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Φαίνεται πως οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν δίκιο: ο Σωκράτης έδειξε ασέβεια απέναντι στους 

θεούς, εισάγοντας «καινά δαιμόνια». Από τότε, μάλιστα, εισχώρησε στη σκέψη των ανθρώπων ο 

θεός της αμφισβήτησης, αλλά θεμελιώθηκε και η φιλοσοφία. Μόνο που εδώ και μερικά χρόνια 

αμφισβητούνται και οι ανθρωπιστικές επιστήμες
2
. Και δεν εννοώ μ’ αυτό την παλιά αντίρρηση 

του θετικισμού και του εμπειρισμού για το ό,τι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ως ιδιογραφικές 

κατά την αντίληψη αυτή, δεν δικαιούνται να φέρουν το όνομα της επιστήμης, μια και δεν 

μπορούν να οδηγήσουν σε γενικούς νόμους και να επαληθεύσουν τις θεωρίες τους μέσω του 

πειράματος και της εμπειρίας
3
. Το πρόβλημα του επιστημονικού δυισμού και του κλονισμού της 

επιστημονικής βάσης των ανθρωπιστικών επιστημών είναι ζήτημα άλλης τάξης μεγέθους και 

εκτιμώ ότι δεν έχει θέση στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης
4
. Πάντως, εντελώς 

παρεκβατικά, πρέπει να υπογραμμίσω ότι είναι άλλο πράγμα η, ας πούμε, βάσιμη αμφισβήτηση, 

που συνδέεται με την όντως δύσκολη διάκριση υποκειμένου – αντικειμένου και δομής – δράσης, 

την ποιοτικά ετερογενή φύση των κοινωνιών στο χωροχρόνο, την έλλειψη κοινά αποδεκτής 

ορολογίας για τα κοινωνικά φαινόμενα, την απουσία επανάληψης, την αδυναμία πρόβλεψης –

έννοιες οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία της κλασικής επιστημονικής σκέψης–, τη διαμάχη 
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ανάμεσα στα επιστημολογικά παραδείγματα, τον ανταγωνισμό ανάμεσα στη νεωτερικότητα και 

τη μετανεωτερικότητα  κ.λπ.
5
. Φυσικά, ως προς το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και 

η σύγχρονη συζήτηση για την ενοποίηση των επιστημών, ιδίως σε οντολογικό επίπεδο
6
. 

Εννοώ, λοιπόν, την αβάσιμη απαξίωση των επιστημών του ανθρώπου, η οποία έλκει την 

καταγωγή της από το επιστημολογικό παράδειγμα του λειτουργισμού, κυρίαρχου στον 

αγγλοσαξονικό κόσμο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρωπιστικών επιστημών γίνονται 

αντιληπτά ως στοιχεία ανισορροπίας, με συνέπεια αυτές να θεωρούνται ως μη συμφέρουσες
7
. Η 

απαξίωση συνδέεται, ακόμη, και με τη βαριά επίδραση των λεγόμενων θετικών επιστημών πάνω 

στις ανθρωπιστικές, οι οποίες μιμούνται πολλές φορές τις υποθέσεις και τα μεθοδολογικά 

εργαλεία των πρώτων, εφαμόζοντάς τα όμως σε διαφορετικό περιβάλλον και οδηγούμενες στην 

ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς
8
. Κυρίως, όμως, εννοώ εδώ την απαξίωση των 

ανθρωπιστικών επιστημών (και των τεχνών) υπό την επίδραση της ιδεολογίας της αγοράς και 

της σχεδόν απόλυτης κυριαρχίας των πρακτικών κόστους – οφέλους. Και στο σημείο αυτό θα 

σταθώ περισσότερο. 

Θα πρέπει, ασφαλώς, να υπογραμμιστεί ότι η «θρησκεία της χρησιμότητας» δεν είναι 

καινοφανής. Ήδη από τον 19
ο
 αιώνα η φιλοσοφία του ωφελιμισμού έθετε σε αμφισβήτηση τις 

ηθικές αξίες και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και δημιουργούσε ρήγμα ανάμεσα στις θετικές – 

εφαρμοσμένες επιστήμες αφενός και εκείνες του ανθρώπου αφετέρου, επιφέροντας αλλαγές και 

στην ιδέα του πανεπιστημίου. Από τη σκοπιά αυτή θα ήταν χρήσιμο σε όσους χαράσσουν 

εκπαιδευτική πολιτική να μελετήσουν την πραγματεία του καρδινάλιου John Henry Newman, ο 

οποίος έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ίδρυση του Καθολικού Πανεπιστημίου του Δουβλίνου. 

Ο Newman, παραπέμποντας στον Αριστοτέλη, το μεγάλο φιλόσοφο, όπως ο ίδιος έλεγε, 

υποστήριξε την αξία της ανθρωπιστικής παιδείας (liberal education) και μέσω αυτής τον ενιαίο 

χαρακτήρα της γνώσης, αρχή πάνω στην οποία εδράζεται η ιδέα του πανεπιστημίου
9
. 

