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«Ανοιχτή συζήτηση» για τα πιο επίµαχα σηµεία των «αρχών» του νόµου – πλαισίου των Α.Ε.Ι. που
ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ κ. ∆. ΡΟΚΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Β.
ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
• ∆εν θα είναι η «Ακαδηµία Επιστηµών» υπερπανεπιστηµιακό και κοµµατικοποιηµένο όργανο;
• Γιατί διαχωρίζεται η Ακαδηµία από το «Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας»;
• Θα συµµετέχουν οι φοιτητές – και πως – στην εκλογή καθηγητών;
• Γιατί θεσµοθετείται και «προαγωγή» καθηγητών;
• Γιατί θα είναι το «Τµήµα» και όχι ο «Τοµέας» η βασική µονάδα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων;
Όχι µόνο είχε δεσµευθεί προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις πρώτες µέρες που ανέλαβε την
εξουσία, η Κυβέρνηση διακήρυξε την πρόθεση της να προχωρήσει τάχιστα στις ριζικές εκείνες αλλαγές
στην ανώτατη εκπαίδευση, που εντονότατα και ακατάπαυστα ζητούνται και συζητούνται από το 1974
µέχρι σήµερα. Έτσι, όλοι περίµεναν ότι ο νόµος – πλαίσιο που θα κατάρτιζε η Κυβέρνηση θα πρόβλεπε
όσα η ΕΦΕΕ, το Ε∆Π και ένα µέρος των καθηγητών ζητούσαν επίµονα να γίνουν στα Α.Ε.Ι..
Οι «βασικές αρχές» του νόµου – πλαισίου, όµως τις οποίες η Κυβέρνηση εξήγγειλε την περασµένη
βδοµάδα, παρά την ασάφεια τους, φανερώνουν αναµφίβολα ότι περιλαµβάνουν «νέες ιδέες», που από
πουθενά δεν είχαν τεθεί ως προτάσεις στο παρελθόν, καθώς και τέτοιες ρυθµίσεις σε πολυσυζητηµένα
θέµατα, που επίσης αιφνιδίασαν.
Στην αναµενόµενη, λοιπόν, αντίδραση των καθηγητικών κύκλων – η οποία εκδηλώθηκε πάντα στο
πρόσφατο παρελθόν όταν γινόταν προσπάθεια για αλλαγές στα Α.Ε.Ι. – προστίθεται τώρα ο έντονος
προβληµατισµός όλων των ενδιαφεροµένων πλευρών για τα νέα «σχήµατα» που προτείνει η
Κυβέρνηση και από παντού άρχισε µια προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου και του τελικού στόχου
αυτών των «σχηµάτων» και αυτών των ρυθµίσεων.
«Που πάει η Κυβέρνηση µε αυτές τις επιλογές της στην ανώτατη εκπαίδευση»; Αυτό το ερώτηµα
πλανάται έντονα τις µέρες αυτές σε όλες ανεξαίρετα τις παρατάξεις, οι οποίες µελετούν εντατικά τις
«αρχές» και τις πρόσθετες πληροφορίες που τους παρέχει το υπουργείο Παιδείας, για να σχηµατίσουν
ασφαλή γνώµη. Εντωµεταξύ, διαπιστώθηκε ήδη και η κατηγορία πως επιχειρεί η Κυβέρνηση
κοµµατικοποίηση της ανώτατης εκπαιδεύσεως. Άρχισαν και µερικές «µαχητικότερες» αντιδράσεις από
επιµέρους φορείς.
