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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
«Καλλιεργεί την κριτική σκέψη των φοιτητών του το ελληνικό 
πανεπιστήμιο;» 
 
 Εκατόν εξήντα οκτώ και πλέον χρόνια έχουν περάσει από την ίδρυση 
του πρώτου πανεπιστημίου στο νεοελληνικό κράτος∗, και στο διάστημα 
αυτό πολλές συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και πολλοί 
προβληματισμοί έχουν διατυπωθεί σχετικά με θέματα που αφορούν την 
πανεπιστημιακή διδασκαλία (τρόπο και περιεχόμενο), τις εξετάσεις των 
φοιτητών, τα πανεπιστημιακά συγγράμματα κ.α.. Οι απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί και οι συζητήσεις που έχουν γίνει σχετικά με τα παραπάνω 
θέματα είτε σε μέσα μαζικής επικοινωνίας,είτε σε αίθουσες διδασκαλίας, 
είτε σε αίθουσες του ελληνικού κοινοβουλίου, εντάσσονται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο προβληματισμού σχετικά με την αδυναμία καλλιέργειας 
της κριτικής σκέψης των φοιτητών του ελληνικού πανεπιστημίου κυρίως 
λόγω των πρακτικών διδασκαλίας και εξετάσεων που εφαρμόζονται σ’ 
αυτό. Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το 
πρόβλημα στην ιστορική του διάσταση και να εντοπίσουμε τους λόγους που 
το έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν, κατά την άποψή μας, να το 
προκαλούν.  
 Στο άρθρο 5 του Προσωρινού Κανονισμού του Οθωνείου 
Πανεπιστημίου (διάταγμα της 14/4/1837) ο νομοθέτης προέβλεπε για τη 
διδασκαλία των πανεπι-στημιακών μαθημάτων τα ακόλουθα: «η διδασκαλία 
θέλει είσθαι ακροαματική μετά διαλογικών γυμνασμάτων, γινομένη 
συνήθως εις την καθομιλουμένην ελληνικήν, και ελεύθερον μένει εις 
έκαστον καθηγητήν να κανονίζη τα κατ’αυτήν ως προς το ίδιον μάθημα.», 
ενώ το άρθρο 20 ρύθμιζε τη διαδικασία των εξετάσεων των φοιτητών ως 
εξής: «Οι φοιτηταί καθυποβάλλονται εις μίαν και μόνην εξέτασιν κατά την 
έξοδόν των από το πανεπιστήμιον. Κατά την εξέτασιν ταύτην γενομένην 
ενώπιον των συνελθόντων καθηγητών της ανηκούσης σχολής…εξετάζονται 
οι φοιτηταί εις όλα τα αντικείμενα, τα απαρτίζοντα τον κλάδον, δι’ον ο 
φοιτητής προσδιορίζει εαυτόν και χρεωστούν να εμφανίσουν έκθεσιν εις το 
αρχαίον ελληνικόν περί ενός τινός αντικειμένου του αυτού κλάδου και να 
συζητήσωσιν δια στόματος τα εις αυτήν εμπεριεχόμενα.»  
 Πέντε χρόνια αργότερα, με το διάταγμα της 19/31 Μαΐου 1842 
ερυθμίζοντο αναλυτικότερα θέματα που αφορούσαν τις εξετάσεις των 
φοιτητών του πανεπιστημίου. Σύμφωνα μ’αυτό, οι φοιτητές για να γίνουν 
δεκτοί έπρεπε να έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά μαθήματα και να 
έχουν περατώσει τον απαραίτητο χρόνο σπουδών τους που ορίζετο για μεν 
την Ιατρική και τη Νομική το λιγότερο τέσσερα χρόνια, για δε τη 
φιλοσοφική και την θεολογική το λιγότερο τρία χρόνια: Οι εξετάσεις για 
όλους τους φοιτητές ήταν δύο ειδών: « η μεν λεπτομερεστέρα και 
ακριβεστέρα, διδακτορική καλουμένη, εις την οποίαν είναι δεκτοί μόνον οι 
πλήρη τετραετίαν τουλάχιστον φοιτήσαντες εις το Πανεπιστήμιον, η δε 
ολιγώτερον λεπτομερής ονομαζομένη απολυτήριος, εις την οποίαν είναι 
δεκτοί και οι πλήρη τριετίαν φοιτήσαντες εκ των της φιλοσοφικής και 