Σήμερα, η πρώτη εικόνα αναφορικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι γενικά 

απαισιόδοξη, μια και η ιδεολογία της οικονομίας της αγοράς οδηγεί στην πρωτοκαθεδρία των 

υλικών αξιών
10

. Στο πλαίσιο αυτό όλο και πιο συχνά ακούγονται φωνές που υποστηρίζουν τη 

«χρήσιμη» γνώση, τη γνώση – εμπόρευμα, που επιχειρεί να εκπαραθυρώσει τη γνώση ως 

δημόσιο αγαθό
11

. Υπό το πρίσμα αυτό πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η χρήσιμη 

γνώση δεν παράγεται πλέον μέσα στα πανεπιστήμια ή ότι η παραγόμενη σ’ αυτά ακαδημαϊκή 

γνώση δεν έχει σημαντικό ειδικό βάρος ή ότι αυτή έχει περιφερειακό χαρακτήρα και δεν 

ενδιαφέρει την κοινωνία. Αρκετοί, μάλιστα, είναι βέβαιοι για το τέλος του πανεπιστημίου, όπως 

το ξέραμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το μοντέλο δηλαδή της universitas, που επέτρεψε στα 
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πανεπιστήμια να αναδειχθούν σε φάρους της συλλογικής συνείδησης και σε εστίες προσωπικής 

αυτονομίας και κοινωνικο-πολιτικής χειραφέτησης, και προαναγγέλλουν την αντικατάστασή του 

από το «επιχειρηματικό πανεπιστήμιο», που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές του marketing και 

του management, ένα είδος δηλαδή «ακαδημαϊκού καπιταλισμού», ή από το «ψηφιακό 

πανεπιστήμιο», το μετανεωτερικό δηλαδή πανεπιστήμιο, διαδικασίες που ήδη βρίσκονται σε 

πλήρη εξέλιξη
12

. Έτσι, όμως, η γνώση χάνει τη διαφωτιστική και μετασχηματίζουσα δύναμή 

της, γίνεται φορμαλιστική και χρηστική, εμπορευματοποιείται εν τέλει, όπως άλλωστε και το 

πανεπιστήμιο
13

.  

Οι αλλαγές που προτείνονται και εφαρμόζονται ως προς το ρόλο και τη λειτουργία των 

πανεπιστημίων στον 21
ο
 αιώνα κατασκευάζουν μια νέα πραγματικότητα, που χρησιμοποιεί τα 

επιστημολογικά παραδείγματα εντελώς επιλεκτικά. Επιπλέον, αυτοί που εμπνέονται ή 

εφαρμόζουν τις αλλαγές δυσχεραίνουν συστηματικά τη δυνατότητα –ακόμη και επιστημόνων– 

να κατανοηθούν οι βαθύτερες προθέσεις τους. εφόσον αποπλαισιώνουν τις αλλαγές από το 

ευρύτερο ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό συγκείμενό τους, παρουσιάζοντάς τες 

ως ιστορικά αναγκαίες και επιστημονικά ουδέτερες, δηλαδή τεχνοκρατικές, άλλοτε βασισμένες 

στη σφυγμομέτρηση των απόψεων των πολιτών, τους οποίους έχουν ήδη επεξεργαστεί 

τεχνηέντως, και άλλοτε ενδεδυμένες με το μανδύα έγκυρων μελετών από ειδικούς
14

. 

Εξηγούμαι ειδικά ως προς το τελευταίο σημείο. Οι περισσότερες εκθέσεις και συστάσεις 

διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών κ.λπ.: 

1) συστηματικά αποφεύγουν ουσιώδη ερωτήματα, όπως ποιοι και γιατί προτείνουν τις 

αλλαγές, για ποιους τις προτείνουν, ποιοι και πόσο ωφελούνται ή χάνουν από αυτές, ποιοι 

έχουν τις περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες να αποδείξουν το δίκιο τους κ.λπ. 

2) δεν παρέχουν πειστικές εξηγήσεις για το πώς και γιατί πραγματοποιήθηκε η μετάβαση 

από αυτό που κάποτε χαρακτηριζόταν ως συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην 

απορρύθμιση εκπαιδευτικών θεσμών, δομών, σχέσεων, περιεχομένων, πρακτικών κ.λπ. 

3) επανέρχονται στη σημασία της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, παραθεωρώντας 

όμως τη θεωρία του κοινωνικού ή του πολιτισμικού κεφαλαίου 

4) δίνουν έμφαση στην επαγγελματοποίηση του διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού, 

αλλά ταυτόχρονα δεν διασαφηνίζουν ποιον ακριβώς τύπο επαγγελματοποίησης εννοούν ή 

συσκοτίζουν τις πελώριες αντιφάσεις που ενυπάρχουν στην έννοια αυτή
15

.   