Στην προσπάθεια όλων για καλύτερη ενηµέρωση επί των «αρχών» του νόµου – πλαισίου και των
προθέσεων της Κυβερνήσεως στο θέµα – ενηµέρωση που όπως και να ΄χει το πράγµα, δεν θα
συντελεστεί πλήρως παρά µε τη δηµοσίευση του σχετικού νοµοσχεδίου – έρχεται αρωγός και η «Μ»,
δηµοσιεύοντας αυτή τη συνέντευξη µε τον κ. ∆. Ρόκο, γεν. γραµµατέα του υπουργείου Παιδείας, που
µαζί µε τον υφυπουργό κ. Γ. Λιάνη έχουν την ευθύνη στον τοµέα της ανώτατης εκπαιδεύσεως.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Kύριε Ρόκο, όλες σχεδόν οι προτάσεις από το 1974 ως σήµερα και όλα τα σχέδια
νόµου – πλαισίου για τα Α.Ε.Ι. που είχαν καταρτιστεί, πρόβλεπαν την ίδρυση ενός «Συµβουλίου
Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως» (ΣΑΕ), το οποίο θα αποτελούσε και το συµβουλευτικό όργανο της
κυβερνήσεως για τη χάραξη της πολιτικής στον τοµέα της ανωτάτης εκπαιδεύσεως, και στο οποίο
θα συµµετείχαν εκπρόσωποι κοµµάτων, Α.Ε.Ι. και άλλων κοινωνικών φορέων. Τώρα, εσείς
παρουσιάζετε δύο τέτοια όργανα που προέρχονται, θάλεγε κανείς, από τον διαχωρισµό του ΣΑΕ:
την «Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστηµών» (ΕΑΓΕ) και το «Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης
Παιδείας» (ΕΣΑΠ), στο οποίο και µόνο µετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων φορέων. Ποιοι λόγοι
επέβαλαν αυτό το διαχωρισµό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ανάγκη να διαµορφωθεί η διαδικασία της κρατικής εποπτείας µε το σωστότερο
και αξιοπιστότερο τρόπο επιβάλλει το διαχωρισµό δύο κυρίων καθηκόντων του κράτους: α) Τον
ακαδηµαϊκό έλεγχο των Α.Ε.Ι. δεν νοµιµοποιείται να συµµετάσχουν οι φορείς εκείνοι που δεν είναι
σε θέση να πάρουν µέρος σε αυτές τις διαδικασίες, να είναι σωστά πληροφορηµένοι και να έχουν
την υποδοµή για να µπορούν να ασκήσουν αυτόν τον ακαδηµαϊκό έλεγχο. Τον κοινωνικό έλεγχο
πάντως, όµως, και έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες και καθήκον να τον κάνουν, όλοι οι
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κοινωνικοί φορείς, οι δάσκαλοι και οι φοιτητές, τα κόµµατα και η κυβέρνηση. Γι’ αυτό λοιπόν, αυτή
τη στιγµή δεν παίρνουµε µερικές αρµοδιότητες από το παλαιό ΣΑΕ ή το ΕΣΑΠ που λέµε σήµερα,
να τις πάµε στην Ακαδηµία, αλλά απλώς δίνουµε κάποιες αρµοδιότητες στην Ακαδηµία έξω από τις
αρµοδιότητες του ΕΣΑΠ, και οι οποίες µπορούν να αναλυθούν πολύ εύκολα, µε ένα απλό
παράδειγµα: Αυτή τη στιγµή, όπως έχουν τα πράγµατα, η διδασκαλία της βιολογίας στο
Πανεπιστήµιο της Αθήνας, µπορεί να φθάνει σε ένα άλφα σηµείο στη διείσδυση και την ανάλυση
ορισµένων θεµάτων και η βιολογία στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης να φθάνει στο µισό ή στο
διπλάσιο. Και οι δυο βιολογίες, όµως, θα δίνουν ένα ισότιµο πτυχίο, ενώ είναι απολύτως ανισότιµοι
δυο πτυχιούχοι των δυο αυτών ελληνικών Πανεπιστηµίων. Ποιο όργανο θα µπορούσε µε
ακαδηµαϊκά κριτήρια να συντονίσει τη διαδικασία εξισορρόπησης, ισοτιµίας των δυο αυτών
διπλωµάτων; Παρά µόνον ένα σαν την Ακαδηµία; Ποιο όργανο θα µπορούσε να αξιοποιήσει
ολόκληρο το ελληνικό επιστηµονικό δυναµικό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό; Παρά µόνον ένα όργανο που µε ακαδηµαϊκά κριτήρια θα βάλει κάποιες προδιαγραφές
και θα λεει: «Θέλουµε αυτούς τους επιστήµονες, σ’ αυτούς τους τοµείς ανάπτυξης». Από πού θα
παίρνει τα στοιχεία αυτά; Από το εθνικό δηµοκρατικό πρόγραµµα ανάπτυξης που βρίσκεται στη
διαδικασία της επεξεργασίας του και της θεσµοθέτησης του. Άρα, λοιπόν θα µπορεί η Ακαδηµία να
επεξεργάζεται σε ακαδηµαϊκό επίπεδο τις κύριες πολιτικές αποφάσεις που θα παίρνει το ΕΣΑΠ.
