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Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο 
 

∆. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 

∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 
 
 
Περίληψη 
Θεµελιώδη συστατικά της Παιδείας ως Μόρφωσης και Πολιτισµού -του ανεκτίµητου δηλαδή, 
τόσο δηµόσιου αγαθού, όσο και ανθρώπινου και κοινωνικού δικαιώµατος για κάθε πολίτη, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώµατος, τόπου, θρησκείας και πεποιθήσεων- απετέλεσαν δια 
µέσου του χρόνου και αποτελούν, ή πρέπει να αποτελούν για τις πολιτισµένες και δηµοκρατικές 
κοινωνίες, η ελεύθερη και ακαθοδήγητη διδασκαλία, η βασική και εφαρµοσµένη επιστηµονική 
και διεπιστηµονική έρευνα και η συνεπής προς τις παραπάνω αρχές και αξίες κατάλληλη 
παράγωγη τεχνολογία. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά µιας τέτοιας ισότιµης, αµφίδροµης, διαλεκτικής και δηµοκρατικής 
Παιδείας είναι, ή πρέπει να είναι: 
• η ελεύθερη και ανεµπόδιστη προσπέλαση σε κάθε βαθµίδα της, για κάθε άνθρωπο που 

µπορεί και το επιθυµεί, µε ίσες ευκαιρίες αλλά και ίσες δυνατότητες, µέσα από δηµόσιες, 
διαφανείς, ανοιχτές, αντικειµενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες, 

• η ολική της ποιότητα,  
 η οποία θεµελιώνεται από τους κοινωνούς της, δάσκαλους και 

µαθητές/φοιτητές/σπουδαστές, στις προαιώνιες και πανανθρώπινες αξίες της 
ειρήνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, του πλουραλισµού και της προστασίας της φύσης και της 
παγκόσµιας πολιτισµικής κληρονοµιάς και  

 πραγµατώνεται µε την ολοκληρωµένη, διαλεκτική και διεπιστηµονική έρευνα, τη 
συστηµατική µελέτη, αλλά και την συγκροτηµένη προσπάθεια συµβολής στην 
αντιµετώπιση των πολυδιάστατων, ιδιαίτερα σήµερα, θεµάτων και προβληµάτων 
της «ανάπτυξης» και του «περιβάλλοντος», σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό και 
πλανητικό επίπεδο και 

• ο αποδεικτικά και αυθεντικά αξιόπιστος δηµόσιος χαρακτήρας της, ο οποίος και µόνο σε 
δηµοκρατικά καθεστώτα και πάντα υπό προϋποθέσεις, µπορεί να διασφαλίσει την απόλυτη 
ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας και την δυνατότητα ολοκληρωµένης πνευµατικής 
και ηθικής ανάπτυξης των προσωπικοτήτων των µαθητών όλων των βαθµίδων, δια βίου, ως 
κριτικά σκεπτόµενων, ελεύθερων, συνειδητών, ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι θα 
µπορούν και θα θέλουν να αξιοποιούν τις επαρκείς και διαρκώς επεκτεινόµενες και 
βαθύτερες γνώσεις και τις δεξιότητές τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Στο απώτερο χθες, η παιδεία και η φιλοσοφία, (ως εργαλείο ολιστικής προσέγγισης, γνώσης, 
ανάλυσης και ερµηνείας του εξωτερικού κόσµου αλλά και αντιµετώπισης των πολυδιάστατων 
προβληµάτων στη διαδικασία ικανοποίησης των ανθρωπίνων αναγκών, που αναφέρονται στη 
ζωή, στο «είναι» και το «γίγνεσθαι»), ταυτίσθηκαν, σε µεγάλο βαθµό. Σήµερα, µέσα από µια 
µακρά πορεία υπερεκτίµησης έως και αποθέωσης της «εξειδίκευσης», διαπιστώνουµε ότι η 
Παιδεία εκφυλίζεται σταδιακά, σε εκπαίδευση, σε τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση ή και σε 
άκριτη παθητική αποσπασµατική εκµάθηση εκτέλεσης σειρών τυποποιηµένων ψηφιακών 
εντολών.  
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Συνακόλουθα, η θεµελιώδης τροφοδότις της Παιδείας η Έρευνα και η παράγωγή της Τεχνολογία, 
εκπίπτουν, µέσα από µεθόδους και τεχνικές επιλεκτικών εθνικών και υπερεθνικών 
χρηµατοδοτήσεων, σε θεραπαινίδες της µεγιστοποίησης της κερδοφορίας των αγορών, προς την 
οποία µονοδιάστατα προσανατολίζονται ως µοχλό «ανάπτυξης» οι οµογενοποιηµένες 
ιδεολογικά, στις συνθήκες παγκοσµιοποίησης και νεοφιλελεύθερης νέας τάξης, κρατικές 
πολιτικές εξουσίες. 
Σήµερα και αναπόδραστα και οι προοπτικές και για το αύριο, µε βάση την ανάλυση των 
συγκεκριµένων πολιτικών, πολιτισµικών και κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών σε πλανητική 
κλίµακα, µε την αποθέωση της ασυδοσίας των αγορών στο πλαίσιο της κυριαρχίας του 
ιδεολογήµατος της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των 
«ευέλικτων» µορφών εργασίας (flexicurity,) της φερόµενης ως «βιώσιµης» ή «αειφόρου» 
ανάπτυξης, η πολιτική και ο πολιτισµός υποτάσσονται απολύτως στην οικονοµία, και µάλιστα 
στην εκχυδαϊσµένη έκφρασή της, της παντοδυναµίας δηλαδή των επιθετικών και ιδιωτικών 
κερδοσκοπικών χρηµατιστηριακών κεφαλαίων, τα οποία µπορούν να κατεδαφίσουν ακόµη και 
ολόκληρες εθνικές οικονοµίες (π.χ. Soros – Ηνωµένο Βασίλειο). 
Το σχετικό µε την Παιδεία π.χ. και την ιδιαζόντως βαρύνουσα σηµασία της, σύµφωνα µε τις 
«Ευρωπαϊκές Αξίες» άρθρο 149 της Συνθήκης της Ρώµης, το οποίο κατοχύρωνε το αυτεξούσιο 
των κρατών µελών της Ε.Ε. στα θέµατα Παιδείας, στην τελευταία Σύνοδο της Ε.Ε. σε επίπεδο 
κορυφής τείνει προοπτικά να αντικατασταθεί από διαδικασίες σχετικών αποφάσεων µε απλή 
πλειοψηφία στην κατεύθυνση έκπτωσης της Παιδείας σε εµπορευµατοποιηµένη υπηρεσία η 
οποία θα υπόκειται στις διατάξεις της G.A.T.S.. 
Από την άλλη µεριά, η µέση κοινωνική συνείδηση διαµορφώνεται από τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης/Επικοινωνίας, των οποίων τα ιδιοκτησιακά συµφέροντα αντικειµενικά 
διαπλέκονται µε εκείνα των κοµµάτων που κατέχουν ή διεκδικούν την εξουσία. Έτσι, η 
συστηµατική πλύση εγκεφάλου στην οποία υποβάλλουν τους θεατές τους, έχει ως αυτονόητο 
αποτέλεσµα, την αύξουσα µετάλλαξη των ευεπίφορων σε προπαγάνδες πολιτών σε άβουλους 
υπηκόους και παθητικούς καταναλωτές, οι οποίοι «ζουν» και θα «ζουν» µέσα από τις ζωές των 
άλλων, µε εύπεπτες και «γοητευτικές» αναγωγές των επιθυµιών τους σε θέαση των βιωµάτων 
και των εικονικών «ευτυχιών» των «επωνύµων» του ισοπεδωτικού και παγκοσµιοποιηµένου life 
style. Σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό επίπεδο αυτό οδηγεί στον µηδενισµό αλλά και 
πολλές φορές στη λαϊκιστική διαστρέβλωση και την έντεχνη χειραγώγηση της οποιασδήποτε, 
ακόµα και της πλέον εµβρυακής κοινωνικής δυναµικής. 
Ως αλόγιστη αντίδραση στην κατάσταση αυτή, οι ελευθεριακές αντιεξουσιαστικές ιδέες για µια 
πιο δίκαιη κοινωνία, µακριά απ΄ την κοινωνία του θεάµατος, τους δήθεν «πολιτικούς» καυγάδες 
µεταξύ στην πράξη «αντίπαλων» οµοϊδεατών και τις «κοινωνικές ευαισθησίες» πολλών 
κυβερνητικών ή εξουσιαστικών στην πραγµατικότητα, δήθεν «µη κυβερνητικών οργανώσεων», 
εγκλωβίζονται ή παροχετεύονται έντεχνα σε προκλητικές εκφοβιστικές και απωθητικές για το 
κοινωνικό σώµα χουλιγκανικές εκδηλώσεις οι οποίες συµβάλλουν σε µια δήθεν 
«αντιτροµοκρατική» υστερία και συντηρητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτικής.  
Έτσι, η κοινωνία ταυτίζεται µε την οικονοµία, και οι δύο µαζί µε την αγορά, η οποία δεν 
λειτουργεί πλέον, ακόµη και για τον πιο καλόβολο συντηρητικό πολίτη, σε συνθήκες υγείας και 
ασφάλειας, όπως θα ήθελε ο Adam Smith, (για να προάγεται έτσι µέσω του ατοµικού και το 
κοινωνικό συµφέρον), ενώ, µε τον ανηλεή ανταγωνισµό των δυνάµεων που την συγκροτούν, 
επιβεβαιώνεται καθηµερινά η κυρίαρχη ιδεολογία της: «ο θάνατός σου η ζωή µου». Στις 
συνθήκες αυτές, η ανάπτυξη µιας Εθνικής αλλά και Υπερεθνικής (Ε.Ε.) και Πλανητικής (Ο.Η.Ε.) 
Στρατηγικής για την Παιδεία, την Έρευνα και την Τεχνολογία, η οποία θα θεµελιώνεται στις 
ριζικά αντίθετες στον παγκοσµιοποιηµένο νεοφιλελευθερισµό αξίες της Αξιοβίωτης 
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Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης και θα βρίσκεται έτσι στον αντίποδα της µονοδιάστατης κυριαρχίας 
της ασυδοσίας των αγορών, (που επικρατεί σήµερα σ΄ όλο τον κόσµο και αφήνει πίσω της 
εκατόµβες ανθρώπινων θυµάτων και φυσικών καταστροφών µε σαφή ανθρωπογενή αίτια), είναι 
παραπάνω από απαραίτητη, για την έστω κι αυτή τη στιγµή προσπάθεια για έναν ειρηνικό και 
καλύτερο κόσµο. 
 
