτάχθηκε σε ορι
σμένα σημεία ο Όμιλος. Επιτροπή του, που συ
νάντησε τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπαν- 
δρέου, τα επισήμανε σε αυτόν: «Δεν μπορεί κα
θηγητής να εκλέγεται από 5 μόνο καθηγητές, 
ας γίνουν 9 ή 11» παρατήρησε ο Νεγρεπόντης. 
«Έχετε δίκιο», αντέτεινε ο Παπανδρέου,« αν ε
γώ τον έγραφα, θα τον έγραφα αλλιώς»!

Ο νόμος προβλέπει δύο ανώτερα συντονι
στικά όργανα, την Εθνική Ακαδημία Γραμμά
των και Επιστημών (ΕΑΓΕ) και το Εθνικό Συμ
βούλιο Ανώτατης Παιδείας (ΕΣΑΠ). Η πρώτη 
απαρτίζεται μόνο από εξέχοντες καθηγητές, με 
θητεία 5 ετών μη ανανεούμενη και των οποί-

«Η πανεπιστη
μιακή τάξη 
πέρασε από
τομα από τη 
συντηρητική 
άπνοια στη 
ριζοσπαστική 
θύελλα»

Η ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ίου Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Φωτογραφικό αρχείο 

ΔΟΛ.
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Η ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

των φοιτητών στα 
όργανα διοίκησης των 
ΑΕΙ προκάλεσε έντονες 

αντιδράσεις στους 
χώρους των καθηγητών. 

Φωτογραφικό αρχείο 
ΔΟΛ.

ων ο τρόπος εκλογής έμεινε ακαθόριστος, προ- 
κειμένου να διευκρινιστεί με προεδρικό διά
ταγμα. Θα αποτελούσε συμβουλευτικό όργανο 
τπς κυβερνήσεως στα θέματα Ανωτάτης Παι
δείας (ουδέποτε πραγματοποιήθηκε η σύστα
ση και λειτουργία του).

Αντιθέτως, το ΕΣΑΠ ήταν όργανο πολυμε
λές, αποτελούμενο από εκπροσώπους υπουρ
γών, του προέδρου της ΕΑΓΕ, τους πρύτανεις 
όλων των ΑΕΙ, εκπροσώπους της ΕΦΕΕ, των 
κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ο
μοσπονδιών, των επιστημονικών εταιρειών, 
των επιμελητηρίων, των δευτεροβαθμίων συν
δικαλιστικών οργάνων, όργανο που θα αριθ
μούσε εκείνη την χρονική περίοδο έναν αριθ
μό μεταξύ 40 και 50 ατόμων. Το ΕΣΑΠ θα ει- 
σηγείτο στην κυβέρνηση την ίδρυση, την κα
τάργηση, τη συγχώνευση ΑΕΙ, την κατανομή 
των πιστώσεων, τις βασικές κατευθύνσεις της 
έρευνας, τις μετεγγραφές φοιτητών και τα θέ
ματα διαρκούς εκπαίδευσης.

Τα ΑΕΙ θα αποτελούνταν από Σχολές, ε
κείνες από Τμήματα και αυτά από Τομείς. Η 
Έδρα καταργούνταν. Οι βαθμίδες του διδακτι
κού και ερευνητικού προσωπικού, ΔΕΠ, θα ή- 
σαν 4: του καθηγητή, του αναπληρωτή καθη
γητή (και οι δύο με μονιμότητα), του επίκου
ρου καθηγητή και του λέκτορα (οι τελευταίες 
χωρίς μονιμότητα). Οι τακτικοί καθηγητές, οι 
έκτακτοι μόνιμοι και οι έκτακτοι με τριετή θη
τεία θα καθίσταντο πρωτοβάθμιοι καθηγητές, 
οι έκτακτοι εντεταλμένοι καθηγητές χωρίς έ
δρα θα εγίνοντο αναπληρωτές καθηγητές, οι 
εντεταλμένοι υφηγητές θα καθίσταντο επί
κουροι καθηγητές και όσοι επιμελητές ή βοη
θοί ήσαν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα

