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O ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΛΡΕΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕ ΣΤΗ,ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τεράσικς οι ευθύνες
της Δεξιάς για τη κρίση
στην Ανώτατη Ααιδοία

Ε θ ν ικ ή  κα( Ιερή υπόθεση, είναι τό  
πρόβλημα τ ή ς  Π αιδείας γιά  τή  χώρα μας 
κα( δ έ  νοείτα ι ή ϋπαρζη όηοιουδήποτε 
πολιτικού φορέα, κόμματος, πού δ έν  ά- 
να γνω ρίζει τή ν  καταλυτική σημασία τής 
Π αιδείας γ ιά  τή ν  πορεία  τοΟ έθνους 
πρός τό  μέλλον.

Μέ τή δήλωση αύτή στην άργή της όμιλίας 
του, ό Πρόεδρος τοΟ ΠΑΣΟΚ Λ. Παπσνδρέου, 
έκανε τό περασμένο Σάββατο στή Βουλή μιά

Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Φ  ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

μας
Φ Παρέχονται · Ι  χαμηλότερες δαπάνες στή χώρα 

μας γ ια  την Π αιδεία , άττό όλες τ ι ς  χώρες τής Ευρώ
πης, σύμφωνα μέ έκθεση τού Ο.Ο. Σ Α .

βαθιά τοιιή στό πρόβλημα, πού έχει δημιουρ
γ έ  στα Πανεπιστήμια.γηθεϊ

r  J ó  καθηγητικό κατεστημένο, u i  τ ίς  καύτοκρα- 
τορικες Ιξονσ ιις» , άσχολεΐται παράλληλα μέ διάφο
ρες άλλες επαγγελμα τικές άπασχολήσεις, κατά πα- 
ράραάη του Νομού.

j'BáftjH« ¿  κίνδυνο; δέν  «Ιναι Αμεοος, όμως τ ά  γ*.
«rreócixvúcuv, ότι αυτός ό  τόπος μέ  δική 

P » ( îJ  û«αιτιότητα δέν  μπορεί νά  βρε! ήρεμία».

ώνιας στόν υπαινιγμό τοΟ Πρωθυπουργού, δ Πρόε-

Παρατόκτσοντας μ ιόν Εντυπωσιακή Αγόρευση σαφώς 
πολιτική, μέ σνγκεχρικένα και άδιάσειστα στοιχεία, που 
καταδείχνουν την ποιότητα της Πανεπισηηιιοκης έτπαί-

•  Τά προγράμματα  σπουδών είναι άναγρσ 
καί προσαρμοσμένα στην Ιδεολογική άντιλη 
άρχουσας τάξης.

_  „ όντας στο
p-Bjoy ΠΑ ΣΟ Κ ._____ __ .
ερΟΐ,αηαρδδεκτπ κατάσταση σι 
οο Τ>

ιόνισε, δα tgv κύρια εύθυνη γιά τή on-

ινιστικα
ηφη της

μερπω απαροάεκτη κατάσταση στ6 Λ.Ε-.Ι. τήν Εχουν έκεϊνοι 
π ν Β "  τόσα χρόνια βρίσκονται στήν Εξουσία.

ΐδταν. οι uió m a ú r  πολιτικά «αίχιιά» του, καταλόγιζε εύ-Q oqv, oé ιιιά σαφώς πολιτική «αΙχμή» του. —.----
ΘΟνκοτή Δεξιά, πού κυβερνά π&νω από 35 χρόνιο — 
iW P  <νεοδημοκρατικο(> φώναξαν «θά κυβερνάμε n  αλΑο 

ό Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όπόντηαε:τόοστ-
δείχτης στή χώρα μας, ό  Α. Παπτανδρέου, ανέλυσε>τά  αί
τ ια  πού δδηγησαν σε αυτή τήν κατάσταση καί έκρηδε-

κατάσταοη

vive τά  «Επιχειρήματα» τού Πρεοβυπουργοΰ κ. Ρόλλη, 
πού Αποπειραθηκε νά υεταβέσει τ ίς εύβΰνες τής κυβέρ
νησης γ ιά  την άντι -  «παιδευτική πολίτικα της, στην 
σπονοάζουσα νεολαία καί στις δημοκρατικές δυνάμεις.

Επίσης ό Α. Παπανδρέου. όπισήμανε τήν άθλίαΙ__
που έτηκρατε! στΙς βιβλιοθήκες, στίς έστίες, στίς αίθουσες δϊ 
δαοκαλίας καί οτά κτίρια τών Πανεπιστημίων καί άναφέρθηκε^ 
στό θεομό της «Εδρας» πού κάποτε πρέπει νά καταργηθεΐ. ' J  

Πρώτος μίλησε Α κ. Ράλλης. Α όποιος βγαίνοντας « ö t f ®  
ΦΡώς» άπό τό «ήταο» κλίμα του. προσπάθησε νά άξιοηοιήσει

,ί°Κ ΰ ρ ιβ ι, σ υ μ π λ η ρ ώ σ α τ ε  τ ρ ι α χ ο ν τ α π ε ν τ α ε τ ί α  χ * Ι  
Yfp« ήρθε ή ώρα τη ; ουντχξιοόότησης! I».

'Εκφράζοντας, δ Πρόεδρος τού ΠΑ.ΣΟΧ., τήν όπιοκή άντί 
θέση τής Αξιωματικής ’Αντιπολίτευσης Απέναντι στην πολιτι
κή της κυβέρνησης, τόνισε δα:

 ̂ ·  Ή Νομοθεσία πού Ισχύει γ ιά  τά Α.Ε.Ι. είναι ή
Τδια άπό τα 1932.

τίς τελευταίες τρομοκρατικές Ενέργειες των κύκλων τής άνω- 
μαλίας καί μάλιστα ένόηιει έκλσγών μέ σκοπό νά διαμορφώσει

Ουνέιί^Δόνέπτυξαν διάφορες πτυχές των .
Ανώτατης ’Εκπαίδευσης, ο! κ.κ. I. Ζίγδης, X. Φλωρά- 
U. Κονελλάττουλος. Γ. Μαύρος, Η. Ήλιου.

κλίμα Αβεβαιότηταςκαί Ανησυχίας στόν Ελληνικό Λαό.
"Έντεχνα ό κ. Πρωθυπουργός, σέ Εντονο «πατρικό» ύφος, 

μετέθεσε τίς εύΟΰνες στίς δημοκρατικές δυνάμεις, μέ μιά 
συγχορδία κινδυνολογίας καί ανπκομμουνιομοϋ. συνδέοντας 
τάν άγώνα τοΰ φοιτητικού κινήματος με τήν προβοκάτσια των 
έμπρησμών, προσθέτοντας χαρακτηρισπκά :

Π ί β Β
=  = 3. I . Πεσμα-

Α. Κύρκος καΓ Σ. θεοτάκης. 
λλου πάνω στίς Ανακοινώσεις τοΰ κ. Πρωθυπουργού, 
Φοιτητές τού Ε.Μ.Π. δέ θά χάσουν τό έξδωπνο. θά

Βΐιινία γιά λήξη ιών καταλήφεων. θ ά . Ελθει στη 
μος Γίλ

λήξη ίων 
λαίσιο γιά τά

καταλήφεων,
Λ.Ε.Ι. καί βει θά κάτοχο-

■τό Πανεπιστημιακό 'Ασυλο, θετικές παρατηρήσεις Εκανε 
ιλευτικός ’Εκπρόσωπος τού ΠΑΣΟΚ Γ. ’Αλευράς.

Η  ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

στημιακούε όργανισμούς καί τό ’Ελεύ
θερο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι πού ήδη 
Εχει ξεκινήσει έπιτνχώς στήν χώμα μας.

I Κύριε πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, 
'Αναμφισβήτητα σ’ αότό τό χώρο όλοι μας 

πιστεύουμε πώς ή υπόθεση της παιδείας εί
ναι υπόθεση έθ/ικπ, είναι υπόθεση Ιερή. Γι’ 
αότό τό λόγο, δέ νοείται Α ύπαρξη άπόιοϋ- 
δήποιε πολιτικού φορέα, κόμματος, πού δέν

β  Κώ τέλος μιά άλλη μεγάλη Επιλογή. 
Ποιες είναι οΐ μέθοδοι τής διαδικασίας; 
Ποια εΐνσι ή σχέση στην τάξη, ή Αριθμητι
κή. μεταξύ Φοιτητών καί καθηγητών; Πόσοι 
Φοιτητές στην αίθουσα Αναλογούνε σέ κά
θε διδάσκαλο;

Αναχρονιστικός θεσμός τής έδρας. ΑύιΚ βί 
ανεξέλεγκτες Εξουσίες τού καθηγητή (ρφ 
Εκπαίδευση, στη διδασκαλία, στην ίριίΜ 
‘Ενα σύστημα απαρχαιωμένο, που βέν#»ι

ρι ορίζει τήν έτερο απασχόληση τών καθηγη·

σύστημα απαρχαιωμένο, που qcvwbi 
πϊα καμιά όέση στα μεγάλα ττχκτπιστημιο 
τού Εξωτερικού.

των μας;
ΚΘΛΝΛΣ 

γθ<
ζεται πιστώς αύτος^ νόμος.

