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Τν βξάδπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 1990 ζην Ηξάθιεην έπεθηαλ λεθξνί 

νη αιεζκφλεηνη θαζεγεηέο Βαζίιεο Ξαλζφπνπινο θαη Σηέθαλνο 

Πλεπκαηηθφο. Γχν πνιχηηκεο δσέο ράζεθαλ. Δπεζαλ λεθξνί ηελ ψξα 

ηεο δηδαζθαιίαο, θάηη πνπ απμάλεη ηε δφμα ηνπο θαη θάλεη 

ηξαλφηεξε ηελ πζηεξνθεκία ηνπο. Η δηδαζθαιία είλαη ίζσο ε 

επγελέζηεξε κνξθή πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. "Μαζεηάο δεη 

θαηαιηκπάλεηλ" ήηαλ ε αξρή ηνπ Ππζαγφξα, φπσο είπε πξηλ απφ κέλα 

θη ν θαζεγεηήο Μαληάηεο. Καη δελ είλαη ίζσο ηπραίν ην φηη νη 

ηξεηο κεγαιχηεξεο κνξθέο ηεο ηζηνξίαο, Ππζαγφξαο, Σσθξάηεο, 

Ιεζνχο, ήζαλ δάζθαινη. Αθεζαλ καζεηέο. Καη καζεηέο άθεζαλ θαη νη 

κεγάινη λεθξνί καο. Πξν ηεο ζεπηήο ζθηάο ηνπο, ππνθιηλφκαζηε κε 

επιάβεηα θαη ηαπεηλφηεηα. 

Σηελ επηηξνπή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε 

κνπ, γηαηί κε ηφζε επηείθεηα κνπ απέλεηκε ηελ ππέξηαηε απηή ηηκή. 

Οπνηνο αλέξρεηαη ζην βήκα απηφ θαηαιακβάλεηαη απφ δένο. 

Απ
’
εδψ αθνχζηεθαλ φινη νη κεγάινη θνηλνβνπιεπηηθνί άλδξεο, νη 

νπνίνη έθαλαλ ηελ Διιάδα ζχγρξνλν θξάηνο. Δδψ ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 

1922 αθνχζηεθε ε εηο ζάλαηνλ θαηαδίθε 6 αγλψλ Διιήλσλ παηξησηψλ. 

Καη ηέινο πξν 100 εηψλ, απηέο ηηο εκέξεο ν Φαξ.Τξηθνχπεο έθεξε 

πξνο ςήθηζε ηνλ λφκν πεξί πξνζσξηλνχ θαλνληζκνχ δεκνζίνπ ρξένπο, 

πνπ ζηελ νπζία ζήκαηλε πηψρεπζε. 

Καη ηψξα ζην ζέκα: "Αθαδεκατθή Δθπαίδεπζηο".  

Ο Πξχηαληο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ επέπιεηηε ηνπο 

θνηηεηέο κε ηα εμήο ιφγηα: "Τειεπηαία νη παξαδφζεηο έγηλαλ 

ζπάληεο, νη γλψζεηο πνπ απνθηάηε ιίγεο, ελψ ζπαηαιάηε ηνλ θαηξφ 

ζαο ζε άρξεζηεο ζπλαζξνίζεηο θαη ζπδεηήζεηο". Πφηε λνκίδεηε έιεγε 

ηα παξαπάλσ ν θ. Πξχηαληο; Μφιηο είρε ηδξπζεί ην Παλεπηζηήκην ησλ 

Παξηζίσλ, ην 1218. Καη ζπλερίδνληαο ηελ επίπιεμε πξφζζεζε: "Οηαλ 

πεγαίλαηε ζε θξνληηζηήξηα θαη ζπνπδαζηήξηα δείρλαηε κεγαιχηεξν 

δήιν γηα ζπνπδέο. Τψξα έρεηε Παλεπηζηήκην. Καηξφο είλαη λα 

αληηιεθζείηε ηη ζεκαίλεη Παλεπηζηήκην". 



Δληππσζηάδεη ην γεγνλφο πφζν έγθαηξα Διιελεο 

Παλεπηζηεκηαθνί Καζεγεηέο αληειήθζεζαλ ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα 

ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδείαο: 

Κ. Φξεαξίηεο Πξχηαληο (1863) έιεγε: "Δλ ησ Παλεπηζηεκίσ νπ 

δηδάζθεηαη απιψο, αιι'εγείξεηαη θπξίσο ελ απηψ ν αιεζήο 

επηζηεκνληθφο βίνο θαη ε θαζνιηθή ηεο δηαλνίαο ε αλάπηπμηο. 

Δλ ησ Παλεπηζηεκίσ θπξίσο καλζάλεη ν εηζεξρφκελνο ηελ 

ηέρλελ ηεο επηζηεκνληθήο ρξήζεσο ηεο δηαλνίαο. Δληεχζελ δε 

γελλάηαη ε απφιπηνο αλάγθε ηεο ειεπζεξίαο ηεο δηδαζθαιίαο" 

θ.ι.  

Ν.Ν. Σαξίπνινο ζηνλ πξφινγν ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ 

(1911) γξάθεη: "Τν δήηεκα δελ έγθεηηαη εηο ην πψο ζα 

εθνδηάζσκελ ηνπο θνηηεηάο δηά γλψζεσλ φζν ην δπλαηφλ 

πιεηνηέξσλ, αιιά ηίλη ηξφπσ ζα θαηνξζψζσκελ λα θαηαζηήζσκελ 

απηνχο, ηθαλνχο λα ζθέπησληαη, λα θξίλσζη θαη λα εξεπλψζη. 