Εισαγωγή 
Θεµελιώδη συστατικά της Παιδείας ως Μόρφωσης και Πολιτισµού -του ανεκτίµητου δηλαδή, 
θεωρητικά και διακηρυκτικά τουλάχιστον, τόσο δηµόσιου αγαθού, όσο και ανθρώπινου και 
κοινωνικού δικαιώµατος για κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώµατος, τόπου, 
θρησκείας και πεποιθήσεων- απετέλεσαν δια µέσου του χρόνου και αποτελούν, ή πρέπει να 
αποτελούν, στη θεωρία και την πράξη για τις πολιτισµένες και πραγµατικά και "ολικά" 
δηµοκρατικές κοινωνίες (πολιτικά, οικονοµικά, και κοινωνικά), η ελεύθερη, η χειραφετηµένη και 
ακαθοδήγητη διδασκαλία, η συστηµατικά υποστηριζόµενη βασική και η κοινωνικά χρήσιµη 
εφαρµοσµένη επιστηµονική και διεπιστηµονική έρευνα και η συνεπής προς τις παραπάνω αρχές 
και αξίες κατάλληλη παράγωγη τεχνολογία. 
Στην ιστορική πορεία όµως της ανθρωπότητας, σε πολλές κοινωνικές οργανώσεις, λιγότερο ή 
περισσότερο αυταρχικές εξουσίες, αυτονοµηµένες από την κοινωνία, σε συνθήκες χαµηλής και 
εύκολα χειραγωγούµενης πολιτικά, οικονοµικά και πολιτισµικά µέσης κοινωνικής συνείδησης 
και συνακόλουθα αδύναµης κοινωνικής δυναµικής, υποβάθµισαν` ή και συνεχίζουν να 
υποβαθµίζουν ακόµη την παιδεία, στη µορφή  
• είτε µιας κυρίως πατριδοκαπηλικής και εθνικιστικής παληότερα και ισοπεδωτικά 

παγκοσµιοποιηµένης ή και φονταµενταλιστικής σήµερα εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
προετοιµασίας και χειραγώγησης παθητικών "υπηκόων" κάθε τύπου, 

• ή µιας µονοδιάστατα στοχευµένης και κυρίως φθηνής και ταχύρυθµης "τεχνικής" 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την οποία θεωρούν ότι έχουν ως µόνη ανάγκη τα καρτέλ των 
ασύδοτων αγορών, 

ως εργαλείο επιβολής, εγχάραξης, διατήρησης και αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας, 
αλλά και µεγιστοποίησης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών στηριγµάτων τους, η οποία 
εξοβέλιζε και επιχειρεί ως σήµερα να εξοβελίσει κάθε πιθανότητα ανάπτυξης ολοκληρωµένων 
προσωπικοτήτων µε κριτική σκέψη και επιστηµονική επάρκεια πολιτών. 
 