                                                           
∗ Με το διάταγμα της 14/4/1837 συστάθηκε το ‘Οθώνειον Πανεπιστήμιον’ 
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Θεολογικής σχολής φοιτητών.» (άρθρο 2 ΒΔ 19/31 Μαΐου 1842). Σε όλες 
τις παραπάνω εξετάσεις προήδρευε των εξεταστών καθηγητών ο οικείος 
κοσμήτορας. 
Συμπερασματικά σε ό,τι αφορά τις παραπάνω αναφερθείσες πρακτικές 
στους τομείς της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και των πανεπιστημιακών 
εξετάσεων επισημαίνουμε:  
    -την ακροαματική ή από καθέδρας διδασκαλία με διαλογικά 
γυμνάσματα,  
    -τις πτυχιακές (στο τέλος των σπουδών) εξετάσεις των φοιτητών στα 
γνωστικά αντικείμενα που είχαν διδαχθεί, ενώπιον όλων των καθηγητών 
τους και 
    -τη διάκριση των εξετάσεων σε απολυτήριες (έγγραφες αποπειρατήριες 
και προφορικές) και διδακτορικές (έγγραφες αποπειρατήριες και 
προφορικές). 
Η τελική αξιολόγηση του φοιτητή μετά τις εξετάσεις με ‘άριστα’ ή ‘καλώς’ ή 
‘μετρίως’ ή ‘κακώς’ εκφραζόταν με πλειοψηφία των εξεταστών καθηγητών 
(άρθρο 7 διατάγματος της 19/31 Μαΐου 1842). 
Οι πρώτοι προβληματισμοί και αμφισβητήσεις των διατάξεων που είχε 
καθιερώσει ο πρώτος οργανισμός του πανεπιστημίου το 1837 σχετικά με 
την διδασκαλία και τις εξετάσεις των μαθημάτων, καταγράφονται 
εβδομήντα περίπου χρόνια μετά, το 1911, κατά τη συζήτηση του σχεδίου 
νόμου ‘περί εθνικού πανεπιστημίου’ ως εξής: «Η διαρρύθμισις της 
φοιτήσεως και των εξετάσεων κατά τον του παρόντος οργανισμού τρόπον, 
τα μάλλα λυσιτελής έσεται εις την πραγματικήν κατάρτισην αληθών 
επιστημόνων. Η εν τοις φροντιστηρίοιςδιαρκής των φοιτητών άσκησις υπό 
την αφιλοκερδή και επιμελή οδηγίαν των καθηγητών, ου μόνον 
θ’απλοποιήση την εκ μόνον των ακροάσεων δύσληπτον διδασκαλίαν και θα 
ευχεράνη την συγκράτησιν αυτής παρά των φοιτητών, αλλά θ’απαλλάξη 
αυτούς των τόσον σήμερον αντιεπιστημονικών ιδιωτικών φροντιστηρίων. Η 
δε ενιαύσιος εξέτασις, το μεν εκ του καταμερισμού της μαθήσεως, το δε εκ 
της διαρκούς ενασχολήσεως μετ’αυτής, του φοιτητού ένεκα των συχνών 
δοκιμασιών, θέλει ου μόνο επιμελέστερον καταστήσει τον βίον αυτού, αλλά 
και σημαντικώς ευρύνει τας επιστημονικάς του γνώσεις. Αίρεται δε εξ 
άλλου ο αλλαχού εκδηλωθείς φόβος της ένεκα των τμηματικών εξετάσεων 
απομαθήσεως παρά του φοιτητού των μεμαθημένων, δια της εν τω νόμω 
διατάξεως, καθ’ήν κατά την απολυτήριον εξέτασιν είνε δυνατή η εις τα 
μαθήματα των τμηματικών εξετάσεων επανεξέτασις του φοιτητού.» 
Στον οργανισμό του 1911 στα τμήματα ‘περί διδασκαλίας’ και ‘περί 
εξετάσεων’ ο νομοθέτης προέβλεπε: «Έκαστος τακτικός καθηγητής ή 
έκτακτος αυτοτελούς έδρας οφείλει να διδάσκη τέσσαρας τουλάχιστον 
ώρας καθ’εβδομάδα, εξ’ών την μίαν φροντιστηριακώς, έκαστος δε έκτακτος 
επικουρικής έδρας άπαξ μεν της εβδομάδος ασκεί εν φροντιστηρίοις τους 
φοιτητάς εις τα υπό των τακτικών καθηγητών διδαχθέντα μαθήματα, δις δε 
διδάσκει κλάδον τινά ειδικόν του κυρίου μαθήματος και άπαξ της 
εβδομάδος ασκεί αυτούς φροντιστηριακώς εις τούτο…Οι φοιτηταί μετά 
φοίτησιν δύο εξαμήνων εν τη οικεία Σχολή οφείλουσιν εντός των δύο 
πρώτων μηνών του αρχομένου χειμερινού εξαμήνου να προσέλθωσιν εις 
εξέτασιν των μαθημάτων, άτινα διήκουσαν κατά τα δύο εξάμηνα…Αι 
εξετάσεις διενεργούνται εγγράφως και προφορικώς.» 
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Με τον οργανισμό του 1922 άλλαξε το ισχύον σύστημα εξετάσεων στο 
πανεπιστήμιο και καθιερώθηκαν τρεις (αντί μίας μέχρι τώρα) τμηματικές 
εξεταστικές περίοδοι. Στην τρίτη περίοδο είχαν δικαίωμα να δώσουν 
εξετάσεις, ενώπιον τριμελούς επιτροπής από καθηγητές, οι φοιτητές που 