Γηά πνιινχο ζπνπδή ηεο επηζηήκεο είλαη ε απφθηεζηο πνζνχ 

ηηλφο γλψζεσλ επαξθψλ δηά ηελ ιήςηλ πηπρίνπ. Παλ φηη 

πέξαλ απηνχ επηηεπρζή ππφ ηηλφο ζεσξείηαη πεξηηηή αζρνιία 

θαη κεγαινκαλία. Η παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία δελ είλαη 

δπλακηθή θαη απζαίξεηνο, επηβάιινπζα σξηζκέλαο 

επηζηεκνληθφο ηδέαο θαη αιεζείαο θαη αμηνχζα παξά ησλ 

θνηηεηψλ φπσο αζπδεηεηί πηζηεχζσζη εηο απηάο. Τα 

Παλεπηζηήκηα δελ είλαη πξνσξηζκέλα λα δηδάζθσζη εηο ηνπο 

θνηηεηάο ην επάγγεικα ηνπ Ιαηξνχ ή ηνπ Γηθεγφξνπ, αιιά 

απηήλ ηελ επηζηήκελ δη'εαπηήλ, ην δε πλεχκα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ δένλ λα είλαη ην ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ πξνο 

ηελ επηζηήκελ έξσηνο". 

Η πςειή έλλνηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππελζπκίδεηαη μαλά ηελ 

21ε Ινπλίνπ 1911 ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαηά ηε ζπδήηεζε 

γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πξσζππνπξγφο ν Δι. 

Βεληδέινο. Αγνξεχεη ν βνπιεπηήο Σπεηζψλ Αιέμαλδξνο 

Γηνκήδεο. Θα ζαο δηαβάζσ κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηελ 

αγφξεπζε ηνπ: "Η ηζηνξία ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο ελ απηήο 

επηζηεκνληθήο δσήο φινπ ηνπ θφζκνπ θαη φισλ ησλ ρξφλσλ 



δηδάζθεη, φηη φπνπ ηα Παλεπηζηήκηα είραλ εμνπζίαλ 

απηνλνκίαο, εθεί ηα Παλεπηζηήκηα ήθκαζαλ θαη εθεί ε δξάζε 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ ππήξμε ιπζηηειήο θαη ηειεζθφξνο δηά ηελ 

Πνιηηείαλ θαη ηελ Κνηλσλίαλ. Οπνπ ηα Παλεπηζηήκηα ήζαλ 

θαζαξά ηδξχκαηα ηνπ θξάηνπο, δερφκελα εθείζελ πάζαλ πίεζηλ 

θαη πάζαλ δσήλ, εθεί ε παλεπηζηεκηαθή θίλεζηο ελεθξψζε 

εληειψο θαη απεπλίγε θάζε ελ γέλεη επηζηεκνληθή δξάζηο". 

Καη παξαθάησ ιέγεη: "Δξγνλ ηνπ θαζεγεηνχ δελ είλαη λα 

κεηαδψζεη κφλνλ κεξηθφο μεξάο γλψζεηο εηο ηνπο θνηηεηάο. 

Τν Παλεπηζηήκηνλ είλαη ν νξγαληζκφο εθείλνο, ν νπνίνο ζα 

κάζε εηο ηελ ζπνπδάδνπζαλ λεφηεηα ηνλ ηξφπνλ ηνπ 

επηζηεκνληθψο ζθέπηεζζαη, ηνπ κεζνδηθψο εξγάδεζζαη, θαζψο θαη 

ηελ κέζνδνλ ηεο επηζηεκνληθήο εξεχλεο. Οηαλ φκσο ην 

Παλεπηζηήκηνλ εθπέζε εηο ζρνιήλ κέζεο εθπαηδεχζεσο, ζα 

έρεηε κηθξνεπαγγεικαηίαο ίζσο, φρη φκσο επηζηήκνλαο, φρη 

αλζξψπνπο κε αλεπηπγκέλνλ επηζηεκνληθφλ πλεχκα, φπσο πξέπεη 

λα είλαη νη εμεξρφκελνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τν 

Παλεπηζηήκηνλ πξέπεη λα είλαη λαφο επηζηεκνληθήο εξεχλεο, 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ...". 

Καη θαηαιήγεη: "Δξγνλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη λα θσηίζε 

ηαο δηαλνίαο, λα κνξθψζε νχησ πσο ηνπο απνθνηηνχληαο απηνχ 

θαη εηζεξρνκέλνπο εηο ηελ θνηλσλίαλ, σο ελεξγά κέιε απηήο, 

ψζηε αη δηάλνηαί ησλ λα θαηαζηψζη θσηεηλαί, δηά λα γίλνπλ 

απηνί εγήηνξεο ηνπ θνηλνχ θξνλήκαηνο, θξνλήκαηνο 

απειιαγκέλνπ απφ ηαπεηλάο, ζθνηεηλάο θαη πιήξνπο 

αιαδνλείαο ζθέςεηο... Να είλαη δειαδή εθνδηαζκέλνη φρη 

κφλν κε ηππηθάο επαγγεικαηηθάο γλψζεηο θαη ηππηθά πξνζφληα, 

αιιά θαη κε ην πλεχκα θαη ην θσο ηεο επηζηήκεο". Απηά 

ιέγνληαλ ην 1911. 

Τα παξαπάλσ ζα κπνξνχλ αλαιινίσηα λα ιερζνχλ θαη ζήκεξα. 

Καη ζα έπξεπε, επεηδή, δπζηπρψο, κεγάιε επηθξαηεί ζχγρπζε σο 

πξνο ηελ έλλνηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδείαο. Κξάηνο θαη 

Κνηλσλία, αιιά δπζηπρψο θαη κεξηθνί παλεπηζηεκηαθνί έρνπλ 

ιεζκνλήζεη ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τν 



ζεσξνχλ απιψο εθπαηδεπηήξην παξνρήο γλψζεσλ θαη ηππηθψλ 

πξνζφλησλ, επαξθψλ γηα ηελ άζθεζε βηνπνξηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο. 

Δπηβάιιεηαη ινηπφλ λα ππελζπκίζσ φηη ε αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε είλαη έλα δχζθνιν, πνιχ δχζθνιν έξγν, γηα ην 

νπνίνλ κφλν ηθαλά κπαιά είλαη πξννξηζκέλα. Παλεπηζηήκην 

είλαη ν ρψξνο φπνπ νη εγθέθαινη απηνί πξνεηνηκάδνληαη λα 

εκπινπηίζνπλ ηελ θνηλσλία κε ηελ άξηηα ζθέςε, ηνλ θξηηηθφ 

λνπ, ην θαιιηεξγεκέλν πλεχκα θαη ην πςειφ επίπεδν γλψζεσλ, 

θαζψο θαη ηελ ηερληθή ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα εηδηθά πεδία. Απφ ην 

Παλεπηζηήκην πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα πεγάδνπλ νη λέεο γλψζεηο. 