Από το χθες προς το αύριο στην Ελλάδα και τον κόσµο 
Στο απώτερο χθες, η παιδεία και η φιλοσοφία, (ως εργαλείο ολιστικής προσέγγισης, γνώσης, 
ανάλυσης και ερµηνείας του εξωτερικού κόσµου, αλλά και αντιµετώπισης των πολυδιάστατων 
προβληµάτων στη διαδικασία ικανοποίησης των πραγµατικών ανθρωπίνων αναγκών, που 
αναφέρονται στη ζωή, στο «είναι» και το «γίγνεσθαι»), ταυτίσθηκαν, σε µεγάλο βαθµό. Σήµερα, 
µέσα από µια µακρά πορεία υπερεκτίµησης έως και αποθέωσης της «εξειδίκευσης», στις 
συνθήκες κυριαρχίας της ασυδοσίας των αγορών, διαπιστώνουµε ότι η παιδεία εκφυλίζεται 
σταδιακά, από δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα για κάθε πολίτη, σε όλο και 
περισσότερο εµπορεύσιµες υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνικής επαγγελµατικής κατάρτισης ή και 
άκριτης παθητικής αποσπασµατικής εκµάθησης εκτέλεσης σειρών τυποποιηµένων "ψηφιακών" 
εντολών.  
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συντριπτική 
πλειοψηφία των κυβερνήσεων και των πολιτικών δυνάµεων εξουσίας σ’ όλο τον κόσµο, 
αποδέχονται, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, µια χωρίς επιστροφή πορεία ιδιωτικοποίησης 
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και της πανεπιστηµιακής παιδείας, µε άµεσο στόχο ή τουλάχιστον µε αναπόδραστα σίγουρο 
αποτέλεσµα, τον εξοβελισµό της όποιας υποψίας κριτικής σκέψης, από τους µονοδιάστατα 
εξειδικευµένους "απασχολήσιµους" παθητικούς εφαρµοστές κερδοφόρων τεχνολογιών, και 
φθηνά παραγόµενους, σε µικρό χρόνο, αποφοίτους υποβαθµισµένων και ελάχιστα, διαφορικά και 
επιλεκτικά χρηµατοδοτούµενων δηµοσίων πανεπιστηµίων. 
Συνακόλουθα, η θεµελιώδης τροφοδότις της παιδείας, η έρευνα και η παράγωγή της τεχνολογία, 
εκπίπτουν, µέσα από µεθόδους και τεχνικές επιλεκτικών εθνικών και υπερεθνικών 
χρηµατοδοτήσεων, σε θεραπαινίδες της µεγιστοποίησης της κερδοφορίας των χρηµατιστηριακών 
και χρηµατοπιστωτικών κυρίως αγορών, προς την οποία µονοδιάστατα προσανατολίζονται, ως 
αποκλειστικό µοχλό «ανάπτυξης», οι οµογενοποιηµένες ιδεολογικά, στις συνθήκες 
παγκοσµιοποίησης και νεοφιλελεύθερης νέας τάξης, κρατικές πολιτικές εξουσίες. 
Σήµερα και αναπόδραστα και οι προοπτικές και για το αύριο, µε βάση την ανάλυση των 
συγκεκριµένων πολιτικών, πολιτισµικών και κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών σε πλανητική 
κλίµακα, µε την αποθέωση της κυριαρχίας του ιδεολογήµατος της φερόµενης α-νοήτως ως 
«βιώσιµης» ή «αειφόρου» ανάπτυξης, (ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα, καινοτοµία και 
«ευέλικτες» µορφές εργασίας σε συνθήκες δήθεν ασφάλειας των εργαζοµένων (flexicurity)), η 
πολιτική, η κοινωνία και ο πολιτισµός υποτάσσονται απολύτως στην οικονοµία, και µάλιστα 
στην εκχυδαϊσµένη έκφρασή της, αυτή της παντοδυναµίας δηλαδή των επιθετικών ιδιωτικών 
κερδοσκοπικών χρηµατιστηριακών κεφαλαίων, τα οποία µπορούν να κατεδαφίσουν ακόµη και 
ολόκληρες εθνικές οικονοµίες (π.χ. Soros – Ηνωµένο Βασίλειο). 
Πραγµατικά, στις σηµερινές συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, σ’ όλα τα µήκη και 
πλάτη του πλανήτη, µε µόνη αισιόδοξη κι ελπιδοφόρα εξαίρεση ορισµένες χώρες της νότιας 
Αµερικής, επιβεβαιώνεται η υποχώρηση της κοινωνίας και του πολιτισµού έναντι της πολιτικής, 
της πολιτικής έναντι της οικονοµίας και της οικονοµίας έναντι της ασυδοσίας και της 
µεγιστοποίησης της κερδοσκοπίας των ασύδοτων αγορών. 
Η τεχνολογία και ιδιαίτερα οι τεχνολογίες αιχµής καθοδηγούνται από τα "δυνάµει", πλέον 
εµπορεύσιµα και κερδοφόρα προϊόντα τους. 
Επικαθορίζουν έτσι και χειραγωγούν ασφυκτικά την έρευνα, στερώντας την από την πνοή, την 
έµπνευση και την εγγενώς θετική ελευθερία σκέψης, σχεδιασµού και δράσης των ερευνητών και 
τέλος, αναπόδραστα, εκφυλίζουν την παιδεία από απελευθερωτική κοινωνική διαδικασία 
µόρφωσης και πολιτισµού, στην καλύτερη περίπτωση, σε φθηνή εκπαιδευτική διαδικασία 
εκµάθησης, κατάρτισης και εξάσκησης στην αποδοτικότερη δυνατή εφαρµογή τεχνικών και τη 
βελτίωση και ανάπτυξη κερδοφόρων καινοτοµικών προϊόντων της ευρύτερης δυνατής 
εµπορευσιµότητας. 
Το σχετικό µε την παιδεία π.χ. και την ιδιαζόντως βαρύνουσα σηµασία της, σύµφωνα µε τις 
«ευρωπαϊκές αξίες» άρθρο 149 της Συνθήκης της Ρώµης, το οποίο κατοχύρωνε το αυτεξούσιο 
των κρατών µελών της Ε.Ε. στα θέµατα Παιδείας, στην τελευταία Σύνοδο της Ε.Ε. σε επίπεδο 
κορυφής τείνει προοπτικά να αντικατασταθεί από διαδικασίες σχετικών αποφάσεων µε απλή 
πλειοψηφία, στην κατεύθυνση έκπτωσης της παιδείας σε εµπορευµατοποιηµένη υπηρεσία, η 
οποία θα υπόκειται στις διατάξεις της Γενικής Συµφωνίας για το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες 
G.A.T.S.. 
Στην κατεύθυνση αυτή οµονοούν, τόσο οι νεοφιλελεύθερες και οι σοσιαλφιλελεύθερες πολιτικές 
δυνάµεις  εξουσίας των δώδεκα και των δεκαπέντε πρώτων χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσο -και σήµερα- και οι νέες χώρες-µέλη, οι οποίες µάλιστα έµπρακτα πλειοδοτούν, 
υποκαθιστώντας οι εξ’ αυτών πρώην «σοσιαλιστικές» την κυρίαρχη ιδεολογία του µαρξισµού-
λενινισµού µε αυτή της θεοποίησης της αγοράς. 
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Από την άλλη µεριά, η µέση κοινωνική συνείδηση διαµορφώνεται όλο και σε µεγαλύτερο βαθµό 
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης/Επικοινωνίας, των οποίων τα ιδιοκτησιακά συµφέροντα, 
αντικειµενικά διαπλέκονται µε εκείνα των κοµµάτων που κατέχουν ή διεκδικούν την εξουσία.  
Έτσι, η συστηµατική πλύση εγκεφάλου στην οποία υποβάλλουν τους θεατές τους, έχει ως 
αυτονόητο αποτέλεσµα, την αύξουσα µετάλλαξη των ευεπίφορων σε προπαγάνδες πολιτών σε 
άβουλους υπηκόους και παθητικούς καταναλωτές, οι οποίοι, (στην καλύτερη περίπτωση), «ζουν» 
και θα «ζουν» µέσα από τις ζωές των άλλων, µε εύπεπτες και «γοητευτικές» αναγωγές των 
επιθυµιών τους, σε θέαση των βιωµάτων και των εικονικών «ευτυχιών» των «επωνύµων» ενός 
ισοπεδωτικού και παγκοσµιοποιηµένου life style.  
Σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό επίπεδο αυτό οδηγεί πολλές φορές µερικούς πολίτες από 
την αποχή, την αδιαφορία και την παραίτηση, ως και τον µηδενισµό, αλλά και πολλές φορές, στη 
λαϊκιστική διαστρέβλωση και την έντεχνη χειραγώγηση της οποιασδήποτε, ακόµα και της πλέον 
εµβρυακής, κοινωνικής δυναµικής. 
Γιατί π.χ. ο κοινωνικός ρόλος του κράτους πρόνοιας τείνει να µεταβιβάζεται –και εν πολλοίς 
φαίνεται να γίνεται αυτό αποδεκτό από µεγάλη µερίδα της κοινής γνώµης- στη "λαµπερή" 
επώνυµη φιλανθρωπία χορηγών, οι οποίοι, µε έξυπνο τρόπο  πολλαπλά εξαργυρώνουν την 
φανταχτερή και πολλές φορές ουσιαστικά ανύπαρκτη προσφορά τους, µε αδάπανη διαφήµιση και 
προβολή κύρους, αλλά και µε πλήρη φορολογική απαλλαγή και ανεµπόδιστη προσπέλαση σε 
κάθε κέντρο εξουσίας, το οποίο βλέπει πλέον µε διακριτικό µάτι: τυχόν θέµατα φοροδιαφυγής, 
εισφοροδιαφυγής, εµπλοκής σε χειραγωγήσεις µετοχών, διακινήσεων µαύρου χρήµατος, 
διασυνδέσεων µε offshore εταιρείες, αιτηµάτων υποστήριξης συγκεκριµένων επιχειρηµατικών 
συµφερόντων σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο πάνω σε εργασιακά, περιβαλλοντικά 
κ.λπ. ζητήµατα κ.λπ.. 
Σε πολιτικό επίπεδο, ο δρων πολίτης είτε καθηλώνεται ως θεατής ανούσιων δήθεν πολιτικών 
διαλόγων επαγγελµατιών της πολιτικής, εκχωρώντας σ’ αυτούς, µε ή χωρίς "αντιπαροχή", το 
δικαίωµα να σκέπτονται, να οµιλούν και ενίοτε να "πράττουν" αντ’ αυτού, ενώ αυτός θα 
περιορίζεται στην ανά τετραετία συντήρηση και αναπαραγωγή του κυρίαρχου πολιτικού 
σκηνικού, ή µπορεί να οδηγείται σε θέσεις, στάσεις και συµπεριφορές, από θετικές και 
δηµιουργικές ως και αρνητικές/µηδενιστικές, οι οποίες όµως ακόµα και στην "αντιεξουσιαστική" 
τους εκδοχή συχνά φαίνεται να εµφορούνται από διάθεση αποµίµησης των πάσης φύσεως 
εξουσιαστικών µοντέλων. 
Τέλος, σε πολιτισµικό επίπεδο, όλο και περισσότερο π.χ. η τέχνη, ως πολιτισµικό (και µε τη 
βούλα της UNESCO πλέον) εµπορικό προϊόν και όχι ως ελεύθερη δηµιουργία, υποτάσσεται στις 
προτεραιότητες των αγορών και οι "επενδύσεις" στον πολιτισµό αποδεικνύονται πολυδιάστατα 
και όχι µόνο σε οικονοµικό επίπεδο επωφελείς για τους κλασικού προφίλ καπιταλιστές, οι οποίοι 
µπορούν έτσι να διευρύνουν την εµβέλεια της ολικής δυναµικής τους, στηρίζοντας, δελεάζοντας 
και ενσωµατώνοντας στο σύστηµα πολλούς άξιους καλλιτέχνες αλλά και προωθώντας, 
προβάλλοντας και επιβάλλοντας στη συνέχεια, µε το αζηµίωτο συνήθως, στην πολιτισµική 
"αγορά" όσους αυτοί, για τους λόγους τους επιθυµούν. 
Ως αλόγιστη αντίδραση στην κατάσταση αυτή, οι ελευθεριακές αντιεξουσιαστικές ιδέες για µια 
πιο δίκαιη κοινωνία, µακριά απ΄ την κοινωνία του θεάµατος, τους δήθεν «πολιτικούς» καυγάδες 
µεταξύ στην πράξη «αντιπάλων» οµοϊδεατών και τις «κοινωνικές ευαισθησίες» πολλών 
κυβερνητικών ή εξουσιαστικών στην πραγµατικότητα, δήθεν «µη κυβερνητικών οργανώσεων», 
εγκλωβίζονται ή παροχετεύονται έντεχνα µερικές φορές σε προκλητικές, εκφοβιστικές και 
απωθητικές για το κοινωνικό σώµα χουλιγκανικές εκδηλώσεις, οι οποίες συµβάλλουν, από τη 
µια σε µια δήθεν «αντιτροµοκρατική» υστερία και από την άλλη στην συντηρητικοποίηση της 
κοινωνίας και την εδραίωση µιας ανά τετραετία  αναπαραγωγής, της γνώριµης και παρά την 
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πανθοµολογούµενη χρεωκοπία της, σταθερά επιβιώνουσας πολιτικής, όχι της καθηµερινής 
συµµετοχής και δράσης των ενεργών, υπεύθυνων και συνειδητών πολιτών, αλλά του θεάτρου 
των κάθε τύπου, "φαινόµενης" πνευµατικής και πολιτικής συγκρότησης, κοινωνικής δράσης και 
συµµετοχής στους αγώνες της ζωής, εκπροσώπων τους. 
Έτσι, η πολιτική, ο πολιτισµός και η κοινωνία ταυτίζονται µε την οικονοµία, και οι τέσσερις µαζί 
µε την ασυδοσία της αγοράς, η οποία δεν λειτουργεί πλέον, ακόµη και για τον πιο καλόβολο 
συντηρητικό πολίτη, σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας, όπως θα ήθελε ο Adam Smith, (για να 
προάγεται έτσι µέσω του ατοµικού και το κοινωνικό συµφέρον), ενώ, µε τον ανηλεή 
ανταγωνισµό των δυνάµεων που την συγκροτούν, επιβεβαιώνεται καθηµερινά η κυρίαρχη 
ιδεολογία της: «ο θάνατός σου η ζωή µου».  
Στις συνθήκες αυτές, η ανάπτυξη µιας εθνικής αλλά και υπερεθνικής (Ε.Ε.) και πλανητικής 
(Ο.Η.Ε.) στρατηγικής για την παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία, η οποία θα θεµελιώνεται 
στις αρχές και στις αξίες της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης και θα βρίσκεται έτσι στον 
αντίποδα της µονοδιάστατης κυριαρχίας της ασυδοσίας των αγορών, (που επικρατεί σήµερα σ΄ 
όλο τον κόσµο και αφήνει και θα αφήνει πίσω της εκατόµβες ανθρώπινων θυµάτων και φυσικών 
καταστροφών, µε σαφή ανθρωπογενή αίτια), είναι παραπάνω από απαραίτητη, για την έστω κι 
αυτή τη στιγµή προσπάθεια µιας νέας πορείας για το αύριο σ’ έναν ειρηνικό και καλύτερο 
κόσµο. 
Αλλά ποιο θα µπορούσε να είναι αυτό το αύριο; 
• Άδηλο για κάποιους, οι οποίοι από διαφορετικές οπτικές, τόσο οι απαισιόδοξοι και 

παραιτηµένοι, όσο και οι αισιόδοξοι και µαχητικοί, ή ακόµη και οι σκεπτικιστές και απλά 
"σχολιάζοντες" θεατές, εκτιµούν ότι η έκβαση της µαχητικής συνύπαρξης των πολιτικών 
επιλογών των δυνάµεων που θα βρίσκονται τότε στην εξουσία, µε την τότε µέση κοινωνική 
συνείδηση και την όποια κοινωνική δυναµική, θα το επηρεάσουν αποφασιστικά έως και θα 
το καθορίσουν µε ή χωρίς την συµµετοχή τους. 

• ∆εδοµένο, για τους πάσης φύσεως αλαζόνες εξουσιαστές και τους κολίγους τους, οι οποίοι 
στο βωµό της διατήρησης του status quo, έχουν θεοποιήσει τα τελευταία χρόνια και στη 
χώρα µας και αναµασούν, στην κυβέρνηση, την αξιωµατική αντιπολίτευση, τα 
πανεπιστήµια και τα ΜΜΕ, αλλά και εκθειάζουν την ανταγωνιστικότητα, περίπου ως 
θεµέλιο και απαντοχή της ζωής της κοινωνίας, στην µονοδιάστατη κυριαρχία της 
ασυδοσίας των αγορών στο σύγχρονο κόσµο. 

• Καταστροφικό για την ανθρωπότητα και το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον σε 
πλανητικό επίπεδο, για τους περισσότερους και σηµαντικότερους ερευνητές, για τους 
σκεπτόµενους ενεργούς πολίτες αλλά και τους σοβαρούς αναλυτές των ΜΜΕ, οι οποίοι µε 
επιστηµονικά επιχειρήµατα και διεπιστηµονική και ολιστική µεθοδολογία τεκµηριώνουν, 
ότι ο µονόδροµος της επιδίωξης µεγιστοποίησης της κερδοφορίας των βιώσιµων 
"επιχειρήσεων" στον αστερισµό του ιδεολογήµατος της "βιώσιµης" ανάπτυξης, (ακόµη και 
αυτών της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας ως εµπορευµατικών µορφών και 
εργαλείων παροχής υπηρεσιών στο πολυεθνικό κεφάλαιο), οδηγεί στον αφανισµό της ζωής 
του πλανήτη µας. 