είχαν αποτύχει σε ένα μόνο μάθημα κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο.        
Το ίδιο θέμα φαίνεται να απασχολεί στη συνέχεια και πάλι το ελληνικό 
Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του ΝΔ της 12/5/1926 ‘περί τροποποιήσεως 
του οργανισμού του εν Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου’ ΦΕΚ Α΄ 195. Στην εισηγητική έκθεση κατακρίνεται το 
εφαρμοζόμενο σύστημα εξετάσεων ως ακολούθως : «το σφαλερόν και 
ελλιπές σύστημα εξετάσεων, καθ’ό βαθμολογείται και βραβεύεται η μνήμη 
και η τύχη, αλλά δεν λαμβάνεται κυρίως υπ’όψιν ή δεν εκδηλούται 
επαρκώς ή και νεκρούται ενίοτε η κρίσις η πρωτοβουλία και η ιδιοφυία, 
αντιθέτως προς τον πρωτεύοντα σκοπόν της εκπαιδεύσεως εν γένει, ήτις 
προτίθεται την ανάπτυξιν των τελευταίων τούτων, αι οποίαι και είναι 
σχεδόν το παν.»   
Για την θεραπεία των αδυναμιών του εξεταστικού συστήματος αλλά και για 
τις πρακτικές που εφαρμόζοντο κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων , το 
ν/δ πρότεινε: 
-  Βελτίωση της διδασκαλίας των πανεπιστημιακών μαθημάτων «δια της  
διοργανώσεως πλήρους συστήματος πρακτικής εις πάντα τα μαθήματα 
ασκήσεως και άλλης σχετικής επιστημονικής υπό την άμεσον εποπτείαν και 
τας οδηγίας των καθηγητών, εργασίας και ερεύνης εν Φροντιστηρίοις, 
Εργαστηρίοις, Σπουδαστηρίοις, Κλινικαίς, Μουσείοις, Εργοστασίοις και 
εκδρομαίς μεθ’ όλων των αναγκαίων οργάνων, βιβλιοθηκών, εκμαγείων, 
συλλογών, κτιρίων και λοιπών χρησίμων προς τούτο μέσων.»  
-  Πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών και κατάλληλο σύστημα εξετάσεων.  
«Έκαστος φοιτητής θα είχεν το βιβλιάριον σπουδών αυτού, όμοιον περίπου 
προς το των σπουδαστών της Ιατρικής Σχολής των Παρισίων· εν αυτώ θα 
εικονίζετο η εργασία, η επιμέλεια και αυτή η ιδιοφυία ή η πρακτική δεξιότης 
και καθόλου η ανικανότης του φοιτητού δια βαθμολογίας και άλλων 
σχετικών σημειώσεων εν εκάστω μαθήματι υπό του οικείου  καθηγητού 
κατά την διάρκειαν των πρακτικών ή φροντιστηριακών ασκήσεων. Ούτως 
εν τω βιβλιαρίω σπουδών εκάστου φοιτητού θα υπήρχε μετά της 
φωτογραφίας αυτού και πλήρης η εικών των σπουδών, των ιδιοτήτων και 
της ικανότητος αυτού, ήν ευκόλως θα ηδύνατο  και αυτός, εν πάση στιγμή 
να επιδείξη και το Κράτος ή άλλαι υπηρεσίαι, παρά ταις οποίαις ήθελε 
κληθή, αμέσως να συμβουλευθώσιν.Η επιτυχής βαθμολογία και η επιμελής 
φοίτησις εις τας ασκήσεις ού μόνον θα ήσαν απαραίτητοι όροι προς 
παραδοχήν εις τας θεωρητικάς, τμηματικάς και πτυχιακάς εξετάσεις, αλλά 
και θα ελαμβάνοντο αμφότεραι αριθμητικώς υπ’ όψιν κατά την 
βαθμολογίαν τούτων. Ούτως ο φοιτητής ευρισκόμενος υπό την άμεσον 
εποπτείαν και τον διαρκή έλεγχον του καθηγητού ή και του επιμελητού και 
αδυνατών να προαχθή, ή και να εξετασθή καν, άνευ τακτικής φοιτήσεως 
και επιμελούς σπουδής, ως συνέβαινεν ως επί τω πλείστον τότε, θα εφοίτα 
τακτικώς και θα ειργάζετο σοβαρώς καθ’ όλην την διάρκειαν των σπουδών 
του, ήτοι θα εσπούδαζε πράγματι την επιστήμην του αντί να αποστηθίζη 
μόνον επιπολαίως και τροχάδην κατά τας παραμονάς των εξετάσεων, χάριν 
αυτών και μόνων αχρήστους περιλήψεις της διδασκαλίας. Προς δε κατά το 
σύστημα τούτο, ού μόνον η πρακτική ασκησις θα ελάμβανε την 
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αρμόζουσαν πρωτεύουσαν σημασίαν και σπουδαιότητα, αλλά και η 
βαθμολογία του φοιτητού κατά τας θεωρητικάς εξετάσεις δεν θα εξηρτάτο 
εκ της τύχης και της μνήμης, αλλ’ εκ της πραγματικής αυτού αξίας, 
εργασίας και επιμελείας, ής θα είχε πλήρη γνώσιν και ασφαλή εκ του πρό 
των οφθαλμών του βιβλιαρίου σπουδών του φοιτητού ο εξετάζων 
καθηγητής.» 