Οι κυβερνήσεις, καλυπτόμενες συνήθως πίσω από αυτές τις υποδείξεις και υποστηριζόμενες 

από ειδικές επιτροπές, ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, τα ΜΜΕ κ.λπ., 

επιδεικνύουν ιδιαίτερη εχθρότητα προς όποιον ή ό,τι τις παρεμποδίζει, ιδίως απέναντι σε 

ιδεολογικές και πολιτικές αναλύσεις. Αποσιωπούν, ωστόσο, ότι και τα δικά τους επιχειρήματα 
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για την ορθότητα των μέτρων των οποίων επιδιώκουν τη γενίκευση ιδεολογικού χαρακτήρα 

είναι, στηριζόμενα στη χρησιμότητα της γνώσης – εμπορεύματος και τη μεγιστοποίηση του 

οφέλους με το μικρότερο δυνατό κόστος, γεγονός που οδηγεί στη συμπίεση των δαπανών και 

την ανακατανομή τους στο εσωτερικό του οργανισμού προς όφελος των πιο ισχυρών
16

. Κι όταν 

κάποτε δεν έχουν πρόβλημα να παραδεχθούν ότι η έννοια της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού 

ανήκει για τις ίδιες στο παρελθόν, παρουσιάζουν μια εξωραϊσμένη ή ψευδή εικόνα της 

πραγματικότητας, αποκρύπτοντας το καταθλιπτικό βάρος της ολοένα και αυξανόμενης φτώχειας 

και της ανισότητας πάνω στις ζωές των παιδιών και των νέων, ακόμη και σε χώρες με θεαματική 

αύξηση του ΑΕΠ
17

.  

Υπό το πρίσμα αυτό δεν είναι παράδοξη η πύκνωση και η ένταση των επιθέσεων εναντίον 

των δημόσιων, ιδίως, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία κατηγορούνται ότι έχουν 

απαρχαιωμένες γραφειοκρατικές δομές, ότι η εξισωτική λειτουργία τους είναι αποτυχημένη και 

καταστροφική για την οικονομική ανάπτυξη, ότι απορροφούν υπερβολικούς δημόσιους πόρους 

με πενιχρά αποτελέσματα κ.λπ. Πρόκειται για την πασίγνωστη πλέον «πολιτική του αναθέματος» 

–ή αλλιώς «σύνδρομο του αναθέματος»– (politics of blame, blame syndrome, blame game)
18

, 

προερχόμενη από τις ΗΠΑ και γενικότερα τις αγγλοσαξονικές χώρες, όπου εδώ και μερικά 

χρόνια εφαρμόζονται πολιτικές δραστικής συρρίκνωσης των δαπανών για τη δημόσια 

εκπαίδευση μέσω της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, της κατάργησης ή της 

συγχώνευσης πανεπιστημιακών τμημάτων, της επιβολής υψηλών διδάκτρων, του περιορισμού 

των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και της δημιουργίας αμφίβολων προσδοκιών σε νέους 

επιστήμονες μέσω της περιστασιακής αξιοποίησής τους στην άσκηση διδακτικού ή ερευνητικού 

έργου
19

. 

Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία η κρίση που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια είναι 

πολυεπίπεδη
20

, με πρώτα θύματα των εξελίξεων που περιγράφηκαν παραπάνω τα τμήματα που 

θεραπεύουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες
21

, ιδίως στα δημόσια πανεπιστήμια
22

. 
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Επιπλέον, στους οικονομικούς λόγους και την ασκούμενη από τις κυβερνήσεις πολιτική στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να προστεθεί και η γενικότερη αμφισβήτηση και 

προσπάθεια αποδόμησης της νεωτερικότητας από τη μετανεωτερικότητα, η οποία υποτίθεται ότι 

προωθεί την αυτονομία του υποκειμένου
23

.  

Ας μείνουμε λίγο στη θρυλούμενη προώθηση της αυτονομίας του υποκειμένου διά μέσου 

και της περιλάλητης αυτονομίας της εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των χωρών, αυξάνουν τις 

ευκαιρίες απασχόλησης και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την αυτονομία των νέων
24

. Οι 

νέοι, όμως, βιώνουν μια πελώρια αντίφαση: επιδιώκουν την αυτονομία, τη στιγμή που είναι 

χαμένοι, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα προσανατολισμού. Άλλωστε, η επιδίωξη της αυτονομίας 

και της ελευθερίας προϋποθέτει ένα «σταθερό σημείο», μια «μεγάλη εικόνα». Ταυτόχρονα, η 

απώλεια του «εγώ» οδηγεί και στην απώλεια του «άλλου», τον οποίο επιχείρησε να ορίσει 

απελευθερωτικά ο Jacques Lacan
25

. Ο οπτικός πολιτισμός και η τηλεματική κατακλύζουν το 

σύγχρονο άνθρωπο με εικόνες και τεράστιο όγκο πληροφοριών, παρέχοντας μεν την ευκαιρία σε 

μερικούς να εξελιχθούν σε όντα απελευθερωμένα από τους περιορισμούς του χωροχρόνου, αλλά 

ταυτόχρονα εμποδίζοντας άλλους να ενταχθούν σε οποιονδήποτε χωροχρόνο. Οι τελευταίοι δεν 

έχουν πια τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο λόγο, στη βασική δηλαδή συμβολική λειτουργία 

κατά την οποία το υποκείμενο αναγνωρίζει το «εγώ» μέσα από το «εσύ» σε τόπο και χρόνο. 

