ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στην πρόταση

Νόμου «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου τοϋ
Αιγαίου».

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Δεν είναι μόνο τό επίμονο αίτημα τών κατοίκων καί της
πνευματικής ηγεσίας τών Ελληνικών νησιών τοΰ ’Ανατολι
κού Αιγαίου για άμεση ίδρυση καί λειτουργία «Πανεπιστη
μίου τοϋ Αιγαίου». "Υψιστοι ’Εθνικοί λόγοι επιβάλλουν την
δημιουργία στο εύπαθέστατο , σήμερα, αύτό τμήμα της Ελ
ληνικής πατρίδας, ’Ανώτατου ’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος.

φουν φιλοδοξίες άναδείξεως καί παραπέρα έξελίξεως καί ορί
ζονται Σχολές καί τμήματα, πού θά καλλιεργούν νέους γιά τή
χώρα μας έπιστημονικούς κλάδους. Γιά τή σύνταξη τοϋ δργανωτικοϋ διαγράμματος τοϋ νέου Πανεπιστημίου έχουν ληφθεϊ ύπ’ όψη οί έπικρατοϋσες διεθνείς επιστημονικές τάσεις
καί εξελίξεις όσο καί οί άνάγκες της χώρας μας.
'Ένας σημαντικός λόγος, πού καθιστά εφικτή τήν άμεση
λειτουργία τοϋ «Πανεπιστημίου τοΰ Αιγαίου» είναι ό προτεινόμενος τρόπος άντιμετωπίσεως τών άναγκαίων δαπανών.
Γιά τόν πρώτο χρόνο, πράγματι, δέν άπκιτεΐται ή έξεύρεση
νέων πόρων γιατί είναι άρκετό ένα ποσοστό 3 % τής έπιχορηγήσεως, πού ήδη προβλέπεται άπό τόν προϋπολογισμό,
προς τά ΑΕΙ. Γιά τις επόμενες χρήσεις θά πρέπει νά γίνουν,
βεβαίως, οί άπαιτούμενες προβλέψεις πιστώσεων-σύμφωνα
μέ τόν καθορισμένο τρόπο-κατά τή σύνταξη τοΰ έκάστοτε
προϋπολογισμού.