Απηνί πνπ ζα εμέιζνπλ απφ ην Παλεπηζηήκην πξννξίδνληαη γηα 

δεκηνπξγνί αιιαγψλ, ρσξίο ηηο νπνίεο θαλέλα έζλνο δελ κπνξεί 

λα πξννδεχζεη θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά. Η 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε έρεη ζθνπφ λα θαηαζηήζεη αλζξψπνπο 

ηθαλνχο λ
1
αληηκεησπίζνπλ, αιιά θαη ελ πνιινίο λα δηαπιάζζνπλ ην 

κέιινλ ελφο θφζκνπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ζπλερή κεηακφξθσζε. Να 

πξνζηεζεί φηη ην Παλεπηζηήκην πξέπεη λα είλαη ην ηεξφ βήκα απ'φπνπ 

θαη νη πιένλ αλνξζφδνμεο θαη αηξεηηθέο γλψκεο θαη απφςεηο πξέπεη 

λα αθνχγνληαη ειεχζεξα κε κφλν φπιν αληηθξνχζεσο ην επηρείξεκα. 

Φσξίο ειεπζεξία ζθέςεο, γλψκεο, ιφγνπ θαη θηλήζεσο ε επηζηήκε 

δελ κπνξεί λ'αλζίζεη. Ξεξαίλεηαη, είλαη έλα πνιχ επαίζζεην θπηφ. 

Τν 1839 ν Τζάξνο Νηθφιανο ν Α
΄
 ζε επίζθεςε ζην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Κηέβνπ έιεγε ζηνπο θνηηεηέο: "Σπνπδάδεηε θαιά, αιι
΄
απηνχ ηνπ 

πξάγκαηνο δελ έρσ θπξίσο αλάγθελ. Μφλε ε επηζηήκε δελ θέξεη θαιά 

απνηειέζκαηα. Δρσ αλάγθελ ηέθλσλ πηζηψλ εηο ηνλ ζξφλνλ, 

απεξηνξίζηνπ αθνζηψζεσο, ππνηαγήο θαη απνιχηνπ πεηζαξρίαο". Καη 

ζηξεθφκελνο πξνο ηνπο θαζεγεηάο είπε: "Καη ζεηο πξνζέμηε. Αλ δελ 

θξνληίζεηε λα θαιιηεξγήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο εζηθήο κνπ ζηνπο 

θνηηεηάο, αλ δελ επηδξάζεηε εηο ηαο πνιηηηθάο ησλ πεπνηζήζεηο, 

ζα ιάβσ απέλαληη ζαο ηα θαηάιιεια κέηξα". Γπζηπρψο ν Τζαξηζκφο 

δελ ήηαλ ν ηειεπηαίνο κε ηέηνηεο αληηιήςεηο. Πνιιά δηθηαηνξηθά 

θαζεζηψηα ηνλ εκηκήζεθαλ έθηνηε. 



Τα αλειεχζεξα θαζεζηψηα επηβάιινπλ δφγκαηα θαη θαηαπλίγνπλ 

θάζε ειεπζεξία ζθέςεο. Σηηο αλαηνιηθέο ι.ρ. ρψξεο, επί ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ νη ςπρίαηξνη έπξεπε λα πηζηεχνπλ φηη ζηε ζνζηαιηζηηθή 

θνηλσλία δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ςπρηθέο παζήζεηο. 

Λεζκνλνχζαλ φηη ε Σαμσλία είρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνθηνληψλ. 

Αιιά δπζηπρψο θαη ζηε ρψξα καο, αθφκα θαη ζε επνρέο 

δεκνθξαηηθέο, εζεκεηψζεζαλ ζην Παλεπηζηήκην αξθεηά θξνχζκαηα φπνπ ην  

επηρείξεκα  αληηθαηαζηάζεθε  απφ  ξαπίζκαηα,  γξφλζνπο  θαη 

ιαθηίζκαηα, ζπλεπηθνπξνχκελα ελίνηε απφ ζηεξεά θαη 

δχζθακπηα αληηθείκελα. 

Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαθνξά κέζεο θαη 

αθαδεκατθήο παηδείαο. Η πξψηε ζθνπφλ έρεη ηελ αχμεζε ησλ 

γλψζεσλ ηνπ παηδηνχ πξνο ίδηνλ θπξίσο φθεινο, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ηνπ πλεχκαηνο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ 

γλσζηά πξάγκαηα. Οη δάζθαινη ηνπο κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ θαη 

δηθέο ηνπο απφςεηο αθφκα θαη εάλ απηέο έρνπλ θξηηηθφ ή θαη 

αλνξζφδνμν ραξαθηήξα. Αιιά θπξηαξρεί ε πξνζθνξά ηνπ 

έηνηκνπ θαη ε παξνρή γλψζεσλ θπξίσο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο. Σην Παλεπηζηήκην ηα πξάγκαηα πξέπεη λα είλαη 

δηαθνξεηηθά. 0 θνηηεηήο πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη έρεη κπεη 

ζε έλαλ θφζκν φπνπ γίλεηαη πξφνδνο ησλ γλψζεσλ. 0 

δάζθαινο ηνπο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε έξεπλα, ζηελ νπνία θαη 

ν θνηηεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη κέξνο. Η έξεπλα κπνξεί λα 

είλαη θαη απιψο βαζηθή. Η βαζηθή έξεπλα είλαη θαη απηή 

αμηφινγε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεο, δηδάζθεη ηελ πεηζαξρία ηεο 

εξγαζίαο, νμχλεη ην λνπ θαη ηνλ νδεγεί ζην λα γελλά ηδέεο. 