Σ’ αυτό το κλίµα, της κοινά αποδεκτής ολικής περιρρέουσας ατµόσφαιρας, για τον οµιλούντα, το 
αύριο, (στο βαθµό που στην µαχητική συνύπαρξη των κυρίαρχων επιλογών των δυνάµεων που 
βρίσκονται στην εξουσία, µε τη µέση κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική δυναµική, 
εξακολουθήσουν να επικρατούν οι νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις των παγκοσµιοποιηµένων 
αγορών, όπως αυτές επιβάλλονται από το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην οικονοµία 
και την πολιτική σε πλανητικό επίπεδο), θα είναι ακόµη πιο ζοφερό από το σήµερα. 



 7 

Η αποδεδειγµένη µε τα στοιχεία του ΟΗΕ αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρόκος, 
2005) απόλυτη αποτυχία της διεθνούς κοινότητας στην επίτευξη των στόχων της ∆ιάσκεψης 
Κορυφής του Ρίο του 1992 για την φερόµενη ως «αειφόρο ανάπτυξη» δεκαπέντε χρόνια µετά την 
απογείωσή της ως "σωτηρίου" νεοφιλελεύθερου ιδεολογήµατος, όπως επίσης και των στόχων της 
χιλιετίας, αλλά και της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Κιότο για µια δήθεν πιο ανθρώπινη 
και φιλοπεριβαλλοντική ζωή σε έναν ανθρωπινότερο κόσµο, οδηγεί νοµοτελειακά τον πλανήτη 
µας µε µαθηµατική ακρίβεια στην καταστροφή. 
• Οι πλανητικές κλιµατικές µεταβολές,  
• οι άδικοι, αλλά µε επίκληση την ανάγκη επιβολής "δηµοκρατικών εξελίξεων" πόλεµοι, 

(π.χ. ο πόλεµος στη Γιουγκοσλαβία, στην οποία οι βαθιές πληγές, όχι µόνο δεν κλείνουν, 
αλλά βαθαίνουν και µένουν στο Κόσοβο ανοιχτές, για ν’ ανοίγουν την όρεξη εφαρµογής 
παρόµοιων σεναρίων κι όχι µόνο στα Βαλκάνια, ο πόλεµος στο Αφγανιστάν για 
εξασφάλιση των αγωγών πετρελαίου από την κεντρική Ασία, ο πόλεµος στο Ιράκ ο οποίος 
ακόµη και από τον µακροβιότερο πρόεδρο της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α. Fed  
και ακραιφνή Ρεπουµπλικάνο Γκρίνσπαν δηλώνεται στ’ αποµνηµονεύµατά του ότι έγινε 
για το πετρέλαιο κ.λπ.) και οι υποθαλπόµενες από τις υπερδυνάµεις εµφύλιες και τοπικές 
συρράξεις,  

• ο κατ’ εξακολούθηση βιασµός της φύσης, (π.χ. από το τεράστιο φράγµα των τριών 
ποταµών της Κίνας),  

• η εγκληµατική διαφορική εφαρµογή του "διεθνούς δικαίου", (π.χ. στο Ισραήλ, το Ιράν και 
την Κύπρο),  

• η καταλήστευση από τους ισχυρούς του πλανήτη των φυσικών διαθεσίµων του από τον 
καιρό της αποικιοκρατίας µέχρι σήµερα (µε πιο εκλογικευµένες διαδικασίες),  

• η κατασπατάληση και η εξάντληση των φυσικών διαθεσίµων ιδιαίτερα των 
αναπτυσσοµένων χωρών, των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ζει µε 
λιγότερο από ένα δολάριο την ηµέρα (Ρόκος 2003, 2005), 

• ο προστατευτισµός των ιδίων συµφερόντων των πλουσίων χωρών και της ηγεµονικής τους 
υπερδύναµης των Η.Π.Α., µέσω του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, ο οποίος 
υποτίθεται διασφαλίζει την ελευθερία του εµπορίου,  

• η παράλογη και αυξητική πάντα µέχρι σήµερα, διακύµανση της τιµής του στρατηγικής 
σηµασίας για τις Η.Π.Α. ενεργειακού πόρου, του πετρελαίου, λόγω τόσο "ενός 
επερχόµενου όσο και ενός αποσοβούµενου κινδύνου µιας φυσικής καταστροφής", λόγω της 
µείωσης ή και της αύξησης των στρατηγικών ενεργειακών τους αποθεµάτων, λόγω της 
δυσκολίας διύλισης σε περιόδους µεγάλης ζήτησης µεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου από τα 
συνειδητά χωρίς καµµιά επένδυση εκσυγχρονισµού τους διυλιστήρια των Η.Π.Α.,  

• η δραµατική µείωση του προσδόκιµου ζωής των όλο και φτωχότερων λαών του τρίτου 
κόσµου, παρά την –υποτίθεται- διαρκώς αυξανόµενη διµερή και πολυµερή βοήθεια των 
αναπτυγµένων χωρών, η οποία είτε δεν φθάνει στους δικαιούχους ή καλύπτει µόνο τα 
γενικά έξοδα των διαµεσολαβητών,  

• η λαίλαπα της ανεργίας στον πρώτο και τον πρώην δεύτερο κόσµο,  
• το γιγάντωµα του κύµατος οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων από τον αναπτυσσόµενο 

κόσµο,  
• η διαφθορά, η διαπλοκή αλλά και η µόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος από τις 