Και θα φέρω άλλο ένα παράδειγµα: Το ΕΣΑΠ θα µπορεί να αποφασίζει αν χρειάζεται ένα
καινούργιο Α.Ε.Ι., πράγµα που δεν θα το αποφασίζει η Ακαδηµία. Θα ήταν λάθος να το αποφασίζει
η Ακαδηµία, διότι στερείται κοινωνικής εµπειρίας και κοινωνικών δεδοµένων, έχει µόνον
ακαδηµαϊκά κριτήρια, ενώ αντίθετα η παραγωγή, οι ανάγκες της χώρας, οι ανάγκες του
δηµοκρατικού προγράµµατος είναι καλά γνωστές στους κοινωνικούς φορείς, στα κόµµατα, στην
κυβέρνηση, που παίρνουν µέρος στο ΕΣΑΠ µε εκπροσώπους τους, στους δασκάλους και τους
φοιτητές. Αυτοί, λοιπόν, θα αποφασίσουν και θα πουν, ναι πραγµατικά εκεί γίνεται ένα καινούριο
Α.Ε.Ι.. Τις προδιαγραφές της ακαδηµαϊκής συγκρότησης αυτού του Α.Ε.Ι. ποιο όργανο πρέπει να τις
κάνει;
Θα τις καθορίζει η Ακαδηµία, που θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται από τους πιο
έγκυρους και αρµόδιους ανθρώπους; Αυτή θα επεξεργαστεί ενιαία κριτήρια για οποιοδήποτε
καινούριο Πανεπιστήµιο. Είναι υπηρέτης η Ακαδηµία του ΕΣΑΠ, στο οποίο ΕΣΑΠ θα υπάρχει
πραγµατικά ο κοινωνικός έλεγχος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτό το παράδειγµα που αναφέρατε ως προς το έργο του ΕΣΑΠ είναι µάλλον
προγραµµατισµός και όχι «κοινωνικός έλεγχος» της ανώτατης παιδείας, όπως αναφέρεται στις
«αρχές». Πως θα γίνεται αυτός ο έλεγχος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΕΣΑΠ δεν θα «ελέγχει». Ο κοινωνικός έλεγχος θα ασκείται στο ΕΣΑΠ, λ.χ. µε
την κατανοµή των πιστώσεων στα διάφορα Α.Ε.Ι. για την έρευνα κλπ., µε κριτήρια εθνικά, τις
ανάγκες της χώρας. ∆εν είναι δυνατό να ξοδεύονται τεράστια ποσά για έρευνα σε ένα τοµέα που
είναι έξω από αυτές τις ανάγκες, τις οποίες και θα καθορίζουν από κοινού στο ΕΣΑΠ όλοι οι
κοινωνικοί φορείς. Αν κάποιος θέλει να ερευνήσει σε άλλες περιοχές είναι ελεύθερος να το κάνει,
όχι όµως σε βάρος των χρηµάτων του ελληνικού λαού. Με τον κοινωνικό έλεγχο, εξάλλου, θα
εκλείψουν και φαινόµενα όπως αυτό: σε κάποιο εργαστήριο του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ανατέθηκε η
αρχιτεκτονική µελέτη σε ελεύθερο επαγγελµατία αντί 15 εκατ. δραχµών, ενώ υπάρχει το Γραφείο
της Πολυτεχνειούπολης που διαθέτει 60 µηχανικούς και άλλους εργαζοµένους που κάνουν µελέτες,
επίβλεψη κατασκευών κλπ. Γιατί; Γιατί στο όνοµα της αυτοτέλειας, όπως λένε σήµερα την
αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., δεν µπόρεσε κανείς να το ελέγξει αυτό. Στο ΕΣΑΠ οι κοινωνικοί φορείς
και όλα µαζί τα κόµµατα θα περιφρουρήσουν τον κοινωνικό έλεγχο της παιδείας.

Είναι η «Ακαδηµία» υπερόργανο;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκείνο που κυρίως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αφορά την Ακαδηµία, την
ΕΑΓΕ. Υποστηρίζεται από πολλές πλευρές ότι, πρώτο, δηµιουργείται ένα υπερπανεπιστηµιακό
όργανο που φαλκιδεύει την αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι. και δεύτερο, ότι ο τρόπος µε τον οποίο θα
στελεχωθεί το όργανο αυτό δίνει στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να το ελέγχει – δηλ.
κοµµατικοποιείται ένας καίριος τοµέας της δηµόσιας ζωής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι πολύ σηµαντική η ερώτηση αυτή και σας ευχαριστώ που µου δίνετε την
ευκαιρία να ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα.
Πρώτα - πρώτα η Ακαδηµία αυτή δεν είναι «υπερόργανο», γιατί αποτελείται από άµισθα πρόσωπα.
Είναι επιφορτισµένη µε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό χρέος - την άσκηση αυτής της εποπτείας. Πως λ.χ.
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γίνονται πραγµατογνωµοσύνες από αρεοπαγίτες, χωρίς να πληρώνονται ιδιαίτερα, χάρη του
δηµοσίου συµφέροντος. Εκπληρώνουν τα πρόσωπα αυτά το χρέος τους και προς αυτή την
κατεύθυνση. ∆εύτερο, δεν έχει καµιά απολύτως αποφασιστική αρµοδιότητα. Θα αποτελεί ό,τι
καλύτερο έχει να δείξει η Ελλάδα στον τοµέα της ανώτατης παιδείας και αυτό το όργανο θα θέλαµε
να αποτελέσει την αρχή εξυγίανσης του σώµατος των πανεπιστηµιακών δασκάλων…..