Επιπλέον, η εμμονή στην εγκατάλειψη των δήθεν «αρχαϊσμών» και η πρόταξη της συσσώρευσης 

πληροφοριών και της εργαλειακής γνώσης οδηγούν στο πανεπιστήμιο του «απόλυτου 

καπιταλισμού», που λειτουργεί περίπου ως «θεματικό πάρκο», αλλά και στη «δημοκρατία των 

ηλιθίων», ατόμων δηλαδή όχι αυτόνομων αλλά ανασφαλών, εύκολα χειραγωγούμενων και 

ευάλωτων σε όλες τις καταναλωτικές πιέσεις, με άλλα λόγια στο σύγχρονο “Homo Zappiens”
26

.  

Για την κρίση των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και την αξία τους, ιδίως στην 

εμβάθυνση της κοινωνικής συνείδησης, την ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας, την 

εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, την καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης, την αισθητική απόλαυση, τη διερεύνηση της ανθρώπινης ύπαρξης, τη συγκρότηση των 

ταυτοτήτων, το έμπρακτο ενδιαφέρον για το κοινό καλό κ.λπ., έχουν ήδη μιλήσει με πειστικό 

τρόπο οι David McCallam, Thomas Doherty, Raul Choudaha, Martha Nussbaum, Nuccio Ordine 

και πολλοί άλλοι
27

. Άρα, δεν χρειάζεται εδώ να προσθέσω πολλά. Θα υπογραμμίσω 
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επιγραμματικά μόνο τον κοινωνικό ρόλο τους, ιδίως σε εποχές λιτότητας
28

, καθώς και τις 

κυριότερες συνέπειες από την υποτίμησή τους. Ειδικά ως προς το δεύτερο σημείο υποστηρίζουν 

πολλοί ότι στο όνομα της δήθεν ιστορικής αναγκαιότητας καταλύονται οι ανθρωπιστικές και 

δημοκρατικές κατακτήσεις του ∆ιαφωτισµού, στις οποίες είχε θεμελιωθεί ο κόσµος µας, ότι η 

ελευθερία του ανθρώπου περιορίζεται και ότι η δυνατότητα του πολίτη να συµµετέχει στη λήψη 

αποφάσεων που τον αφορούν και να δραστηριοποιείται πολιτικά εκµηδενίζεται
29

. Θεωρούν, 

μάλιστα, ότι η υποτίμηση των ανθρωπιστικών σπουδών ταυτίζεται πιθανότατα με την άρνηση να 

κατανοήσει κανείς τον ίδιο του τον εαυτό και τους συνανθρώπους του
30

. 

Στη χώρα μας είναι επίσης έκδηλη η ανησυχία, θα έλεγα η αγωνία, για το μέλλον των 

ανθρωπιστικών επιστημών και των φιλοσοφικών σχολών ιδιαίτερα. Είναι λ.χ. χαρακτηριστικό 

ότι την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια αφιερωμένα στο 

ζήτημα, όπως το πρώτο σχετικό συνέδριο που διοργανώθηκε από την Κοσμητεία της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 2007 με τίτλο «Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών 

στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή όλων των ομοειδών σχολών της Ελλάδας και της Κύπρου
31

, το 

συνέδριο – σεμινάριο που διοργανώθηκε την επόμενη χρονιά από τη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες / Ανθρωπιστικές Σπουδές – 

Φιλοσοφικές Σχολές»
32

, η ημερίδα του περιοδικού «Ιστορείν» το 2010 με τον τίτλο «Πολιτικές 

αλλαγών στο πανεπιστήμιο - Διεκδικώντας μέλλον για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

σπουδές»
33

 και η πρόσφατη ημερίδα του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ – ΙΙΕ) και του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

(Κ.Ε.Α.Ε.) με τον τίτλο «Ανθρωπιστικές επιστήμες: κατανοώντας το παρόν, χαρτογραφώντας το 

μέλλον»
34

. 

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις που προκύπτουν από 

τις παραπάνω δράσεις ή κατατίθενται από μεμονωμένους αρθρογράφους
35

 συγκλίνουν σε 

ορισμένους κοινούς τόπους, που θα μπορούσε να συνοψιστούν ως εξής:  

1) οι ανθρωπιστικές επιστήμες βρίσκονται σε κρίση, γεγονός που επιβάλλει την ανάληψη 

συντονισμένων προσπαθειών για την αναμόρφωσή τους 

2) οι ανθρωπιστικές επιστήμες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης, 

γεγονός που περιορίζει την έρευνα και οδηγεί στην περαιτέρω κοινωνική απαξίωσή τους 
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3) οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν μπορεί πια να έχουν στεγανά, αλλά πρέπει να ανοιχτούν 

προς διεπιστημονικές συνεργασίες, γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων πεδίων 

έρευνας και εφαρμογών και θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης των αποφοίτων των 

φιλοσοφικών  σχολών 

4) οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ως το κυριότερο μέσο για την ανάπτυξη ουσιαστικής 

παιδείας και την καλλιέργεια ανθρωπιστικών στάσεων και αξιών, δεν επιτρέπεται να 

περιορίζονται στον κύκλο των σπουδαστών των φιλοσοφικών σχολών ή των τμημάτων 

ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά πρέπει να προσφέρονται στους φοιτητές όλων των 

πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων 

5) οι ανθρωπιστικές επιστήμες πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη σύγχρονη ψηφιακή 

τεχνολογία
36

. 