Η.Π.Α., την Κίνα και τις άλλες µεγάλες καταναλώτριες πετρελαίου χώρες, 
είναι εδώ σήµερα και θα εντείνονται όλο και περισσότερο αύριο και στο µέλλον.  
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Και είναι κοινά αποδεκτό, έστω και αν δεν οµολογείται ακόµη από όλους, ότι όλα αυτά έχουν 
συγκεκριµένα αίτια και συγκεκριµένους υπευθύνους, τους οποίους όµως δεν τολµά κανείς να 
θίξει στα σηµερινά επίπεδα: των οµοειδών και υποτελών στην νέα τάξη νεοφιλελεύθερων ή 
σοσιαλφιλελεύθερων πολιτικών εξουσιών, της νωθρής και εύκολα χειραγωγούµενης από τα 
ελεγχόµενα από το µεγάλο κεφάλαιο ΜΜΕ µέσης κοινωνικής συνείδησης και της υπνώττουσας, 
κατακερµατισµένης ή/και ευλόγως απαισιόδοξης και  παραιτηµένης κοινωνικής δυναµικής. 
Σ’ αυτό το σκηνικό, στο όνοµα του σωτηρίου, για την νέα τάξη της παγκοσµιοποίησης και την 
ακόµη ηγεµονεύουσα στρατιωτικά και οικονοµικά µόνη υπερδύναµη: τις νεοφιλελεύθερες ΗΠΑ, 
αλλά και τις πιστές συµµάχους τους Ευρωπαϊκή Ενωση και Ιαπωνία, ιδεολογήµατος της δήθεν 
«αειφόρου ανάπτυξης», το οποίο εξ ανταγωνιστικής αντανακλάσεως ακολουθούν και οι 
αναδυόµενες νέες µεγάλες δυνάµεις, οι πλούσιες σε ενεργειακούς πόρους Ρωσία και Βραζιλία 
και σε φθηνή εργατική δύναµη αλλά και εξόχως ρυπαίνουσες το περιβάλλον Κίνα και Ινδία, 
οικοδοµείται µεθοδικά και συστηµατικά ένα νέο ενιαίο αναπτυξιακό µοντέλο καταστροφικής για 
το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον υπερπαραγωγής, ολοένα και περισσότερο άνισης 
διανοµής και υπερκατανάλωσης για τους έχοντες και κατέχοντες, µε "ολική" σε όλα τα επίπεδα 
και ιδιαίτερα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα "τοξικότητα" και ταξικότητα. 
Αυτή η "ολική" και "τοξική" για την κοινωνία ταξικότητα θεµελιώνεται στον πυρήνα της δήθεν 
"αειφόρου ανάπτυξης", (δηλαδή την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηµατικότητα, την 
καινοτοµία και τις ευέλικτες µορφές εργασίας), υπερβαίνοντας την παραδοσιακή της διάσταση, 
της διατήρησης δηλαδή και της επιτεινόµενης έντασης των εισοδηµατικών ανισοτήτων και 
διατρέχει όλο το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι, ψιµυθιώνοντας για 
τους αφελείς, τους ανεπαρκείς και τους εθελοτυφλούντες, µε ωραία αλλά φενακισµένα λόγια, µια 
δήθεν φιλάνθρωπη και φιλοπεριβαλλοντική, "γι’ αυτή αλλά και για τις επερχόµενες γενεές", 
"αναπτυξιακή" φιλολογία. 
Αυτή η "αναπτυξιακή" φιλολογία, δεν αφήνει στο απυρόβλητο την παιδεία, την έρευνα και την 
τεχνολογία, οι οποίες µέχρι σήµερα, (σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό), πέρα από µηχανισµοί 
εγχάραξης της κάθε φορά κυρίαρχης ιδεολογίας των δυνάµεων που βρίσκονται στην εξουσία, 
απετέλεσαν ταυτόχρονα κι αποτελούν για τις δυνάµει πραγµατικά δηµοκρατικές κοινωνίες. 
(πολιτικά αλλά και κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά), αφετηρίες και θεµέλια της 
ελεύθερης, ανεµπόδιστης και εµπνευσµένης δράσης του κοινωνικού ανθρώπου, στη συγγραφή 
της ιστορίας του πολιτισµού του σ’ αυτό τον πλανήτη, από την πρώτη µέρα που πάλαιψε για να 
γνωρίσει τον "όλο" εξωτερικό του κόσµο και να ζήσει µ’ αυτόν αρµονικά, αξιοποιώντας τις 
πραγµατικές φυσικές δυνάµεις και δυνατότητές του για να ικανοποιήσει τις πραγµατικές και 
µόνο ανάγκες του. 
Η παιδεία, η έρευνα και η τεχνολογία, στην εκφυλισµένη σήµερα εµπορευµατική µορφή τους, 
(χειραγωγούµενη µονοδιάστατη τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση/κατάρτιση, 
χρηµατοδοτούµενη από επιχειρήσεις στοχευµένη εφαρµοσµένη έρευνα και εµπορεύσιµη 
καινοτοµική τεχνολογία) αναγνωρίζονται πλέον, αναγορεύονται και πειθαρχούνται από τη νέα 
τάξη και τους απανταχού εκπροσώπους της, ως τα σηµαντικότερα και αποτελεσµατικότερα 
αναπτυξιακά εργαλεία της παγκοσµιοποιηµένης κυριαρχίας της. 
Η "ολική" ταξικότητα στο επίπεδο στης πανεπιστηµιακής παιδείας, γι’ αυτούς που καταφέρνουν 
σε πείσµα των πολυδιάστατων οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτισµικών αλλά και γεωγραφικών 
κ.λπ. ανισοτήτων να µπορούν να σπουδάσουν, οριοθετείται (στην καλύτερη, αλλά στην πράξη 
εξωπραγµατική περίπτωση), από την επιλογή ίδρυσης, ολόπλευρης ενίσχυσης και ανάπτυξης 
ιδιωτικών και δήθεν "µη κερδοσκοπικών ιδρυµατικών πανεπιστηµίων", στα οποία, ως κέντρα 
"αριστείας", δεν θα µπορούν να προσπελάσουν, γιατί σ’ αυτά θα µπορούν να φοιτούν µόνο οι σε 
όλα τα επίπεδα ευνοηµένοι έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι για τη 
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στελέχωση των καίριων και νευραλγικών θέσεων του παραγωγικού και διοικητικού µηχανισµού 
κάθε χώρας, εµφορούµενοι από την αριστοκρατική αντίληψη των προνοµιούχων κοινωνών του 
αγαθού µιας πραγµατικά υψηλής στάθµης, αλλά µονοδιάστατης εν τούτοις, ανώτατης παιδείας. 
Στην "πραγµατική" όµως πραγµατικότητα, η "ολική" ταξικότητα στην µεταµοντέρνα, 
εκσυγχρονιστική και "ανταγωνιστική" δήθεν πανεπιστηµιακή παιδεία, θα εκφρασθεί µε την 
χυδαία νοµιµοποίηση µέσω της µετονοµασίας τους σε "πανεπιστήµια" των λειτουργούντων 
πολλές δεκαετίες τώρα κερδοσκοπικών εµπορικών µαγαζιών παροχής απολύτως αµφίβολης 
ποιότητας εκπαιδευτικών "υπηρεσιών", των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, προς τα οποία 
θέλουν να κατευθύνουν, µε ευλογοφανή "επιχειρήµατα", ("για να µη χάνεται πολύτιµο 
συνάλλαγµα", "για να µη χάσουµε το παιδί µας" κ.λπ.), την µεγάλη µάζα όσων δεν µπορούν να 
επιτύχουν στα δηµόσια πανεπιστήµια, αναγκάζοντας τους γονείς τους σε άλλη µια θυσία στο 
βωµό της δήθεν "δωρεάν" παιδείας. 
Ταυτόχρονα, µε όλο και µειούµενη έως και µηδενισµού την χρηµατοδότηση της δηµόσιας 
µαζικής πανεπιστηµιακής παιδείας, στο βαθµό που δεν θα υποτάσσεται στα συµφέροντα των 
αγορών για να προσπορίζεται και ιδιωτική χρηµατοδότηση, µέσω χειραγωγούµενων από τις 
επιχειρήσεις ερευνητικών προγραµµάτων και/ή διδάκτρων, οι απόφοιτοι αυτών των ΑΕΙ θα 
προορίζονται να διευρύνουν τη γενηά των 700 ευρώ, ως µέλη της νέας εργατικής τάξης της 
µεταβιοµηχανικής και µεταµοντέρνας οµογενοποιηµένης κοινωνίας του "αναπτυγµένου" 
κόσµου. 
Αν δεν υπάρξουν αντιστάσεις, σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο, τα δηµόσια 
πανεπιστήµια, σε µια τέτοια προοπτική, σταδιακά θα ατροφούν και θα φθίνουν και η εφαρµογή 
προγραµµάτων αξιολόγησής τους µε αγοραία, µη ακαδηµαϊκά, κριτήρια θα ανατροφοδοτεί την 
πορεία διαρκούς φθοράς τους. 
Η "ολική" ταξικότητα στο επίπεδο της πανεπιστηµιακής έρευνας σηµατοδοτείται και θα 
σηµατοδοτείται όλο και περισσότερο στο µέλλον, όχι µόνο από τα µεγέθη, την κατάσταση και τις 
ποιότητες των διαδικασιών διαφορικών χρηµατοδοτήσεων, αλλά και από το γεγονός ότι θα 
συγκεντρώνονται τα όλο και µεγαλύτερα και εξωγενώς στοχευµένα ερευνητικά προγράµµατα, σε 
όλο και λιγότερα διεθνικά consortia κέντρων ερευνητικής "αριστείας", µε χρήσιµες και 
αποδοτικές διασυνδέσεις µε τους αξιολογητές τους, που έτσι κι αλλοιώς θα είναι αναπόδραστα, 
ενεργούµενα, ή στην καλύτερη περίπτωση στελέχη των φορέων χρηµατοδότησης (Ρόκος 2006). 
Είναι πλέον καλά γνωστό, ότι από τις διακόσιες π.χ. ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται 
σήµερα από πανεπιστηµιακές ερευνητικές οµάδες συνεργαζοµένων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, 
για να χρηµατοδοτηθούν τελικά είκοσι απ’ αυτές, οι εκατόν είκοσι τουλάχιστον είναι αξιόλογες 
και επαρκώς τεκµηριωµένες. 
Απ’ αυτές οι εκατό θα πρέπει ν’ απορριφθούν. 
Τα κριτήρια προφανώς θα είναι ο βαθµός "σύνδεσης" της παιδείας και της θεµελιωµένης σ’ αυτή 
έρευνας "µε την παραγωγή", όπως κατ’ ευφηµισµό θα ονοµάζονται στο µέλλον τα 
ανταγωνιστικά επιχειρηµατικά συµφέροντα των πιο εµπορεύσιµων και αποδοτικών 
καινοτοµικών προϊόντων της έξω και πέρα από κάθε εθνική και κοινωνική στρατηγική 
πανεπιστηµιακής έρευνας.  
Μια εθνική και κοινωνική στρατηγική έρευνας θα έπρεπε και πρέπει να προτάσσει, -και όχι µόνο 
για τους "ουτοπικούς" οραµατιστές- τόσο τη βασική έρευνα όσο και την εφαρµοσµένη, εφ’ όσον 
αυτές ως πρώτη προτεραιότητα θα εστιαζόταν και θα εστιάζονται στην κατεύθυνση 
αντιµετώπισης µε δικαιοσύνη των πραγµατικών αναγκών όλων των ανθρώπων, όπου γης, και 
στην προστασία της φύσης και των πολιτισµών του κοινού µας σπιτιού, του πλανήτη γη, στο 
οποίο εµείς και τα παιδιά µας θα ζήσουµε ένα κοινό, ας ελπίσουµε κι ας παλέψουµε γι’ αυτό, 
ειρηνικό και καλύτερο µέλλον.  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του απαραίτητου θεµελίου µιας τέτοιας στρατηγικής έρευνας, της 
ισότιµης δηλαδή, αµφίδροµης, διαλεκτικής και δηµοκρατικής παιδείας είναι,  θεωρητικά -αλλά 
και πρέπει να είναι στην πράξη- η ελεύθερη και ανεµπόδιστη προσπέλαση σε κάθε βαθµίδα της, 
η ολική της ποιότητα και ο πραγµατικά δηµόσιος χαρακτήρας της. 
Μια τέτοια µονο παιδεία µπορεί ν’ αποτελέσει ταυτόχρονα θεµέλιο ολοκληρωµένης και 
αξιοβίωτης, δηλαδή ταυτόχρονα οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής και 
τεχνικής/τεχνολογικής ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό επίπεδο, η οποία 
θα τελείται σε αρµονία και µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο 
ο άνθρωπος ζει, δρα, παράγει, και καταναλώνει όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης και εκµεταλλευτής 
του αλλά ως ευαίσθητο και νοήµον οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του. (Ρόκος 2003) 
Η ελεύθερη και ανεµπόδιστη προσπέλαση σε κάθε βαθµίδα της, για κάθε άνθρωπο που µπορεί 
και το επιθυµεί, µε ίσες ευκαιρίες αλλά και ίσες δυνατότητες, µέσα από δηµόσιες, διαφανείς, 
ανοιχτές, αντικειµενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες, προϋποθέτει πολιτική, οικονοµική και 
κοινωνική δηµοκρατία, χωρίς γεωγραφικούς, εισοδηµατικούς και πολιτισµικούς περιορισµούς. 
Η ολική της ποιότητα, θα πρέπει να θεµελιώνεται από τους κοινωνούς της, τους επαρκείς, 
εµπνευσµένους και αφοσιωµένους αποκλειστικά στο έργο τους δασκάλους και τους συνειδητούς 
υπεύθυνους νέους πολίτες µαθητές/φοιτητές/σπουδαστές, στις προαιώνιες και πανανθρώπινες 
αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, του πλουραλισµού και της προστασίας της φύσης και της παγκόσµιας 
πολιτισµικής κληρονοµιάς και να πραγµατώνεται µε την ολοκληρωµένη, διαλεκτική και 
διεπιστηµονική έρευνα, τη συστηµατική µελέτη, αλλά και την συγκροτηµένη προσπάθεια 
συµβολής στην αντιµετώπιση των πολυδιάστατων, ιδιαίτερα σήµερα, θεµάτων και προβληµάτων 
της «ανάπτυξης» και του «περιβάλλοντος», σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό και πλανητικό 
επίπεδο. 
Η ολική ποιότητα µιας τέτοιας παιδείας µπορεί µόνο να εγγυηθεί µια αξιόπιστη ανάσχεση στη 
σηµερινή καταστροφική για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη µας πορεία την οποία χαράσσουν 
χωρίς ουσιαστικές πολιτικές και κοινωνικές αντιστάσεις οι ασύδοτες αγορές. 
Ο αποδεικτικά και αυθεντικά αξιόπιστος δηµόσιος χαρακτήρας της, µπορεί να διασφαλισθεί 
µόνο σε "ολικά" δηµοκρατικά (πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά) καθεστώτα -
και πάντα υπό προϋποθέσεις- τα οποία κατοχυρώνουν ιδεολογικά και στην πράξη την απόλυτη 
ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας και την δυνατότητα ολοκληρωµένης πνευµατικής και 
ηθικής ανάπτυξης των προσωπικοτήτων των µαθητών όλων των βαθµίδων, δια βίου, ως κριτικά 
σκεπτόµενων, ελεύθερων, συνειδητών, ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι έχοντας σαφή 
επίγνωση των συνεπειών και των επιπτώσεων της άσκησης της επιστήµης και του επαγγέλµατός 
τους θα µπορούν και θα θέλουν να αξιοποιούν τις επαρκείς και διαρκώς επεκτεινόµενες και 
βαθύτερες γνώσεις και τις δεξιότητές τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, για µια 
καλύτερη ζωή σ’ ένα καλύτερο κόσµο. 
 