ΙΟΣ ΤΛΛΙΛΔΟΥΡΟΣ (ύπουρ- 
: Έφαρμό-γός Παιδείας καί θρησκευμάτων) :

’Αλλά καί στή Νομική Σχολή, όπου διδά
σκεται ακόμη ή 'Εγκληματολογία τού Γορ- 
6ικα του IV52. Έχουμε μιά καταπληκτική 
οράση:

των. τόσο τών σπουδαστών, όσο κτί τοΰ 
Επιστημονικού διδακτικού προσωπικού,
ώστε «ό σταματήσουν οι Απεργίες τους

στο

Αναγνωρίζει τήν καταλυτική _ σημαο ία τής 
πορείας, γ ιά  την πορεία τού w o v e  πρός

Έ γώ  5έν μπορώ νά ξεχάσω τήν Εποχή, 
ημοπού ήμουνα φοιτητής τής νομικής. Τό ίδιο 

κτίριο ύπάρχει άχόμη στην οδό Σίνβ. Δέν
τό

Γούτο όμως δέ σημαίνει καί δέν πρέπει 
νά συγχέεται μέ τό γεγονός, ότι οί ττάλιτι- 
Νθί φορείς, τά  κόμματα, τά Κινήματα μπο
ρούν πράγματι νά διαφέρουν στή συγκεκρι
μένη πολιτική τους Αντιμετωπίζοντας τό 
πρόβλημα τής νέας γενιάς καί τής παιδείας.

έχει αλλάξει τ ίποτε Καί τότε είμαστε 500 
φοιτητές, στον παρέδιδαν οί καθηγητές μας I 
καί σήμερα φαντάζομαι θά είναι περισσό-

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 0 ΘΕΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

Σέ όλα τά πανεπιστήμια πού έχω δΙΒά- 
:α) έχμ διδάξει σέ 10 πανεπιστήμια, 

ττ&το-
ίδιδαν οί καθηγητές μας

τχρρι. Δέν ήταν 6έ απαραίτητο νά πάς στήν
β ι Μ ·αίθουσα; γιατί ό καθηγητής Απλώς διάβα

ζε τίς, σημειώσεις του, τίς όττοΐες άριστα 
μπορούσες νά Αγοράσεις άπό ένα περίπτε
ρο κοντά στήν οδό Σίνα.

Ά  πλούσ ια  τα  ή παιδεία  δέν είναι ξε- 
κομένη άπό τήν κοινωνία, άπό *ό u i w

τικ ή  μ ια ς χώ ρας. Δ έν είναι ξΰομ ενη  
ά π ό  τή ν πολιτιστική  της π α ράδοση, 
8όν είναι ξεκομένη ά π ό  τή» Επιστημονι
κά παράδοση μ ιά ς χώρας Καί είναι νι* 
αυτό σ α φ ές, π ώ ς μ  Επιλογές, ο ί βτ· 
σ ικ ές π ο υ  χάνει ή Κυβέρνηση, ή σίβδή- 
π ο τ ε  Κυβέρνηση, συνδέονται άμεσα με 
tíc ΕθνικΕς. κοινωνικές, οικονομικές καί 
πολιτιστικ ές Επιλογές της Κυβέρνησης, 
τοΰ «υβεοτητικού Φορέα.

ΠΟΛΦΚΕΣ 01 ΕΠΙΑΟΓΕΣ
Μ  P f  T r  n4 1 A S A r -

γιά είκοσι περίπου χρόνια— έπρεπε 
τε, στόν τομέα στόν όποιο έγώ δίδοσκβ, νά 
,άντσγωνίζουμαι, μέ άλλους συναδέλφους εΰ- 
γενή άγώνα για τήν προσέλκυση τών πιό 
προχωρημένων, τώΦ πιό έμπνευσμένων&οι- 
τη τών. Πράγματι ουδέποτε —σέ καλόίπα- 
νεπιστήυιο—_κατοχυρώνεται τό IMPERIUM 
τού καθηγητή. Πραγματικά πρόκειταπγιά 
ρύτρκρατορικές έξουσίες, γιά δικαίωμά ζωής 
καί θανάτου πνευματικού, τίς όποιες έχου
με τταροδώσει στό καθηγητικό κατεστημένο 
• θ ά  μιλήσω γιά  τό καθηγητικό κατβτη-

ΛΝΔΡΕΛΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (πρόεδρος 
ΠΑΣΟΚ): Στό 'Εθνικό Μετσόδιο Πολυτε
χνείο;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (ύπ. Έ- 
θνικ. Παιδείας καί θρησκευμάτων): ΕΙς τό 
’Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (πρόεδρος 
ΠΑΣΟΚ}: 'Ωραίο, θά σάς θέσω προσωπι
κά Ερωτήματα γιά τό προσωπικό ό ίδιος. 
Καί παρακαλώ νά μέ πείσετε Αργότερα δτι 
σώτό δέ βλάπτει τίς ώρες διδασκαλίας τους. 
Νά πάρουμε παράδειγμα τή ΔΕΗ.

«Βασικά παραδείγματα όχλοκρατ i ας 
είναι ή Γαλλική Έπανάστασις καί ή 
Ρωσική

καί νά ξαναρχίσει ή λειτουργία στέ 
ΑΕΙ. Πρός τήν κατεύθυνπ αυτή πρέπει 

ρέρβετε Αμέσως, ειδικότερα, γιάνα παρεμΙ

Επανάστασις».
τήν Απεργία τού Ε.Δ.Π., σάς είχα το
νίσει στίς 21 Μαρτίου, δτι αν δέν Αρ-

Λυπούμαι, ότι ήμουν υποχρεωμένος να τό 
Φέρω, αΛλα πραγματικά όιερευνήστε καί 
σείς οί ίδιοι τήν ποιότητα τού έργου μεγά
λου Αριθμού καθηγητών μας για νά πειστείτε 
και σείς.

Δέ χρειάζεται νά άναφερθώ φυσικά στίς 
άπαρχαιομένες μεθόδους διδασκαλίας.

χίσουν Αμέσως οί συζητήσεις γ ιά  την 
επίλυση τών αιτημάτων του και αν ή Αν-

ΧΠΡΙΣ ΥλΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Σ’ β,τι Αφορά τήν ύΧικοτεγνική < 

όπως έχει Επικρατήσει νά τό λέμε τό 
κό κεφάλαιο τής παιδείας, ΘΑ πρεπέι νά
Φωνήσω

,,πώ  .π ρ α ι___ I ___
. β ά α κ α λ ία ς , όνο-.

ική δομή, 
φυσι- 

νά δια-

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ριζικά μέ τον πρωθυπουργό γιά νά 
¡,πώ πραγματικά, δτι ή έλλειψη αιθουσών δι-

01 Επιλογές πού κάνει ή πολιτεία δέν εί- 
ναι άντικχιμενικΑ δοσμένες. Δέ^ είναι τεχτσ- 
κρστικές.

i i /vo. θ ά  έ χ ω  π ο λ λ έ ς  Pvo«.QiUc ■ · ο Ο τΛ PV, ” ΟΠσκσΛίας, α « « ν ν ω σ - ι β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν .

ο ω ό τ τ  ά^^ΦίσβήτηταύπΑρχοΐΛ- τ α κ ®  · ?ληκτική στη χώραμας, 
καθηγητές στην 'Ελλάδα πού είναι πρω-

Καί σέ δχτι Αφορά τό μεγάλο θέμα τής 
Επιλογής του καθηγητικού προσωπικού. Δεν 
ιμφίσβητούμε, ότι ύπ άρχουν άξιοι, πού όρ
ος έπελέγηβώς έπελεγησσν.

’Αλλά ςίνο} θέση μου, μέ τήν έμπειρ(α

τιμετώπιση τών αιτημάτων έπιχειρηθεΐ 
μέσα τού σχετικού σχεδίου νόμου πού 
στάλθηκε στα _ Πανεπιστήμια πρός 
κρίση, θά χαθεί πολυτιμότατος χρό
νος. γεγονός πού Ενδέχεται νά οδηγή
σει σέ Απώλεια όλόκληρου χρόνον σίτου 
βών. Καί Δη Ακόμη όμως, κύριε 'Υπουρ
γέ, Επιλυθούν τά αιτήματα αύτΑ, δεν 
θά Επιλυθούν τά  βασικά προβλήματα 
τών Α.ΕΙ. πού σήμερα νοσούν βαρύτα
τα. 'Αναχρονιστική νομοθεσία, καπάλοι 
πα  Από τη δικτατορία, χαριστικές δια
τάξεις εισόδου σπουδαστών, Εχουν οδη
γήσει σέ υποβιβασμό τού γνωσιολογι- 
κου Επιπέδου Γι’ αυτά καί χρειάζονται 
θεσμικές Αλλαγές σε βάθος καί σέ- έκ
ταση»

.που- ε χ ο υ μ ε .σ  α ία  ή ιη  χώ ρ α ,, νώ  π ο ύ μ ε , ϋ τ ι 
!ξοχή ή cúvoickρα-·

ΟΙ βασικές κατευθύνσεις, οί βασι
κές Επιλογές, είναι στό βάθος τους πό

της σειράς Επιστήμονες, πού είναι Εμπνευ
σμένοι, πού είναι οί λαμπρές Εξαιρέσεις. ‘Αλ 
λα -Εκείνο πού πρέπει νά τονιστεί είναι δτ·

Δέν πιστεύω, αύτή τήν ώρα νά ό- 
πάρχει πανεπιστήμιο — στό χώρο της 
Δύσης, στο χώρο τών Βαλκανίων — να

πραγματικά ύπάρχει κατ’ έξ . Η Β |_____
τία καί βχι ή Αξιοκρατία. Τό τ ί έχει ειπω
θεί σ ' αύτη τή χωρά γιά τήν '(αττική Σχο—

^O .nK ^nYn^--rairpàçwf<iwHVtMi pBr¡
Σύγκλητος τού Πολυτεχνείου τού ζητησί νά 

■ ■ ■ M M ;  άλλ' ό 'Ύ -

λιτικές Επιλογές. Δίν είπα κομματικΕς 
είπα πολιτικές Επιλογές.

