
Στην πρόταση Νόμου «γιά την ίδρυση Πανεπιστημίου στήν 
Κέρχχχρα».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Η Ίόνιος Ακαδημία τό πρώτο 'Ελληνικό Π χ. επιστήμ'.ο 
δα/,ύθη/.ε ευθύς μετά τήν Ένωση τής ΕρτσνήσΗΟ (18041 
• έ τή αν,τέρα II ατσίδα. Διαλύθηκε δέ τό Ιστορικό αύτό "Ι
δρυμα. χωρίς νά δημοσιευθεί καν το διάταγμα τής κατάρ
γησής ■-■'·

Σαν/νά -/.at αθόρυβα. χωρίς 5:ί2μ.αρ-·ρϊες καί ταράτονα 
έκλεισε τις πύλες της ή Ιόντος Άκαδη-χία ύστερα άπό σα
ράντα χρόν:α ζωής, άφοϋ κράτησε ψηλά τήν ιδέα τή; επιστή
μης καί τού Ελληνισμού. Ή κατάργηση αυτή αποτελεί μιά 
ατό τις όθιστες θυσίες του σε πλήρη έξαρση ίοαν τιε] -/.Λ 
αφοσίωσης προσφερ® ό Φ'.λότατρ'.ς Έφτανησια,'ός Λαός στό 
£ώμό τής Εθνικής ιδέας, χάριν τής Ένωσής του μέ τή 
μητέρα Ελλάδα. Είναι λαός, ό ότείος έπδίωξε με κάθε δύ- 
νααη τήν Ένωσή του καί είχε τλήρη συνείδηση τών Ουσιών 
καί ζημιών στις ότοίες θά ΰποβαλόνταν για τήν επίτευξη 
ο;ΰ ιερού τχοτού τής 'Εθνικής άποκατά-τασης.

Λεν δ· χ.υήθηκε όμως τοτέ ότι ήτα-; δυνατό; νά καταργη- 
' εϊ τό Π χνεπιστήμιό του. άφοΰ τόσα προσφερε στή.; πνευμπ; 
τιχή άνάτλαση τών Νεοελλήνων καί άφού μπορούσε καί μτο- 
σεί νά προσφέρει άκόμα τερισσότερα. Ό Επτανησιακός Λαός 
"εϊ άκόμα με τήτ; ελπίδα ότι μτορεί καί πάλε νά γρτ.ΊΊ '.ποιη
θεί σάν κέντρο ανώτερης Παιδείας, ή Έφ-ά-ησος. :ό ςμή- 
<·α αύτό τής Ελληνικής Π ατρ'ίας στό ότοίο διτσώ-οντα: 
ακόυα άσβεστες ο! ά-;αμνήσεις μιας τνευματικώτερης ζωής.

Στις δύσκολες στιγμές του τερνάει σήμερα ή Πατρίδα πι
στού χμε ότι τό Κράτος εχει. όχι μόνο γιά λόχους ηθικής, 
υποχρέωση. νά ιδρύσει ’Ανώτατο Έκταιδευτικό "Ιδρυμα σ.τήν 
Κέρκυρα, άλλά καί γιά τους ταρακάτω λόγους, τού νά επι
τρέψουν καί τάλι νά δοθεί μ'.ά ά-;ώτερη παιδεία σ’ "Ελληνες 
καί ξένους σ-οιτηττές ά-;τάξια τοϋ 'Ελληνικού Πολιτισμού 
καί τών σημερινών αναγκών.

α) Ή γεωγραφική θέση τής Κέρκυρας μέ τήν τυκνή 
άεροτοσική καί άταοστλοϊκή συγκοινωνία έξυτηρετεί όχι μόνο 
του; "Ελληνες άλλά καί του; Ευρωπαίου; σο'.τκ.τέ;. του θά

τμήμα.
3) Τό Φρούριο ττς Κέρκυρας τού δ·αθέτε· σήμερα 12.000 

τ.μ. στεγαστικοός χώρους μτορεί κάλλιστα νά στεγάσει, μέσα 
σέ ένα τερ ιό άλλον γαλή,ντς. ΐδχ;·κό γιά μελέτη καί πεσισυλ- 
λογή. τόσο τί; αίθουσες- δ:δασ-/.αλ;σ; όσο κ.α’ τ*ύς διδάσκον
τες καί τους διδασκόμενους, μέ άπήμχ;τ:ς δστάνες.

"1 Ή έτονή τού ζοΰμε επιβάλλει τή·; τλή:η στελένωση 
τών Σχολείων μας μέ καθηγητές ξένων γλωσών. Ο! δημό
σιες ύτηρεσίες καί οί ιδιωτικές επιχειρήσεις. χρειάζεται νά 
έπχ;δρωθοΰν μέ γλωσσομαθείς ύταλλήλους. Γι’ χύτό ή Κέρ- 
κυοα. του τήν επισκέπτονται 700.000 ξένοι κάθε χρόνο απο
τελεί γιά τους φοιτητές τών ξένων γλωσσών τον τιό κατάλ
ληλο χώρο καί γιά τραχτική εξάσκηση.

δ) Λόγοι οικονομικοί -υνηγ-οσοΰν γιά την ίδρυση καί λει
τουργία Π χ;5τ:στημίου στην Κέρκυρα. Θά λιγοστέψουν αι
σθητά άν δέν τάψουν. οί χιλιάδες τών νέων μας νά κατα
φεύγουν στά Πανετιστήμια άλλων χωρών γιά τροττυχιακές 
σπουδές μ’ άποτέλεχχα τήν απώλεια τού πολύτιμου συναλ
λάγματος, στήν οικονομική αφαίμαξη τών γονιών τους καί 
όχι στάνια νά έτ-.στρέφουν χωρίς ττυχία καί νά αποτελούν 
κοινωνικά ναυάγια.