Δξεπλα είλαη κηα απφ ηηο ραξέο ηεο δσήο πνπ κφλνη απηνί πνπ 

ηελ έθαλαλ έλνησζαλ. Πξέπεη ζηγά-ζηγά θαη αζφξπβα ν θνηηεηήο 

λα κάζεη λα δηαθξίλεη πξαγκαηηθή γλψζε απφ θίβδειε, 

απφδεημε απφ γλψκε, εκπεηξία απφ επίδεημε θαη εηιηθξίλεηα 

απφ ππεξνςία. Οη κεγάιεο ιέμεηο, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα, ε 

ινγνκαγεηξηθή θαη νη πνκπψδεηο θξάζεηο δελ πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη πξφνδνο. Οπνπ ιείπνπλ νη ηδέεο επηθξαηνχλ νη 

ιέμεηο, έιεγε ν Goethe. 



Καη ηψξα ζηα θαζ'εκάο. Η Αλσηάηε Δθπαίδεπζε ζηελ ρψξα 

καο λνζεί βαξχηαηα. Ακθηβάιισ εάλ ζε άιιε κνξθή 

δξαζηεξηφηεηνο ππάξρεη ηφζε ζχγρπζε θαη ηφζε αζπλαξηεζία. 

Βέβαηα, ράξηο ζε κεξηθνχο ραξηζκαηηθνχο θαη εκπλεπζκέλνπο 

δαζθάινπο, θαζψο θαη ζε κεξηθά εμαίξεηα θνηηεηηθά κπαιά, 

ηα νπνία θαηνξζψλνπλ θαη επηδνχλ, ε θαηάζηαζηο 

βειηηψλεηαη θάπσο. Πνηνο θηαίεη γηα ην θαηάληεκα; Κπξίσο ε 

Πνιηηεία πνπ πεξηθξνλεί ηελ απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία ηεο 

Αλσηάηεο Παηδείαο θαη ε νπνία ζέιεη λα ξπζκίδεη ηα πάληα. 

Η απαξίζκεζε ησλ θαθνδαηκνληψλ θαη αζιηνηήησλ ηεο 

Αλσηάηεο Παηδείαο ζηε ρψξα καο ζα απαηηνχζε πνιχλ ρξφλν. 

Θα πεξηνξηζζψ κφλνλ ζε κεξηθέο, απίζηεπηεο γηα θάζε 

Παλεπηζηεκηαθφ πξνεγκέλεο ρψξαο. Καη γηα εηξσλεία, ελψ νη 

μέλνη κηινχλ γηα αλψηεξε (higher) εθπαίδεπζε, ζηελ Διιάδα, ηελ 

ρψξα ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο ακεηξίαο, κηινχκε γηα αλσηάηε 

(highest) εθπαίδεπζε, φηαλ αθφκα θαη Σρνιέο Φνξνχ, ηα πάιαη 

πνηέ ιεγφκελα Φνξνδηδαζθαιεία, θνληεχνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ 

Αλσηάηε Παηδεία. 

1.   Ειζαγωγή ζηα Πανεπιζηήμια 

Κάζε ρξφλν ην Υπνπξγείν Παηδείαο δεκνζηεχεη ην 

πεξίθεκν πξφγξακκα ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ. Απηφ αληί λα 

οπίζει αδξά ηηο γλψζεηο πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο αξκνδίνπο, λα 

θαηέρεη ν ππνςήθηνο γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

θαζνξίδεη ηηο ζειίδεο ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, πνπ ν 

ππνςήθηνο πξέπεη λ΄απνζηεζίζεη. Δάλ απνθηήζεηε ηηο γλψζεηο 

απηέο απφ άιιν βηβιίν, ραζήθαηε. 

Τα πξάγκαηα είλαη ηδηαίηεξα ηξαγηθά ζηελ έθζεζε. Οη 

θξνληηζηέο, νη πιεζνχληεο ελ ηε αγνξά, έρνπλ επηβάιιεη 

έλα ηππνπνηεκέλν, κνλνιηζηθφ, θνλζεξβνπνηεκέλν ηχπν 

εθζέζεσο. Απηφο πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Πξσηνηππία θαη 

ειεπζεξία ζθέςεο ζηξαγγαιίδνληαη. Οη ππνςήθηνη αληί λα 

ελζαξξχλνληαη λα δηαβάδνπλ δφθηκνπο έιιελεο ινγνηέρλεο, 

δηαβάδνπλ ηα βηβιία εθζέζεσλ ησλ θξνληηζηψλ. Σεκεησηένλ φηη 



γηα ηα θξνληηζηήξηα δπζηπρείο γνλείο μνδεχνπλ εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο. Καη εκείο κε πεξηζζή ππνθξηζία κηινχκε γηα δσξεάλ 

παηδεία. Καη ζην ηέινο ην πηζηεχνπκε. 

Μεξηθά γχξσ απφ ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο έρνπλ 

θζάζεη ηα φξηα ηνπ γεινίνπ. Παηέξαο απνηπρνχζεο ππνςεθίνπ 

πξνζέθπγε ζην Σπκβνχιην Δπηθξαηείαο επεηδή ε εξψηεζε: 

"Αλαθέξαηε ηα νλφκαηα ηξηψλ ηξαγηθψλ ηεο αξραίαο Διιάδνο", 

(ηα νπνία αγλννχζε ε ππνςεθία), δελ πεξηιακβαλφηαλ, σο ζα 

ψθεηιε, ζηηο ελλνηνινγηθέο εξσηήζεηο, αιιά ζηηο 

γξακκαηνινγηθέο. 

2.   Μεηεγγπαθή θοιηηηών από ηο εξωηεπικό 

Δπεηδή  πνιινί  ππνςήθηνη  θνηηεηέο  απνηπγράλνπλ 

ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο -νη νπνίεο ζεκεησηένλ, απαηηνχλ 

αλ κε ηη άιιν ζθιεξή κειέηε- εγγξάθνληαη ζε Παλεπηζηήκηα 

εχθνισλ μέλσλ ρσξψλ, επηδηψθνληαο ζηε ζπλέρεηα ηε 

κεηεγγξαθή ηνπο ζε δηθά καο Παλεπηζηήκηα. 0 επθνιφηεξνο 

ηξφπνο είλαη ν δηά ιφγνπο πγείαο, θάηη πνπ ζπκίδεη ηελ 

πεξίθεκε αλήθεζην γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο. Η πηζαλφηεο 

επηηπρίαο κεηεγγξαθήο δελ εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

λφζνπ -θαηά θαλφλα αλππάξθηνπ- αιιά απφ ηελ ηζρχ ηνπ παηξφο. 