ΕΡΩΤΗΣΗ: Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι αποφασιστικές οι αρµοδιότητες της Ακαδηµίας, όταν:
α) καθορίζει την τριµελή εισηγητική επιτροπή για την εκλογή οποιουδήποτε καθηγητή, β)
επικυρώνει ή αναπέµπει στο αρµόδιο τµήµα την απόφαση του για την εκλογή ενός καθηγητή, αν
αυτή δεν έγινε µε πλειοψηφία 2/3 και γ) όταν ελέγχει τη στάθµη των µαθηµάτων σε εθνική κλίµακα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τη στάθµη των µαθηµάτων οι αρµοδιότητες της Ακαδηµίας είναι καθαρά
συµβουλευτικές, δεν είναι αποφασιστικές. Όταν λέµε ότι η στάθµη του µαθήµατος της βιολογίας
είναι πάρα πολύ ψηλή στο α΄ Πανεπιστήµιο και χαµηλή στο β΄, η Ακαδηµία συµβουλευτικά θα
παρέµβει και προς τις δυο µεριές και θα πει ότι το δίπλωµα της βιολογίας απαιτεί αυτές και αυτές τις
βασικές γνώσεις και από κει και πέρα είναι περιττή η επιβάρυνση των φοιτητών και κάθε τι από κει
και κάτω είναι υποβάθµιση του πτυχίου. Τα Α.Ε.Ι. θα έχουν µέσα απ’ τις διαδικασίες τους τον κύριο
λόγο να πουν «πραγµατικά, ναι, εδώ συµβαίνει αυτό το θέµα». Και γιατί χρειάζεται αυτό; Γιατί δεν
είναι υποχρεωµένο το Πανεπιστήµιο της Αθήνας να ξέρει τι ακριβώς διδάσκει το Πανεπιστήµιο της
Θεσσαλονίκης, για να βρίσκεται σε µια προσπάθεια συνεχούς ισοτιµίας.
Τώρα στην εκλογή καθηγητών. Εδώ δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ασκεί ένα επίσης
συµβουλευτικό ρόλο, προκειµένου να µην υπάρχουν κλίκες – γενικότερες πολιτικές κλίκες που
ξέρουµε ότι υπάρχουν σήµερα στις εκλογές καθηγητών. Η Ακαδηµία, προκειµένου να αξιοποιηθούν
όλοι οι ειδικοί από όλη την Ελλάδα, ζητάει από τα Α.Ε.Ι. να της υποδείξουν τους ειδικούς στον
τοµέα όταν πρόκειται να γίνει κάποια εκλογή. Και από αυτούς συγκροτεί την τριµελή εισηγητική
επιτροπή, από τους πιο κοντινούς στο γνωστικό αντικείµενο, έτσι που…
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η οποία όµως τριµελή επιτροπή οριζόταν µέχρι τώρα από την ίδια τη Σχολή. ∆ηλαδή
µεταβιβάζεται στην Ακαδηµία µια ουσιαστική αρµοδιότητα. ∆εν βλέπω γιατί θα πρέπει αυτό να το
αρνηθούµε, αντί να το οµολογήσουµε ευθέως όταν γενικότερα επικρατεί η αντίληψη πως πράγµατι
κάποιο πρόβληµα υπάρχει στις εκλογές καθηγητών όπως γίνονται µέχρι σήµερα….
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιµένω ότι οι αρµοδιότητες δεν θα είναι αποφασιστικές. Ουσιαστικές ναι. Όπως θα
είναι και οι αρµοδιότητες καθενός οργάνου που θα συµβάλλει στην αναδόµηση και αναβάθµιση της
παιδείας µας.
Μ’ αυτήν την έννοια, δεν έχουµε αντίρρηση ότι, ναι, είναι ουσιαστική βοήθεια στο έργο της
εκλογής καθηγητών, γιατί µέχρι σήµερα µπορούσαν να αναπτύσσονται κάποιες συµµαχίες µέσα στα
στενά πλαίσια µιας σχολής που δεν επέτρεπαν πάντοτε ν’ ακουστεί µια ευρύτερη άποψη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτή η βοήθεια που προσφέρει η ΕΑΓΕ, όµως γίνεται αποφασιστική ενέργεια, όταν ο
εκλεγµένος δεν έχει συγκεντρώσει τα 2/3 των εκλεκτόρων, οπότε η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να
επικυρώσει αυτή την εκλογή ή να την παραπέµψει στο Τµήµα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί δεν θέτετε εδώ το ερώτηµα µε άλλον τρόπο; Γιατί ναι µεν έχει βαρύνουσα
σηµασία αυτή η αρµοδιότητα που δίνεται στην Ακαδηµία, αλλά δεν την αφαιρούµε από τα Α.Ε.Ι..