είναι οΙ φωτεινές λαμπρές έξαιρέσεις,
- Ό  Τομέας τόν όποιο προτίθεται ή κνβέρ- 

νηση νά πράοθήσει^ & ν δέν ̂ άλλά^ι μορφή.

α ν ν η ς ,  υ τ β  χώ ρο  τ » ν  α α κ κ α ν ιω ν  —  v a  f t-vnTÍt r  Λ—Α,ι * 
ύπάρχουν Πανεπιστήμια μέ τόσες λει- τόΥΡέαετΓ δλόι 
Φές δυνατότητες. .

Κατά συνέπεια οί πολιτικοί Φρρείζ πού Bu 
κβικοΰυ τήν Εξουσία μέσα άπο τήν ψήφο 
τού λαού είναι πιθανότατο νά διαφέρουν 
στήν Αντιμετώπιση τοΰ προβλήματος, πιστοί 

πεποίθηση δτι τά  νιάταόμως στην δτι τά είναι ή
πρώτη Απόθεση τοΰ έθνβυς. δτι, όπως γιά  
την Εθνική άμυνα τίποτε δέν είναι άρκετό.
Ιτσι καί γιά τήν παιδεία, τήν Εθνική παι
δεία τίποτε δέν είναι άρκετό.

θ ά  ήθελα νά ρίξω μιά ματιά, στήν Ιστο
ρία βχι μέ τήν έννοια ημερομηνιών, άλλα Ε
άν θέλετε στην πορεία τής παιδείας μας σέ 
αύτή τή χώρα’ μιά πορεία πού είναι άμεσα 
σικδεδεμένη μέ τήν κοινωνικής τήν οίκονομι- 
κή καί πολιτιστική πορεία της χώρας μας.

Πρώτα άπ* δλα θά πρέπει νά τονίσουμε, 
δτι ποτέ μά ποτέ, ακόμη καί στίς λίγες φω
τεινές περιπτώσεις, όπως τό 1932, όπως 
ήτβυ τά 1964— 65 —  καί γ ίά  νά κάνω

θά μεταβληθεί Απλώς σέ iva όλιγοηώλιο 
εδρών, σέ μιά όμαδική αύτοκρατορική (ξου
σία, Ό  Τομέας ΘΑ πρέπει πραγματικά νά 
σπάσει τό IMPERIUM τής έδρας.

θ ά  πρέπει, όχι ένας. Αλλά όσοι είναι δυ
νατό σιηιοωνσ μέ τόν προϋπολογισμό τής 
σχολής, να διδάσκουν παράλληλα, τά ίδια

Που μπορεί ένας φοιτητής νά πάει _ 
ώρες νά διαβάσει κάποιο σύγγραμμα, όταν 
θα πάνε 500,' ΘΑ πάνε 1.000. Τί είδους βι-

λή, γιά τό πώς μπορεί νά γίνει κανείς κα
θηγητής στΑν Ιατρική Σχολή, πιστεύω, ότι 
τό ξέρετε όλοι σας. Είναι πράγματα γνω
στά. Καί σύτό δέν Αφορά όλους τούς καθηγη

' άνακαΛέσΕί τήν παραίτησή του, 
ττρυργός τής Παιδείας τήν έκανε Αποδεκτή.

βλιοθήκη τούς προσφέρουμε, τί αίθουσες δι
δασκαλίας τούς προσφέοουυε: ’Ακόμη πι-

τές τής 'Ιατρικής Αφορά όμως όπωσδήποτε 
μεγάλο Αριθμό.

Υπάρχει μία Αποπνικττκή γραφειοκρα
τία. Είπαμε, κάποια αυτοτέλεια του Πανε-

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

μαθήματα, γιά νά μπορεί ό φοιτητής νά κά
νει την Επιλογή του. Είναι. . .  σκληρό γιά τό
διδάσκοντα Αλλά είναι ό μόνος τρόπος, νά

Ελιάς τούς προσφέρουμε; 
στεϋω στήν αίθουσα, που έγώ φοίτησα, σ ’ 
αύτή τήν αίθουσα διδάσκονται φοιτητές. Δέν 
μπορούμε παρά νά χαρακτηρίσουμε τήν κα
τάσταση σέ β,τι Αφορά τήν ύλικοτεχνική δο
μή παρά μόνο ώς Αθλια.

•  Καί πάμε στά προγράμματα σπουδών.

πιστημίου. Αλλά δέν γνωρίζω πώς νοείται 
αύτή ή αυτοτέλεια, όταν δεν μπορούν κάν

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
καί μία Αναγνώριση, τή μόνη, στόν κύριό 
πρωθυπουργό, είναι ό νόμος 587, πού γιά

έτπ-Γιά νά βούμε τώρα ττοιές είναι οί 
λσγές, σέ τί άφόρούνί

β  Πρώτα Από δλα στό ποσοστό τού ά-
καθάρίστου Εθνικού προϊόντος, πού προγρβμ 
ματίζει Α 
πρέπει να

πολιτεία γιά τήν παιδεία. Δέν I 
ξεχνάμε ένσ παλιό σύνθημα τής 

νεολαίας Αλλων καιρών, Τό ο ύά ιμ α  15%. 
’ΑναΦερόταν βχι στό Ακαθάριστο Εθνικό προ 
ιόν, αλλά στόν προϋπολογισμό τού κράτους. 

I  'Ενα δεύτερο βονικό θέμα είνοα ποιός

πρώτη φορά Αναγνωρίζει τήν παρουσία 
τών Φοιτητών καί τού διδακτικού προσωπι- · 
κοΰ χωρίς φήφο. Αλλά έν ττάση περιπτώσει 
είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά πέραν αύτοΟ 
μηδέν, αύτό τό Αναγνωρίζω —- ποτέ <πά 
πολλά χρόνια πού πέρααοή καί θά πρέπει
o pena  τό λέτε, πράγματι ή Δεξιά έχει, κυ- 

χρόνια, 50
*ι . . .  

Γβξίοδό-
—  ποτέ λοιπόν ή παιδεία μας βέν έν-

i w  Ι Ι | Λ « Τ | Μ · Ι  » I
βερνησει 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 ΧΡόνιβ, 
πόσα θέλετε να πούμε; Κλείσατε τήν “Otria 
σας καί τώρα ήλθε ή ώρα τής συντοξιοδό-

εΤναι ό  ρόλος τού δημόσιου καί ποιός ό ρό
λος τού Ιδιωτικού, θ ά  έχουμε Ιδιωτική παι
δεία, θά έχε

τπσης —  ποτέ λοιπρν η παιοεισ μας οε» εν- 
τάχθηκε σέ ένα μακρόπνοο Εθνικό προγραμ
ματισμό.

VOUUC Φροντιστήρια ή ΘΑ Επωμι
στεί ή πολιτεία την εόθύνη Απέναντι στή 
viα  γονίά, νά τή μορφώσει, χωρίς φροντι
στήρια. τά όποια Αποτελούν χρήσιμα μέν 
v ia  τό σύότημα τών Εξετάσεων μέσα, Αλ
λά οικονομικές Επιβαρύνσεις γ ιά  τίς φτω- 
χές οικογένειες τού Ελληνικού λαού, οί όποί- 

ττραγματικά σέ θέση «à δώσουν I

ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

τήν παιδεία πού όβηγεί a i  πετυχημένες έ- 
ξετάαεις, όσο βέβαια ο) εύπορες τάζεις. ■

al τώρα έρχομαι σέ μερικά νούμερα, 
ί λίγα. Τό μόνο τό όποιο μέ δυσχεραι- 

.ΰ α ι, δτι οί Αριθμοί τούς όποίους θα α
ναφέρω έγώ, διαφέρουν πράγμοοτ Από ίκεί- 
νους πού παρουσίασε στή Βουλή ό κύριος

Καί 
πολύ 
νει είναι

πρωθυπουργός. Δέν είμαι σέ θέσή νά κρί
νω χωρίς νά βώ τίς πηγές του καί νά τίς

•  Τρίτο θέμα I
σεις της πολιτείας μέ τήν m i d a  Πόσο

ττοιές ctioi οί διασυνδέ-
νω χωρίς να οω τις πήγες τσυ rui να 
συγκρίνω μέ τίς δικές μσς, ποιός σέ αυτό 
τό σημείο έχει δίκιο. Παν«. " Η

αύτόνομη, πόσο βύτστελής είναι ή παιδεία 
σέ σχέση μέ τήν πολιτεία; ΤΙ δικαιωρα πα-| 
ρέμβαοης Αναγνωρίζουμε στήν κυβέρνηση, 
στην όποιοθήποιι  κυβέρνηση, στά Εκπαιδευ
τικά Ιδρύματα καί Ιδιαίτερα στα *Α»ώτατη| 

xata n

_ _______^  τως σύτά τά στα-
τΓστικά στοιχεία πού θά σάς δώσω, .αύτά

‘ΕκπαιΙ ,ικά Ιδρύματα;!—
••'Αλλη βασική επιλογή: Σέ tipió μέτρο

συμβάλλουν οί φορείς τής Εκπαίδευσης, oí | 
άκαδηναΐκοί Φορείς στ* διαμόρφωση τού 
προβλήματος σπουδών; Μόνο οί καθηγητές, 
τά διδακτικό προσωπικό καί οί Φοιτητές;

ΘΑ ήθελα στό σημείο αύτό να κάνω μία 
μικρή παρέμβαση νά όναρερθώ σέ Ενα καθ’ 
Αλα εύνομοόμενο πανεπιστήμιο στό όποίο 
EñttC νά διδάξω Επί μια 5cria, τό ποωεπι- 
στημ» τού YORK στόν Καναδά, δπαυ οί 

ύστερα Από Αγώνα ί κατάκτΐ>σαν 
συμμετέχουν Ενεργά και μέ

κατορθώσαμε Εμείς νά βγάλουμε Από τίς 
στατιστικές μελέτες καί έρευνες καί αν εί
μαστε λαθεμένοι, Εχουμε τό παράπονο, δτι 
δέν μάς πρόσφερε τό ύπουρνειο Παιδείας
__καί ό  κ. Δρεττάκης νομίζω δτι μπορεί νά
τό τονίσει αύτό περισσότερο άπ* άλλους— 
τίς σχετικές πληροφορίες.

