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„e, *vV κ. ΐ ιτςεδίτ που είχε πιστέψει ττώς τον 

Ή πολιτική μάχη età ΑΕΙ δεν είναι παρά öyn της δΛης πολιτικής διαμάχης 
ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) βρίσκονται σέ 
κρίση. ΣΤΟ 'Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο ci φοιτητές απέ
χουν από τα μαθήματα. Το ίδιο στην Πάντειβ. Τό ίδιο και στό 
Πανεπιστήμιο Πατρών. "Η απεργία του επιστημονικού διδακτικού 
προσωπικού (βοηθοί - επιμελητές) που έχει αρχίσει από τίς 20 
του Φλεβάρη συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται πιθανότητα τερ
ματισμού της. Ή ΕΦΕΕ πραγματοποιεί τριήμερη αποχή όλων τών 
φοιτητών μέ οκοπό τήν αγωνιστική τους κινητοποίηση για τον 
εκδημοκρατισμό τβϋ πανεπιστημιακού θεσμού. 
ΑΦΟΡΜΗ για τήν κινητοποίηση τών σπουδαστών απετέλεσε 
το εξεταστικό σύστημα. 'Η εντατικοποίηση τών σπουδών, που ε
πιδιώκεται από τίς διοικήσεις τών Α.Ε.Ι. μέ επιχείρημα τήν κατο
χύρωση μιας ψηλότερης στάθμης σπουδών, δρίσχει τους φοιτη-

Μ10 TOTE, δμως, έχουν πραγματοποιηθεί 
ΐημαντικές αλλαγές στις κοινωνικές δομές, 
rrte αντιλήψεις, στή λειτουργία πού έκπλη-
)ούν τά Α.Ε.Ι. Τό πανεπιστήμιο δέν είναι 
JOVO χώρος εκπαίδευσης μιας προνομίου-
<ου μειονότητας, πού καλείται νά αναλάβει 
τις ηγετικές θέσεις τών γονιών τους. Τά 
VE.Ι. δέν διαμορφώνουν πιά μόνο τόν πε
ριορισμένο αριθμό τεχνοκρατών, πού είναι 
απαραίτητος, γιά τή λειτουργία της οίκονο-
ιίας και της διοίκησης. Τήν απόσταση του 
ιανεπιστημιακού θεσμού άπό τή σημερινή 
<οινωνική πραγματικότητα μπορούμε νά συ-
'ειδητοποιήοουμε αν αναλογιστούμε, ότι ó 
3εαμός έχει μείνει ό ίδιος παρ" ολο τόν 
:μφύλιο πόλεμο, τή δικτατορία, τή μετα
πολίτευση. 

ΞΧΕΙ μείνει ό Ιδιος αν καΙ στον εμφύλιο 
ιόλεμο ύπήρΕε πρόμαχος τοΰ πνευματικού 
7κοταδισμού, αν και τά ηγετικά του στελέ-
(η προσέφεραν στή δικτατορία και τό ελλη
νοχριστιανικό ιδεολογικό επίχρισμα και τήν 
ΐθική κσί πρακτική τους συμπαράσταση, αν 
cai ή μεταπολίτευση συνοδεύτηκε άπό τήν 
ιανελλήνια κραυγή γιά κάθαρση και άπο-
ιάκρυνση τών συνεργατών της χούντας. 

Τό πανεπιστήμιο πού υπήρξε τό κύριο 
ινευματικό στήριγμα της συντήρησης και 
•où αυταρχισμού στον τόπο είναι φυσικό 