Ακόμα μια προσπάθεια αλλαγών στα θέματα που έχουμε προαναφέρει 
γίνεται το 1930 από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Αθηνών  Κ. 
Καραθεοδωρή στην έκθεσή του για την αναδιοργάνωση του πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ο Κ. Καραθεοδωρής αφού επισημαίνει ότι τα προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί στην εκπαίδευση των φοιτητών οφείλονται κατά κύριο 
λόγο στην από καθέδρας διδασκαλία και στο πολύπλοκο εξεταστικό 
σύστημα, μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Σήμερον οι δυστυχείς φοιτηταί 
φορτώνονται με τόσην ύλην ώστε να είναι αδύνατον δι αυτούς να 
εμβαθύνουν εις τας προσκτωμένας γνώσεις» και προτείνει: 

-  τη μείωση στο ήμισυ τουλάχιστον του χρόνου διδασκαλίας με αντίστοιχη 
αύξηση των φροντιστηριακών και των εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες 
θα βαθμολογούνται συνεχώς. Η επιτυχής βαθμολογία των φοιτητών στις 
ασκήσεις μπορούσε να είναι απαλλακτική για τις τμηματικές εξετάσεις των.  

Οι προτάσεις για αλλαγές συνεχίζονται το 1932 κατά τη συζήτηση του 
σχεδίου νόμου «περί οργανισμού του Παν/μίου Αθηνών». Στην εισηγητική 
έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρεται: «ορίζεται ανώτατος αριθμός ωρών 
ακροάσεως των φοιτητών, ίνα λήξει η υπέρμετρος αυτών καταπόνησις. 
Τονίζεται περισσότερον η σημασία των φροντιστηριακών και κλινικών 
εργασιών, βαθμολογουμένων ιδιαιτέρως και αποτελουσών την βάσιν της 
μορφώσεως του φοιτητού, εν αντιθέσει προς την μέχρι τούδε κρατήσασαν 
ακροαματικήν μόνον διδασκαλίαν».Για το ίδιο θέμα, ο υπουργός Παιδείας 
Γ. Παπανδρέου, στην αγόρευσή του κατά τη συζήτηση στη Βουλή τονίζει 
με έμφαση ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου οργανισμού που 
αφορά τη διδασκαλία των φοιτητών. Με το νέο οργανισμό «μετατοπίζεται 
το κέντρο του βάρους από την ακροαματικήν διδασκαλίαν εις την 
επιστημονικήν διδασκαλίαν των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων και 
κλινικών. Αναγνωρίζεται εις τους καθηγητάς το δικαίωμα να βαθμολογούν 
μόνον εις τα φροντιστήρια και να εγκαταλείπωσι τας προφορικάς εξετάσεις. 
Ο βαθμός επίσης ακόμα και των προφορικών εξετάσεων, είναι άθροισμα 
της επιδόσεως εις τας προφορικάς αυτών εξετάσεις και εις τα φροντιστήρια 
εις τρόπον ώστε η τύχη ενός φοιτητού να μην είναι εξαρτημένη από το 
τυχαίον μηχανικόν γεγονός των προφορικών εξετάσεων, αλλά να βασίζεται 
εις την θετικήν επιστημονικήν επίδοσιν των φροντιστηρίων και τας 
εργαστηριακάς ασκήσεις.» 

Παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις των υπό εξέταση θεμάτων που έγιναν με 
τον οργανισμό του Παν/μίου Αθηνών (ν. 5343/32) φαίνεται ότι τα 
προβλήματα που είχαν σχέση με τη διδασκαλία και τις εξετάσεις των 
φοιτητών διαιωνίζοντο. Στο Δ΄ Παν-σπουδαστικό Συνέδριο που έγινε το 
1964 και ήταν αφιερωμένο στην  «Αναγέννηση της Παιδείας» οι φοιτητές 
πρότειναν: «Να καταργηθεί το αντιεπιστημονικό σύστημα της από 
καθέδρας διδασκαλίας, και να καθιερωθεί μεικτό σύστημα με σεμινάρια, 
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συζητήσεις κ.λ.π.». Λίγο αργότερα στις 30 Ιανουαρίου του 1965 ο Γ. 
Παπανδρέου σε ομιλία του στο Παν/μιο Αθηνών για την αναμόρφωση των 
Α.Ε.Ι. τόνιζε μεταξύ άλλων: «Σήμερον οι φοιτηταί μας, κατά κανόνα, 
απλώς «ακούουν» τους καθηγητάς των εις μεγάλα ακροατήρια, δεν τους 
«ζούν» εις τα εργαστήρια, τας βιβλιοθήκας, τους τόπους της ερεύνης. Και 
αυτό είναι ζημία ανυπολόγιστος δια την επιστημονικήν κατάρτισιν και την 
ηθικήν αγωγήν των. Πώς θα τους φέρωμεν κοντά τον ένα εις τον άλλον, 
δια να γίνη η πνευματική μετάγγισις-ιδού το πρόβλημα, το οποίον έχουν να 
λύσουν οι πανεπιστημιακοί μας διδάσκαλοι. Βαθείαι και γενναίαι μεταβολαί 
πρέπει να γίνουν εις το πρόγραμμα των μαθημάτων και εις το σύστημα των 
εξετάσεων. Σήμερον ο πολύτιμος χρόνος του φοιτητού αναλίσκεται εις 
παρακολούθησιν πλήθους ακροαματικών μαθημάτων από πρωίας μέχρι 
νυκτός. Δεν μένουν εις αυτόν ώραι και δυνάμεις δια μελέτην και 
περισυλλογήν, ή δι’αναστροφήν μετά των συναδέλφων του και δια την 
απαραίτητον εις την ηλικίαν του ψυχαγωγίαν. Εξ άλλου φοιτηταί και 
καθηγηταί καταπονούνται δι όλου του έτους εις εξετάσεις 
επαναλαμβανομένας και ουδέποτε περατουμένας, εις τας οποίας συνήθως 
ελέγχεται όχι η δημιουργική φαντασία και κρίσις, αλλά η ικανότης της 
μνήμης να σηκώνει φορτία δυσβάστακτα. Έχει κανείς την εντύπωσιν ότι εις 
την εποχήν της εξειδικεύσεως και της εμβαθύνσεως ημείς εξακολουθούμεν 
να επιμένωμεν εις τον αβαθή εγκυκλοπαιδισμόν, ο οποίος δυνατόν να 
προμηθεύη γνώσεις, αλλά όχι γνώσιν ουσιαστικήν και ενεργόν. Και εις το 
τέλος νεκρώνει το πνεύμα, αντί να το διατηρή άγρυπνον και ακμαίον.».         

Το 1966, στην εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του Ν/Δ «περί 
οργανώσεως της ανωτάτης παιδείας και επιστημονικής ερεύνης και 
συστάσεως νέων ιδρυμάτων ανωτάτης παιδείας» που υπέγραφαν οι τότε 
υπουργοί Συντονισμού Κ. Μητσοτάκης και Εθνικής παιδείας και 
Θρησκευμάτων Σ. Αλλαμανής και ειδικότερα στο τμήμα της με τίτλο: 
«Μέθοδοι διδασκαλίας» μεταξύ άλλων αναφέροντο: 

 «Η συζήτησις κατά μικράς ομάδας αναγνωρίζεται διεθνώς ως η βασική 
μέθοδος διδασκαλίας. Ούτω επιτυγχάνεται η στενή επαφή και συνεργασία 
διδάσκοντος και διδασκομένων μέσω ενός μηχανισμού ερωτήσεων, 
διερευνήσεων, ανταποκρίσεων και ανακαλύψεων. Η εφαρμογή της 
διδασκαλίας καθ’ ομάδας, εκτός των ανωτέρω, προωθεί την περιέργειαν, 
ενθαρρύνει την διανόησιν και αναγνωρίζει τα επιτεύγματα των 
σπουδαστών. 

 Η σύγχρονος Ανωτάτη Παιδεία χρησιμοποιεί την έρευναν ως βασικό μέσον 
εκπαιδεύσεως. Ωσαύτως δίδεται έμφασις εις τας κατ’ οίκον ασκήσεις και εις 
την ενημέρωσιν των φοιτητών εις την βιβλιογραφίαν. Εις τα σύγχρονα 
ξένα Πανεπιστήμια η ατομική προσπάθεια εκάστου φοιτητού ελέγχεται και 
κατευθύνεται λίαν επιμελώς υπό του διδάσκοντος. Άπαντα τα’ ανωτέρω 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνον, εφ’ όσον η αναλογία των 
σπουδαστών προς διδάσκοντας είναι σχετικώς μικρά. Η σχέσις αυτή 
συνήθως κυμαίνεται εις τα σύγχρονα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής μεταξύ 
2:1 έως 15:1. Τελευταίαι μελέται εν Αγγλία συμπεραίνουν, ότι η αρίστη 
σχέσις είναι 8:1 έως 12:1. Εις τα νέα Αμερικανικά Πανεπιστήμια η 
επικρατούσα σχέσις είναι 7 έως 8 σπουδασταί ανά διδάσκοντα.» 
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Αλλά και ο νομοθέτης του 1982 (ν. 1268) ασχολήθηκε επισταμένως με τα 
θέματα αυτά. Με στόχο να γίνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια «κύτταρα 
δημιουργικής και συλλογικής δημοκρατικής σύνθεσης και αποτελεσματικής 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής δουλειάς με ενεργό και ουσιαστική τη 
συμμετοχή των παν/κών δασκάλων και των φοιτητών» (βλέπε εισηγητική 
έκθεση του νόμου 1268/82) προέβλεψε τα ακόλουθα σχετικά με τις 
προπτυχιακές σπουδές και το διδακτικό έργο (άρθρο 23)   «Το διδακτικό 
έργο περιλαμβάνει: ί) την αυτοτελή διδασκαλία ενός μαθήματος, ίί) τα 
φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, ίίί) τις εργαστηριακές και 
κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και ίν) 
την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και την πραγματοποίηση σεμιναρίων 
ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των 
γνώσεων των φοιτητών». 