Ενα νέο πρόγραμμα σπουδών νά Εγκαινιά
σουν, χωρίς την υπογραφή τού Αρμοδίου υ
πηρεσιακούς προσώπου στό ύπουργεΐο Ποη- 
δοας. Ρωτήστε τήν Πάντειο, πόσο καιρό 
παλεύει νά περάσει Ενα νέο πρόγραμμα 
σπουδών. Αξιόλογοι καθηγητές το Εχουν 
διαμορφώσει καί τό έχουν ύποβάλει πρό και
ρού, πρό Ετών, πληροφορούμαι.

Υπάρχει Α Απαράδεκτη υπόθεση τής πο- 
λυθεσίας. Και ξίρετε, ύπάρχει καί κάτι άλ
λο. ΟΙ αμοιβές γιά τούς καθηγητές καί τό 
διδακτικό προσωπικό είναι Ανεπαρκείς. 'Αν 
πρόκειται νά τούς πείσουμε καί νά έπιμεί
νουμε, στό δτι. δέν μπορούν νά έχουν καί 
άλλες Απασχολήσεις, είναι σαφές, δτι ΘΑ 
πρέπει ό μισθός τοΰ καθηγητή, νά Αλλά
ξει. Δέν. Εχω συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά 
απλώς τονίζω, δτι ύπάρχει πρόβλημα Α
μοιβής.

Σχετικά μέ τό περιεχόμενο τών σπου
δών, θά ήθελα νά Ακουσθεί ή κομματική 
νεολαία τοΰ κυρίου Πρω&/ττουργού τής Ν. 
Δημοκρατίας. Καί διαβάζω_ μιά φράση γιά 
τό πρόγραμμα σπουδών τής νεολαίας τής 
Ν. Δημοκρατίας.

Μέσα στό δλο φάσμα τής _ 'Ανώτατης 
Παιδείας, είναι σαφές οτι αυτή τήν ώρα 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οί τεχνικές σπου
δές. Καί πράγματι μέσω αυτής τής τεχνι
κής παιδείας. ΘΑ ελεγε κανείς, θα πρέπει 
να Αντιμετωπίσουμε τα αναπτυξιακά μας 
οικονομικά και τεχνολογικά προδληματα.

Πράγματι, ή τεχνολογική αυτοδυνα
μία, είναι στό τέλος, προϋπόθεση καί 
γ ιά  μιά εθνική άμυνα, άλλα και γ ιά  μιά 
αυτοπροωθούμεν.) αναπτυξιακή οικονομι
κή πορεία τον Ίέθνους.

«Τό περιεχόμενο σπουδών είναι ξε
περασμένο, Αντιεπιστημονικό, στέκεται 
Ακόμα σέ έπιοτιημονικές δομές περα
σμένων δεκαετιών. Αντί νά ενημερώνει 
μέ τίς τελευταίες έπιστημονικές εξελί
ξει ς καί Εχει σάν Αποτέλεσμα νά άπο- 
μωιρύνονται Από τ ίς  αίθουσες καί τίς  
παραδόσεις οί φοιτητές».

Καί έρωτά κανείς, ρίχνοντας μιά ματιά 
στίς τεχνικές σχολές μας, πού διδάσκεται 
ή γεωργική Ανάπτυξη σέ βάθος καί σε 
πλάτος, όταν εχουμε τόσο όπισθοδρομημέ- 
νες μεϋοδες καλλιέργειας;

•  Πού διδάσκεται ή αλιευτική Ανάπτυ
ξη; Έχουμε τεράστιες δυνατότητες να Α
ναπτύξουμε τάν πλούτο μας αυτό τάν θα
λάσσιο.

θ  Πού διδάσκεται στήν ουσία,ή βιομη
χανική Ανάπτυξη; Λυπάμαι, Αλλά δέν όι- 
δασκεται ούτε αύτό.

θ  Πού διδάσκεται ή Ενεργειακή Ανάπτυ
ξη;

θ  Πού διδάσκεται ή προστασία τής κοι-
νωνιας απο τήν ρύπανση, άπό το περιϋοη- 
το νέφος; Που διδάσκεται; ‘Υπάρχει ο λ ο -

Αύτό τό παράδειγμα πού μιάς Εδωσε 6 
κύριος Πρωθυπουργός τών 20 φοιτητών, 
δέν είναι παράξενο Αν πρόκειται νά πάς

OFφοιτητών.

•  Σέ δ,τι Αφορά τήν Ελλάδα,, είπαμε, 
6 άκαθάριδτι ο) δαπάνες στό Ακαθάριστο 

ιόν. cTvcn2,5%. 'Αλλες δύο περί;
ο προ 

Μία
> Εγχώριο

■■ ____ ·ΐρ ΐΙΒ 8 Β ρ η ·Μ Ρ π τΒ σ εις .Ι------
πλούσια χώρα, ή Δανία, Εχει 7,ό% καί μία 
φτωχή χώρα, η ’Ιρλανδία, Εχει 5V

•  Στήν Ερευνα, ή κατάσταση είναι κύριο·

Ικανοποιήσουμε τ|ς πνευματικές καί τΚ Ε
παγγελματικές Ανάγκες τών παιδιών μο«.

Γιά τή μεγάλη πλειοψηφία τών καθηγητών 
μας, ΘΑ πρέπει νά πώ, δτι στό μέτρο 
γνωρίζω δον Εχουν τήν Επιστημονική ύκΛ». 
μή, αυτό που ό  λαός λέει «τά φόντα» γιά 
νά κατέχουν Έ δρα, ή γιά νά δεχθούν ' ά · ,  
Άπό τόν καιρό πού γίνεται κάποιος τοκ»ι- 
κός καθηγητής στή χώρα μας, σταματά τήν ΜηΑΜ θτοτί υΓρ Αηιιεντιε/υτριρ Ά«*Λ «Αϋ Δΐη

τής έντεπικοποίΐ^ηςτώ^που  ̂ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΗΓΗ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗυ#ι IruMfvvfi »um -μιαμ. μ ■ ■ * α  -  -

νά Ακούσεις πώς κουρεύεται Ενα πρόβατο.

κλήρο πρόγραμμα σπουδών καί πτυχίο, σχε 
τικο. στό εξωτερικό. Γ)οΰ είναι σύτά; 'Ο 
ταν πλέον δα φυασουμε οτά ακρα στην ’Α
θήνα; Ό τα ν  θα χρειααθεϊ νά σταματήσου
με κάθε διακίνηση; Ό τα ν  θά χρειασθεΐ νά 
κλείσου με τά έργοστάσιά μας. τότε θά σκχ- 
Φδοΰμε, ότι ύπάρχουν καί επιστήμονες, πού 
πρέπει νά Αξιοποιηθούν Αμέσως, καί φοιτη
τές έτοιμοι να σπουδάσουν καί νά προσφέ
ρουν σ ’ αύτό τόν τόσο σημαντικό τομέα;

Βλέπει κανείς τήν ’Αθήνα. Είναι κρίμα, 
είναι ένα κομμάτι τσιμέντο. Σκοτώσαμε τό

χει ξεχαστίΐ Ενα πάρα πρλύ βασικό στοι
χείο,. δτι γιά νά Εντατικοποιήσεις τίς σπου-

.  θά πρέπει νά μήν Εργάζεται ό φοιτητής, 
νά μήν παλεύει γ ιά  τήν Επιβίωση.

'Αλλά ύπάρχει στή χώρα μας μιά με- 
i  Ei IHti·

περιβάλλον. Ό π ω ς  ξέρετε, Ενας δορυφόρος 
ένετότησε στήν Αθήνα βράχο. ’Ολόκληρη ή

γάλη πληγή. Είναι ή μετανάστευση τών Ι
κανών παιδιών μας. Μεταναστεύουν δσοι Ε-

β  Στήν Ερευνα, ή κα τάσταση είναι mipio· κασηγητης στη χωρά μας, σταμρτσ την
λεκτικά Απελπιστική. ΝΑ πούμε τήν άλή- Epwva κ ο ίτ ίς  δημοσιεύσεις'Από τήν *Ρα
θεία; Ά ν  πούμε, δτι σήμερα 6 ^  ύπάρχει îp u  γίνεται τακτικός καθηγητής θά ίπιοιώ-

Μόνο, Επομένως. Εάν ύπάρξουν ύν 
Μφίες, όπως ύπαρχουν Αλλού, είόιι

τό δ«κα
φήοο οπτήν Επιλογή τών ι θηγητών.

Ή  σχέση ήταν, 3 φοιτητές 5 καθηγητές.

Ερευνα στήν ’Ελλάδα, είναι ύπερδολή. Αλλά 
είναι τόσο κοντά στην Αλήθεια, ώστε μπο
ρεί κανείς νά πάει καί »  αύτή τήν α * » ·

πού γίνεται τακτικός καθηγητής θά έπιίΐώ- 
σέ συμβούλια, σέ ΌρΥ^ι- 

. Γ. . ν  -T.r _  θέσεις πραγματικά και c*J>l- 
Μ& οί τεχνικοί, είδικά το Ε.Μ.Π,

ξει συμ 
σιιούς.