εγίνοντο λέκτορες (πρόκειται για την ένταξη 
των λεκτόρων, της οποίας αμφισβητήθηκε η 
συνταγματικότητα). Με μεταβατικές διατάξεις 
εδίδετο σε όσους βοηθούς και επιμελητές ε- 
στερούντο διδακτορικού μία τετραετία για να 
το αποκτήσουν, ώστε και εκείνοι να ενταχθούν 
στο ΔΕΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, μετατάσσο
νταν σε άλλες μόνιμες θέσεις του δημοσίου ή 
σε άλλες κατηγορίες προσωπικού των ΑΕΙ, οι 
οποίες επίσης προβλέπονταν στο νόμο.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις συνε
λεύσεις των συλλογικών οργάνων. Στο Τμήμα 

η συμμετοχή των φοι
τητών ισούται με εκείνη 
του ΔΕΠ ενώ προστίθε
νται ακόμη οι μεταπτυ
χιακοί υπότροφοι (ΕΜΥ) 
ίσοι προς το 15% των με
λών του ΔΕΠ. Έτσι, εν 
ανυπαρξία ΕΜΥ, η συμ
μετοχή των φοιτητών α
νερχόταν σε ποσοστό ί
σο με εκείνο του ΔΕΠ, 
του συνόλου των διδα

σκόντων, όχι των καθηγητών που θα αποτε
λούσαν ένα μέρος του, ενώ σε περίπτωση λει
τουργίας μεταπτυχιακών και παρουσίας ΕΜΥ, 
οι φοιτητές θα αποτελούσαν το 55,5% και οι 
καθηγητές 46,5% της συνελεύσεως. Τα πράγ
ματα όμως στις πρυτανικές εκλογές ήσαν χει
ρότερα. Όχι μόνον και άλλες ομάδες αντιπρο
σωπεύονταν στο εκλεκτορικό σώμα (διοικητι
κοί, παρασκευαστές κ. ά.) αλλά οι φοιτητές εί
χαν αναπληρωματικούς, που ψήφιζαν όταν τα 
τακτικά μέλη τους εκωλύοντο ενώ οι καθηγη
τές και λέκτορες που απούσιαζαν, ως ασθενείς 
ή με εκπαιδευτικές άδειες ή για άλλους λόγους, 
εστερούντο αναπληρωματικών. Έτσι, η εκλο
γή, σε μεγάλο βαθμό, εξηρτάτο από τους φοι
τητές, που ορίζονταν από τις κομματικές τους 
παρατάξεις με ποσοστώσεις αντίστοιχες των 
ψήφων των κομματικών παρατάξεων στις φοι
τητικές εκλογές και ανεξάρτητα από το συνο
λικό αριθμό των φοιτητών που ψήφισαν στις 
φοιτητικές αυτές εκλογές. Στη συνέλευση του 
Τομέα, η συμμετοχή των φοιτητών ανερχόταν 
σε δύο προπτυχιακούς και ένα μεταπτυχιακό, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του ΔΕΠ 
του Τομέα.

Με το νόμο 1268 επιβαλλόταν επιτέλους η 
νέα δομή, του Τομέα, αλλά με τέτοιο τρόπο, που 
δεν θα την αναγνώριζαν εκείνοι που πριν από 
15 χρόνια είχαν πρωτοστατήσει για τη θέσπι
σή της. Η θέσπιση αυτή άργησε, εν τω μεταξύ 
οι καθηγητές, θέλοντας να διατηρήσουν την 
παντοδυναμία τους, δημιούργησαν ένα διο
γκωμένο βοηθητικό προσωπικό ετερογενούς 
επιστημονικής ποιότητος, του οποίου η τύχη

Σύμφωνα με 
το νόμο 1268, 
ία ΑΕΙ αποιε- 
λουνταν από 
Σχολές, εκεί
νες από Τμή
ματα και αυτά 
από Τομείς
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καθορίστηκε με την ουσιαστική ενσωμάτωσή 
του στην ομάδα των διδασκόντων. Συγχρόνως, 
τα πρωτοφανή ποσοστά συμμετοχής των φοι
τητών έδωσαν ένα διαφορετικό χαρακτήρα στη 
μεταβολή της δομής των ΑΕΙ.