Στα παραπάνω θα μπορούσε να προστεθούν και ορισμένες δευτερογενείς αιτίες για την 

κρίση που αντιμετωπίζουν οι φιλοσοφικές σχολές, όπως η τριχοτόμηση των παλιών 

φιλοσοφικών και ο επακόλουθος τριπλασιασμός των πτυχιούχων, η αδιοριστία, η ανάθεση 

φιλολογικών μαθημάτων και σε άλλες ειδικότητες κ.λπ. Προτείνεται, μάλιστα, η αλλαγή να γίνει 

όχι με τα «παραδοσιακά εργαλεία», μια και η «λειτουργικότητα» των ανθρωπιστικών 

επιστημονικών πεδίων –που κατά τα άλλα θεωρούνται «σεβαστά και απαραβίαστα»– έχει 

αλλάξει, αλλά με «συνέργειες μεταξύ των προπτυχιακών προγραμμάτων», για να καλυφθούν τα 

κενά σε προσωπικό και γνώσεις, με τη θέσπιση και δευτερεύουσας ειδίκευσης, για να δοθούν 

περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες στους πτυχιούχους, με τον εμπλουτισμό των 

προγραμμάτων σπουδών με γνωστικά αντικείμενα άλλων σχολών, εφόσον αυτά διευκολύνουν 

την απασχόληση κ.λπ.
37

.  

Ο ομότιμος σήμερα καθηγητής Αντώνης Λιάκος, πρόεδρος της «Επιτροπής Εθνικού και 

Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία», σε μια δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγα χρόνια 

υποστήριζε ότι η υποχώρηση των ανθρωπιστικών επιστημών οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του 

παραδείγματος, δηλαδή στο πέρασμα από το κράτος πρόνοιας στην κοινωνία της γνώσης (με 

άλλα λόγια στην επικράτηση του μεταμοντερνισμού και του νεοφιλευθερισμού), στην 

αμφισβήτηση ως προς το αν οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες συνιστούν κεφάλαιο, αν 

δηλαδή είναι επενδύσεις σε “brainpower” [ο όρος από τον ίδιο] που μπορούν να αποδώσουν 

στους φορείς τους, στον εγκλωβισμό των επιστημών αυτών σε αμυντικές στρατηγικές και στη 

δυσκολία τους να συλλάβουν το μοντέλο της αλλαγής
38

. Και κατέληγε: «για να διεκδικήσουμε το 

μέλλον των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο πρέπει να ξεκινήσουμε 

μια συζήτηση υπέρβασης τόσο της υπάρχουσας κατάστασης στα πανεπιστήμια, όσο και των 

προτεινόμενων αλλαγών. Δεν μπορούμε να αποκρούσουμε καταστροφικές αλλαγές, χωρίς να 

προτείνουμε αξιόπιστες αλλαγές. Ούτε επίσης χρειάζεται να συμμαχούμε με τις συντηρητικές old 

humanities, υιοθετώντας μια πολιτική νοσταλγίας»
39
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Οι σε πρώτη ανάγνωση υπέρ των ανθρωπιστικών επιστημών θέσεις του Λιάκου θα πρέπει 

να διαβαστούν πολύ προσεκτικά κατά μήκος ενός συνεχούς, τουλάχιστον από την εποχή που 

ήταν πρόεδρος του «Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας»
40

 μέχρι 

και σήμερα, που είναι πρόεδρος της πιο πάνω Επιτροπής
41

. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του κατά την 

έναρξη του «Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία», έχοντας ως αφετηρία της 

επιχειρηματολογίας του ευλογοφανείς προκείμενες, όπως ότι «τα πανεπιστήμια είναι χτισμένα ως 

επί το πλείστον ευκαιριακά, σαν τα αυθαίρετα και χωρίς σχέδιο σπίτια. Σχολές με πλήθος 

τμημάτων, σχολές με ένα-δυο τμήματα, τμήματα γιγαντιαία και με μεγάλο εύρος, άλλα τμήματα 

ετερόκλητων ειδικοτήτων που θα έπρεπε να είναι μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τμήματα με ελάχιστο 

προσωπικό και στενό εύρος αντικειμένου, με αλληλοεπικαλυπτόμενα προγράμματα. 