· i o N c  πλειοψηφία, ήταν τώ*> 
■αθηγ ητύ». Πρέπει νά πώ, οτι Εγώ, πού ή-
Π ρ ά γμ α τ ι,

μουνα τότε όπεύθννος γιά  τ ίς  μεταπτνχια- 
κές σπουδές ν ) συμμετείχα Ενεργά στήνέ-
πιλβγή ποβηγητών καί στόν^προδιβσσμό τού
MoKvmoù προσωπικού, βρήκα τήν κρίση 
τών φοιτητώ» σχεδόν αάντστε πιό vnu& /·
vñ Από τή Μ  μας. Καί ό  λόγος είναι, δτι 
τα  μέλη τής Ακαδημαϊκής Κοινότητας, έ- 
μ4ς δηλαδή Εχουμε καί όρισμένες παραξε- 

όριομένα άπωθημένα, καί σχέσεις 
M C  πού είναι θετικές Λ όχι, ένω 
«ά  έπιληφθούν τά  παιδιά νά ηρΐ-

ποίηση,
Γιά τήν Ερευνα στήν Α γγλία  δίδεται τό 

2,3% τού Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος. 
Στή Γαλλία τό 1,8%. Στή BtxAveqoJa--Υεί 

τονβ-  τό  1.4%. Σ τ ν  Ί ρ λ β Λ β  0,7% και 
στήν Ελλάδα 0^% . .  .  ,  ' -

Οσον Αφορά τόν Αριθμό των Επιστημό
νων, πού σέ πανεπτστημιαιώ Επίπεδο άσχο-

Απαραίτητοι «1 τεχνικοί γ ιά  τή λει
τουργία τής Πολιτείας, γ ιά  τή U n«*· 
γ ια  τών Δημοσίων 'Επιχείρησών — Α-
οφαλώς καί τών Ιδιωτικών (ή,
είσαι ταγμένος Καθηγπτής^α npijii 
νά ζόσεις δίπλα μέ τα  παιδιά και *χι 
οτά Συμβούλια.

φπο·
τρορίες, όπως ύπάρχουν άλλοδ, ειδικό
τερα γ ιά  τά  παιδιά, πού δον είναι «έ 
θέση νά παρακολουθήσουν τ ις  σπουδές 
τους, χωρίς νά Εργάζονται, τότε θά εί
μαστε σύμφωνοι Απολύτως νά προχωρή- 
σουμε σέ Εντατικοποίηση τών σπουδών. 
•  Στήν* πατρίδα μας οέν ύπάρχουν ου

σιαστικά μεταπτυχιακές σπουδές.
Καί πρέπει νά σάς πώ καί κάτι πολύ ση- 
ντικό. 'Εάν ό καθηγητής βέν Εχει τήν «ο- 

σιρία νά διδάξει σέ άνσπτυγμένους έπιστή- 
ιονες, σέ πτυχιούχους, ό Ιδιος στό τέλος

^ ^ α ι ρ ί

}ουν περιουσία είτε είναι Ικανοί είτε όχι. 
.ύτοί Εχουν τήν εύχέρεια τών σπουδών στό 

Εξωτερικό. ‘Υπάρχει όμως καί Ενας σημαν
τικής Αριθμός νέων πού άγωνίζοντςη νά βγά
λουν τό ψωμί τους στήν ξενητιά καί πα
ράλληλα σπουδάζουν.

Είναι Απαράδεκτο στή χώρα μας, νά μή 
ύπάρχουν πανεπιστημιακοί χώροι γιά νά 
δεχθούν καί καθηγητικό προσωπικό, γιά νά 
δεχθούν τή ζήτηση τής διδασιοαλίας, τής Ε
ρευνας και τού πτυχίου. Είναι Απαράδεκτο

Αθήνα θεωρείται, απλώς, βράχος Από τό 
δορυφόρο. Είναι & δορυφόρος ό όποιος Επι
σημαίνει πλουταπαραγωγικές πηγές στή υ
πέδαφος. δάση κλπ. Καί γιά την 'Αθήνα, 
αυτός άνέφερε εβράχος».

ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ: Τό κλεινό»
άστυ τού Περί κλέους.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος 
Δέν θά ήθελα νά νομιοθει, δτι πιστεύουμε

ΠΑΣΟΚ):

στήν αυτοτέλεια τών Πανεπιστημίων σέ τέ
τοιο βαθμό, πού νά θεωρήσουμε τά Πανεπι- 

ιια ανεξ"

ρευνας καί τού πτυχίου. Είναι Απαράδεκτο 
νά μή ύπάρχουν αυτές οί δυνατότητες καί

στή μια ανεξέλεγκτα άπό τό κοινωνικό σύ
νολο, δχι μόνο άπό τήν πολιτεία Αλλά καί
Αλήους κοινωνικούς φορείς:

vtiç oeri 
άκαδηυα

Χούνται μέ τήν Ερευνα, στή Γαλλία Εχουμε 
160.000, στή Δανία 5.000 κα στήν *EWá- 
6α 1.000. ’Ομιλώ για  καθηγητές, Υ·ά έπι-

βν σοβαρά Επιληφθούν τά 
■ν τή διδ.νουν τή διδακτική παρουσία, τήν έμ©»<ητική 

παρουσία. Ενός καθηγητή.» Έδω, θά μου 
πβίτε. πώς νά κρίνει Ενα ποηδί ν **1,0*^ 
μοατε «ά μιλάμε γιά  παιδιά, κβΐ γ ιά  w a y  
—  τό Επιστημονικό Εργο Ενός Kiyuyniy? 
Αλλά βύτό είναι σχετικά εύκολο, νά τα κά

νει ό όποισδήποτε πολίτης ΎπάκχτοίΛτ δε
δομένα, ύπάρχει μάλιστα καί INDEX, που 
μπορεί τά βρει κανείς τίς  μελέτες, τίς  (· 
ραΜΚ. τά  Επιτεύγματα κάθε άκαδημσΤκου. 
Καί θα ήταν κάποτε Ενδιαφέρον σ’ αύτή εή 
Βουλή, να Ελθει ή Βίβλος.... μέ τίς άναφ» E j 
στό Εργο τών καθηγητών μας οέ διεθνή 
χώοο.

•  Βέβαια ύπάρχει και Ενα Αλλο θέμα, 
μία άλλη Επιλογή. Ποιές είναι οί βασικές 
κατευθύνσεις τής παιδείας; Σέ ποιό μέτρο 
θέλουμε νά έτπτηδεϋσονιιε τή »κολοία, ώστε 
ιά  συμιικτάσχει Εππνχως στήν πο^αγωγ·· 
κή βιαδικασίσ; ΣΕ « « 6  μέτρο θέλουμε «Α 
τούς Ετπβιδεύσουυε. χάρη τής παιδείας;

στημόνι κό πανετηστημιοκοό προσωπικό, πού 
άσχολεΐται μέ τήν Ερευνα.

β  Σέ δ η  Αφορά τήν Αναλογία διδασκόν
των καί διδασκόμενων καί Εκεί οί Αριθμοί 
μου πρσγνστικά διαφέρουν ̂ piÇiicàjΑπό τους 
Αριθμούς τού πρωθυπουργού. T?Í»*C λερΕφ·] 
νρυμε ύπόψη μας μόνο εκείνο τό προσωπικό 
τών ποωεπιστημιων, πού έχει πλήρη δικαιώ
ματα παράδοσης καί Εξετάσεων. Τό ττεριο-| 
ρίξουμε δηλαδή σέ πλήρη μέλη τής Ακαδη
μαϊκής κοινότητας στήν ’Ελλάδα, πού Εχουν 
βλα τα σχετιπα δικριύμοτσ. Δεν συμ περί ■ |

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 
Η ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

συρρικνώνεται πνευματικά, ό ίδιος χάοκει τα 
φτερά του. Ή μεγάλη ώρα γιά τόν κοΓ 
τή, πού πιστεύει στήν Ερευνα, είναι ή

νά είναι υποχρεωμένος Ενας Αριθμός φοι
τητών πού ΑτΓθκάπτεται Απο κάθε δυνατό-

φτερά του. Η _μεγάλη 
τή, πού πιστεύει σ τ ή ν · ^ · · ^ ·  
της Επαφής μέ τό ιιεταπτυχιακό Φοιτητή, 
πού τού θέτει προβλήματα δυσχερή, που Α
νοίγουν δρόμους πρός έρευνα, άνακάλιψη 
σέ Ενα Επιστημονικό πολιτιστικό Επίπεδο, τό

τητα Εξέλιξης πνευματικής, νά προσφεύγει 
σέ ξένο πανεπιστήμιο. Συμβαίνει δέ τούτο;

Έ άν πάρετε μιά στατιστική τών » μ  
τίς όποιες Αναλίσκουν διδάσκοντες( ΘΑ ÍJJJ, 
ότι είναι Εκείνες οί λιγότερες που ττροββ» 
« w ie  πλέον άπό τό νόμο.

όποίο δυστνχώς δέν Εχουμε στήν πατρίδα 
Mac

ΟΙ καλύτεροι άπό τύτούς βέν Επι
στρέφουν στή» 'Ελλάδα. Γίνονται καθη
γητές στό έξωτερικό καί πρέπει νά σάς 
πώ, δτι σήμερα ό άριθμός τών Έλλή-W.%U waAhVm—Λ»» «π·Χω *óii#HiuM--* μ

Τά Πανεπιστήμια ΙΑ πρέπει καί ι ό  
τά  ιό  Εντάξουν τίς ενέργειες τους στα 
πλαίσια μιας έβνικής πορείας, ενός ό  
θνικοΰ κοινωνικού και οικονομικού προ
γραμματισμού.