'Ο Εθνάρχης ’Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι γνωστό ότι σαν
ένα άπό τά πρωταρχικά μελήματα τής 'Ελληνικής Διοικήσεως Σμύρνης είχε θεσπίσει τήν ίδρυση ’Ιωνικού Πανεπι
στημίου, την οργάνωση τοϋ οποίου είχε αναθέσει στον κα
θηγητή τών μαθηματικών τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Βερο
Ή ίδρυση «Πανεπιστημίου τοΰ Αιγαίου» άποτέλεσε έπίλίνου Κ. Καραθεοδωρή (Ν. 2493/1920 «Περί τής Ελληνικής
Λιοικήσεως Σμύρνης»), Τό Πανεπιστήμιο αύτό θά ιδρυό ... μονο αίτημα τών κατοίκων τοϋ ’Ανατολικού Αίγιου προς τόν
κ. Πρωθυπουργό κατά τήν έπίσκεψή του (τής 12ης - 16ης
ταν στά υψώματα τής τοποθεσίας Μπαχρή Μπαμπά, στο
προάστιο Καράτα (Μελανία) κοντά στην τότε είσοδο τής Σεπτεμβρίου τ. έ.) γιατί χαρακτηρίστηκε άπ’ αύτούς σάν
άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή διασφάλιση τής πνευματικής
λμύρνης. Είχε μάλιστα οριστεί σάν εναρκτήριο ακαδημαϊκό
καί
έπιστημονικής προ ίδου τής περιοχής.
τος τό 1923-1924.
Ή ύποβαλλόμενη πρόταση Νόμου προσπαθεί νά δώσει
'Η Τουρκική Κυβέρνηση τό 1955 ίδρυσε στή Σμύρνη
συγκεκριμένη μορφή στο αίτημα αύτό.
Πανεπιστήμιο τοΰ Αιγαίου», στο όποιο σήμερα φοιτοΰν
άνω. άπό 8.000-σπουδαστές καί-διδάσκουν 700 καί πλέον ά’Αθήνα 18 ’Οκτωβρίου 1978
αδημαϊκοί δάσκαλοι. 'Ο τίτλος τοϋ Τουρκικού αύτοΰ ΆΟί προτείνοντες βουλευτές
ώτατου ’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος προδίδει τούς γενικούς
κοπούς καί στόχους στούς οποίους άποβλέπει καί οί όποιοι
’Ιωάννης Ζίγδης, Νικήτας Βενιζέλος, Κώστας Μπαντουβάς,
Μενέλαος Ξυλούρης, Στυλιανός Χούτας
ίναι ή οίκειοποίηση καί ό έκτουρκισμός τοΰ Αιγαίου.
Κατά συνέπεια, λόγοι πού άνάγονται στή στοιχειώδη έπαρύπνηση γιά τή διαφύλαξη τής εθνικής μας κληρονομιάς,
ής μακραίωνης πνευματικής παράδοσης, τών πολιτιστιών θησαυρών πού δημιουργήθηκαν στήν περιοχή τοϋ Αίχίου, επιβάλλουν τήν ίδρυση καί λειτουργία Άνώνατου Έκαιδευτικοϋ 'Ιδρύματος, τό όποιο θά συνεχίσει άντάξια τήν
αλλιέργεια τής ’Επιστήμης καί τών Γραμμάτων στήν άραιότατη κοιτίδα τους.
’Εκτός άπό τά παραπάνω, ή ύπαρξη Πανεπιστημίου στήν
τριοχή θά τονώσει τήν κοινωνική καί οικονομική ζωή τών
ληνικών νησιών καί θά άποτελέσει πόλον έλξης έπίλεκτων
οιχείων, κυρίως νέων, οί όποιοι είτε σάν επιστήμονες διτκαλοι, είτε σάν σπουδαστές θά δώσουν ζωντάνια μέ τό
ρίγος τους στήν περιοχή.
Ένας άκόμη λόγος, πού συνηγορεί στήν δημιουργία Πατιστημίου στά νησιά τοϋ Αιγαίου, είναι καί τό πάγιο αϊχα τών Ελλήνων γιά άνώτατη παιδεία. Είναι γεγονός
ιμφισβήτητο, ότι οί ύπάρχουσες ’Ανώτατες Σχολές δέν
ιρκούν στις εκπαιδευτικές άνάγκες τής χώρας. Χιλ,ιάδες
ίφοιτοι Λυκείου μένουν έκτος Πανεπιστημίου καί είτε
ταφεύγουν στήν παραπαιδεία τών φροντιστηρίων είτε
χβάνουν τήν άγουσα σέ χώρες τοϋ εξωτερικού, μέ άμφίη τήν ποιότητα τής μόρφωσης πού άποκτοϋν εκεί. Σέ άμερες τις περιπτώσεις ή ζημιά πού ΰφίσταται ή ελληνική
υνομία είναι άνυπολόγιστη (παρασιτική διαβίωση δεκάχιλιάδων άποφοίτων πού προετοιμάζονται σάν «ύπο>ιοι» φοιτητές γιά τις εισαγωγικές έξετάσεις τοΰ Πανετημίου καί διαφυγή τεράτσιου συναλλάγματος στο έξωκό).
ιέ τήν παρούσα πρόταση Νόμου προβλέπεται ή άμεση ίτη «Πανεπιστημίου τοΰ Αιγαίου» καί κατ’ αύτόν τον
το βρίσκουν στέγη καί θαλπωρή περισσότεροι άπό χίλιοι
αχόντες στις εισαγωγικές έξετάσεις, πού έχουν διεξατόν περασμένο Αύγουστου. Έκτος αύτοΰ, χρησιμοποιχι τά ικανά στελέχη άπότόΕ.Δ.Π. τών ’Ανώτατων Έκευτικών 'Ιδρυμάτων πού υπηρετούν σήμερα καί πού τρέ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Περί ιδρύσεως καί λειτουργίας Πανεπιστημίου τοϋ Αιγαίου.
"Αρθρο 1.
1. 'Ιδρύεται ’Ανώτατο Εκπαιδευτικό "Ιδρυμα μέ τίτλο
«Πανεπιστήμιο τοϋ Αιγαίου».
2. Τό «Πανεπιστήμιο τοϋ Αιγαίου» είναι αύτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. καί λειτουργεί σύμφωνα μέ τις διατάξεις
τοϋ Συντάγματος καί τήν ΐχσχύουσα νομοθεσία. Σ’ αύτό
προσαρτάτχι καί τό «Κέντρο Μεσογειακών καί ’Αραβικών
Σπουδών», άποσπώμενο άπό τήν Πάντειο Άνωτάτη Σχολή
Πολιτικών Επιστημών (Π.Δ. 397/1976).
3. "Εδρα τοΰ «Πανεπιστημίου τοϋ Αιγαίου» ορίζεται ή
πρωτεύουσα τής νήσου Ρόδου.
4. Τό «Πανεπιστήμιο τοϋ Αιγαίου» περιλαμβάνει τις άκόλουθες σχολές :
Α. Σχολή Οικονομικών Επιστημών στή Ρόδο. Ή Σχολή
διαθέτει τρία τουλάχιστον τμήματα :
α) ’Ιδιωτικής καί Δημοσίας Οικονομικής
β) Διοικήσεως Επιχειρήσεων
γ) Τουριστικής Οικονομίας
Β. ’Ιατρική Σχολή στήν Κώ. Στή Σχολή αυτή υπάγονται
καί τμήματα Φυσιοθεραπείας καί Νοσηλευτικής.
Γ. 'Ιερά Θεολογική Σχολή στήν Πάτμο. 'Η Σχολή αυτή
θεωρείται συνέχεια τής 'Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης.
Δ. Σχολή Μαθηματικών καί Έφηρμοσμένης Φυσικής στή
Σάμο. 'Η Σχολή αυτή διαθέτει τουλάχιστο τέσσερα τμή
ματα :
α) Μαθηματικών
β) Ζωολογίας καί ’Ιχθυολογίας