Πανεπιστημιακά τμήματα και ΤΕΙ φυτεμένα εική και ως έτυχε, στη λογική του ‘80 κάθε πόλη και 

πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και τμήμα», κατέληγε: «Δεν θέλει ένα συμμάζεμα όλο αυτό; Εκτός 

τούτου, μέσα στο πανεπιστήμιο δεν πρέπει να υπάρχει κινητικότητα των φοιτητών, δυνατότητα 

συνδυασμού ειδικοτήτων στο πτυχίο, κύριας και δευτερεύουσας ειδικότητας κ.ο.κ.; Πώς θα γίνουν 

όλα αυτά; Αυτού του τύπου η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντέξει σε μεγάλες μεταβολές 

και δύσκολους καιρούς. Αν δεν αλλάξει, θα αποσυντεθεί»
42

.  

Έτσι, δεν είναι περίεργο που η «Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την 

Παιδεία» προτείνει τη διατήρηση των εισαγωγικών εξετάσεων μόνο για τις σχολές «υψηλής 

ζήτησης», την οριζόντια κινητικότητα των φοιτητών μέσα στις σχολές και τα πανεπιστήμια, την 

«ευελιξία των πτυχίων», την ανάπτυξη «στρατηγικών επιβίωσης» από τα τμήματα «χαμηλής 

ζήτησης», όπως τη «βελτίωση του προφίλ και των προγραμμάτων» τους, την αναζήτηση 

χορηγιών, τις συγχωνεύσεις, την προσέλκυση «ειδικών κατηγοριών σπουδαστών» κ.λπ.
43

. 

Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής εκτιμά ότι έχει παρέλθει η εποχή που η εκπαίδευση 

έπαιζε αναπαραγωγικό ή αναδιανεμητικό ρόλο, οπότε τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση και ο 

δημόσιος ρόλος της. Και προτείνει ως λύση τον «επινοητικό ρόλο», δηλαδή αυτόν ο οποίος «θα 

μετατρέψει τις εκπαιδευτικές κοινότητες σε αυτόνομες παραγωγικές κοινότητες» στηριγμένες στη 

«λογική» των ψηφιακών μέσων, τον «πειραματισμό», την «εξερεύνηση», τη «διατήρηση της 

βιοποικιλότητας», τη «δικτύωση» και την «πρωτοβουλία», ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα 

στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την αγορά
44

. Δηλαδή, «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», κατά το 

παλαιότερο σύνθημα. Άλλωστε, οι προτάσεις αυτές είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με εκείνες 
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της έκθεσης του ΟΟΣΑ του 2011 για τις «επιτυχείς μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση»
45

, το νόμο 

Διαμαντοπούλου
46

 και τη δέσμευση που ανέλαβε, με το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο, η ελληνική 

κυβέρνηση να εφαρμόσει την εκπαιδευτική πολιτική που προτείνει ο ΟΟΣΑ, επικαιροποιώντας 

την προαναφερόμενη έκθεση του οργανισμού
47

. 

 Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι οι προτάσεις αυτές οδηγούν έμμεσα στη 

σταδιακή εξαφάνιση ή τη μετάλλαξη των τμημάτων των ανθρωπιστικών επιστημών, όχι μόνο 

των περιφερειακών πανεπιστημίων, αποτελώντας έτσι μια ευφυέστερη «Αθηνά ΙΙ»
48

. Γιατί ποιος 

θα μπορούσε να φανταστεί οριζόντια κινητικότητα των φοιτητών που θα έχουν εισαχθεί λ.χ. στις 

Πολυτεχνικές Σχολές, τις μονοτμηματικές Νομικές Σχολές ή τις Σχολές Επιστημών Υγείας και 

τη διαμόρφωση πτυχίων“potpourri”, όταν πίσω από αυτές και προκειμένου για την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων ορθώνονται το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι 

Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Ιατρικοί Σύλλογοι κ.λπ.
49

; Ή πόσους «εξωτερικούς» πόρους θα 

μπορούσε να εξεύρει ένα τμήμα ή μια σχολή ανθρωπιστικών επιστημών και πόσο στενά και 

αποτελεσματικά θα μπορούσε να συνδεθεί με την αγορά;  

Γεννάται, βέβαια, το ερώτημα πώς αυτές οι προτάσεις θα μπορούσε να υλοποιηθούν χωρίς 

ισχυρές αντιδράσεις. Τη λύση προσφέρει και πάλι ο ΟΟΣΑ, ο οποίος έχει διατυπώσει εδώ και 

μια εικοσαετία «έξυπνες» συστάσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών που βρίσκονται σε 

δημοσιονομική προσαρμογή αναφορικά με τις περικοπές των δημόσιων δαπανών και στην 

εκπαίδευση· π.χ. μειώνοντας δραστικά τις δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων 

ή καταργώντας κάποιες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, κάτι που όμως, 

σύμφωνα με τον ίδιο τον οργανισμό, επιφέρει και πτώση της ποιότητας
50

. Ας μην γελιόμαστε, 

λοιπόν: το πραγματικό σύνθημα είναι «και αλλάζουμε και βουλιάζουμε». Μακιαβελικό, αλλά 

αληθινό.  