«Τα μετά την Άλωσιν»  -  

Οι αντιδράσεις των καθηγητών
Ο δάνειος τίτλος, από το ιστορικό έργο του Α
θανάσιου Κομνη νού-Υψ ηλάντη, χαρακτηρίζει 
τα γεγονότα της δεκαετίας που ακολούθησε τη 
δημοσίευση του Νόμου-Πλαισίου. Η δημοσί
ευσή του ξεσήκωσε από μεριάς μεγάλης μερί- 
δος καθηγητών σφοδρές αντιδράσεις. Υπήρξε 
η πρόθεση με νόμιμες μεθόδους, δικαστικές, 
να αποτραπεί η εφαρμογή του, διότι αντέβαι- 
νε και προς τις αξιοκρατικές τους αντιλήψεις 
και με την ισχυρότατη φοιτητική συμμετοχή 
καθιέρωνε καθεστώς απαράδεκτο για μια ομα
λή παιδευτική λειτουργία. Παρέδιδε πλήρως τα 
ΑΕΙ στους φοιτητές, δηλαδή σε άτομα άπειρα 
και στερούμενα κριτηρίων για να αποφασίσουν 
θέματα έρευνας και εκπαίδευσης. Ένας από 
τους καθηγητές υπέρμαχους του Τμήματος πα
ρατηρεί ότι «από το “Πανεπιστήμιο των καθη
γητών” πέσαμε στο “Πανεπιστήμιο των φοι
τητών και των βοηθών”, δικτατορία της με
τριότητας αντί αξίας, στην εξάρτηση των δι
δασκόντων από τους διδασκομένους».

Οι ίδιοι οι φοιτητές έρχονται να επιβεβαι
ώσουν τους φόβους αυτούς. Συνεδριάσεις για 
την εκλογή καθηγητών διαλύονται από τους 
φοιτητές, όταν οι υποψήφιοι δεν είναι της α- 
ρεσκείας τους. Συγχρόνως, οι φοιτητές δημι
ουργούν και άλλα έκτροπα. Ο νόμος όμως ε
φαρμόζεται σε 60 από τα συνολικά 68 Τμήμα
τα.

Οι Ενώσεις των Καθηγητών, που δημι- 
ουργήθηκαν (κατά ίδρυμα και σε πανελλήνια 
ομοσπονδία, την ΠΟΚΑΕΙ, Πανελλήνια Οργά
νωση Καθηγητών ΑΕΙ) καθώς και μεμονωμένοι 
καθηγητές προσφεύγουν, το χειμώνα του 1983, 
στο Συμβούλιο της Επικράτειας ζητώντας την 
ακύρωση διαδικασιών ως αντισυνταγματικών. 
Μεταξύ των συνηγόρων τους είναι και ο Φαί
δων Βεγλερής, καθηγητής της Νομικής στο Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, που απολύθηκε από τη 
χούντα για πολιτικούς λόγους, δηλαδή φυσιο
γνωμία εγνωσμένων δημοκρατικών φρονημά
των. Τον Οκτώβριο του 1983, η κυβέρνηση Α. 
Παπανδρέου με την κατάθεση τροπολογιών 
προσπαθεί να μεταβάλει τις διατάξεις του νό
μου ορίζοντας στα Πανεπιστήμια διοικητικά 
συμβούλια, στα οποία θα λαμβάνονται οι απο
φάσεις και στα οποία θα συμμετέχουν οι κα
θηγητές ενώ οι Συνελεύσεις των Τμημάτων με 
την ισχυρή φοιτητική συμμετοχή θα καθίστα
ντο διακοσμητικές. Με την κατακραυγή από

μέρους των φοιτητών που ακολουθεί, αποσύ- 
ρονται οι τροπολογίες αλλά παραιτείται ο γε
νικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Δ. 
Ρόκος, έκτακτος καθηγητής στην Πολυτεχνική 
σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον 
Ρόκο αντικαθιστά ο καθηγητής της Νομικής Κ. 
Μπέης.

Οι φοιτητές απεργούν και καταλαμβάνουν 
επί τριήμερο Σχολή στη Θεσσαλονίκη ενώ στο 
ΕΜΠ ματαιώνεται συνεδρίαση της Συγκλήτου. 
Η πολιτικοποίηση των φοιτητών έχει και έναν 
έντονο συνδικαλιστικό χαρακτήρα, οι περισ
σότεροι παύουν να παρακολουθούν τις παρα
δόσεις μαθημάτων.

Το Φεβρουάριο του 1984, το Γ' Τμήμα του 
Συμβουλίου Επικράτειας θεωρεί το νόμο αντι
συνταγματικό σε ορισμένα σημεία του και πα
ραπέμπει το θέμα στην ολομέλεια. Τα φοιτητι
κά έκτροπα εξακολουθούν, με κάψιμο γραφεί
ου καθηγητή στο ΑΠΘ. Σαράντα πρώην πρυ- 
τάνεις πιέζουν για να θεωρηθεί αντισυνταγματικός 
ο νόμος, καθώς επίσης και 187 καθηγητές. Οι 
Ενώσεις των Καθηγητών διοργανώνουν συνέ
δρια (το πρώτο το Μάιο 1982, το τρίτο τον Α 
πρίλιο του 1984) ενώ στις 15 Απριλίου τερμα
τίζεται η συζήτηση στην ολομέλεια του Συμβου
λίου της Επικράτειας.

Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, διαβλέποντας 
μιαν αρνητική απόφαση, μεθοδεύει προσφυγή 
στον Άρειο Πάγο. Όντως, βοηθοί στους οποί
ους επέβαλε πρόσθετη εργασία πρόεδρος Τμή
ματος προσφεύγουν, το Μάιο 1984, αμφισβη
τώντας την εκλογή του. Μια προσφυγή που εμ
φανίζεται ως εργασιακή διαφορά. Στις 26 Ιου
νίου 1984, ο Άρειος Πάγος αποφαίνεται ότι 
καλώς έχει η εκλογή του προέδρου του εν λό
γω Τμήματος, άρα ο Νόμος-Πλαίσιο είναι συ
νταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικράτειας, 
αργοπορημένο ως προς τον Άρειο Πάγο, εκδί
δει τη δική του απόφαση στις 29 Ιουνίου 1984. 
Αποφεύγει να αποφανθεί σε ζητήματα που ή-

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

Φωτογραφικό αρχείο 
ΔΟΛ.
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Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Φωτογραφικό αρχείο 
ΔΟΛ.

δη έθιξε ο Άρειος Πάγος και, κρίνοντας άλλα 
θέματα της προσφυγής, θεωρεί το νόμο αντι
συνταγματικό ως προς τους λέκτορες, που δεν 
πρέπει να εξισώνονται με τους καθηγητές ά- 
νευ εκλογής και αυτομάτως, όπως προέβλεπε 
η ένταξή τους, ενώ συγχρόνως περιορίζει τη 
φοιτητική συμμετοχή σε όσα θέματα οι φοιτη
τές μπορούν να κρίνουν. Επίσης, θεωρεί μη νό
μιμη τη συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων στις 
συνελεύσεις και στα εκλεκτορικά σώματα ε
κλογής πρυτάνεων. Μετά την ακύρωση των ε
κλογών των πρυτάνεων (Δ. Φατούρου στο ΑΠΘ, 
Σταύρου Σαββίδη στη Θράκη, Γ. Βουδούρη στο 
ΕΜΠ, Μ. Σταθόπουλου στην Αθήνα) επανε
κλέγονται οι ίδιοι ως προσωρινοί από τις Συ
γκλήτους των, πράξη που και εκείνη θεωρή
θηκε παράνομη από τις Ενώσεις των Καθηγη
τών. Την απόφαση του ΣτΕ ακολουθούν δη
λώσεις του υπουργού Παιδείας Α. Κακλαμάνη 
και του αρχηγού της Ν. Δημοκρατίας Κ. Μη- 
τσοτάκη ενώ το ΕΣΑΠ βρίσκει το νόμο συ
νταγματικό! Η Ν.Δ. θεωρεί παράνομη τη σύν
θεση του ΕΣΑΠ και αποχωρεί από αυτό.

Στη Θεσσαλονίκη γίνονται επεισόδια, φοι
τητές αρπάζουν από τα χέρια τεσσάρων λε
κτόρων κόλλες των εξετάσεων, που, ως εκ τού
του, ακυρώνονται.

Στις 7 Ιουλίου 1984, ο υπουργός Δικαιο
σύνης Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης προ
σφεύγει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για να 
λυθεί η αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων του 
Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επι
κράτειας. Εισηγητής στο Ανώτατο Ειδικό Δι
καστήριο ορίζεται ο καθηγητής Γ. Σχινάς. Την 
εξαίρεσή του ζητεί η Ν. Δ. Ο ίδιος ζητεί την αυ
τοεξαίρεσή του, τελικά όμως παραμένει.