τές αντίθετους. Αιτήματα τών βοηθών και επιμελητών, πού α
περγούν, είναι ή μονιμοποίηση τους και ή δημιουργία ενιαίου 
φορέα διδασκόντων, μέ ταυτόχρονη κατάργηση τβύ αναχρονιστι
κού δεσμού της έδρας. Τά αΐτήματα αυτά, έάν τά κρίνουμε αυτά 
καθ' εαυτό, αφορούν βίδικά προβλήματα, ©à μπορούσε κανείς 
γι* αυτό νά πιστέψει i t i ή πανεπιστημιακή αναταραχή μπορεί 
εύκολα νά ξεπεραστεί μέ τήν μια ή τήν άλλη τροποποίηση της 
νομοθεσίας πού ισχύει. "Η αναταραχή δέν άφορα τον πανεπι
στημιακό θεσμό στο σύν*λό του. Μάλιστα μιά πρόχειρη εξέταση 
τών αίτημάτων, χωρίς συνάρτηση μέ τον τρόπο λειτουργίας του 
πανεπιστήμιου, θά έφτανε Ισως καί στό συμπέρασμα, ότι μερικά 
άπό τά αιτήματα είναι υπερβολικά. Ή άρνηση τών φοιτητών 
στην εντατικοποίηση μοιάζει π.χ. παράλογη άφβΰ σκοπός της 

εντατικοποίησης είναι ή ανύψωση τή; στάθμης τών γνώσεων και 
"ικανοτήτων τους. 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ άπό τά ¿ποία ξεκινά ή αναταραχή είναι 
πολύ βαθύτερα άπ' ο,τι φαίνεται. Τά αιτήματα φέρνουν στο φως 
μόν< 
Ρ» 

σημερινή ελληνική κοινωνία, στά αδιέξοδα καί στην ασυναρτη
σία τή; κοινωνίας μας. Ό πανεπιστημιακός θεσμός έχει μείνει 
λίγο ω: πολύ αναλλοίωτος έδώ και Κ χρόνια. Ό οργανισμό; του 
πανεπιστήμιου της 'Αθήνας, πού αποτελεί τό βασικό κείμενο γιά 
τή λειτουργία τών Α.Ε.Ι. έχει δημοσιεντεί πριν άπό τον παγκό
σμιο πόλεμο. 

Ή κρίση 6τά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

δών οδηγεί oê εντατικοποίηση τής πολλές 
φορές ανώφελης απασχόλησης καί όχι σέ 
ανύψωση τοΰ επίπεδου σπουδών. Τά Α.Ε.Ι. 
δέν διαθέτουν πολλές φορές τίς αίθουσες, 
τά εργαστήρια, τίς βιβλιοθήκες, τό προσω
πικό πού θά καθοδηγήσει τό φοιτητή. "Η 
εντατικοποίηση τών σπουδών κάτω άπό τίς 
συνθήκες αυτές μπορεί νά σημαίνει πρόσθε
τες απαιτήσεις στις έΕετάσεις χωρίς ανάλο
γη προσφορά ατό φοιτητή γιά νά Ικανο
ποιήσει τίς απαιτήσεις αυτές. 

ToG καθηγητη •• 

ΚΟΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 

πτική, αλλά μέ γνώμονα τήν Ικανοποίηση 
μεμονωμένων συμφερόντων, τήν εκτόνωση, 
τήν προνομιακή μεταχείριση ειδικών κατη
γοριών γενικά τό βραχυπρόθεσμο συμφέ
ρον νιά τά διατήρηση μιας πολιτικής παρα

βείς. Κάτω άπό τίς συνθήκες αυτές κάθε 
προσπάθεια γιά μιά εκκαθάριση της κατά
στασης, πού δέ συνδυάζεται μέ μέτρα γιά 
νά αρθούν οι αίτιες πού οδήγησαν σ' αυ
τή, δηλαδή μέ μακροπρόθεσμο προγραμμα
τισμό, χάνει τήν ηθική δικαιολόγηση της. 
Στις διαμαρτυρίες τών όσων θίγονται δέν 
υπάρχει πειστικός αντίλογος. 

ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ τής κρίσης επιτείνει τό γε
γονός, ότι τό πτυχίο ακόμη καί στό Πολυτε
χνείο δέν έΕοοφαλί&ι σήμερα τήν έπαγγελ-

ση στή διάρκεια τών σπουδών του. Τήν 
πίεση τήν αντιλαμβάνεται οχι σάν προσπά
θεια ανύψωσης τού επιπέδου του αλλά σάν 
προσπάθεια αποσυμφόρησης καί απομάκρυν
σης του άπό τό πανεπιστήμιο. 

Μονψοποίηοη 
ΤΕΛΟΣ ακόμα καί τό αίτημα τής μονιμο
ποίησης του επιστημονικού διδακτικού προ-


