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Ε ΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ απόψεις 
υποστηρίζει γιά τό θέμα τής 

επιστημονικής άπομσνώσεως 
τών ’Ανώτατων Σχολών της χώ
ρας μας ό κ. Κωνσταντίνος Σ.ηκαί- 
τη.ς, καθηγητής του αστικού, Εμ
πορικού καί συγκριτικού δικαίου 
στη Νομική Σχολή τού Πανεπιοτη- 
μίου τού Γκίσσεν.

Σ έ σχετικά ερωτήματα μας, ό 
κ. Σημίτης άπαντά _οτι ή άνά- 
τττυξη τών σχέσεων τών 'Ελλήνων 
επιστημόνων μέ τούς Δυτίκοευρω- 
παίους άποτελεΐ δασική προϋπόθε-

Α. Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ση γιά ,τήν επιστημονική εξέλιξη 
στην Ελλάδα. Πρέπει, όμως, νά 
συνειδηιτοποιήσουίμε ποιό σκοπό ο
φείλουν νά έξυπγηρετούν οί σχέσεις 
αύτές. ’Επαφές υπάρχουν καί σή
μερα, χωρίς — κατά τήν γνώμη τού 
κ. Σημίτη—  νά είναι ό διάλογος 
αποδοτικός, Τό κοινωνικό οικονο
μικό σύστημα στή χώρα μας βρί
σκεται σέ φάση άναπττύξεως, πού 
πέρασαν ήδη οί προηγμένες καπι
ταλιστικές χώρες Ο! χώρες αύτές 
έχουν κάποτε αντιμετωπίσει τά ση
μερινά προδλήμοπά μας. Έν απο
δεχθούμε τούς κανόνες, πού καθο
ρίζουν τήν οικονομική καί κοινωνική 
εξέλιξη οπή χώρα μας σήμεροτ, τότε 
ή δυνατή προσφορά στόν τομέα τών 
κοινωνικών έπιστηιμών εξαντλείται 
στή μεταφορά τών λύσεων, πού έ- 
Φαρμσσβησαν ή έφαρμόζονται στην 
Δυτική Ευρώπη. Τά περιθώρια 
πρωτότυπης εργασίας είναι μικρά. 
Γιά νά προογίματοποιηθη ή μεταφο
ρά, δεν χρειάζονται ούτε εκτετα
μένες σχέσεις οΰτε διάλογος μέ 
τούς ξένους. Κάθε "Ελλην επιστή

μων μπορεί νά κατατοπίζεται σέ 
τελείως προσωπικό έπίπεδο γιά τό 
τί συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη 
καί νά έκπσνη ανάλογες λύσεις γιά
τήν Ελλάδα.

Τούτο ακριβώς κάνουν (ό κ. Ση
μίτης άμιλεΐ μέ δάση τό τ ί λέγε
ται μέ τά νομικά), όσοι κατέχουν 
σημοαπΊκές θέσεις στά πανεπιστή
μια, ατούς οργανισμούς έρευνας ή 
οτίς δημόσιες υπηρεσίες^ "Εχουν 
σάν Επίκεντρο τής εργασίας τους 
τήν μεταφορά καί περιορίζονται σέ 
ευκαιριακές επαφές μ έ τούς πιό 
συντηρητικούς Ευρωπαίους διανοοο 
μένους, Μέ τόν τρόπο οώτό κατορ
θώνουν άλλωστε νά κρατούν τή ν . 
έπιστημονική συζήτηση στά πλαί
σια τού ΰπάρχοντος πολιτικού συ
στήματος. Επικίνδυνες συζητήσεις 
ενοχλητικά ερωτήματα καί επιστή
μονες, πού νά αμφισβητούν τίς  ε
πίσημες θέσεις, σπανίζουν στό α
νώτερο πανεπιστημιακό έπίπεδο.

Οί κοινωνικές -έπιστηιμες στην 
Ελλάδα θά μπορούσαν νά τρροσ- 
φέρουν κάτι ουσιαστικά καινούρ
γιο, εάν ή 'Ελλάς προσπαθούσε να 
καθορίση δικό της δρόμο γιά μιά 
δημοκρατική κοινωνία. Τότε θά ή
ταν άνοογκαία ή εκπόνηση νέων 
λύσεων αντί της μεταφοράς ,άπό 
τό εξωτερικό γνωστών, πού ήδη 
εφαρμόσθηκαν κάτω άπό άλλες 
συνθήκες. Θά ήταν άοοτγκσία ή δη
μιουργική έργασία άντί τής μη
χανικής Αντιγραφής.

Θά έπρεπε επίσης ο! σχέσεις 
μέ τούς Ευρωπαίους, άντί νά εί
ναι προσωπικές νά άνσπτυχθοΰν 
Ε ν τ α τ ι κ ά  σέ επίπεδο πανεπι
στημίων καί όργανισιμού έρευνας. 
Σκοπός τους θά ήταν ή’ άνόιπτυιξη 
συνεχούς διαλόγου μέ τούς προο
δευτικούς διανοουμένους, γ 'ά  νά 
βρούμε τά σχήματα τής κοινωνι
κής καί οικονομικής έξελίξεως. πού 
αρμόζουν στή χώρα μας.