Δίλαη ηπραίν άξαγε ην γεγνλφο φηη όλα ηα παηδηά γηνί θαη 

θφξεο ηζρπξψλ επηηπγράλνπλ, ελψ ηα παηδηά ησλ θησρψλ 

κέλνπλ απ'έμσ; Απηφ ην ζέκα είλαη ζνβαξφ θαη πξέπεη 

ηδηαίηεξα λ'απαζρνιήζεη ηελ Ιαηξηθή Σρνιή. 

3. Διαζποπά ζσολών ενόρ Πανεπιζηημίος 

Δμσ γίλνληαη καθξέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θεληξηθή 

Παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε θαη γηα ην πεξίθεκν Campus, αθφκα 

θαη γηα ην εάλ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ή εθηφο ηεο 

πφιεσο. Δκείο εηζαγάγακε λέν ζχζηεκα: Πξνο ηθαλνπνίεζε 

επαγγεικαηηψλ θαη ζπηηνλνλνηθνθπξάδσλ δηαθφξσλ πφιεσλ 

δηαζπείξνπκε ηηο ζρνιέο. Δηζη ι. ρ. ε Πξπηαλεία βξίζθεηαη 

ζην Καξιφβαζη, ε κία Σρνιή ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Σάκνπ, ε άιιε 



ζηε Φίν θ.ν.θ. Τειεπηαία απεηιήζεθε εκθχιηνο Θεζζαιηθφο 

πφιεκνο κεηαμχ Λαξίζεο, Βφινπ, Τξηθάισλ θαη Καξδίηζεο γηα 

ηελ θαηαλνκή ησλ Σρνιψλ. Σηνλ πφιεκν πξσηνζηάηεζαλ νη 

βνπιεπηέο θάζε λνκνχ, θαηαζηεκαηάξρεο, θιήξνο θ. ι. 

Κπξηαξρνχζαλ καχξεο ζεκαίεο. Γελ έρσ ιάβεη γλψζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ πνιεκηθνχ αλαθνηλσζέληνο. Μφλνλ νη Παλεπηζηεκηαθνί 

δελ ξσηήζεθαλ. Θαπκάζηε Παλεπηζηεκηαθή απηνλνκία! 

4. Πηςσίο σωπίρ θοίηηζη 

Ξέξεηε φηη ζε κεξηθέο ζρνιέο κπνξεί θαλείο "λα γίλεη 

πηπρηνχρνο", θαηεξρφκελνο ζηελ Αζήλα κφλν γηα εμεηάζεηο, 

ελψ ελδηάκεζα αζρνιείηαη κε άιια πξάγκαηα ζηελ παηξίδα ηνπ; 

Μφλν φπιν καζήζεσο έρνπλ ηα ζπγγξάκκαηα ησλ θαζεγεηψλ, 

ηα νπνία απνζηεζίδνπλ. Γελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε άιιν; Μα ν 

κέγαο Σαξίπνινο πξν 80 θαη πιένλ εηψλ έιεγε φηη ηα βηβιία 

κφλα ηνπο είλαη πλεπκαηνθηφλα. Πφζν νπηζζνδξνκηθνί ήζαλ 

απηνί νη παιενί! Ξέξσ παηδηά πνπ πξνρσξνχλ θαλνληθά ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ελψ θνηηνχλ  επηηπρψο ζε  μέλα 

Παλεπηζηήκηα.  Δηζη  παίξλνπλ δχν δηπιψκαηα ζηα ίδηα 

ρξφληα. 

5. Το πεπίθημο  θοιηηηικό  Σύγγπαμμα 

Οη θνηηεηέο δηαβάδνπλ ην θνηηεηηθφ ζχγγξακκα, ηα 

ηεξά Ταικνχδ ησλ Δβξαίσλ, ζπλήζσο ηνπ νηθείνπ θαζεγεηνχ. 

Μνλαδηθφ κέιεκα δελ είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, αιιά ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ εμεηαζηή. Πνιιά απφ ηα ζπγγξάκκαηα απηά 

είλαη απεξραησκέλα. Δάλ απηφ είλαη βιαπηηθφ γηα φιεο ηηο 

Σρνιέο, είλαη θαηαζηξεπηηθφ γηα ηελ Ιαηξηθή, ζηελ νπνία 

θάζε 10 ρξφληα αλαλεψλνληαη ηα 50% ησλ γλψζεσλ. 

6. Σηνπο παξνηθνχληεο ηελ Ιεξνπζαιήκ είλαη νηθείνη νη 

φξνη κεηαθνξά κεηαθεξνκέλνπ θαη θνηηεηέο παξειζφλησλ 

εηψλ 

Δίρε κάιηζηα θάπνηε πέζεη ζηα ρέξηα κνπ έλα επηζθεπηήξην  



κε ηνλ ηίηιν: "Πξφεδξνο ηνπ Σσκαηείνπ Φνηηεηψλ ηεο 

Ιαηξηθήο παξειζφλησλ εηψλ". Φνηηεηέο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο πνπ 

έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο ζηελ Χπρηαηξηθή ηνπ 5νπ έηνπο, 

είλαη δπλαηφλ λα "ρξσζηνχλ" ηελ Αλαηνκηθή ηνπ 1νπ. 

Σπλαθέο είλαη θαη ην πξφβιεκα ησλ αησλίσλ θνηηεηψλ. 

0 νκηιψλ, ζε ειηθία 63 εηψλ εμήηαζε ζπκθνηηεηή ηνπ, ηνπ 1νπ 

έηνπο, ηνπ 1929. 

Δπ'επθαηξία ζέισ λα ππνζεκεηψζσ φηη αδηάθνξν, εάλ έλα 

κέηξν είλαη θαθφ ή θαιφ, ν Υπνπξγφο ηεο επνκέλεο θπβεξλήζεσο 

αηζζάλεηαη επηβεβιεκέλν θαζήθνλ λα ην θαηαξγήζεη, θάηη πνπ 

ζπκίδεη ην ηνπ Grucho Marx: "Δίκαη αληίζεηνο ζε φ,ηη πεηο, 

είκαη αληίζεηνο κε φ,ηη θάλεηο, έζησ θαη εάλ ην δηνξζψζεηο 

ή ην αιιάμεηο". 