θά  τταρακαλοΟσα νά Απακπήσει. δια» 
Ελθει ή ώρα, ή Κυβέρνηαη, τί Εμπόδιζε: σή-

λαμβάνουμε μέ Αλλα λόγια τίς κατώτερες 
βαθμίδες τής Ιεραρχίας.

Σ ’ αύτή τή βάση ή όποία dvtn συνεπής 
ώς πρός τόν Εαυτό της, στήν 'Ελλάδα άν* 
τκΓτοτχούν 84 φοιτητές σέ Ενα καθηγητή.' 
Στή Δυτική Γερμανία 66 —-μέ συγχωρείτε 
έκακα λάθος, cjvob πραγματικά άπιστευτα.
Στή Δυτική Γε

■ ΐ ά · κ , 4 ϊ · · η ι  . ■ ■ ■
Αλλά Ετσι είναι, σέ Ενα καθηγητή άυτκττοι-

Άλλά σχετικά μέ τήν έττροσπασχόλοΜ, 
μέ τήν Απασχόληση τών καθηγητών σέ Αλ. 
λες θέσεις, άλλες λειτουργία ύπάρχει ΡΟς 
νόμος, dúo· Νομοθετικό Διάταγμα για 
Ακρίβεια, τό 440)5.11.1964, πάμε παλ%, 
άρθρο 4 παρ. 4. Καί είδικά γιά  τό Ποαμ 
τεχνεΐο θά ρωτήσω τόν πρωθυπουργό, θα βμ 

τόν ύπαυργό Παιδείας, δεν ύποΡ«ι 
*ν αύτή τή στιγμή, “λ-

ΧΑΜΗΛΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΑΟ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΟΥΔΟΝ

# '  · 1 Ρ · ρ ω  ·  K W »  ·0·0|
νων κσ6πγητών στην ’Αμερική, στόν Κα» 
ναδά, στή Δυτική E m m  πού γνωρί
ζω, είναι τεράστιος καί ή συμβολή του 
στίς Επιστήμες είναι σημαντικότατη.

μέρα τήν πλατεία κίσαγωγή Επιστήμης καί 
τεχνολογίας στή χώρα μας. Σέ ποτά «λι-

ΕΙναι τικά κρίμα, δ  rav Εχουμε
Τά πρσγράμματά μσς είναι Αναχρονιστι

κά. Καί θά ήθελα πράγματι νά σάς διαβά-

__ τπραγματικά κρ( », - , m
«ώτή τήν αφρόκρεμα ιτηνΓπνευμαηκή 

Γορει νά Ανοίξει

τιχι
τηο
λόγ

σω 2— 3 rrpayyστάχια άπό τό περιεχόμεΜ 
ύποχρεωτικού βιβλίου ele τήν 'Ανώτατη Ε
μπορική Σχολή. Τό μάθημα είναι τής Εμπα, 
ρευματολογίας. Ακούστε;

ας,
ττοΐα μπορεί νά Ανοίξει πραγματικά τόν 
δρόμο τής τεχνολογικής Ανεξαρτησίας μας, 
είναι Απίστευτο, δτι μποροΟμς νά χάνου
με τέτοιο τάλαντο. Καί θά πρέπει va ci- 

υτρ μίλημα αύτοΟ τοΟ Σώματος, τό

χεΐ 6J>.—  Kal στήν Αύστρία —μιά άλλη 
χώρα—  Εχουμε áwAoyía I καθηγητής πρός 
7 f i .  Σέ δ.τι άοαρά τόν εύαίσθητο τομέα τής 

σ Ελλάδα Εχουμε 1:52. Στον

κς αύτ 
έξης

,Ός νά Απαντήσουν αυτή τη στιγμή; - y  
λά θά ήθελα μιά Απάντηση, έάν

roc ό  νόμος, ό  οποίος γράφει ρ

«AI διά θαλάσσης μεταφοραί διεξά
γονται διά δεξαμενοπλοίων μεγάλης χω 
ρητικότητος, Ένώ τούτα κατα,τό Ιο9Β

.  —- -  "ΛΓ f  w  Ι » ν  π  | μ π >  « ■ «  · « ν  ·■ Μ Ι μ  U  I  ι  » W
πώς θα Αντιμετωπιστεί ή παλινόστηση των 
καθηγητών πού πραγματικά πρέπει νά προ
σφέρουν σ  ούτόν τόν τόπο, έοώ.

ίακα ¿φοφμόζονπαι στή χώρα τά τελευταία 
πιτεύγματα τής επιστήμης; Ή  Επιστημο

νική καί τεχνολογική πρόοδος διεύρυνε, ή 
μίκρυνε τό χάσμα μεταξύ τής χώρας μας 
καί τών άλλων βιομηχανικά «απτνγμένων 
χωρών; Πρέπει và wnmôXoyîoouüc, όπως Ε
χουμε κάνει καί Αλλοτε, τήν κυρία ευθύνη 
για  τήν σημερινή Απαράδεκτη κατάσταση 
στα Α.Ε,Ι, σ* Εκείνους που γιά  τόσες δε
καετίες χειρίστηκαν την τύχη καί τό μέλ
λον της πατρίδας μας.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Γιατί ή παιδεία δέν είναι μόκον Ε
πενδυτικό Αγαθό. Αλλά είναι ταυτόχρο 
να καί καταναλωτικό Αγαθό. Αποτελεί 
δηλαδή καί αδιοσκσπδ. Ή  μόρφωση καθ' 
Α η τ ό  διάρκεια τήε ζωής ένβς Ανθρώ
που, είναι bm  Αγαθό το όπ οιο

Ιατρικής στήν Ελλάδα Εχουμε 
Καναδά 1:3,5. Σ τίς ’Ηνωμένες Πολιτείες 
I d .  Στό EJA-Π. τό 1933 dxoqic Ι ιΠ Τ τ ό  
1977 1:41. Αύτή d m  ή πορεία τού 'Εθνι
κού Με ισοβίου Πολυτεχνείου.

«Διά πάσαν Επαγγελματικήν άπι 
σιν Τακτικών Καθηγηηων Ά μ ιέ τ ι  
παιβουηκών “Ιδρυμάτων, πέρσν τών ι

ήσ^'χωρ'ην.κότητος 2*00 τόννων. τό 
1962 ανηλθφν είς 100 .000 τόννους».

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ

Καί τώοα
κρίση, στην

βυό λόγια γιά τήν. τρέχουσα

Προχωρούμε στό ίδιο διλίο:

ό κ 
ψεων

τικών των καθηκόντων. Απαιτείται ή τ

πα». είναι Ε>α Αγαθό τό όποιο πραγμε» 
auca όφείλουμε σαν πολιτεία,^ νά μη τό 
στερήσουμε σε «aviva καί γ ι ' τύ τί μόν 
λίστα όααστηρίζουρε καί τούς Π α ε »

ΟΙ «¿βερνήαεις τής Δεξιάς κύριε πρόεδρε, 
μέ τήν u e jp a n  τον κ. 587, δέν υΐρθΕτησρν 
α ώ β  τα  διαρθρωτικά μέτρα.

le ΑΕκίας μετά γνώμη τής οΙκείας Ύχ* 
n d  πρότασιν τής Συγκλήτου, βεβαιούση 
τ», 6ιά τής προσθέτου τούτης απασχολτ 
α ς δέν παρακωλύεται τό κύριον διδσκτι* 
Εργο» τον».

«Πεπειραμένος κουοευ« προβάτων θ» 
votai νά χείρη 100 ποθς ISO τήν Αμέ- 
« ,  άμειβομενος, 35— 75 σέντε μ πΘ Μ 
« ρ ,  *Η κουρά Αρχεται από τήε κοί- 

-,ίας καί περατούται εί( τήν ουράν τού 
ζώου»

-  - ---------- ρ . . , . ,  πού θά  όδη-
γουσσ» στον Εκδημοκρατισμό καί στόν έκ- 
«νκκροηοιιό τής « α ό ε ίο ς

Ύπάρχα ό  νόμος, τό Ερώτημα efeoos I
Κι Εφαρμοστεί πρός β λ ε ς  t íc  i«»t8w úvW ' 0  

al ποιος φέρε» τήν εύθύνη γιά τή μή Ε?®β 
μογή Ενός τόσο σημαντικού νόμον που 1TU

φβ

Μίλησα προηγουμένως γιά βρισμένες φω- 
TWVfe έξαιρέσεις, ΥττΰρχοΟν πολλές, Αλλά 
Επειδή Α χρόνος μας ειΥαι λίγος, θα μιλή-

του ·— 
ξαμηνου

ΤΜ

Σάς βεβαιώ δ η  όλόκλι
δει Από αύτά. Μάλιστα 

τ Γ  κνά τό καταθέσω, 
περιεχομένου 1

‘Λκληοο 
n o  ιλεγ 
ι, ώς όε

τό βιβλίο βρί-
Ιγα να τό φέρω 
,ΐγμα σπουδών

σω μόνο γιά τόν .καθηγητή τού Πολιί 
χύείου ΑγγελΙβη, Υπέβαλε παραίτηση .τ . 
ΑττρΙλιρ τού 1971 καί στο κείμενο τό ό

ποίο (στείλε στόν τότε υπουργό Παιδείας 
λέει:

I, στ̂ ίν* όποία AvorMpSu« κεή
Πρωθυπουρνός. Τό θέμα τών καηαΜ» 
τό θέμα τής Απόφασης τής Χυιπλή. 