Παρά τη συνεχή επιβεβαίωση-διαπίστωση του προβλήματος και παρά τις 
προσπάθειες και τις νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας για την επίλυσή 
του, σήμερα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ορισμένες από τις πρακτικές 
που εφαρμόζονται στον ελληνικό παν/κό χώρο, δεν συμβάλλουν στην 
καλλιέργεια της φοιτητικής κριτικής σκέψης. Η από καθέδρας διδασκαλία, 
τα γεμάτα αμφιθέατρα, η αποστήθιση των γνώσεων για τις εξετάσεις, το 
μοναδικό σύγγραμμα κ.ά. είναι πρακτικές που πρέπει να εκλείψουν 
σύντομα από το ελληνικό παν/μιο. Για το σκοπό αυτό, τόσο τα μέλη του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) όσο και η ελληνική πολιτεία 
οφείλουν να αναθεωρήσουν απόψεις, νοοτροπίες, πρακτικές και πολιτικές 
τους για τα θέματα αυτά. 

Σε ό,τι αφορά: 1) τα μέλη του ΔΕΠ: α) έχουν υποχρέωση να 
προετοιμάζουν επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας. Οφείλουν όσοι ακόμα επιμένουν στον παραδοσιακό τρόπο 
μετάδοσης των γνώσεων (από καθέδρας διδασκαλία) να αλλάξουν τάχιστα 
πρακτική. Η αλλαγή προσέγγισης στο θέμα της καλλιέργειας της γνώσης 
αφορά την άμεση μετατόπιση του πυρήνα της μάθησης από την κλασική 
εκπαίδευση (teaching) στο περιβάλλον της μάθησης (learning). Εδώ η 
ευθύνη των μελών του ΔΕΠ δεν περιορίζεται μόνο στην απλή μετάδοση 
των γνώσεων αλλά στην εκπαίδευση φοιτητών που διδάσκονται πώς πρέπει 
να μαθαίνουν. Μέθοδοι διδασκαλίας με πρακτικές εργαστηριακές μορφές 
είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση των φοιτητών όχι μόνο στα γνωστικά 
πεδία των θετικών επιστημών αλλά και των θεωρητικών (νομικά, πολιτικές 
επιστήμες κ.ά.). 

β) οφείλουν να αναθεωρήσουν τις σχετικές με το ‘μοναδικό σύγγραμμα’ 
απόψεις τους και τις πρακτικές εφαρμογής των. Ανακοινώσεις προς τους 
φοιτητές όπου καθορίζεται σε αριθμό σελίδων η εξεταστέα ύλη του 
μαθήματος αποτελούν αναχρονιστική πρακτική που συμβάλλει στην 
αποστήθιση κειμένων μόνο για τις εξετάσεις, στην αποδυνάμωση της 
κριτικής των ικανότητας, στην απαξίωση του γνωστικού αντικειμένου. Οι 
συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται σε ανεπτυγμένα παν/μια θέλουν 
τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε μαθήματος που θα διδάξουν να δίνουν 
για μελέτη αναλυτική κατάσταση της σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο 
διεθνούς βιβλιογραφίας και να βοηθούν τους φοιτητές στην πρόσβαση και 
στην πρόσκτησή της. Φυσικά οι πρακτικές αυτές απαιτούν και τις ανάλογες 
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παν/κές υποδομές σε βιβλιοθήκες, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό 
και οπτικοακουστικό υλικό προκειμένου να είναι δυνατή η στήριξη του 
θεσμού της πολλαπλής βιβλιογραφίας. 

2) τη πολιτεία: οφείλει να χρηματοδοτήσει το ελληνικό παν/μιο 
τουλάχιστον στα ποσοστά του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να προωθήσει πολιτικές που θα αφορούν: 

α) στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού των 
παν/κών βιβλιοθηκών. Όπως είναι γνωστό το άρθρο 7 §7 του ν. 1268/82 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 §5 του ν. 1404/83 προβλέπει ότι: 
«σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται ενιαία βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της έρευνας και της διδασκαλίας, που λειτουργεί ως αυτοτελής και 
αποκεντρωμένη υπηρεσία και αποτελείται από α) την κεντρική βιβλιοθήκη 
του Α.Ε.Ι. και β) τις βιβλιοθήκες των τμημάτων.». Παρά τις 
χρηματοδοτήσεις που έγιναν κυρίως από το Β΄ Κ.Π.Σ. σε υποδομές, 
μηχανοργάνωση και δικτύωση των βιβλιοθηκών των Α.Ε.Ι. σήμερα 
απαιτείται περαιτέρω οικονομική ενίσχυσή τους για υποδομές και 
εκπαιδευτικό υλικό που θα επιτρέπει την εξυπηρέτηση του συνόλου των 
ενεργών φοιτητών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής πρόσβασης και δανεισμού. 