Σε θπιιάδην πνπ θπθινθφξεζε ηελ 25ε Μαξηίνπ 1849 

ιφγηνο ζπληάθηεο γξάθεη: "Δηο ην Παλεπηζηήκηνλ ιείπεη ε δσή. 

Γελ αθνχεηο ηνπο θνηηεηάο λα παηδεχσζη ηνπο δηδαζθάινπο ησλ 

κε εξσηήζεηο θαη απνξίαο, ή λα θαηαρσξψζηλ άξζξα εηο ηαο 

εθεκεξίδαο γξακκέλα κε λνπλ θαη δχλακηλ δηά λα ηνπο 

ππνρξεψζη εηο ην θαζήθνλ. Πνιχ νιίγνπο αθνχεηο λα 

επηθέξσζηλ ηδίαλ θξίζηλ ηνικεξάλ, ήηηο δίδεη εγγχεζηλ πεξί 

ηνπ κέιινληνο. Οη θνηηεηαί αθξνάδνληαη καζήκαηα απφ ην πξσί 

έσο ηελ εζπέξαλ. Πξέπεη δειαδή λα έρνπλ ην πλεχκα ην 

άγηνλ". Γηαβάδνληαο ην, δηεξσηάηαη θαλείο κήπσο ην θπιιάδην 

απηφ γξάθηεθε ζήκεξα. 

7. Απνκλεκφλεπζε δεδνκέλσλ θαη πειψξηνο φγθνο γλψζεσλ, 

ηηο νπνίεο ν θνηηεηήο έρεη ιεζκνλήζεη κφιηο πεξάζεη ηηο 

εμεηάζεηο. Γελ είλαη ππεξβνιή λα ιερζεί φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

έρεη ζθνπφ ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη ηερληθήο εκπεηξίαο, αιιά 

ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα 

πξνζνκνηαζζνχλ κε ηηο ρήλεο ηνπ Σηξαζβνχξγνπ πνπ ηηο 

ηαίδνπλ κε ην δφξη γηα ην πεξίθεκν foie gras, πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλ ζε ιαίκαξγνπο θαη δπζθνιντθαλνπνίεηνπο 



εμεηαζηέο. Αληαξέο θαηερήζεηο θα ππλνγφλνη παξαδφζεηο 

ζβήλνπλ γξήγνξα ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ θνηηεηψλ. 

Τν πξφγξακκα, ην curriculum, πεξηιακβάλεη γηα απνκλεκφλεπζε 

έλα θαηαθιπζκηαίν φγθν γλψζεσλ, ζηνλ νπνίνλ ζπλερψο θάηη 

πξνζηίζεηαη θαη ηίπνηε δελ αθαηξείηαη. Δίλαη έλα είδνο 

νδεγνχ καγεηξηθψλ ζπληαγψλ. Απφ πνιπκάζεηα άιιν ηίπνηε. 

Αιιά θαηά ηνλ Ηξάθιεην πνιπκαζίε λφνλ νπ δηδάζθεη. Τν 

πλεχκα επλνπρίδεηαη. Τα μχπληα θαη αλήζπρα κπαιά 

απνγνεηεχνληαη θαη ζπλζεθνινγνχλ. 

Δμάιινπ νη εμεηάζεηο δελ ειέγρνπλ ηελ δεκηνπξγηθή 

ζθέςε. Σπλίζηαληαη ζε αλακάζεκα θαη κεξπθηζκφ 

ιεπηνκεξεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα βηβιία. 

Με ηελ έθηαζε ηεο χιεο πνπ πξέπεη λ
΄ 

απνζηεζίζεη ν 

θνηηεηήο, δελ ηνπ κέλεη θαηξφο λα ζπγθεληξψλεη ηε ζθέςε 

ηνπ θαη λα δηακνξθψζεη γλψκεο.  “Where is the wisdom gone with 

the knowledge, where is the knowledge gone with the information?” 

ξσηά ν Τ.S.Δliot. 

Η απφ ακθηζεάηξνπ δηδαζθαιία (ε πεξίθεκε παξάδνζε) 

εμαθνινπζεί θαη είλαη ην θχξην κέζν εθπαίδεπζεο. 0 

θνηηεηήο δηδάζθεηαη αιιά δελ εθπαηδεχεηαη. 0 ηξφπνο απηφο 

δηδαζθαιίαο ειάρηζηα πξνζθέξεη, ηδίσο φηαλ νη παξαδφζεηο 

πεξηνξίδνληαη ζ'απηά πνπ γξάθνληαη ζηα βηβιία. Η παξάδνζε 

απιψο απμάλεη ην αίζζεκα ππεξνςίαο ηνπ δηδάζθνληνο. Μφλνλ 

απηφο κηιά. Οη θνηηεηέο ζησπνχλ. Πιεξσλφκαζηε δειαδή γηα λα 

επηβάιινπκε ζησπή. Τν πην εχθνιν επάγγεικα. Τίπνηε 

επθνιφηεξν απφ ηελ απφ Δδξαο παξάδνζε, “Who knows does, who 

does not teaches” έιεγε ν Bernard Shaw. 

Οηαλ ήκνπλα θαζεγεηήο είρα πεξηνξίζεη ηελ απφ 

ακθηζεάηξνπ δηδαζθαιία ζε 6 ψξεο ην ρξφλν. Βάζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απνηεινχζε ε πξαθηηθή άζθεζε ή ηα ζεκηλάξηα θαηά 

κηθξέο νκάδεο. Βαζηθή αξρή: Με δηδάζθεηε πξάγκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηα βηβιία. Η θπξία έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ. 