Την αφαιρούµε από τον υπουργό Παιδείας, από την κυβέρνηση δηλαδή. Εκχωρείται δηλαδή στην
Ακαδηµία ένα αποκλειστικό δικαίωµα µέχρι σήµερα, της κυβέρνησης. Κι αυτό είναι ένα ακόµη
βήµα υπέρ της αυτοδιοίκησης της ανώτατης παιδείας στο σύνολό της, αφού η Ακαδηµία
αποτελείται από καθηγητές των Α.Ε.Ι. που θα έχουν προκύψει µε τις πιο ανοιχτές, δηµόσιες και
καταξιωµένες δηµοκρατικές διαδικασίες.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω όµως ακόµη µια απορία, κ. Ρόκο. Εφ’ όσον η αναδόµηση του πανεπιστηµίου θα
επιτρέψει τη δηµοκρατική λειτουργία του και τη συµµετοχή όλων των φορέων του στη διοίκηση
(φοιτητών, Ε∆Π κλπ.), γιατί κρίνεται αναγκαίο να φύγει η εκλογή καθηγητή, έστω και κατά το
ελάχιστο, έξω από το αρµόδιο Τµήµα ή τη Σχολή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέλω να είµαι σαφής. Η διαδικασία εκλογής καθηγητή παραµένει κυρίαρχο
δικαίωµα του αρµόδιου Τµήµατος κάθε Α.Ε.Ι.. Η Ακαδηµία σέβεται πάντα το κριτήριο των 2/3 και
επικυρώνει την εκλογή που έκαναν οι καθηγητές του Τµήµατος, ακόµη κι αν οι φοιτητές έχουν
αποφανθεί αρνητικά για τις διδακτικές ικανότητες του επιλεγέντος. Όταν όµως δεν υπάρχει ούτε η
πλειοψηφία των 2/3, των εκλεκτόρων καθηγητών ούτε η θετική γνώµη των φοιτητών, τότε
προκύπτει κάποιο σοβαρό πρόβληµα - ενδεχοµένως έχουν αγνοηθεί αντικειµενικά κριτήρια – οπότε
η Ακαδηµία µπορεί να αναπέµψει το θέµα στο Τµήµα, ώστε µέσα από τις διαδικασίες του να δοθεί η
λύση σ’ αυτό.
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Επιχειρείται κοµµατικοποίηση;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ας έρθουµε τώρα στο θέµα της κοµµατικοποίησης της Ακαδηµίας, που σας
κατηγορούν ότι επιχειρείτε. ∆εν θα µπορούσε να σχηµατισθεί ο αρχικός πυρήνας της Ακαδηµίας µε
κάποιο άλλο τρόπο και όχι µε διορισµό των 20 πρώτων µελών της από την κυβέρνηση; Λ.χ. γιατί να
µην εκλέξει η γενική συνέλευση καθενός Α.Ε.Ι. ένας ή δύο εκπροσώπους, ώστε να σχηµατιστεί
αυτός ο πρώτος πυρήνας της Ακαδηµίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νοµίζω ότι σ’ αυτό το σηµείο είµαστε πολύ σαφείς και θα διακινδύνευα να πω ότι
όποια παρανόηση γίνεται, γίνεται ηθεληµένα. Πρώτα – πρώτα, έτσι γινόταν πάντα: Όταν ιδρύεται
ένα νέο Α.Ε.Ι., η κυβέρνηση παίρνει την πολιτική ευθύνη και ορίζει τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. Έτσι
έκανε και η «Ν. ∆ηµοκρατία» όταν όρισε τις ∆ιοικούσες Επιτροπές του Πανεπιστηµίου και του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάλεσε όλα τα Α.Ε.Ι. και υπέβαλαν ένα κατάλογο υποψηφίων και επέλεξε,
µε την πολιτική ευθύνη που είχε απέναντι στο λαό, για να συγκροτήσει αυτές τις ∆.Ε. Εµείς εδώ δεν
κάνουµε αυτό ακριβώς το πράγµα. Λέµε ότι θα αποφασίσει το Υπουργικό Συµβούλιο όταν πάρει τις
προτάσεις όλων των Α.Ε.Ι. (τα ειδικά όργανα στα οποία θα συµµετέχουν όλοι τους οι φορείς) και