β) στη μείωση της αναλογίας του αριθμού των φοιτητών προς τα μέλη του 
Δ.Ε.Π. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε παν/μια του εξωτερικού η 
αναλογία αυτή κυμαίνεται από 8 προς 1 μέχρι και 15 προς 1. Προκειμένου 
να διερευνήσουμε αναλογίες φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ του ελληνικού 
παν/μίου, ερευνήσαμε τη σχέση αυτή στα τμήματα του παν/μίου Αθηνών. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παραθέτουμε στη συνέχεια:   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ α/α ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜ- 

ΜΕΝΟΙ 
ΕΝΕΡ-
ΓΟΙ * 

ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ 
ΜΕ-
ΛΩΝ 
Δ.Ε.Π. ΕΓΓΕΓΡΑΜ-

ΜΕΝΩΝ 
ΕΝΕΡ-
ΓΩΝ 

1. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 3.119 2.807 25 125 112 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 3.036 2.035 25 121 81 

3. ΝΟΜΙΚΗΣ 16.866 4.455 109 155 41 

4. ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.&ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚ. 8.303 2.971 55 151 54 

5. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΣΤΗΜΩΝ 11.776 3.200 42 280 76 

6. ΙΑΤΡΙΚΟ 5.285 3.319 658 8 5 

7. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.227 827 122 10 7 

8. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1.304 1.233 36 36 34 

9. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 1.783 1.339 45 40 30 

10. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 5.449 3.069 75 73 41 
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11. ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 5.280 2.773 56 94 50 

12. ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔΑΓ.-ΨΥΧΟΛ. 5.861 4.338 43 136 101 

13. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛ.&ΦΙΛΟΛ. 2.971 2.036 33 90 62 

14. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛ.&ΦΙΛΟΛ. 3.744 1.891 23 163 82 

15. ΓΕΡΜΑΝ. ΓΛ.&ΦΙΛΟΛ. 1.446 736 18 80 41 

16. ΙΤΑΛ.ΓΛ.&ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 449 449 13 35 35 

17. ΦΥΣΙΚΗΣ 3.681 2.154 121 30 18 

18. ΧΗΜΕΙΑΣ 2.051 1.144 75 27 15 

19. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 5.732 2.424 74 77 33 

20. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.947 1.396 66 30 21 

21. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 2.272 1.132 63 36 18 

22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠ. 1.591 1.202 37 43 32 

23. ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛΗΤ. 5.633 2.786 61 92 46 

24. ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ 2.363 1.701 40 59 43 

25. ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓ. ΠΡΟΣΧ. 
ΗΛΙΚ. 1.908 1.569 22 87 71 

26. ΕΠΙΚ.&ΜΕΣ.ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡ. 1.213 664 24 51 28 

27. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 904 655 20 45 33 

28. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 743 644 19 39 34 

29. ΜΕΘΟΔ.-ΙΣΤ.&ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ. 865 841 25 35 34 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 108.802 55.790 2.025 

*Θεωρούνται οι φοιτητές που φοιτούν στα κανονικά έτη σπουδών του 
τμήματός τους συν 2 έτη επιπλέον. 

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αποδεικνύουν ότι στο παν/μιο Αθηνών 
μόνο σε δύο τμήματα (ιατρικό και οδοντιατρικό) οι σχέσεις φοιτητών τόσο 
των εγγεγραμμένων όσο και των ενεργών  προς τα μέλη ΔΕΠ κυμαίνονται 
μεταξύ των ορίων των διεθνών προτύπων. Στα άλλα τμήματα η σχέση 
αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη (από τριπλάσια έως και δεκαπλάσια). Αν 
λάβουμε δε υπόψη μας ότι στο ελληνικό παν/μιο υπάρχουν και τα 
υποχρεωτικά μαθήματα για τους φοιτητές τότε η σχέση αυτή για τα 
μαθήματα αυτά είναι δυνατόν ακόμα και να τριακονταπλασιαστεί.Για 
τμήματα των θετικών επιστημών όπου η εργαστηριακή πρακτική άσκηση 
των φοιτητών θεωρείται πλέον απαραίτητη για την επαγγελματική τους 
εκπαίδευση και εξειδίκευση η σχέση ενεργών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ 
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βρίσκεται σε πολύ υψηλά όρια: Νοσηλευτικό 34 προς 1, Φαρμακευτικό 30 
προς 1, Βιολογικό 21 προς 1, Πληροφορικής 32 προς 1. 