Ο Νόμος-Πλαίσιο προβλέπει τη δυνατό
τητα αποχωρήσεως καθηγητών από την ενερ
γό υπηρεσία τη αιτήσει των και τους προσφέ

ρει πλασματικά χρόνια υπηρεσίας για τη συ- 
νταξιοδότησή τους. Η προσφορά έγινε με την 
ελπίδα της απαλλαγής αντιφρονούντων. Όμως, 
τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι ακριβώς. 
Πολλοί αξιόλογοι καθηγητές επωφελούνται για 
να επιτύχουν μια πρόωρη συνταξιοδότηση. Σε 
σύνολο 934 καθηγητών όλων των ΑΕΙ αποχω
ρούν περίπου 90 κατ’ αυτό τον τρόπο. Το ΠΑ- 
ΣΟΚ ισχυρίζεται ότι με ανάλογη διάταξη του 
νόμου 815 αποχώρησαν 800 πανεπιστημιακά 
στελέχη, βοηθοί και επιμελητές.

Ζητείται η εξαίρεση του προέδρου του Α
ρείου Πάγου Γ. Κώνστα από τη σύνθεση του Α- 
νωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Ο Δικηγορικός 
Σύλλογος αποφαίνεται ότι ο Κώνστας πρέπει 

να απόσχει. Ο Σχινάς πα
ρουσιάζει την εισήγησή 
του το Νοέμβριο του 1984 
αλλά η εκδίκαση ανα 
βάλλεται για το Γενάρη 
του 1985. Η αναβολή ο
φείλεται τόσο σε επει
σόδια (διώκεται ποινικά 
δικηγόρος για τη σ υ 
μπεριφορά του), όσο και 
σε ασθένεια μέλους του 
Ειδικού Δικαστηρίου. 

Όλα αυτά δείχνουν την ένταση που επικρατεί 
και τις σπασμωδικές κινήσεις και των δύο πλευ
ρών ενώ η δικαστική αρχή αναβάλλει διαρκώς 
τη λήψη των αποφάσεων.

Τελικά, στις 16 Ιανουάριου 1985, συνε
δριάζει το δικαστικό σώμα. Επί τρίωρο παρου
σιάζονται αλλεπάλληλες και συνεχείς ενστά
σεις εξαιρέσεως. Τελικά, επιτυγχάνεται μια σύν
θεση με την εξαίρεση των τριών πρώτων που 
ζήτησαν την αυτοεξαίρεσή τους και αναβάλ
λεται η συνεδρία του Ανωτάτου Ειδικού Δικα
στηρίου για το τέλος Μαρτίου. Τελικά, στις 3

Τα πολιτικά 
κόμματα 
αποκτούν, 
λίγο πολύ, 
μονίμους 
εκπροσώπους 
μέσα στα 
Πανεπιστήμια
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Μαΐου 1985, εκδίδεται η απόφασή του, με την 
οποία, χωρίς αναδρομική ισχύ, κηρύσσεται α
ντισυνταγματική η διάταξη που προβλέπει την 
ισότιμη συμμετοχή των λεκτόρων με τους κα
θηγητές των τριών βαθμιδών.

Η κυβέρνηση με τροπολογίες επικυρώνει 
σε νέο νόμο τις εκλογές των πρυτάνεων ενώ με 
άλλες τροπολογίες, σε άσχετο νομοσχέδιο, ρυθ
μίζει την επανένταξη των λεκτόρων στη βαθ
μίδα τους, ένταξη που είχε ακυρωθεί. Επίσης, 
«ρυθμίζονται» οι αντισυνταγματικότητες που 
έχουν δικαστικά επιβεβαιωθεί. Έτσι σταματά 
και η απεργία του ΕΔΠ με αίτημα την επανέ
νταξη των λεκτόρων. Σε δευτεροβάθμιες κρί
σεις λεκτόρων, που δεν είχαν προταθεί, σε σύ
νολο 706 κρινομένων εγκρίνεται η ένταξη 656, 
δηλαδή του 93%. Στη Φιλοσοφική Αθηνών, η 
επανάκριση γίνεται υπό συνθήκες περιπετει
ώδεις. Οι φοιτητές παρακολουθούν, ως μη ώ- 
φειλαν, την συνεδρία, που δεν μπορεί έτσι να 
πραγματοποιηθεί. Ό ταν οι καθηγητές συνε
δριάζουν σε άλλο χώρο χωρίς τους φοιτητές, ε
κείνοι τους ανακαλύπτουν, σπάζουν την πόρ
τα και εισέρχονται. Αλλά και η επανάκριση δεν 
έγινε αβρόχοις ποσί. Αρχικά, οι καθηγητές δεν 
την ενέκριναν, ένας από αυτούς, ο Λ. Ρεσβά- 
νης, παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό, διότι διέ
λυσε συνεδρίαση (αρνήθηκε να εξέλθει, όταν 
ζητήθηκε η εξαίρεσή του, ισχυριζόμενος ότι 
και άλλος συνάδελφος, του οποίου επίσης ζη
τήθηκε η εξαίρεση, δεν είχε αποχωρήσει). Αν 
δίδονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι για 
να δειχθεί ότι και ο νόμος ήταν πρόχειρα συ
ντεταγμένος και η αντίδραση των καθηγητών 
ισχυρή και εμπόδιζε την εφαρμογή του. Αλλω
στε, νέες προσφυγές κατατέθπκαν στο Συμ
βούλιο της Επικράτειας για την επανένταξη των 
λεκτόρων, τους οποίους ο αρχικός νόμος από 
βοηθούς ενέτασσε στους λέκτορες χωρίς να 
προηγηθεί κρίση αλλά βάσει των τυπικών τους 
προσόντων.