Όποιοι υποστηρίζουν λύσεις σαν τις παραπάνω για την αντιμετώπιση της απαξίωσης των 

ανθρωπιστικών επιστημών έχω τη γνώμη πως ή ξαναγυρίζουν στο παλιό –και στην ουσία 

ανυπόστατο– πρόβλημα των φιλοσοφικών σχολών ή γενικότερα των σχολών ανθρωπιστικών 

επιστημών, αν δηλαδή αυτές παράγουν κατά κύριο λόγο επιστήμονες ή επαγγελματίες
51

, ή 
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συγχέουν τα αίτια με τα αποτελέσματα, μια και υποστηρίζουν την ανάκαμψη των 

ανθρωπιστικών επιστημών με όρους λειτουργικούς και οικονομικούς, δηλαδή τους ίδιους 

ακριβώς που οδηγούν στην απαξίωση των επιστημών αυτών, ή, το πιθανότερο, απλώς 

αποκρύπτουν την πραγματικότητα, επιχειρώντας να κατασκευάσουν μιαν άλλη, που σέβεται μεν 

στα λόγια την αξία αυτών των επιστημών, αλλά στο βάθος τις θεωρεί περιττή πολυτέλεια και 

δυσβάστακτο οικονομικό βάρος
52

. Αλλά οι ανθρωπιστικές επιστήμες –επομένως και οι 

φιλοσοφικές σχολές– είναι δώρο, δώρο για τα ίδια τα πανεπιστήμια, δώρο για την κοινωνία και 

τους ανθρώπους της, δώρο για τον πολιτισμό. Οι κυβερνήσεις, βέβαια, ακριβώς επειδή κι αυτές 

τις αντιλαμβάνονται ως δώρο, εκτιμούν πως δεν τις χρειάζονται και τόσο και, συνεπώς, 

αισθάνονται πως μπορούν να περικόψουν δραστικά και τη χρηματοδότησή τους.  

Άρα, είναι στρατηγικό λάθος, κατά την εκτίμησή μου, να προσπαθούμε να πείσουμε τους 

πολιτικούς, τους τεχνοκράτες και τη ρευστή κοινή γνώμη με ακαδημαϊκά επιχειρήματα για την 

αξία και τη χρησιμότητα των ανθρωπιστικών επιστημών. Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ένας 

Αμερικανός δημοσιογράφος, «αν τα κριτήρια είναι η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η 

ικανοποίηση των καταναλωτών, είναι απολύτως λογικό να αποσύρονται τα κεφάλαια και η υλική 

στήριξη από τις ανθρωπιστικές σπουδές [...] και να διατηρούνται προγράμματα που έχουν μια πιο 

προφανή σχέση με την οικονομική ευημερία ενός κράτους και παράγουν αποτελέσματα που μπορεί 

να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει ένας απλός άνθρωπος. Τι μπορείς να πεις στον φορολογούμενο ο 

οποίος ρωτάει “Και ποιο το όφελος για μένα από ένα μάθημα βυζαντινής τέχνης”; Τίποτα». 

Εκτιμά, μάλιστα, ότι η μοναδική λύση έγκειται στην υιοθέτηση μιας «επιθετική πολιτική» πρώτα 

πρώτα μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια και στον κύκλο των συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων
53

.  

Ο ίδιος προτρέπει τους καθηγητές των ανθρωπιστικών επιστημών, μας προτρέπει δηλαδή: 

«υπερασπιστείτε και δικαιολογήστε τον εαυτό σας στους συναδέλφους σας, και όχι στους 

εκατοντάδες εκατομμύρια Αμερικανούς [διάβαζε: τα λίγα εκατομμύρια Έλληνες] που δεν έχουν 

ιδέα για το τι κάνετε, δεν ενδιαφέρονται καθόλου, και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όφειλαν να 

ενδιαφέρονται· έχουν αρκετά προβλήματα στο κεφάλι τους». Και συνεχίζοντας τονίζει ότι είναι 

καθήκον των διοικήσεων των πανεπιστημίων να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους τα 

ερευνητικά προγράμματα των ανθρωπιστικών επιστημών είναι δύσκολο να έχουν μετρήσιμα και 

γρήγορα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, καθώς και τους λόγους για τους οποίους, ακόμη κι αν 

είναι ανεπίκαιρα, δεν παύουν να έχουν αξία. Υποστηρίζει ακόμη ότι οι διοικήσεις των 

πανεπιστημίων οφείλουν να μετατρέψουν την κατηγορία ότι τα τμήματα ανθρωπιστικών 

επιστημών και τεχνών δεν παράγουν τίποτε αναγνωρίσιμο σε «λάβαρο που θα το κραδαίνουν με 

υπερηφάνεια» και, εν τέλει, να θέσουν στους πολιτικούς και σε όσους άλλους αποφασίζουν για 

τα οικονομικά των πανεπιστημίων μια σειρά αιχμηρών ερωτημάτων, όπως τα ακόλουθα: 

«Ξέρετε τι είναι ένα πανεπιστήμιο, και αν όχι, δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να ξέρετε, για να 

αποφασίσετε για τα οικονομικά του; Θέλετε πανεπιστήμιο –ένα θεσμό που εντάσσεται σε μια 