όλων των αρµόδιων κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων. Και εφ’ όσον από τις προτάσεις αυτές
υπάρξει µια ευρύτερη συναίνεση για µερικά πρόσωπα – τα οποία πραγµατικά θα είναι διαµάντια
στο χώρο της ανώτατης παιδείας – αυτά θα επικυρώσει το Υπουργικό Συµβούλιο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: ∆ηλαδή θα επιλεγούν πρόσωπα που έχουν προταθεί από περισσότερους τους ενός
φορείς; Για τα οποία θα υπάρχει κάποια διασταύρωση προτάσεων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σαφώς. Και θα ήταν ευκταίο όλοι οι κοινωνικοί φορείς να καταλήξουν σε 15-20
άτοµα γενικής αποδοχής, ώστε το Υπουργικό Συµβούλιο να επικυρώσει τίµια και καθαρά αυτή τη
συνολική, εθνική, βούληση. Θα µπορούσε, ίσως, κανείς να πει «µα, αυτοί όλοι οι φορείς βρίσκονται
στα χέρια µιας παράταξης». ∆εν είναι όµως, έτσι. Κάποιος ιατρικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης,
λ.χ., αν διάβασα καλά πρόσφατα στις εφηµερίδες, είχε πέντε εκπροσώπους της «Ν.∆.». Άρα, λοιπόν,
µέσα από τις δικές τους διαδικασίες θα βρουν τον τρόπο να εκφράσουν και αυτοί την άποψη τους –
γιατί όµως; Όχι για το κοµµατικό µέλος της «Ν.∆.», αλλά για τον καθ’ όλα άξιο πανεπιστηµιακό
δάσκαλο, ο οποίος ενδεχοµένως τυχαίνει να είναι κοντά τους ιδεολογικά. Αν υπάρξει περίσσεια
ευθύνης στους κοινωνικούς φορείς, θα δοθεί η ευκαιρία να εξυγιανθεί το σώµα των καθηγητών, που
δεν θα δυσκολευτώ να ξαναπώ, όσο κι αν κατηγορούµαστε γι’ αυτό, ότι δεν είναι αγγελικό, ούτε και
το άριστο υλικό.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα έλεγα ότι η κριτική που γίνεται σ’ αυτόν τον τοµέα, ότι «επιχειρείται
κοµµατικοποίηση», έχει εις βάρος της πρώτον το δεδοµένο ότι κάπως έτσι ξεκινάει πάντα – µε µια
επιλογή – ένας νέος θεσµός, και δεύτερον ότι εµείς την επιλογή αυτή δεν την κάναµε µε απόφαση
του υπουργού, όπως έκανε η «Νέα ∆ηµοκρατία», αλλά θέλουµε να στηριχτούµε στις προτάσεις
όλου του κοινωνικού φάσµατος.
∆είγµα γραφής, εξάλλου, κατά πόσον το ΠΑΣΟΚ κοµµατικοποιεί αυτές τις επιλογές, δόθηκε µε τις
νέες ∆.Ε. που η κυβέρνηση όρισε στο Πανεπιστήµιο και στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι παροικούντες
της Ιερουσαλήµ µπορούν να βρουν ποια είναι τα µέλη του ΠΑΣΟΚ και στις δυο και να µας
πληροφορήσουν σχετικά.

Η εκλογή καθηγητών και οι φοιτητές
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ένα πρακτικό θέµα τώρα. Πως θα µπορεί να λειτουργεί αποδοτικά αυτή η Ακαδηµία,
όταν περιλαµβάνει γύρω στα 80 µε 100 πρόσωπα; Ένα τέτοιο πολυπρόσωπο όργανο µήπως
αποτελέσει έναν νέο γραφειοκρατικό θεσµό που, αντί να βοηθήσει, θα δυσκολέψει την κατάσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Ακαδηµία θα αποτελεσθεί από πρόσωπα που θα έχουν επιλεγεί µε τα πιο
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Τα πρόσωπα αυτά θα προχωρήσουν στην επεξεργασία ενός
κανονισµού λειτουργίας της Ακαδηµίας, έτσι που να µην εξελιχθεί σε ένα γραφειοκρατικό όργανο.