ιού Πολυτεχνείου, την Απώλεια τού έ*
‘W'iVOUv . .
©κορώ χρέος μου, νά τιμήσω τή» sut» 

κ>πή πρυιάνεων. την ϊυνεφο τών «Τφυτά- 
ιων, Λ όποία υπςοαλε πρός τήν Κυβομνηοα 

ηάΙ τα σολιηκά Κόμματα wss πώρα πολύ
σημαντικό onójJWWa, ΥΝ έπΟπΜ A « π »

t e ö i r n f c ,

t o o  Π

W

•Γιά τήν Αντιμετώπιση τής afflUpl"
Κ ρίσης είναι απαραίτητη, σέ πρώτη 

η Επίλυση τών Δμεοων αίτημά·

τών μ\>υιόντων.

Β Τ  Ή  «υνέκεια  βτΛν 1 1 n  eaMRo
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ι Ω ϊ α  τ ο υ  Α .  Π α π α ν δ ρ έ ο υ
τ η ν  Π α ι Α ε ί ο  σ τ η  B o u R n

Σ υ ν έ χ ε ια  6 π ό  τ ή ν  4 η  σ ε λ ίδ α

«'Κ Σύνοδος έκτιμά, δτι ή αίτια τής 
κρίσής στό ‘Ελληνικό Πανεπιστήμιο 

βρίσκεται μόνο στό φοιτητικό χώ
ρο, κιαί μάλιστα στις μεμονωμένες πε
ριπτώσεις καταλήψεων πού παρουσιά
στηκαν πρόσφατα. Οί Ανησυχίες τού με
γαλύτερου μέρους τών φοιτητών καί οί 
διαμαρτυρίες τους, Ανεξάρτητα αν έκ- 
δηλώνονται με σωστές ή οχι ένέργειες, 
είναι άπλά συμπτώματα καί άναπόφευ- 
κτη συνέπεια τής κρίσεως πού μαστίζει 
σήμερα τό Ελληνικό Πανεπιστήμιο καί 
όχι αιτία τής κρίσεως αυτής. Τά βα
θύτερα αίτια τής κρίσεως τού Πανεπι
στημίου σχετίζονται άμεσα μέ την ο- 
ξυνση σοβαρών προβλημάτων πού ή λύ
ση τους χρονίζει γιά  πολλές δεκαετίες.. 
Επειδή ή έκάστοτε υπεύθυνη πολίτικη 
ήγεσία τού τόπου. Κυβέρνηση καί πο
λιτικά Κόμματα —  καταγγέλλουν και 
Κυβέρνηση καί πολιτικά Κόμματα —  
δέν Αντιμετώπισαν σωστά τό πρόβλημα 
τήξ παιδείας καί τό έθεσαν σέ δευτε- 
ρεύουσα μοίρα στήν κλίμακα. ίεραρχή- 
σεως τών εθνικών στόχων. Δέν πρέπει 
έξαλλου νά άγνοηθεϊ τό μέρος τής ευ
θύνης πού βαρύνει τούς φορείς τών Α. 
Ε.Ι., δηλαδή τούς καθηγητές»

Δυστυχώς ή Σύγκλητος τού Πολυτεχνείου 
δέν έιςπροσωπήθηκε σ’ αυτή τήν Σύνοδο 
τών πρυτάντων. 'Ο πρύτανις τού ’Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου δέν συμιμετέσχε.

ΑΘΑΝ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ('Υπουργοί;
Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων): Στη 
σύνοδο ήταν.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ): 
Ό χ ι, όταν με έπεσκέφθηοταν έπισήμως.

ΑΘΑΝ. ΤΑΛΙ ΑΔΟΥΡΟΣ ('Υπουργός
Παιδείας καί θρησκευμάτων): Συμμετείχε...

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ): 
Μπορεί, άλλά δέν συμμετείχε σέ δ,τι μέ 
αφορά. "Ακόυσα όλους τούς πρύτανεις πλήν 
αυτού. Ή ταν άπών.

β! ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

'Αλλά ή Σύγκλητος, πώς νά χαρακτηρί
σουμε τίς πράξεις της; Νομίζω δτι καί πά
λι έδώ θά άναφερθώ στην έγκυρη κυβερνητι
κή _ έφημερίδα τήν. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ, ί» ή 6- 
ποία ούτε λίγο, ούτε πολύ έχει τά έξη: νά 
πεί σάν κύριο άρθρο γιά τήν Σύγκλητο:

«Ή Σύγκλητος τού Πολυτεχνείου με
τά 60 μέρες διακοπής τού έργου της 
Αποφάσισε δυό πράγματα: Πρώτον, νά 
υποχωρήσει στό έκπαιδευτικό θέμα καί 
δεύτερον νά κωφεύσει στό κοινωνικό καί 
πολιτικό θέμα.

Τό γεγονός δτι περίμενε νά λήξει 
πρακτικ άτό έξάμηνο γιά  νά συνεδριά
σει καί νά Αναγνωρίσει τό δίκαιο μέ
ρος τών φοιτητικών αιτημάτων δέν συμ
βιβάζεται μέ τήν κοινή λογική.

Μέ την Απώλεια τού έξαμήνου ή κρί
ση όξύνεται, καί όδηγούμεθα μέ μαθημα
τική Ακρίβεια στήν κλιμάκωση τής ανω
μαλίας. Ή άναγκαιότητα τής βεβαιότη
τας αύτής είναι άκρως Ανησυχητική. 
Και αυτό παρά τό οτι, τόσο ή Κυβέρ
νηση δσο καί τά πολιτικά κόμματα όσο 
καί ή Σύνοδος τών Πρυτάνεων καί κυ
ρίως ή κοινή γνώμη ή'θελαν τήν συμφι
λίωση τού Πολυτεχνείου».

Αυτά όπτό τήν έφημερίδα «Καθημερινή».

Η ΘΓΤΗ ΤΟΥ ΡΑΣΟΚ
γ ι α  το φ ο τ η τ ι κ ο  κ ι : ; η μ α

Τό ΠΑΣΟΚ, έννοεϊ άπολύτως τόν άγώνα 
τών φοιτητών μας γιά μιά σωστή Παιδεία. 
Ένας αγώνας μέ μακρύ ιστορία στον τόπο 
αύτό, μέ μακρά Ιστορία καί σέ άλλες χώ
ρες τού κόσμου καί ούτε γιά μιά στιγμή θά 
πρέπει νά ξεχνάμε πώς τά παιδιά πού μά
χονται σήμερα στό Πολυτεχνείο, μάχονται 
γιά σπουδές Ανώτερες, γιά βελτίωση τών 
σπουδών τους. ”0  ίδιος ό Πρωέλιπουργός 
σας άναφέρθηκε ατό 15%. Δέν περί μένατε

προσφορά τών παιδιών τού Πολυτεχνείου 
τόν Νοέμβρη τού 1973.

Τό ΠΑΣΟΚ δμως, σάν κίνημα, ένώ δι
καιώνει Απόλυτα τούς Αγώνες τών φοιτη
τών ταυτόχρονα, σέ δ,τι Αφορά τίς μεθό
δους πάλης καί Αγώνα, παίρνει τήν έξης 
θέση:

Νά μήν έπιλέγονται μέθοδοι πάλης 
καί Αγώνα πού νά Αποκόπτουν τό φοι
τητικό κίνημα Από τό λαό μας. Θά 
πρέπει κάθε βήμα τής νεολαίας μας νά 
έχει την κατανόηση καί την βαθιά έγ
κριση τού λαού μας.

Δέν μπορούμε νά έγκρίνουμε μεθό
δους πού οδηγούν σέ μόνιμη ύποβάθμι- 
ση τών σπουδών καί δέν εννοούμε έπί- 
σης τό νά πέφτουν θύματα οί νεολαίοι 
μας σέ παγίδες πού στήνονται άπό τήν 
Ακροδεξιά καί άλλες έξτρεμιστικές ο
μάδες.

Κύριε Πρόεδρε τής Κυβέρνησης, θέλω νά 
έπισημάνω, δτι τά έπίση,μα όργανα τού 
φοιτητικού κινήματος, ή ΕΦΕΕ, τά Συμ
βούλια της φοιτητικής νεολαίας, έχουν φερ
θεί καί φέρονται μέ ζηλευτή υπευθυνότητα.

Δέν άρνούμαστε, δτι υπάρχουν μεμονω
μένες περιπτώσεις Αμάδων, όλιγάριθμοι φοι
τητές, πού συμβάλλουν στήν όξυνση τής 
κρίσης, άλλοι γιατί είναι βαθύτερη τους πί
στη μιάς αλλιώς μορφής κοινωνία καί πολι
τεία, άλλοι σάν όργανα τής ανωμαλίας, τά 
όποία περιέργως έχουν ανάμεσα τους δια
συνδέσεις.

"Αν μελετήσει κανείς τίς BRIGATE 
ROSSE τής ’Ιταλίας θά καταλήξει τελικά 
σέ όργανα τής αστυνομίας δχι μόνο τής 
’Ιταλίας άλλά καί τής Γαλλίας καί άλλων 
χωρών, όπως οί τελευταίες έρευνες έχουν 
άποκαλύψει

Υπάρχει δίκτυο πανευρωπαϊκό τό όποιο 
καθοδηγείται ¿ατό σκοτεινές δυνάμεις, δυ
νάμεις τίς Ανωμαλίας τίς οποίες θά πρέπει 
καί έμεϊς νά Αναγνωρίσουμε καί θά πρέπει 
σ’ αυτό ό λαός νά δώσει τήν παρουσία του, 
έτσι ώστε ποτέ πιά νά μήν περάσει στήν 
χώρα μας μιά όποιαδήποτε παραβίαση τού 
πολιτεύματος.

ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΝΟΜΟ -  ΠΛΑΙΣΙΟ

Καί τώρα, τελειώνοντας, τί προτείνουμε: 
ΕΙΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (από τήν πτέρυγα 

τή: συμπολπεύσεως): Καταλήψεις.
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ):. 

Ε-χαριστώ.
Κατ’ έπανάληψη έχουμε προτείνει, δπως 

γνωρίζει ό κύριος Πρόεδρος τής Κυβέρνη
σης, τή σύσταση μιάς διακομματικής 'Επι
τροπής γιά τήν προετοιμασία ένός νόμου- 
πλαίσιου στόν όποιο βέβαια νά συμμετά- 
σχουν οπωσδήποτε ένεργά καί όλοι οί Ακα
δημαϊκοί φορείς. Ή  τελευταία φορά πού 
κάναμε αύτή τήν έκκληση, αυτή την πρό
ταση, είναι στις 3 Γενάρη 1980, τόσο πρό
σφατα.

Πιστεύουμε καί μεϊς, δτι πρέπει τό 
γρηγορότερο δυνατό νά προχωρήσουμε 
σέ νόμο - πλαίσιο Αποδεκτό άπό τό 
Κοινοβούλιο, άπό μιά πλατιά πλειοψη 
φία, αποδεκτό κατ’ άρχή άπό τούς φο
ρείς τής Ακαδημαϊκής μας ζωής.

’Επειδή δέν έχουμε άξιοποιήσει σ’ αυτό 
τό Κοινοβούλιο τίς Κοινοβουλευτικές ’Επι
τροπές, θά πρότεινα, ή Καινοβυλευτική ’Ε
πιτροπή τής Παιδείας, ή όποία έκφράζει ό
λα τά κόμματα στή Βουλή, νά άναλάβει τό 
γρηγορότερο δυνατό τήν προετοιμασία τού 
έδάφους, γιά τή διαμόρφωση ένός (σχεδίου 
νόμου - πλαισίου τό όποίο μέ τή σύμφωνη 
γνώμη καί της Ακαδημαϊκής κοινότητας, θά 
έλθει πρός ψήφιση στή Βουλή.

Νομίζω πώς ακόυσα, δέν είμαι βέβαιος 
άπό τόν τρόπο πού τό είπε ό Πρωθυπουρ
γός, δτι τό θέμα τής απώλειας τού έξαμή
νου έχει λυθεί. "Αν δέν έχει λυθεί, καλούμε 
πραγματικά τήν κυβέρνηση, παρά τήν τυ
πική πιά αύτοτέλεια τού Πολυτεχνείου, νά 
παρέμβει καί νά έπιβάλει στήν περίπτωση 
αύτή, νά πραγματοποιηθούν οί σπουδές.

"Οταν έχουμε, σάν Πολιτεία, έπέ,μβη τό
σες καί τόσες φορές, έδώ το βοΐσκοιιηε δύ.

τοια Απόφαση. Δέν έπιτρέπεται. νά χαθεί 
τό έξάμηνο γιά τους φοιτητές. Ή συντρι
πτική πλειοψηφία τών φοιτητών έπιθυμοΰν 
νά έπιστρέψουν γιά νά συνεχίσουν τίς σποίλ. 
δές τους συνεχίζοντας ταυτόχρονα τόν ά
γώνα τους γιά μιά Ανύψωση τού έπιπέδσυ 
τής Παιδείας μας.

’Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα άπό τό νό
μο - πλαίσιο Απαιτείται καί .ένα νέο πνεύ
μα, μιά νέα πνοή. Δέν άρκούν οί νρμοι, οί 
έγκύκλιες, οί Αποφάσεις.

® Πρώτα άπ’ δλα, γιά τό πνεύμα αυ
τό, ή ιεραρχία καί ή νομιμότητα μέσα στά 
Πανεπιστήμια θά πρέπει νά πηγάζουν άπό 
τό επιστημονικό κύρος καί τό δημοκρατικό 
ήθος τών καθηγητών. Θά πρέπει πάντοτε;, 
ή κρίση γιά τή στελέχωση τών Πανεπιστη
μίων νά είναι Αξιοκρατική καί δέν έπιτρέ- 
πεται στήν άρχή τής μονιμότητας τών κα
θηγητών, νά αγνοείται ή έπιστημονική πρό
οδος τοθ καθηγητή τής Τακτικής "Εδρας, 
τήν όποία έλπίζουμε φυσικά νά διώξουμε 
άπό τό λεξιλόγιο τού Πανεπιστημίου μας. 
’Αλλά οί καθηγητές μας, άσχετα άπό τό 
πόσα χρόνια διδάσκουν, άσχετα άπό τό 
σημείο ατό όποίο βρίσκονται ίεραρχικά, 
θά πρέπει διαρκώς νά κρίνονται καί έπα- 
νακρίνονται γιά τήν Αποτελεσματική τους 
παρουσία, τόσο στήν αίθουσα διδασκαλί
ας, δσο καί τήν έρευνα. Δέν μπορεί νά _ με- 
τατρέπεται δ καθηγητής σέ συνταξιούχο, 
μόλις πάρει τήν Τακτική του "Εδρα.

•  Πρέπει νά Αναπτύξουμε, δσο μπορού
με πιό γρήγορα, ένα σύγχρονο πρόγραμ
μα σπουδών πού νά είναι δεμένο ρέ τό πε
ριβάλλον, μέ τήν κοινωνία μας, με τήν πα
ραγωγική διαδικασία. Θά πρέπει δίπλα 
στήν αυτοδιοίκηση καί την αύτοτέλεια τών 
πανεπιστημίων νά έφαρμόσουμε τόν αυστη
ρό κοινωνικό έλεγχο.

Τόνισα καί πριν δτι, δπως γιά τήν 
Εθνική μας "Αμυνα, έτσι_ καί γ ιά  τήν 
’Εθνική Παιδεία δέν νοούνται οικονο
μίες. Είναι τά δύο κεφάλαια που στη
ρίζουν τήν ύπαρξη τής χώρας μας, τού 
λαού μας.

θ ά  πρέπει δχι μόνο οί υλικές Αμοιβές 
τού καθηγητικού προσωπικού, άλλά καί οί 
ήθ:κές κα! πνευματικές Αμοιβές θά πρέπει 
νά είναι τέτοιες ώστε νά καθιστούν δυνατό 
στόν καθηγητή νά παραμένει στό βήμα, νά 
παοαμένει πρώτος στήν έρευνα.

® Πιστεύουμε στήν ισότιμη συμμετοχή 
τών φορέων τής πανεπιστημιακής Κοινότη
τας, άλλά δχι στήν ίσοπέδωση. "Αλλο «ι
σότιμη συμμετοχή» καί άλλο «ίσοπέδωση».

Δέν μπορούμε παρά νά τιμούμε έμείς 
ένός κλάδου έναν έρευνητή πού έχει Ανοί
ξει νέους όρίζοντες στήν επιστήμη, άσχετα 
άπό τό γεγονός δτι μπορεί νά έχουμε Α
κόμη κα! τήν ίδια τυπικά θέση στήν πανε
πιστημιακή διαδικασία.

® Γιά τούς σπουδαστές, γιά τήν σπου- 
δάζουσα νεολαία μας θά πρέπει ό έλεγχο«; 
νδ: είναι αυστηρός, άλλά κα! δίκαιος, γιατί 
σήμερα πιθανότατα είναι βέβαιον, δτι δέν 
είναι δίκαιος καί είναι αυστηρός κατά πε
ρίπτωση.

® Θά πρέπει πράγματι νά προστατευθεί 
τό πανεπιστημιακό άσυλο, άσυλο γιά ό
λους τούς Ακαδημαϊκούς φορείς, γιά όλους 
δσους συμμετέχουν στό περιβάλλον τής Α
καδημαϊκής ζωής. Θά πρέπει νά ύπάρχει, 
δηλαδή, έλεύθερη διακίνηση ιδεών.

Θά πρέπει καί ή Κυβέρνηση κα! ό κ. 
Πρωθυπουργός νά όμολογήσουν, δτι οί Α
γώνες τών φοιτητών έφεραν στήν έπιφάνεια 
τήν ¿αθειά κρίση πρύ μαστίζει τήν ’Ανώ
τατη Παιδεία μας. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε 
δτι ό Ν. 815, ό όποιος άποδοκιμάστηκε 
ηδη άπό τήν Κυβέρνηση, άποδσκιμάστηκε 
ύστερα άπό σκληρούς Αγώνες, άπό μίσ 
μαχητική παρουσία τής νεολαίας μας. Καί 
πράγματι ό Απαράδεκτος αΰτός νόμος έ
χει παύσει νά ισχύει.

Είναι τεράστιες οί ευθύνες της Κυβερ
νητικής παράταξης καί τών προγενεστέρων 
παρατάξεων Απέναντι στά Ελληνικά νειά- 
τα. Τούς καλούμε έστω καί αύτή τήν τε
λευταία ώρα νά άναλογισθούν τίς ευθύνες 
τους. Άλλά είναι βέβαιο δτι ό ’Ελληνικός 
λαός στόν βωμό τής Αλλαγής θά φέρει τά
χιστα τό  ΠΑΣΟΚ στην έξουσία γιά νά 
ΥΡαμμα"1' σ0’Μ τ °  έκπαιδευτικό του πρό-