Οη θνηηεηέο ηθαλνπνηνχληαη φηαλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη 

πξν παληφο επί ίζνηο φξνηο κε ηνπο δαζθάινπο, ρσξίο ην 

αίζζεκα φηη ζπλερψο επξίζθνληαη ππφ δνθηκαζία. Ο δηδάζθσλ 

πξέπεη λα εμνκνηψλεηαη κε ηνπο δηδαζθφκελνπο. Να έλα 

παξάδεηγκα: 

Μηα νκάδα θνηηεηψλ ηαηξηθήο κε έλαλ απφ ην 

πξνζσπηθφ, παξνπζηάδνπλ ζηνλ θαζεγεηή έλα πεξηζηαηηθφ, γλσζηφ 

κφλν ζ
΄
απηνχο. Σηε ζπλέρεηα θαινχλ ηνλ θαζεγεηή λα ζέζεη 

δηάγλσζε. Τνπ επηηξέπνπλ λα θάλεη φπνηα εξψηεζε ζέιεη θαη 

λα εμεηάζεη ηνλ άξξσζην φπσο ζέιεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απηφο ζα εμεγεί ηε ζπιινγηζηηθή κε ηελ νπνία θάλεη ηελ 

εξψηεζε. Τα πλεχκαηα δσεξεχνπλ θαη ε εθπαίδεπζε 

κεηαβάιιεηαη ζε παηρλίδηα. Δηζη ε δνθηκαζία ηνπ θαζεγεηή 

γίλεηαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο εθπαίδεπζεο. Μεξηθνί ζα ην 

ζεσξήζνπλ ηαπεηλσηηθφ γηα καο. Μα ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ 

δελ είλαη ν ζθνπφο καο; 

8.   Τπόπορ εκλογήρ διδακηικού πποζωπικού 

Τν ζέκα ζπδεηείηαη δηεζλψο. Δίζηζηαη ην βάξνο γηα ηελ 

επηινγή λα δίλεηαη ζην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ. 

Παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε αμία ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

εθηηκάηαη ζήκεξνλ ζηελ Διιάδα, θπξίσο πνζνηηθά, δειαδή απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην ακεξηθαληθφ publish or 

perish ζπλεπηθνπξνχκελνπ απφ ην Citation Index. 

Καηά έλα αλέθδνην πξνθεξχρζεθε ζέζε θαζεγεηνχ 

Μεραληθήο Σχκπαληνο. Μεηαμχ άιισλ ππέβαιε θαη ν... ζεφο. 

Απεθιείζζε. Τν αηηηνινγηθφ; Γπζηπρψο θχξηε ππνςήθηε, δελ 

έρεηε ηίπνηα δεκνζηεχζεη. Πξνπαληφο δελ έρεηε δεκνζηεχζεη 

εξγαζία πνπ λα έρεη θξηζεί απφ referees, ελψ εμάιινπ ζην 

Citation Index δελ βξήθα πνπζελά ην φλνκά ζαο. 

Αιιά ην θχξην εξψηεκα είλαη: Δίλαη δπλαηφλ λα είλαη 

θαλείο ζπγρξφλσο άξηζηνο εξεπλεηήο, άξηζηνο δάζθαινο θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηελ ηαηξηθή θαη άξηζηνο θιηληθφο; Απηφ 

είλαη αδχλαην.  Αιιά θαη ηα ηξία ζηνηρεία είλαη πνιχηηκα.  



Γηα ηελ εθινγή φκσο, κφλν ην εξεπλεηηθφ ζηνηρείν βαξχλεη.  

Γη΄απηφ κεξηθνί πξνζβιέπνληαο κφλν ζηε δηφγθσζε ηνπ 

curriculum, ζεσξνχλ ηηο ψξεο εθπαίδεπζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα 

θαη κε θάζε ηξφπν πξνζπαζνχλ λα ην απνθχγνπλ. 

9.   Απιθμόρ ειζαγομένων 

 Γελ ππάξρεη  ακθηβνιία φηη φζν πεξηζζφηεξα κέιε 

κηαο 

θνηλσλίαο απνθηνχλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, ηφζν απηή 

γίλεηαη θαιχηεξε.  Απφ  ηελ άιιε κεξηά κε μερλάκε φηη γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ην πηπρίν θχξην ζθνπφ έρεη ηελ άζθεζε 

βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Μήπσο ινηπφλ ζα έπξεπε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ θάζε ζρνιήο λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη νη αλάγθεο ηεο Πνιηηείαο; Μεξηθνί 

ιέλε φρη. Οη πεξηζζφηεξνη, φπσο θαη εγψ, ιέκε λαη. 

Ηδε έρνπκε άλεξγνπο ηαηξνχο ζηελ Διιάδα. Σηελ Ιηαιία 

ν αξηζκφο ηνπο έρεη μεπεξάζεη ηηο 50.000 θαη ζηελ Ιζπαλία 

ηηο 25.000. Τειεπηαία ζηε Γαιιία γίλνληαη δπλακηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

ηνπο. Τνλίδνπλ φηη ελψ ην 1968, ρξφλν ηνπ κεγάινπ 

παλεπηζηεκηαθνχ μεζεθσκνχ, ππήξραλ πεξί ηηο 380.000 

θνηηεηέο, ζήκεξα ν αξηζκφο απηφο αγγίδεη ηα 2 εθαηνκκχξηα. 

10. Καλλιέπγεια πολιηιζηική 

Οη Διιελεο θνηηεηέο θαηά κεγάιν πνζνζηφ δελ αγαπνχλ 

ην βηβιίν, είλαη άβηβινη. Λίγνη μέξνπλ ζηίρνπο ηνπ Παιακά, 

ηνπ Καβάθε ή ηνπ Διχηε.  Δλ ηνχηνηο ε       αλάγλσζε ησλ 

κεγάισλ ινγνηερλψλ έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη.  Καλέλα βηβιίν 

ςπρηαηξηθήο ή ςπρνινγίαο δε έρεη πξνζθέξεη ηφζα, φζα ην έξγν 

ελφο κεγάινπ αλαηφκνπ ηεο ςπρήο, φπσο ηνπ Shakespeare, ηνπ 

Ibsen ή ηνπ Dostoyevsky.  Καη πνπ ζα βξεη θαλείο θαιχηεξε 

πεξηγξαθή ηεο κειαγρνιίαο πνπ εμειίζζεηαη ζε γεξνληηθή άλνηα 

απφ ηνλ King Lear;  Αιιά κήπσο ην ηνπ πνηεηή Stephan George 



“ςπρή, θνξκί, δχν ιέμεηο γηα ην ίδην” δελ θξχβεη πνιιή 

θηινζνθία; 

 

11. Παλεπηζηήκην ήζνο 

  Δγθαηξα πξέπεη ν θνηηεηήο λα γλσξίδεη φηη ζηελ 

αθαδεκατθή δσή ππάξρεη θψδημ θαλφλσλ εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ησλ 

νπνίσλ ε ηήξεζε είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο.  Κάζε 

εηζεξρφκελνο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν πξέπεη λα μέξεη φηη πάζα 

πξνζπάζεηα αληηγξαθήο ι.ρ. ή πιαζηνπξνζσπεία, απνηειεί 

αλεπίηξεπην εζηθφ παξάπησκα πνπ θαηαηάζζεηαη ζηηο απάηεο. 