Το Γενάρη του 1986, διενεργούνται πάλι οι 
πρυτανικές εκλογές και εκλέγονται οι ίδιοι πρυ- 
τάνεις, οι οποίοι ήσαν σε μεγάλο βαθμό αρε
στοί και στην κυβέρνηση.

«Τα μετά την Άλωσιν» -  
Φοιτητικό κίνημα- κομματισμός- 
συντεχνιακά φαινόμενα
Μετά τη δημοσίευση του Νόμου-Πλαισίου διαρ
κείς φοιτητικές εκδηλώσεις διολισθαίνουν α
πό την πολιτικοποίηση προς μια μικροκομμα- 
τικοποίηση, τάση που ήδη προύπήρχε αλλά 
που εμφανίστηκε εντονότερα. Τα πολιτικά κόμ
ματα αποκτούν λίγο πολύ μονίμους εκπροσώ
πους μέσα στα πανεπιστήμια, οι οποίοι δρούν 
ακολουθώντας αποκλειστικά κομματικά κρι- 

I τήρια. Συγχρόνως, παρατηρείται μια δεύτερη

τάση εντονότερη, που υποκαθιστά την κομμα
τικοποίηση, η συντεχνιακή τάση. Η τακτική, 
δηλαδή, της διεκδίκησης φοιτητικών αιτημά
των ειδικά αντι-αξιοκρατικών, όπως εξεταστι
κών διευκολύνσεων (ανάγνωθι: χαλαροτέρων 
κριτηρίων). Οι φοιτητές έχουν συνειδητοποι
ήσει ότι αποτελούν δύναμη, στην οποία κανείς 
δεν σκοπεύει να αντιπαρατεθεί, κόμματα, κα
θηγητές πλην εξαιρέσεων, υπουργοί. Κατά το 
δοκούν, εκβιάζουν καθηγητές, οι οποίοι δεν 
συναινούν στα αιτήματά τους, καταγγέλλοντάς 
τους ως «φασίστες» ενώ πολλοί καθπγητές, οι 
οποίοι δεν ήσαν άψογοι στη συμπεριφορά τους 
κατά τη δικτατορία, διέφυγαν την καταγγελία 
υποκύπτοντας πρόθυμα στα φοιτητικά κελεύ- 
σματα, εξεταστικά αιτήματα και άλλα. Το άσυ
λο διευκολύνει την κατάσταση, ώστε ο ακαδη
μαϊκός χώρος να αποτελεί πεδίο, όπου οι κομ
ματικοί φοιτητικοί σύλλογοι και οι ομάδες των 
αναρχικών έχουν την απόλυτη κυριαρχία. Κα
ταλήψεις κτιρίων ή μεμονωμένων εργαστηρίων 
και γραφείων, καταστροφές υλικού, παρεμπό- 
διση συνελεύσεων ΔΕΠ και παρεμπόδιση ε
κλογών καθηγητών, όταν οι υποψήφιοι δεν εί
ναι της αρεσκείας τους, αποτέλεσαν συνήθεις 
πρακτικές. Ακόμη και όταν στις εξετάσεις α 
κυρώθηκε η βαθμολογία ορισμένων φοιτητών, 
επειδή πιάστηκαν να αντιγράφουν, διαμαρτυ- 
ρήθηκαν και με απεργία απαίτησαν «το δικαί
ωμα της αντιγραφής». Η ρύπανση των πανεπι
στημιακών χώρων υπερέβη κάθε προηγούμε
νο όριο. Η αλήθεια είναι όμως ότι, με την εξαί
ρεση ενός ή δύο, πάντως ελάχιστων επεισοδίων, 
δεν υπήρξαν κρούσματα σωματικής βιαιοπρα
γίας κατά καθηγητών. Πολλές φορές (όχι πά
ντα) οι υπαίτιοι βιαιοπραγιών ήσαν μικρές ο
μάδες αναρχικών, τις οποίες προσπάθησαν με 
επιτυχία να τιθασεύσουν οι πιο έμπειρες και 
καλύτερα οργανωμένες κομματικές νεολαίες, 
κυρίως των κομμουνιστικών κομμάτων. Δια
μαρτυρίες για τα συμβαίνοντα δεν εκφράζουν 
μόνο πια οι αντιφρονούντες «συντηρητικοί» κα
θηγητές αλλά και εκείνοι που στηρίζουν το Νό- 
μο-Πλαίσιο και τα μέλη του Πανεπιστημιακού