Χωρίς να θέλω να προδιαγράψω µια πιθανή εξέλιξη των πραγµάτων, θα µπορούσα να πω ότι ίσως
δηµιουργηθούν κάποιοι επιµέρους «κλάδοι» στην Ακαδηµία. ∆εν πιστεύουµε στην στείρα
ειδικότητα, πιστεύουµε στη διεπιστηµονική θεώρηση των πολύπλοκων σηµερινών προβληµάτων, κι
έτσι µπορεί να µην υπάρχει µόνο η κατεύθυνση των ειδικοτήτων, αλλά κάποιων κλάδων για
περισσότερες της µιας επιστήµες.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πάλι για την εκλογή καθηγητών, τώρα αλλά από την πλευρά της συµµετοχής των
φοιτητών σ’ αυτή. Έχει λοιπόν το δικαίωµα ο φοιτητής όχι να συµµετέχει στο σώµα των
εκλεκτόρων, αλλά να εκφράσει άποψη αν ο υποψήφιος είναι καλός δάσκαλος ή όχι. Αλλά, πως
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µπορούν να αξιολογήσουν οι φοιτητές τη διδακτική ικανότητα ενός υποψηφίου, όταν αυτός δεν έχει
διδάξει ακόµη στο πανεπιστήµιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους υποψήφιους να πάρουν µέρος σε µια σειρά
µαθηµάτων, που θα το παρακολουθούν όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές (και αυτό πρέπει να το
τονίσουµε για να µη θεωρηθεί ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι θα έχουν στον τοµέα της κρίσης του
διδακτικού έργου το µόνο λόγο – θα έχουν όλοι απολύτως οι φοιτητές που διδάσκονται αυτό το
µάθηµα, όλοι απολύτως).
ΙΣΟΤΙΜΑ λοιπόν θα µετέχουν οι υποψήφιοι σ’ αυτή τη σειρά µαθηµάτων ενώπιον των φοιτητών.
Εδώ θέλω να πω – για όσους φωνάζουν κατά της συµµετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες των
Α.Ε.Ι. – ότι τα πανεπιστήµια υπάρχουν για τους φοιτητές, ότι γι’ αυτούς υπάρχει η εκπαιδευτική
διαδικασία – άρα και εµείς οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι χωρίς τους φοιτητές
περιττεύουµε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στις «αρχές» που ανακοινώσατε προβλέπεται και µια νέα ρύθµιση, η προαγωγή
καθηγητή από µια βαθµίδα σε άλλη. Όταν υπάρχει µια κενή θέση πως θα καλύπτεται; Με προαγωγή
ενός καθηγητή από κατώτερη βαθµίδα ή µε ανοιχτή προκήρυξη; Πως, δηλαδή, θα εξασφαλιστεί και
η προαγωγή των όσων υπηρετούν και η δυνατότητα εκλογής επιστηµόνων που δεν υπήρξαν µέχρι
τότε πανεπιστηµιακοί ή προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι.:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα υπάρχουν δύο ειδών θέσεις. Αυτές που θα καλύπτονται από τους ήδη
υπάρχοντες πανεπιστηµιακούς και οι θέσεις που θα προκηρύσσονται και τις οποίες θα µπορεί να
διεκδικήσει όποιος θέλει.
Ο διαχωρισµός αυτός θα υπάρξει για να δοθεί η ευκαιρία και σε νεώτερους επιστήµονες που έχουν
αποδείξει τις ικανότητες τους να δουλέψουν στα Πανεπιστήµια να µην περιµένουν να χηρέψει µια
θέση για να εξελιχθούν. Για να µην µπλοκαριστούν, όµως, τα Πανεπιστήµια από αυτούς που θα
είναι ήδη µέσα, θα υπάρξει µια σειρά θέσεων, που θα αποφασίσουν τα ίδια τα Α.Ε.Ι., οι οποίες θα
προκηρύσσονται και τις οποίες θα µπορεί να διεκδικήσει όποιος θέλει.
Νοµίζω ότι αυτή η ρύθµιση θα µετατρέψει τα Α.Ε.Ι. σε χώρους δηµιουργικής πρωτοβουλίας και
άµιλλας και θα αποτρέψει τις προσπάθειες που γνωρίζουµε καλά να πλασάρει κανείς τα προσόντα
του µε ανοίκειο και αντιεπιστηµονικό τρόπο, χρησιµοποιώντας εξαρτήσεις πολιτικές και κυρίως –
κυρίως – κοινωνικές, για να αναρριχηθεί.