Τα στοιχεία αυτά που καταγράφηκαν για το αρχαιότερο και το δεύτερο 
κατά σειρά από άποψη δυναμικότητας φοιτητικού πληθυσμού παν/μιο της 
χώρας μας, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν δυστυχώς σχεδόν όλα τα 
παν/μια της χώρας μας, πολύ δε περισσότερο τα περιφερειακά, τα οποία 
υπολείπονται κατά πολύ των κεντρικών κυρίως σε διδακτικό προσωπικό. 

Συμπερασματικά με βάση όλες τις παραπάνω αναφορές που έγιναν τόσο 
για το ‘μοναδικό σύγγραμμα’ και τις ανεπαρκείς υποδομές (κτιριακές-
εξοπλισμών) των παν/κων βιβλιοθηκών, όσο και για τις αναλογίες 
φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ αποδεικνύεται ότι το ελληνικό παν/μιο δεν είναι 
σε θέση να καλλιεργήσει όσο θα έπρεπε την κριτική σκέψη των φοιτητών 
του, τόσο στα τμήματα όπου καλλιεργούνται οι θεωρητικές επιστήμες όσο 
και στα τμήματα των θετικών επιστημών. 

Σαράντα περίπου χρόνια από την ομιλία του Γεωργίου Παπανδρέου στην 
αίθουσα τελετών του Παν/μίου Αθηνών ΔΥΣΤΥΧΩΣ τα λόγια του 
εξακολουθούν να παραμένουν και σήμερα επίκαιρα. Οι φοιτητές του 
ελληνικού παν/μίου εξακολουθούν να ‘ακούουν’ τους καθηγητάς τους σε 
μεγάλα ακροατήρια χωρίς να τους ‘ζουν’ στους τόπους ερεύνης, στα 
εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες.  

 

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α 

 

- Δημ. Ματθαίου, «Το Παν/μιο στην εποχή της ύστερης 
νεωτερικότητας».(Εργαστήριο Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Διεθνούς 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας): Αθήνα 2001. 

- Θ. Ξανθόπουλος: «Ελληνική παιδεία». Αθήνα, Gutenberg, 2005 

 

Κ ε ί μ ε ν α  Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ο ύ  Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ 

- Δ/γμα «περί κανονισμού του εν Αθήναις συσταθησομένου Παν/μίου» της 
14/22-4-1837. 

- Δ/γμα «περί της εξετάσεως των φοιτητών του παν/μίου» της 19/31 
Μαίου 1842. 

- Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου «περί εθνικού παν/μίου» Αθήνα 
10 Ιανουαρίου 1911. 

- Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου «περί Καποδιστριακού 
Παν/μίου». Αθήνα 10 Ιανουαρίου 1911. 

- Νόμος ΓΩΓΚ΄ «περί οργανισμού του εθνικού παν/μίου». Αθήνα 11 
Ιουλίου 1911 
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- Νόμος ΓΩΚΕ΄ «περί Καποδιστριακού παν/μίου». Αθήνα 17 Ιουλίου 1911 

- Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου «περί οργανισμού των εν 
Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου». Αθήνα 23 Μαρτίου 1922 

- Νόμος 2905 «περί οργανισμού του εν Αθήνησιν Εθνικού και 
Καποδιστριακού Παν/μίου». Αθήνα 23 Ιουλίου 1922 

- Εισηγητική έκθεση επί του ν.δ. «περί τροποποιήσεως του οργανισμού του 
εν Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου». Αθήνα 12 Μαίου 
1926 

- Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου «περί οργανισμού του 
Παν/μίου Αθηνών». Αθήνα13 Ιανουαρίου 1931 

- Αγόρευση του Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου κατά τη συζήτηση του 
σχεδίου νόμου «περί οργανισμού του παν/μίου Αθηνών». Αθήνα 1932 

- Νόμος 5343 «περί οργανισμού του Παν/μίου Αθηνών». Αθήνα 23 
Μαρτίου1932 

- Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου «περί οργανώσεως της 
ανωτάτης παιδείας και επιστημονικής ερεύνης και συστάσεως νέων 
ιδρυμάτων ανωτάτης παιδείας». Αθήνα 7 Ιουλίου 1966 

- Εισηγητική έκθεση για το σχέδιο νόμου «Για τη δομή και τη λειτουργία 
των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 20 Μαίου 1982 

- Νόμος 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» Αθήνα 16 
Ιουλίου 1982 

 

Δ ι ά φ ο ρ α   κ ε ί μ ε ν α 

- Απόφαση του Δ΄Πανσπουδαστικού Συνεδρίου με θέμα: «Αναγέννηση της 
παιδείας». Αθήνα 1964 

- Ομιλία του Γ. Παπανδρέου στο Παν/μιο Αθηνών με θέμα: «Αναμόρφωση 
των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 30 Ιανουαρίου 1965  

- Έκθεση του καθηγητή Κ. Καραθεοδωρή «Η αναδιοργάνωσις του παν/μίου 
Αθηνών». Αθήνα 1930 