Η δική µας εµπειρία. Ο Νόµος 1268/82 και η απορυθµιστική «µεταρρύθµισή» του 
∆εν θα µπορούσα να κλείσω την οµιλία µου χωρίς µια σχετικά εκτεταµένη αναφορά στα του 
«οίκου» µας.  
Είχα την τιµή και την ευθύνη να πάρω µέρος σ’όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες, από 
την περίοδο της δικτατορίας, (περιοδικό «Συνέχεια» µε τον Σάκη Καράγιωργα, τον Θ. Τάσιο και 
άλλους φίλους, συναδέλφους και συντρόφους) και τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης 1974-
1982, (µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και όλους τους επιστηµονικούς φορείς ∆.Σ.Α., 
Ι.Σ.Α., Ε.Ε.Φ., Ε.Ε.Χ., Ε.Μ.Ε. κ.λπ.), οι οποίες οδήγησαν στη σύνταξη προτάσεων για τις 
θεµελιώδεις διατάξεις του σχεδίου νόµου για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι., τις οποίες 
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αποδέχθηκε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και συµπεριέλαβε στο Νόµο 1268/82, ο οποίος ψηφίσθηκε στη Βουλή 
µε νοµοθετική πρωτοβουλία του συναδέλφου, τότε Υφυπουργού Παιδείας, Γιώργου Λιάνη. 
Ο Νόµος 1268/82, ο οποίος κατά τη γνώµη µου, στις θεµελιώδεις του διατάξεις συνιστούσε και 
εξακολουθεί να συνιστά ριζική θεσµική αλλαγή στην παιδεία, ως θεµέλιο για την βαθειά 
κοινωνική αλλαγή, που επαγγελόταν τότε το ΠΑΣΟΚ, απετέλεσε αντικείµενο σφοδρής κριτικής 
από πολλές διαφορετικές οπτικές, έµελλε όµως στα χρόνια που ακολούθησαν να αναγνωρισθεί 
από τους περισσότερους πολέµιούς του ως θετικός, πρωτοποριακός ως και επαναστατικός, ενώ 
εγκαταλείφθηκε από πολλούς, αρχικά θερµούς υποστηρικτές του, (όσο –µερικοί απ’ αυτούς- 
είχαν ανάγκη τις µε συµφωνία όλης της Βουλής µεταβατικές του διατάξεις), όταν διαπίστωσαν 
ότι δεν εξυπηρετούσε πλέον τα ευρύτερα προσωπικά τους σχέδια. 
Υπερασπιζόµενος µέχρι σήµερα την ποιότητα και το ήθος των θεµελιωδών διατάξεων του 
Νόµου 1268/82, αλλά και την εφαρµογή του έως την ηµέρα παραίτησής µου από το Υπουργείο 
Παιδείας τον Οκτώβριο του 1983, (όταν επιχειρήθηκε ατελέσφορα η πρώτη προσπάθεια 
απορύθµισής του δια τροποποιήσεων, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή και αποσύρθηκαν την 
ίδια µέρα), θα ήθελα µε δυο λόγια να θυµίσω, γιατί ο Νόµος αυτός έβλεπε πέρα απ’ την εποχή 
του µε όραµα και να αποδείξω ότι όσες από τις θεµελιώδεις διατάξεις του δεν εφαρµόσθηκαν ή 
«τροποποιήθηκαν» κατά το "δοκούν" στα 25 χρόνια ισχύος του, αυτό οφειλόταν σ’αυτούς που 
µέχρι σήµερα εκόπτοντο για την κατάργησή του και προώθησαν ένα Σχέδιο Νόµου, το οποίο, 
ενώ δέχθηκε σφοδρότατη και τεκµηριωµένη κριτική και αναστάτωσε τη ζωή στα Πανεπιστήµιά 
µας, ψηφίσθηκε µόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία και αποτελεί πλέον τον Νόµο 3549 
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ τ.Α, α.φ. 69 της 20.3.2007). 
Ο Νόµος 1268/82 διασφάλιζε:  
• ότι τα Α.Ε.Ι. είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα 

(Άρθρο 3), 
• τον ακαδηµαϊκό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο µε την Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και 

Επιστηµών (ΕΑΓΕ) (Άρθρο 4), για την τήρηση των βασικών αρχών της δηµοσιότητας, της 
αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για 
αξιοποίηση και του ελληνικού επιστηµονικού δυναµικού της διασποράς. (Στις διαδικασίες 
συγκρότησής της, οι οποίες θα εγγυώντο την ευρύτερη δυνατή επιστηµονική, κοινωνική και 
πολιτική συναίνεση για την λειτουργία της, ανταποκρίθηκε µέσα από τη Βουλή µόνο το 
Κ.Κ.Ε. , παρά την κριτική του στο Σ.Ν. µε αποτέλεσµα η ΕΑΓΕ να µείνει ανενεργή). 
H E.A.Γ.Ε. (παραγ. 3 εδάφιο IV) θα ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση αλλά και για την 
κρίση των διαδικασιών εκλογών και εξελίξεων στα Α.Ε.Ι., 

• τον κοινωνικό έλεγχο (Αρθρο 6, το οποίο τροποποιήθηκε πολλές φορές στη συνέχεια), µε 
την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.), µε 
ευρύτατη εκπροσώπηση και ίση, (όχι αναλογική), συµµετοχή εκπροσώπων όλων των στη 
Βουλή κοµµάτων, για να αποδειχθεί χειροπιαστά, ότι όντως ο Νόµος εννοούσε ότι η παιδεία 
αποτελεί πεδίο πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής ευθύνης εθνικής 
κλίµακας, σηµασίας και συναίνεσης. (Στις πρώτες τέσσερις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Α.Π. στις 
οποίες προήδρευα, όλες του οι αποφάσεις ήταν οµόφωνες), 

• ότι οι λέκτορες θα έπρεπε να έχουν για την εκλογή τους, περισσότερα αντικειµενικά 
προσόντα από όσα οι παληοί τακτικοί καθηγητές (Άρθρο 14), 

• ότι ιδρύονται και λειτουργούν Μεταπτυχιακές Σχολές, Άρθρα 26, 27, 28, (τα οποία ουδέποτε 
τέθηκαν σε εφαρµογή, για να υπάρχουν σήµερα εκατοντάδες µεταπτυχιακά προγράµµατα τα 
οποία ιδρύθηκαν ευκαιριακά, αποσπασµατικά και µερικά απ’αυτά χαριστικά, απλώς και µόνο 
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για να καρπωθούν κάποιους ευρωπαϊκούς οικονοµικούς πόρους, απολύτως απαραίτητους για 
τη λειτουργία τους, στο γνωστό καθεστώς υποχρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι., αλλά και της 
παιδείας γενικότερα). Βέβαια, όπως πάντα και παντού, υπάρχουν και ορισµένα 
διεπιστηµονικά µεταπτυχιακά προγράµµατα απολύτως αξιόπιστα και αυτό αποδεικνύεται από 
την δηµοσιευµένη σε ανύποπτο χρόνο κοινωνική λογοδοσία τους και τις διαδικασίες 
αξιολόγησής τους οι οποίες εφαρµόζονται εδώ και δέκα χρόνια, δηλαδή πολύ πριν η 
Κυβέρνηση ανακαλύψει την χωρίς ακαδηµαϊκά κριτήρια «αξιολόγηση», ως πανάκεια 
υποταγής των Α.Ε.Ι. στα συµφέροντα των αγορών, υπακούοντας στα νεοφιλελεύθερα - 
εµπορευµατικής φύσης - κελεύσµατα του Ο.Ο.Σ.Α., του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(Π.Ο.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• ότι καταρτίζονται εσωτερικοί κανονισµοί για κάθε Α.Ε.Ι. ισότιµοι µε τον Νόµο Πλαίσιο και 
ανοιχτοί στις εξελίξεις της επιστήµης, της έρευνας και της διδασκαλίας χωρίς την ανάγκη 
πρόσθετης νοµοθεσίας ή κυβερνητικής παρέµβασης. (Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια µε τον εσωτερικό του κανονισµό ο οποίος του επιτρέπει, µε 
ακαδηµαϊκές διαδικασίες, να ρυθµίζει τα του οίκου του, δίνοντας ουσιαστική υπόσταση στη 
συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοδιοίκησή του. Εδώ βέβαια θα πρέπει να αναλάβουµε τις 
ευθύνες µας, για τις λόγω κυρίως λαϊκισµού των εκλεγµένων οργάνων µας και της κακώς 
εννοούµενης ανάγκης "εύρυθµης" λειτουργίας κάθε Α.Ε.Ι., αδυναµίες να λύσουµε µερικά 
καθηµερινά εκπαιδευτικά και διοικητικά προβλήµατα). 