ε) Μέ τήν ίδρυση τοϋ Π χ;ετ:στημίου στήν Κέρκυρα θά 
συνεχιστεί ή τολιτικ.ή ταράδοση σου τόπου. θά τονιστεί ή 
τνευματική ανάπτυξη του απειλείται άτό τήν τουριστική, θά 
χάψουν τά πολύτι-χα άοχαία νά κ.αταστρέφοντα: ά;ό τά σκου- 
λίκια καί τή μούχλα καί οί φοιτητές μας παράλληλα μέ 
τις γνώσεις θά αφομοιώνουν καί ζωντχ;ά πολιτιστικά στοι- 
χεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στ) Τέλος επειδή δίκ.αιο. προαιώνιο, ιερό καί αδιάπτωτο 
αίτημα τοϋ Έφτχ/ησιακοό Λαού είναι ή άν αβίωτη τής Ίο- 
νίου Ακαδημίας, προτείνεται ή ίδρυση Π ανεπιατημίου στήν 
Κέρκυρα πού πρός τό παρόν θά λειτουργήσει μέ δύο τουλά
χιστον Σχολές υε τά αντίστοιχα τμήματά τους δηλαδή 1) 
τή Σχολή Ευρωπαϊκών γλωσσών, λογοτεχνίας καί πολιτι
σμού καί 2) μέ τή Σχολή Αρχιτεκτονικής καί Καλών Τε
χνών. σύμφωνα μέ την κατωτέρω Πρόταση Νόμου.

’Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1980 

Οί Προτείνοντες Βουλευτές

Σπΰρος Ράλλης, Απόστολος Κακλαμάνης, Σπόρος Πλασκ.ο- 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Γιά τήν ίδρυση Πανεπιστημίου στήν Κέρκυρα.

Άρθρο 1.

L Ιδρύεται στήν_Κέρκυρα Ανώτατο. Εκπαιδευτικό Ιδρυ
μα μέ τίτλο «Ίόνιο Πανεπιστήμιο».

2. Τό ιδρυόμενο Πανεπιστήμιο λειτουργεί σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 10. παρ. 5 τού Συντάγματος, μέ πλήρη αυτοδιοίκηση, 
κάτω άπό τήν έποπτεία τού Κράτους, που άσκείται άπό τον 
Υπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

3. Σ-.ο ιδρυόμενο Πχ;επιστήμ:ο προσαρτάται τό Κέντρο 
Μετάφρασης καί Διερμηνείας (ΚΕΜΕΔ) πού λειτουργοί στήν 
Κέρκυρα καί τό υπό ίδρυση στήν Κέρκυρα 'Ελληνικό Κέντρο 
Ευρωπαϊκής ’Επιμόρφωσης (ΕΚΕΕ). Μέ Προεδρικό Διάτα
γμα. πού θά έκδοθεί έπειτα άπό πρόταση τού Τπουργοΰ Ε
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων θά καθοριστεί ή διαδι
κασία τής προσάρτησης, οί μεταβολές στή διάσθοωση τών 
προσαρτωμένων ιδρυμάτων, ή τυχόν κατάργηση ή σύσταση θέ- 
σεως κ.άθε κατηγορίας Προσωπικού τους, τά οσγανα καί ή 
διαδικασία επιλογής του καί κάθε άλλη λεπτομέρεια γιά τήν 
ομαλή λειτουργία τους στά πλαίσια τού Ίονίου Πανεπ-.στη-

r
l-V.CJ.

4. Τό Ίόνιο Πχ;επ:στήμιο άποτελείται άπό τις ακόλου
θες Σχολές:

Α' Σχολή Ευρωπαϊκών Γλωσσών. Φιλολογίας καί Πολιτι
σμού, που διαθέτει τά ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα 'Ελληνικής Γλώσσας. Φιλολογίας καί Πολι
τισμού.

ί) Τμήμα ’Αγγλικής Γλώσσας. Φιλολογίας και Πολι
τισμού.

γ) Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτι
σμού.

δ) Τμήμα Γερμσ;ικής Γλώσσας. Φιλολογίας και Πολι
τισμού.

ε) Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας, Φιλολογίας καί Πολιτι
σμού.

στ) 'Τιχήσ.α Ίσπχ;ικής Γλώσσας, Φιλολογία; και Πολι
τισμού.

ζ) Τ'.'ή-χα Βαλκχ;:κών Γλωσσών, Φιλολογιών και ΓΓολι- 
τισχού το,ν Βαλκχ;:κών Λαών.

Β' Σχολή ’Αρχιτεκτονικής καί Καλών Τεχνών, πού δια
θέτει :ά ακόλουθα Τμήματα:

‘ α) Τ-χήμα ’Αρχιτεκτονικής,
6) Τχήμα Μουσικής, 
γ) Τ-χήμα Ζωγραφικής, 
δ) Τν.ήιχα Γλυπτικής, 
ε) Τυήμα Θεάτρου, 

στ) Τ·.'.ή·χα Κινηματογράφου, 
ζ) Τυήμα Τηλεόρασης.
5. Ή φοίτηση στις πιο πάνω Σχολές είναι τετραετής τό 

Αο έτος σπουδών θά λειτουργήσει άπό τό ’Ακαδημαϊκό έτος