  Σηα μέλα Παλεπηζηήκηα ε αληηγξαθή είλαη αδηαλφεηε θαη ν 

ζπιιακβαλφκελνο απνβάιιεηαη δηα παληφο.  Σηελ Διιάδα κηινχκε 

γηα ηα ζθνλάθηα σο αζηείν, κεξηθνί δε ηνικεξφηεξνη δεηνχλ ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο αληηγξαθήο.  Καη κεηά απνξνχκε γηαηί κεξηθνί 

απφ ηνπο εξεπλεηέο καο ζπιιακβάλνληαη αξγφηεξα γη’απάηε. 

  Αιιά ζα επηζεκάλσ θαη άιιν ζηνηρείν παλεπηζηεκηαθήο 

δηαθζνξάο.  Πνιινί επηθεθαιήο Τκεκάησλ δεκνζηεχνπλ εξγαζίεο 

πνπ είραλ γίλεη απφ πθηζηάκελνπο, ρσξίο λα κλεκνλεχνπλ ην 

φλνκα ηνπο, ελψ άιινηε νη πξντζηάκελνη απαηηνχλ λα ηίζεηαη ην 

φλνκα ηνπο ζε θάζε εξγαζία απφ ην Τκήκα, άζρεηα κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηή.  Ο θαηψηεξνο δελ ηνικά λα 

δηακαξηπξεζεί, γηαηί νη παξαλνκνχληεο είλαη απηνί πνπ δίλνπλ 

ηα πηζηνπνηεηηθά θαη πξέπεη λα ηα’ρεη θαιά καδί ηνπο.  

Δπηθξαηεί ζησπή.  Τν θαθφ δηαησλίδεηαη. 

  Υπάξρνπλ κεξηθνί πνπ επηζπκνχλ λα μέξνπλ πην ζα είλαη ην 

κέιινλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδείαο, ζα ηνπο απνγνεηεχζσ.  Αλ 

θαη ν homo sapiens είλαη ην κφλν δψν πνπ έρεη επίγλσζε 

παξειζφληνο θαη κέιινληνο, αλήθσ ζ’απηνχο πνπ δέρνληαη φηη 

πξφβιεςηο είλαη δχζθνιε, ηδηψο φηαλ απηή αθνξά… ην κέιινλ. 

  Κάπνπ δηάβαδα φηη σο θαιφο ηαηξφο νξίδεηαη απηφο πνπ 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ άξξσζην, ηνπο ζπγγελείο, ηηο αδειθέο, ην 

ινηπφ παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, αιιά φρη απαξαίηεηα θη’απ’φινπο 

ηνπο ηαηξνχο, ιφγσ επαγγεικαηηθήο αληηδειίαο. 

Καη ηφηε πψο ζα νξίδακε ηνλ θαιφ δάζθαιν; Αλ θαη ζαλ νπαδφο 

ηνπ Karl Popper κηζψ ηνπο νξηζκνχο, ζα ηνικνχζα λα πσ φηη θαιφο 



δάζθαινο είλαη απηφο πνπ εγθξίλεηαη θαη επηδνθηκάδεηαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Δπνκέλσο εάλ νη καζεηέο κνπ δελ κε είραλ εγθξίλεη, ηφηε 

άδηθα κνπ δψζαηε ην βξαβείν. 

Τειεηψλσ: Τν έξγν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ είλαη πνιχ 

δχζθνιν. Απαηηεί πνιχλ ελζνπζηαζκφ θαη πνιιέο ζπζίεο. Δάλ αγαπάκε ηα 

παηδηά καο, πξέπεη λα ηα βνεζήζνπκε λ
’ 
απνθηήζνπλ ηελ αξεηή, λα 

είλαη θαθνί ζηνπο θαθνχο. Να ηα κάζνπκε λ
’ 
απνθηήζνπλ ηελ 

επρέξεηα ηεο αλεζπρίαο θαη ηεο πεξηέξγεηαο. Να ηα κάζνπκε λα 

ζπδεηνχλ ρσξίο λα εξίδνπλ, λα εξίδνπλ ρσξίο λα κηζνχληαη, λα 

επηθξίλνπλ ρσξίο λα εμεπηειίδνπλ θαη λα επαηλνχλ ρσξίο λα 

θνιαθεχνπλ. Πξέπεη λα ηα κάζνπκε λα κε δηζηάδνπλ αλ ρξεηαζηεί λα 

ιέλε ζηνπο ηζρπξνχο ακειψδεηεο ιέμεηο. Καη πξνπαληφο ζε πνιιά λα κε 

καο κνηάζνπλ. Να κελ είλαη απηαξρηθνί, επηζεηηθνί, επηειείο, 

δνπινπξεπείο, ραηξέθαθνη, θαλαηηθνί, δεηινί θαη δειήκνλεο. Πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε φηη εκείο νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη είκαζηε νη 

κφλνη κεηαξξπζκηζηέο θαη κεηακνξθσηέο ηεο θνηλσλίαο.  

Καη αο αθνχζνπκε ηελ θξαπγή ηνπ T.S. Elliot: 

Σηαζεξά πξνζπαζνχκε λα μεθχγνπκε  

απφ ην ζθνηάδη πνπ βξίζθεηαη κέζα θαη γχξσ καο.  

Καη νλεηξεπφκαζηε ζπζηήκαηα ηφζν ηέιεηα  

πνπ δελ ζα ππάξρνπλ πηα αλάγθε λα ππάξρνπλ θαινί. 

 

 