Σ’αυτούς που απαξιώνουν συλλήβδην τη δουλειά που γίνεται µέχρι σήµερα µέσα στο ∆ηµόσιο 
Πανεπιστήµιο, (στο οποίο δεν είµαστε όλοι άγγελοι και που όλα δεν είναι «ανθηρά», όπως 
άλλωστε έχουµε -όσοι είµαστε αφιερωµένοι σ’ αυτό και όχι σε προσωπικές επιδιώξεις και 
φιλοδοξίες, αλλά και ιδιοτελή συµφέροντα- το θάρρος, αυτοκριτικά να διαπιστώνουµε, αλλά και 
να προσπαθούµε, µε ακαδηµαϊκές διαδικασίες να διορθώσουµε),  
σ’αυτούς δηλαδή τους όσους, πολιτικούς, δηµοσιογράφους και µερικούς καθηγητές, οι οποίοι 
κουνάν επιτιµητικά το δάκτυλο για τα «χάλια» της παιδείας µας, θα ήθελα να θυµίσω, ότι 
µερικοί τους: 
-  ίσως δεν ευτύχησαν ποτέ να εισαχθούν, ή να φοιτήσουν σ’ ελληνικό δηµόσιο Α.Ε.Ι., 
προτιµώντας τα ανταγωνιστικά «πανεπιστήµια» της πλατείας Κάνιγγος και της οδού 
Σωκράτους, 

- ίσως µε δυσκολία απεφοίτησαν µε ένα πέντε, (το οποίο όµως µετά, για τους άλλους το 
στηλίτευαν ως «πολιτικό» πέντε),  

- ή ίσως, (ως καθηγητές, ή αφού έγιναν πλέον καθηγητές), δεν διδάσκουν οι ίδιοι, δεν πατούν στο 
πανεπιστήµιο, δεν ανέχονται την κριτική, δεν συζητούν µε τους φοιτητές τους, δεν χαραµίζουν 
µ’άλλα λόγια την πολύτιµη "µεγαλοφυΐα"  και το χρόνο τους σε µη "παραγωγικές" και 
αποδοτικές για τους ίδιους διδακτικές και λοιπές απαραίτητες συλλογικές ακαδηµαϊκές 
διαδικασίες, επιλέγοντας να εξαργυρώνουν την «αυθεντία» των επαγγελµατικά, -στο ελεύθερο 
εµπόριο- και σε επίπεδο προβολής, και «φήµης» «µιντιακά» κοµµατικά και κυβερνητικά. 

Για την αιτιώδη αναφορά τέλος, την ποιότητα και το βεληνεκές της απορυθµιστικής 
«µεταρρύθµισης» της τηλεοπτικής µας δηµοκρατίας των δηµοσκοπήσεων, θα ήθελα να σταθώ 
µόνο σ’ ένα σηµείο της συνολικής κριτικής την οποία άσκησα στο Σχέδιο Νόµου, στις ανοιχτές 
δηµοκρατικές συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., αλλά και τις δηµοκρατικές συνελεύσεις 
του ∆ιδακτικού Ερευνητικού του Προσωπικού. 
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 του Νοµοσχεδίου, το οποίο, µετά το άδοξο τέλος της προσπάθειας 
αγοραίας αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγµατος, επιχειρούσε ως δούρειος ίππος να 
υποτάξει, µε πλήθος, ακόµη και εκ πρώτης όψεως, αντισυνταγµατικών διατάξεων, το δηµόσιο 
πανεπιστήµιο στα συµφέροντα του ανηλεούς ανταγωνισµού, των ασύδοτων σε συνθήκες 
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νεοφιλελευθερισµού αγορών, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.1268/82 για 
την αποστολή των Α.Ε.Ι και συγκεκριµένα τα εδάφια ii : 
«να συντείνουν στη διαµόρφωση υπευθύνων ανθρώπων µε επιστηµονική, κοινωνική, πολιτιστική 
και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια 
κατάρτισή τους για επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία» και iii : 
«να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών 
του τόπου», 
µε το εδάφιο γ : «να ανταποκρίνονται στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, 
µορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας µε προσήλωση στις αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής». 
Ξεπερνώντας τη γραµµατολογική επάρκεια του νοµοθέτη για τις «κοινωνικές ανάγκες της 
κοινωνίας», θα ήθελα να σταθώ στην προσήλωση στις αρχές του νεοφιλελεύθερου αγοραίου 
ευρωπαϊκού εκσυγχρονιστικού ιδεολογήµατος της «βιώσιµης ανάπτυξης», που αναµασούν όσοι 
έχουν κάπου διαβάσει ή ακούσει τον εύηχο και προοδευτικό εκ πρώτης όψεως ορισµό της, «ως 
της ανάπτυξης η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα 
των εποµένων γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες», αγνοώντας τον σύµφωνα µε τη 
στρατηγική της Λισαβώνας και το Μάαστριχτ καθαρά εµπορευµατικό πυρήνα του περιεχοµένου 
της, που αποτελούν «η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία και οι ευέλικτες 
µορφές εργασίας». 
Και συγκεκριµένα: 
• η ανταγωνιστικότητα, η οποία "στα χρόνια της χολέρας" µεταφέρει στο πανεπιστήµιο, 

πεδίο τουλάχιστον θεωρητικά εξ ορισµού της µε ήθος και αξιοπρέπεια ακαδηµαϊκής 
άµιλλας, τις αξίες του «ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος»,  

• η επιχειρηµατικότητα, η οποία µακροπρόθεσµα θέλει να µετατρέψει την κοινωνία των 
πολιτών, ως ολοκληρωµένων επιστηµόνων µε κριτική σκέψη και συνείδηση των 
πολυδιάστατων ευθυνών τους, σε αγορά "πωλητών", 

• η καινοτοµία, η οποία αποβλέπει στην ανάπτυξη, µέσα στα δηµόσια πανεπιστήµια, (µε τους 
πενιχρούς δηµόσιους πόρους, µε τους όποιους -µε δαπάνη των φορολογουµένων- 
εξοπλισµούς τους και µε τη µαύρη εργασία των φοιτητών τους, προπτυχιακών και 
µεταπτυχιακών), νέων καινοτοµικών και αµέσως εµπορεύσιµων (και όχι κατ’ ανάγκη 
χρήσιµων) προϊόντων και υπηρεσιών, τις οποίες θα "εκµεταλλεύονται" όχι τα Α.Ε.Ι. –τα 
οποία (µόνο αν ήταν χρήσιµα) θα µπορούσαν να παράγουν- αλλά οι «ανοιχτόµυαλοι» 
καθηγητές µε τις spin off και spin out εταιρείες τους και τις λεόντειες συµµαχίες τους µε τις 
επιχειρήσεις, 

• οι ευέλικτες µορφές εργασίας, οι οποίες µε άξονα τις οδηγίες Μπολκεστάϊν και των 
εκσυγχρονιστών επιγόνων του προωθούν τις σύγχρονες κοινωνίες σ’ ένα νέο µεσαίωνα 
εκµετάλλευσης του ανθρώπου από τις βασιλεύουσες στον κόσµο µας πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα από το ασύδοτο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Έτσι, είναι αυτονόητο, ακόµα και µε την κοινή λογική, ότι µια τέτοια «βιώσιµη» ανάπτυξη δεν 
µπορεί αντικειµενικά να έχει καµµιά σχέση και δεν έχει µε την κοινωνική συνοχή. Κι αυτή η 
πελώρια αντίφαση είναι υποτίθεται το ανθρώπινο και «προοδευτικό» –για όσους θέλουν να 
βαφτίσουν το κρέας ψάρι για να µη αρτυθούν- πρόσωπο του ευρωπαϊκού και ατλαντικού 
νεοφιλελευθερισµού. 
Αντίθετα, ο Ν.1268/82 µε το ήθος, τις αξίες και τις ώριµες και ενωτικές διαδικασίες 
προετοιµασίας του από τα χρόνια της δικτατορίας µέχρι το 1982, (µε διεπιστηµονικές και 
διαπολιτικές συναντήσεις εργασίας, µε πρωτοβουλία της πρώτης µετά το ’74 εκλεγµένης 
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διοίκησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας και µε συµφωνία όλων των επιστηµονικών 
φορέων της Ελλάδας και όλων των παρατάξεών τους), έδινε υπόσταση στην ελευθερία της 
διδασκαλίας και της έρευνας, µε στόχο την κατάρτιση καλών επιστηµόνων, αλλά και –
ταυτόχρονα- ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων και συνειδητών, χειραφετηµένων και µη 
χειραγωγούµενων υπεύθυνων πολιτών µε κριτική σκέψη, που θα έπαιρναν στα χέρια τους την 
υπόθεση της πολιτικής, πολιτισµικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανόρθωσης και 
ανασυγκρότησης της καθηµαγµένης από την ξενοκίνητη δικτατορία πατρίδα µας. 
Η «µεταρρυθµιστική» απορύθµιση της κυβέρνησης, υποστηριζόµενη στην πράξη απ’την 
συγκεχυµένη, συναινετική, (αλλά εντούτοις κόντρα στην ιδρυτική Συνθήκη της Ρώµης) 
«ευρωπαϊκότητα» της ηγεσίας της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και τµήµατος της δήθεν 
αριστερής «διανόησης», επιχείρησε να καθορίσει την ανεπίτρεπτα κυρίαρχη ιδεολογία της 
αγοράς, της «βιώσιµης» ανάπτυξης, ως κυρίαρχη ιδεολογία του τελευταίου οχυρού του 
δηµόσιου χώρου : του ελληνικού πανεπιστηµίου, στο οποίο οφείλουµε όλοι, ως δάσκαλοι και 
φοιτητές, αλλά και ως κοινωνία, να διαφυλάξουµε, ως κόρη οφθαλµού, την ελευθερία της 
έρευνας, της παραγωγής νέας γνώσης, της διδασκαλίας και της διακίνησης ιδεών. 
• Γιατί βέβαια, δεν είναι «βιώσιµη» η ανάπτυξη στο σύγχρονο κόσµο, στον οποίο το 20% του 

παγκόσµιου πληθυσµού καρπούται το 86% του παγκόσµιου πλούτου, (δες εκθέσεις για την 
ανθρώπινη ανάπτυξη του Ο.Η.Ε. από το 1992 ως σήµερα, Oxford University Press), ενώ οι 
σχετικοί δείκτες αποδεικνύουν τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης, 

• Γιατί βέβαια, δεν είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα σε πλανητικό επίπεδο «το ψηφιακό 
χάσµα» ανάµεσα στον όλο και πλουσιότερο και καταναλωτικότερο βορρά και στις τέως 
αποικίες του στην Αφρική, µε προσδόκιµο ζωής των κατοίκων τους τα 32 χρόνια και το 
θέρισµα του πληθυσµού τους από πείνα, δίψα και AIDS, όταν οι συνέπειες της πλανητικής 
κλιµατικής µεταβολής, της επιτεινόµενης κοινωνικής ανισότητας και αδικίας και των 
ιµπεριαλιστικών πολέµων έχουν ως αιτίες την άφρονα ανταγωνιστική συµπεριφορά και την 
κερδοσκοπία των ασύδοτων αγορών, 