Γιατί «Τµήµα» στη θέση του «Τοµέα»;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Ρόκο, περιµέναµε όλοι ότι η κατάργηση της Έδρας θα οδηγούσε στη
θεσµοθέτηση του Τοµέα, που θα αποτελούσε και τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα. Μας
παρουσιάζετε, όµως, τώρα ως τέτοια βασική µονάδα των Α.Ε.Ι. το Τµήµα και όχι τον Τοµέα. Ποιοι
λόγοι επέβαλαν αυτή την απόφαση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επειδή ήµουν ένας από τους βασικούς υποστηριχτές στο παρελθόν, της έννοιας του
τοµέα, µπορώ να σας εξηγήσω πολύ εύκολα για ποιο λόγο προχωρήσαµε στη ρύθµιση αυτή, η οποία
ουσιαστικά εµποδίζει το να µετατραπεί η έδρα σε ολιγοπώλιο του τοµέα και που µπορεί να
δηµιουργήσει προβλήµατα σχετικά µε τις εκπροσωπήσεις των φοιτητών. Ο τοµέας είναι µια περιοχή
επιστηµονική, που ανήκει σ’ ένα ενιαίο γνωστικό αντικείµενο ειδίκευσης. Ο τοµέας, αν αποφασίζει
για τα διάφορα προβλήµατα που τον αφορούν, µπορεί να δηµιουργεί αντιφάσεις και αντιθέσεις
µέσα στα πλαίσια του ίδιου του τµήµατος. Π.χ. στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ας πούµε ότι
λειτουργούν οι τοµείς δοµοστατικών, υδραυλικών και συγκοινωνιολόγων µηχανικών. Σ’ έναν απ’
αυτούς τους τοµείς µπορεί ν’ αποφασισθεί να δοθούν µαθηµατικά, εφτά ειδικά µαθήµατα
µαθηµατικών, ενώ σ’ έναν άλλο τοµέα της υδραυλικής ν’ αποφασιστεί από τους ανθρώπους του
τοµέα – δάσκαλος και φοιτητές – ότι δεν χρειάζεται παρά µόνο ένα µάθηµα µαθηµατικών. Το
πτυχίο όµως είναι ενιαίο και ο καθένας πτυχιούχος στη σηµερινή Ελλάδα, µε τον άναρχο τρόπο
παραγωγής µέχρι σήµερα, χωρίς να έχουµε υλοποιήσει το δηµοκρατικό προγραµµατισµό που να
ξέρουµε ότι θέλουν αυτές τις ειδικεύσεις γι’ αυτούς τους συγκεκριµένους τοµείς παραγωγής, µπορεί
να οδηγήσει µια τέτοια κατάσταση στο γεγονός ότι αύριο που θα ζητήσει ο συγκοινωνιολόγος ή ο
δοµοστατικός να δουλέψει σ’ ένα αντικείµενο υδραυλικού, να µην έχει τα απαραίτητα εφόδια γιατί
έχει κάνει πολλά µαθηµατικά και καθόλου τόσο πολλά υδραυλικά ή το αντίστροφο, πράγµα που
σηµαίνει ότι οι διαµάχες οι επιστηµονικές, οι διαφορές σχετικά µε το πόσο βαρύτητα δίνεται σ’ ένα
γνωστικό αντικείµενο, αυτές µπορούν να λυθούν µόνο σε επίπεδο τµήµατος που δίνει το πτυχίο και
όχι σ’ ένα επίπεδο ειδίκευσης µη νοµιµοποιηµένης στην πράξη σήµερα στην παραγωγή, στις
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συνθήκες της πατρίδας µας, που θα µπορούσε εύκολα και άνετα να µετεξελιχθεί στο ολιγοπώλιο
των ειδικών.
Με το τµήµα θεσµοθετείται και η ουσιαστική συµµετοχή των φοιτητών. Επειδή συµµετοχή των
φοιτητών στον τοµέα ντεφάκτο δεν µπορεί να υλοποιηθεί. Γιατί ποιο θα συµµετέχουν στον τοµέα;
Οι «ειδικοί» φοιτητές; Οι φοιτητές που παίρνουν τα κατ’ επιλογήν µαθήµατα του τοµέα; Μα πως θα
εκφραστούν µέσα απ’ τις συλλογικές τους διαδικασίες; Θα κάνουν ένα πίνακα αυτών που
παρακολουθούν «∆ιαφορικό Λογισµό ΙΙΙ» για να ορίσουν τους εκπροσώπους εκεί; Και τι
εκπροσώπηση θέλουν; Μόνο στενά επιστηµονική; Ή θέλουµε τη γενικότερη έκφραση του
στρώµατος των φοιτητών µέσα στο Πανεπιστήµιο; Αυτή µπορεί να υπάρξει µόνο µέσα από τους
συλλόγους τους φοιτητικούς. Τους φοιτητικούς συλλόγους που αναγνωρίζει η κυβέρνηση – και µου
δίνετε η ευκαιρία τώρα να το πω αυτό µε όλη τη σαφήνεια, και εκπλήσσοµαι γιατί κάποιες
παρατάξεις φοιτητικές, επειδή δεν το είδαν στις αρχές, αγνοούν ότι αυτή είναι µια πάγια άποψη της
κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ γενικότερα, ότι µέσα απ’ τους φοιτητικούς συλλόγους θα υπάρξουν οι
εκπροσωπήσεις σε όλες τις αποφασιστικές αρµοδιότητες του τµήµατος.
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