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ.

Στη φωτογραφία, η 
είσοδος της Πρυτανείας 
του ΑΠΘ σε περίοδο 
κατάληψης, το Νοέμβριο 
του 2003.
Φωτογραφικό αρχείο 
ΔΟΛ.
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Ομίλου. «Η  συντεχνιακή αντίληψη του ΕΔΠ 
(βοηθών και επιμελητών), που τόσο στηλίτευ- 
σε ο μακαρίτης Σ. Καράγιωργας (είχε πεθάνει 
τον Αύγουστο του 1985) και ο πολιτικός μι- 
κροκομματισμός δημιούργησαν αντιακαδη- 
μάΐκή ατμόσφαιρα αναξιοκρατικών διεκδική
σεων, τις οποίες πολλές φορές ανέχθηκε (από 
αδράνεια, από φόβο, από αδιαφορία ή και από 
συμφέρον) το σύνολο σχεδόν της ακαδημαϊκής 
κοινότητας», γράφει ένα μέλος του Πανεπι
στημιακού Ομίλου και μέλος της πρώτης επι
τροπής σύνταξης του Νόμου-Πλαισίου. Ο Στέ
λιος Νεγρεπόντης, άλλο επιφανές μέλος του 
Ομίλου και εκλεγμένος αντιπρύτανης του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, υπολογίζει ότι με τις κι
νητοποιήσεις, τις συνελεύσεις κ,λπ. χάνεται το 
1/3 των ωρών διδασκαλίας. Ο Γρ. Σηφάκης σε 
σειρά άρθρων του, προβαίνει στη διάγνωση ό
τι ο κομματισμός και η συντεχνιακή αντίληψη 
αποτελούν τις αιτίες της κρίσης στα ΑΕΙ. Ακό
μη και ο συντάκτης του Νόμου-Πλαισίου, ο Γ. 
Λιάνης, προβαίνει σε αυτοκριτική. Σε άρθρο 
του της 1 Οκτωβρίου 1989, γράφει ότι ο Νόμος- 
Πλαίσιο απέτυχε, επειδή δεν συγκρούστηκε με 
τη συντεχνιακή αντίληψη (αδυναμίες που εν
σωματώθηκαν στο κείμενο του νόμου με μορ
φή δημοκρατικών υπερβολών), ότι γρήγορα η 
κυβέρνηση άφησε το δρόμο της αξιοκρατικής 
εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού και υπέ
κυψε στον πειρασμό καταστρατήγησής του με 
παρεμβάσεις για παράτυπη προαγωγή δικών 
της στελεχών ενώ με το μεταγενέστερο νόμο 
1404/1983 αναιρέθηκε το Τμήμα και όλες σχε
δόν οι αρμοδιότητές του περιήλθαν στην ισχυρά 
διαβρωμένη από τον κομματισμό Πρυτανεία. 
Όντως, η εκλογή στο πρυτανικό αξίωμα, με την 
ισχυρή φοιτητική συμμετοχή, εξηρτάτο από την 
υποστήριξη ενός ή δύο κομμάτων, τότε συνή
θως του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Επισημαίνει, ε
πίσης, ότι συνάντησε αντίδραση ο θεσμός του 
μεταπτυχιακού καθηγητή (που θα ξεχώριζε, θα 
ήταν ανώτερος του προπτυχιακού) και από το 
ΕΔΠ και από το ΚΚΕ, γι’ αυτό και ο θεσμός αυ
τός, που κατά τους εισηγητές του θα βοηθού
σε την αξιοκρατική διαφοροποίηση των καθη
γητών, καταργήθηκε το 1985. Επίσης, ο Λιάνης 
ισχυρίσθηκε ότι κατόπιν πιέσεων δεν έγινε τε
λικά η Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών, η 
οποία θα διαδραμάτιζε συντονιστικό ρόλο. Με 
τις συμβιβαστικές διαδικασίες δεν έμεινε ούτε 
ένας επιμελητής, ο οποίος να μην προαχθεί σε 
καθηγητή. Τα κόμματα της Αριστερός κατηύ- 
θυναν το φοιτητή όχι στην υπεράσπιση του Νό- 
μου-Πλαισίου αλλά στη διεκδίκηση προνομίων 
για τους αμελείς φοιτητές. Αποτέλεσμα τούτου 
ήταν το πρωτοφανές σύνθημα «Κάτω η εντα
τικοποίηση των σπουδών». Έτσι τελειώνει το 
άρθρο του ο Λιάνης.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΥΛΟΥ

των πανεπιστημιακών 
χώρων θεωρείται από την 
αστυνομία, αλλά και μέλη 

της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, ότι ευνοεί 

την μετατροπή των 
πανεπιστημίων σε 

καταφύγιο και εφαλτήριο 
επιδρομών για αντι- 

εξουσιαστικές ομάδες.
Στη φωτογραφία, 

δυνάμεις των ΜΑΤ έξω 
από τον περίβολο του 

ΑΠΘ, στη διάρκεια 
επεισοδίων μετά την 

πορεία της επετείου της 
εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου, το 2003. 
Φωτογραφικό αρχείο 

ΔΟΛ.

Κατά τη δεκαετία του 1980, μετά την ανά
ληψη της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, μει
ώνονται σταδιακά στις φοιτητικές εκλογές οι 
ψήφοι της παρατάξεως που πρόσκειται στο κυ- 
βερνών κόμμα και αυξάνονται εκείνες της συ
ντηρητικής αντιπολίτευσης ενώ παραμένουν 
σχετικά σταθεροί οι ψήφοι των κομμουνιστι
κών παρατάξεων. Παρατηρείται δηλαδή μια συ- 
ντηρητικοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού. 
Οι ακραίες φοιτητικές εκδηλώσεις, που προα- 
ναφέραμε, αρχίζουν να εξαλείφονται στη δε
καετία του 1990 με την αλλαγή της σύνθεσης 
του φοιτητικού πληθυσμού: οι νεότερες γενιές 
είναι λιγότερο κομματικοποιημένες, έχουν άλ
λες προτεραιότητες, τα πτυχία δεν αποτελούν 
πια είσοδο στην αγορά εργασίας με την ανερ
γία που αυξάνεται, τα μεταπτυχιακά αρχίζουν 
να αποτελούν ένα νέο αναγκαίο εφόδιο. Κυ
ρίως, όμως, πραγματοποιείται η μεγάλη ιδεο
λογική αλλαγή με την πτώση των καθεστώτων 
της ανατολικής Ευρώπης. Η πτώση αυτή οδη
γεί ένα μέρος του αριστερού φοιτητικού πλη
θυσμού στην απογοήτευση και στην αδιαφο
ρία για την πολιτική, τελικά στην πολιτική ου
δετερότητα.

Η κοινωνική πίεση
για πανεπιστημιακές σπουδές
Έχει ήδη υπογραμμισθεί ότι η κοινωνική άνο
δος που επιτυγχάνεται με την άσκηση μη χει
ρωνακτικού επαγγέλματος, προϋπέθετε πανε
πιστημιακές σπουδές. Είναι λοιπόν αναμενό
μενο η κοινωνική πίεση για την πρόσβαση στα 
ΑΕΙ να υπήρξε αναντίστοιχα μεγαλύτερη σε σύ
γκριση με τους αριθμούς των εισακτέων φοι
τητών στα ΑΕΙ. Κατά κανόνα οι κυβερνήσεις, 
για λόγους ψηφοθηρικούς, όριζαν αριθμούς ει
σακτέων κατά πολύ μεγαλύτερους από τις δυ
νατότητες εκπαίδευσης στα ΑΕΙ και τούτο πα
ρά τις διαμαρτυρίες των αρχών τους και του 
συνόλου των καθηγητών. Ο Πίνακας 1 που α 
κολουθεί δίνει τους αριθμούς των υποψηφίων 
για τα ΑΕΙ και των εισακτέων.156