• Γιατί βέβαια, τα «ανταγωνιστικά πανεπιστήµια» και τα «ανταγωνιστικά πτυχία» 
παραπέµπουν σε έννοιες και περιεχόµενα α-νόητα για µια παιδεία ως µόρφωση και 
πολιτισµό, στο πλαίσιο µιας «βιώσιµης» ανάπτυξης στην οποία «ο θάνατος» µιας ή πολλών 
µη βιώσιµων επιχειρήσεων (όµως), σηµατοδοτεί και χαρίζει «τη ζωή» στις γι’αυτό βιώσιµες, 
στον χωρίς αρχές ανηλεή και ασύδοτο ανταγωνισµό τους, 

• Γιατί βέβαια, οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν, (αλλά τα ελληνικά κόµµατα εξουσίας και οι πρόθυµοι 
δήθεν αριστεροί συνοδοιπόροι τους αγνοούν ή περί άλλα τυρβάζουν), ότι οι συµβατοί µε τη 
«βιώσιµη» ανταγωνιστική «ανάπτυξη» στόχοι της Στρατηγικής της Λισσαβώνας για την 
κοινωνία της γνώσης, (όπως κατ’ ευφηµισµόν ονόµασαν την κοινωνία της πληροφορίας, 
δηλαδή την αγορά της πληροφορικής), δεν επιτεύχθηκαν και δεν επιτυγχάνονται, όπως η ίδια 
η Ε.Ε. παραδέχεται στη διαδικασία συστηµατικής επανεξέτασης των αποτελεσµάτων της 
εφαρµογής της Στρατηγικής αυτής το 2005 και το 2006, χωρίς όµως αυτό να την κάνει να την 
εγκαταλείψει ή τουλάχιστον να την αναθεωρήσει, ανατρέχοντας χωρίς παρωπίδες και 
σκοπιµότητες στις αιτίες αυτής της αποτυχίας, 

• Γιατί βέβαια και οι Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Goals), αποδείχθηκε ήδη απ’αυτούς 
που τους έθεσαν, (δηλαδή τις νεοφιλελεύθερες και σοσιαλφιλελεύθερες ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις και την υπερατλαντική ηγεσία τους), ότι δεν τείνουν να επιτευχθούν, στο 
καθεστώς µιας τέτοιας ανταγωνιστικής «βιώσιµης», αλλά µόνο για τους έχοντες και 
κατέχοντες, ανάπτυξης. 
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Στους, όσο κι εγώ, στενοχωρηµένους συναδέλφους µου για τα κλειστά Πανεπιστήµια, θα ήθελα 
να προτείνω να εξετάσουν, µήπως τις καταλήψεις αυτή τη φορά και τη γενικότερη αναστάτωσή 
τους, τις προκάλεσαν η «βεβαιότητα» και η αλαζονεία της συναινετικής απ’τα κόµµατα εξουσίας 
και τµήµατος της φιλοευρωπαϊκής ελληνικής αριστεράς, προσπάθειας αναθεώρησης του άρθρου 
16 του Συντάγµατος και ο νέος, πλήρως αντισυνταγµατικός, απορυθµιστικός Νόµος για τα 
Α.Ε.Ι., ο οποίος βεβαίως, ποτέ στη συνείδηση του κάθε υπεύθυνου και χειραφετηµένου πολίτη 
δεν θα µπορέσει ν’ αντικαταστήσει τον σχεδιασµένο από τα κάτω, µε ουσιαστικές, 
διεπιστηµονικές συµµετοχικές διαδικασίες Νόµο 1268 του ’82 και γι’ αυτό δεν θα µπορέσει ποτέ 
να εφαρµοσθεί στην πράξη.  
Ο µεγάλος Καραµανλής, ο Κωνσταντίνος, είχε την ωριµότητα αλλά και την γενναιότητα ν’ 
αποσύρει, µετά την ψήφισή του απ’ τη Βουλή, τον Νόµο 815, εκτιµώντας και αξιολογώντας 
ορθά τις τεκµηριωµένες αλλά και µαχητικές αντιστάσεις µεγάλου µέρους της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας. 
Σήµερα, τριάντα χρόνια περίπου µετά, θα δούµε αν ο επίγονός του και δηµοκρατικά εκλεγµένος 
πρωθυπουργός, θα εξακολουθήσει να βασίζεται στα ποσοστά αναξιόπιστων στατιστικά 
δειγµάτων, χιλίων διακοσίων ή οκτακοσίων ερωτηθέντων, αγνοώντας τις τεκµηριωµένες απόψεις 
και τους αγώνες σύσσωµης της, πλην Λακεδαιµονίων, πανεπιστηµιακής ολότητας. 
Έτσι και αλλοιώς, "παίρνεις τόσο έξυπνες απαντήσεις, όσο έξυπνες ερωτήσεις κάνεις" και η ίδια 
η ζωή και η πράξη δίνουν πάντα τις λύσεις. 
(Για τους επιµελείς ενδιαφεροµένους, τα βιβλία :  
- ∆. Ρόκος, "Νόµος Πλαίσιο για την Ανώτατη Παιδεία. Πριν κατά και µετά είκοσι έτη", 
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2003. 
- ∆. Ρόκος, (εισαγωγή – επιµέλεια), "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", Εναλλακτικές Εκδόσεις, 
Αθήνα, 2005 και 
- ∆. Ρόκος, "Από τη «βιώσιµη» ή «αειφόρο» στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη", 
Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2003. 
παρέχουν εκτενέστατη τεκµηρίωση για τα παραπάνω.) 
Χωρίς να θέλω να γίνω µάντης κακών, εκτιµώ ότι η κρίση στα Πανεπιστήµια θα συνεχισθεί, θα 
βαθύνει και θα επεκταθεί και είναι χρέος όλων των πανεπιστηµιακών, δασκάλων και φοιτητών, 
που σέβονται και τιµούν το προνόµιο να υπηρετούν, να µετέχουν και να απολαµβάνουν, ακόµα, 
το δηµόσιο και ανεκτίµητο κοινωνικό αγαθό της παιδείας ως µόρφωσης και πολιτισµού, να το 
υπερασπιστούν και να το υπερασπίζονται για αυτή και για τις γενηές που έρχονται, ως κόρη 
οφθαλµού, µε την υπεύθυνη, αποδοτική και πολύ δουλειά τους, µε την έµπρακτη αφοσίωση στις 
αρχές και τις αξίες της και µε την "µετά λόγου" αντίστασή τους στους νέους ∆αναούς και 
ιδιωτικά «πανεπιστήµια» φέροντες. 
Η µονοδιάστατη και δογµατική νεοφιλελεύθερη θεοποίηση της ιδιωτικοποίησης και της 
εµπορευµατοποίησης των πάντων, ακόµα και των οριακά εναποµεινάντων πλέον δηµόσιων 
αγαθών, της παιδείας, της υγείας και την κοινωνικής πρόνοιας εύχοµαι να µη οδηγήσει σε 
δρόµους χωρίς επιστροφή. 
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Abstract 
Education, in the sense of Learning and Culture, is equally an invaluable public good and a 
human and social right of every citizen, irrespective of gender, race, color, location, religion and 
convictions. Its fundamental components in any civilized, democratic society include, or should 
include, the right of freedom in teaching and basic and applied scientific and interdisciplinary 
research and a resulting appropriate technology which is consistent with the above principles and 
values. 
The basic features of such a dialectical and democratic education have been – or should be – free, 
unobstructed access, whole quality and truly public character. Free and unobstructed access refers 
to all levels of education and to every willing and able person, with equal opportunities and equal 
potential, through public, transparent, open, objective and meritocratic procedures. Whole quality 
is founded by both teachers and students, in the age-old universal values of peace, freedom, 
democracy, justice, solidarity, pluralism and the protection of the natural and cultural heritage. It 
is realized through integrated, dialectic and interdisciplinary research, systematic study of today’s 
complicated “environment” and “development” issues at the local, national, transnational and 
global level and through the sunergistic effort to contribute to these issues’ confrontation. The 
reliable public character of education can, in democratic regimes only and under conditions, 
secure absolute freedom in teaching and research and the potential for an integrated spiritual and 
ethical development of students’ personalities throughout life, as critically thinking, free, 
conscious, active and responsible citizens, who will want and will be able to utilize sufficient and 
constantly expanding and deeper knowledge and skills for the benefit of society. 
In the distant past, Education was, to a great degree, identified with Philosophy, as a tool for the 
holistic examination, knowledge, analysis and interpretation of the exterior world and the 
confrontation of complex issues in the process of human need satisfaction which refer to life, to 
“being” and “becoming”. Today, through a long course of overrating, even deifying 
“specialization”, education has gradually degenerated to training, technical professional 
instruction and/or uncritical, passive, fragmentary learning on how to execute series of 
standardized digital commands.  
Consequently, research, the fundamental feeder of education and its product technology, are 
being debased, through methods and techniques of selective national and transnational funding, 
to servants of market profit maximization, towards which, state political authorities, ideologically 
homogenized in the context of globalization and the neo-liberal new order, are oriented as the 
“development” lever. 
Today and tomorrow, based on the analysis of specific political, cultural and socioeconomic 
conditions at the global scale, with the apotheosis of market excess in the context of the 
dominance of the principles of «competitiveness, entrepreneurship, innovation, “flexicurity” and 
supposedly “sustainable” development», politics and culture are totally subordinated to economy 
in its most vulgar form, i.e. the omnipotence of aggressive, private, speculative stock market 
capital, which can tear entire national economies down (e.g. Soros – United Kingdom). 
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Article 149 of the Rome Convention, which secured EU state members’ self-government in 
matters of education, tends in the most recent EU summit to be replaced by simple majority 
decisions, towards the decline of education to a commercial service, subject to GATS. 
On the other hand, the average social consciousness is shaped by Mass Media, the ownership of 
which is mutually connected with the interests of political parties contesting for power. In this 
way, the systematic brainwash to which people are subjected results in the transformation of 
propaganda prone citizens to passive consumers who “live” and “will live” through the lives of 
others. At the social, political and cultural levels, this leads to nihilism and often to the populist 
distortion and the manipulation of any social dynamics, even at their embryonic stage. 
Thus, society is identified with economy and both are identified with the market, which no longer 
functions, even in the eyes of the most goodwilling conservative citizens, in the conditions of 
healthy and security wanted by Adam Smith in order for social interest to be promoted through 
the pursuit of private interest. Meanwhile, the merciless competition of market forces confirms 
their dominant ideology. In these conditions, the development of a National, Transnational (EU) 
and Global (UN) Strategy for Education, Research and Technology, founded on the values of 
Worth-Living Integrated Development is more than necessary, for a reliable effort towards a 
peaceful and better world. 
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