παράδοση αιώνων– ή μήπως θέλετε κάτι άλλο, ας πούμε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης; 

[…] Και, αν θέλετε πανεπιστήμιο, είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε γι’ αυτό, πράγμα που σημαίνει 

ότι δεν πρέπει να θεωρείτε ότι οφείλει να είναι κερδοφόρο; Και αν δεν θέλετε πανεπιστήμιο, θα 

ομολογήσετε ανοιχτά στους πολίτες ότι αποσύρεστε από το ακαδημαϊκό εγχείρημα ή θα συνεχίσετε 

να επικαλείστε τα ιερά και τα όσια, ενώ θα κάνετε περικοπές στη χρηματοδότηση»;
54

  

Βέβαια, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων δεν μιλούν έτσι. Μπορούν, όμως, να το 

δοκιμάσουν. Και ίσως δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα να βοηθήσουμε κι εμείς, οι καθηγητές 

των ανθρωπιστικών σχολών, δημιουργώντας ένα είδος συνασπισμού για την υπεράσπισή τους, 
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κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που έχουν κάνει οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας
55

. Άλλωστε, όπως 

καταλήγει ο Fish, οι εκκλήσεις του τύπου «σας παρακαλούμε κύριε, μήπως μπορείτε να μας 

δώσετε λίγα ακόμη;» έχουν αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικές και, εν πάση περιπτώσει, δεν 

λύνουν το πρόβλημα. Φυσικά, απαιτείται πρώτα συστηματική χαρτογράφηση του πεδίου και στη 

συνέχεια στρατηγικός σχεδιασμός για την ενίσχυση της έρευνας και της διδασκαλίας και στις 

ανθρωπιστικές επιστήμες, λ.χ. κατά το παράδειγμα της Αυστραλίας
56

. Θα βοηθούσε πιθανότατα 

και η δημιουργική αξιοποίηση της λαμπρής παράδοσης των επιστημών που υπηρετούμε και η 

υπέρβαση της φοβίας ότι μπορεί να κατηγορηθούμε για συντηρητισμό, αν δεν καταπιούμε 

αμάσητα τα μετανεωτερικά προτάγματα
57

.  

Όπως και να έχει, παρά το δυσμενές περιβάλλον και τις δυσοίωνες συνθήκες, η εξίσωση 

που προτείνει ένας φυσικοχημικός και σήμερα σύμβουλος για την έρευνα στο Υπουργείο 

Παιδείας, ότι δηλαδή «η ευτυχία ισούται με την πραγματικότητα, αφού από αυτήν έχουμε 

αφαιρέσει τις προσδοκίες»
58

, υποθέτω δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από όσους και όσες 

θεραπεύουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ούτε καν ως ευφυολόγημα. Ειδικά από τη Φιλοσοφική 

Σχολή του Α.Π.Θ., που έχει αποδείξει ότι και ρεαλισμό διαθέτει και όραμα έχει.  

Γι’ αυτό και δεν φοβόμαστε. Η Φιλοσοφική Σχολή επιβίωσε σε χρόνια δίσεκτα, όπως 

καταδεικνύουν οι εκπαιδευτικές πρακτικές σε μακρά διάρκεια· θα τα καταφέρει και τώρα. Έχει 

πολύ καλή παράδοση και φήμη, αν και σε κάποιο βαθμό τρεφόμενη από μύθους, έχει 

ισχυρότατη βούληση για πρόοδο, έχει αγωνιστικό πνεύμα, έχει υψηλού επιπέδου προσωπικό και 

φοιτητές, στοιχεία που όχι μόνο την κρατούν όρθια, αλλά την καθιστούν δημιουργική και 

πρωτοπόρα. Ο αγώνας όλων μας είναι καθημερινός, αλλά δεν μας κουράζει καθόλου, γιατί τον 

αντιλαμβανόμαστε ως χρέος τιμής διττό: αφενός, απέναντι σ’ αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από 

μας και, αφετέρου, απέναντι στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, απέναντι στους νέους και τις 

νέες γενικότερα, που χωρίς τη Φιλοσοφική Σχολή πιστεύουμε πως δεν θα είναι σε θέση να 

ονοματίσουν τον κόσμο, όπως λέει και ο Paulo Freire
59

. Άλλωστε, όλοι και όλες θα έχετε 

καταλάβει –ελπίζω– ότι η Φιλοσοφική Σχολή με τα οκτώ Τμήματα και τους δεκαεννιά Τομείς 

της είναι μια επιδέξια ποδηλάτισσα στο σύμπαν των επιστημών, που ξέρει καλά να κρατάει την 

επαφή της με τον πραγματικό κόσμο, στον οποίο αφήνει ανεξίτηλα τα ίχνη της. Γι’ αυτό εδώ και 

χρόνια «στους ουρανούς άναψαν τα φανάρια της», όπως λέει ο Οδυσσέας Ελύτης, επίτιμος 

διδάκτορας κι αυτός της Φιλοσοφικής Σχολής
60

.  
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