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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ µας, οι δηµόσιοι άνδρες, αλλά και οι γυναίκες – σπάνια γράφουν. Αυτό, που σε άλλες
χώρες θεωρείται πολύ συνηθισµένο οι υπεύθυνοι πολιτικοί να εκθέτουν τις απόψεις τους µε άρθρα
στις εφηµερίδες και τα περιοδικά – στη χώρα µας αποτελεί εξαίρεση. Ακόµη και όταν συµβαίνει αυτό
γίνεται «κατόπιν εορτής». Γίνεται δηλαδή ύστερα από την περίοδο κατά την οποία ο πολιτικός που
αρθρογραφεί κατείχε µια δηµόσια θέση και γίνεται τις περισσότερες φορές για την δικαίωση των
πεπραγµένων του.
Ωστόσο και εδώ υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Σήµερα θα επιχειρήσουµε µια ταυτόχρονη ανάγνωση
τριών εξαιρέσεων. Πρόκειται για το βιβλίο του κ. ∆ηµήτρη Ρόκου «Αλλαγή στην Παιδεία – Παιδεία
για την Αλλαγή», το βιβλίο της κ. Αννυς Βρυχέα και του κ. Γαβρόγλου «Απόπειρες Μεταρρύθµισης
στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (1911-1981) και το πρόσφατο βιβλίο του κ. Αθανάσιου Ταλιαδούρου «Η
µεταρρύθµιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση 1974-1982».
Η σειρά στην αναγραφή των βιβλίων είναι αυστηρά χρονολογική. Ακολουθεί τις ηµεροµηνίες
εκδόσεως των βιβλίων. Φεβρουάριος 1982, Μάιος 1982, ∆εκέµβριος 1983. Η κοινότητα στο
αντικείµενο των βιβλίων είναι πρόδηλη ήδη από τους τίτλους.
Οι συγγραφείς των τριών βιβλίων είναι όλοι τους πολιτικά πρόσωπα.
Ο ∆ηµήτρης Ρόκος µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος της εκπαιδευτικής
πολιτικής του Κινήµατος στα χρόνια 1974-1981, γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας µέχρι
πρόσφατα, αναφέρεται ως ο εµπνευστής του καινούργιου Νόµου – Πλαισίου, αλλά και από τους
βασικούς – αν όχι ο βασικότερος διαµορφωτής της γραµµής του ΠΑΣΟΚ για τα πανεπιστηµιακά
πράγµατα.
Η Αννυ Βρυχέα και ο Κώστας Γαβρόγλου ανήκουν σήµερα στην ηγεσία του ΚΚΕ εσωτερικού – στην
Κεντρική Επιτροπή η πρώτη, στο Εκτελεστικό Γραφείο ο δεύτερος. Στην περίοδο µετά το 1974
υπήρξαν και οι δύο από τα ηγετικά στελέχη στο χώρο του Επιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού
(Ε∆Π) και έλαβαν µέρος σε διάφορες επιτροπές που συστήθηκαν κατά καιρούς για τη σύνταξη ενός
νόµου – πλαισίου για τα πανεπιστήµια.
Ο κ. Αθανάσιος Ταλιαδούρος βουλευτής σήµερα της Ν.∆., διετέλεσε υφυπουργός Παιδείας στις
κυβερνήσεις του κόµµατος του µε την ευθύνη της Ανωτάτης Παιδείας και υπουργός Παιδείας στην
τελευταία κυβέρνηση της Ν.∆. επί πρωθυπουργία Γ. Ράλλη. ∆εν θα ήταν ούτε υπερβολή αλλά ούτε και
κολακεία να πούµε ότι ο Αθανάσιος Ταλιαδούρος έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στα εκπαιδευτικά µας
πράγµατα στη διάρκεια της εξουσίας της Ν.∆. Το γεγονός άλλωστε και µόνο ότι ένα από τα βασικά
κείµενα – σχέδια νόµου για την Ανώτατη Παιδεία έχει καταγραφεί στην κοινή µνήµη ως: «σχέδιο
Ταλιαδούρου» συµβολίζει µόνο τη συµµετοχή και την προσφορά του τέως υπουργού.

Τρεις τύποι «πολιτικών»
Είπαµε προηγουµένως ότι οι συγγραφείς και των τριών βιβλίων είναι «πολιτικά πρόσωπα». Μετά
την, µάλλον τυπική, αναφορά στην πολιτική ιδιότητα καθενός, που προηγήθηκε, πρέπει να
προχωρήσουµε σε µια ουσιαστικότερη προσέγγιση. Ο Αθανάσιος Ταλιαδούρος εκπροσωπεί τον
κλασικό, τον παραδοσιακό πολιτικό. Τις καλύτερες του στιγµές, χωρίς αµφιβολία. Τον πολιτικό,
που αναδείχτηκε από συνεχείς εκλογικές µάχες σε µια περιφέρεια της επαρχίας, το νοµό Καρδίτσας.
«Στο Λαό του νοµού Καρδίτσας» είναι άλλωστε αφιερωµένο και το βιβλίο του συγγραφέα, «που
από το 1946 µε τιµά συνεχώς µε την ψήφο του». Αυτός λοιπόν ο Καρδιτσιώτης πολιτικός γνωρίζει
τα πανεπιστηµιακά προγράµµατα ακριβώς γιατί του ανατέθηκε η κυβερνητική ευθύνη γι’ αυτά. Στο
βιβλίο του κυριαρχεί το πρώτο ενικό πρόσωπο. ∆εν λείπουν και οι παραδοσιακές φωτογραφίες: Με
τον πρωθυπουργό στην τάδε σύσκεψη, στα εγκαίνια του δείνα έργου κ.ο.κ. Ωστόσο το γράψαµε
ήδη, δεν πρόκειται για ένα παραδοσιακό κοµµατάρχη. Υπάρχει βέβαια το «εγώ» στο βιβλίο που
σήµερα παρουσιάζουµε από την πρώτη κιόλας φράση της εισαγωγής: «….. δεν αντέχω στον
πειρασµό να µην εκθέσω και εγώ τις απόψεις µου» για τα πανεπιστηµιακά πράγµατα. Ωστόσο όµως
µαζί µε αυτό το «εγώ» (και µέσω αυτού) υπάρχει το «εµείς» της παράταξης του, που θέλησε να

∗ Κείµενο του «Ελεύθερου Τύπου» της 23.1.1984 το οποίο παρουσιάζει κριτικά τα βιβλία για την Παιδεία
των Αθ.Ταλιαδούρου Βουλευτή και πρώην Υφυπουργού Παιδείς, Αννυ Βρυχέα και Κ.Γαβρόγλου, και
∆.Ρόκου, πανεπιστηµιακών.

αναµορφώσει τα εκπαιδευτικά πράγµατα, αλλά η θέληση της δεν πραγµατώθηκε, είτε γιατί δεν ήταν
τόσο ισχυρή όσο έπρεπε, είτε γιατί υψώθηκαν αντιστάσεις ανυπέρβλητες.
Στον αντίποδα αυτού του τύπου πολιτικού ο ∆ηµήτρης Ρόκος. Πανεπιστηµιακός ο ίδιος, καθηγητής
της Πολυτεχνικής της Θεσσαλονίκης σήµερα θήτευσε στα πανεπιστηµιακά πράγµατα από τα µέσα.
∆εν έλειψε φυσικά το πολιτικό κίνητρο ούτε το κοµµατικό καθήκον. Πως θα µπορούσε να λείψει
άλλωστε όταν ο συγγραφέας του «Αλλαγή στην Παιδεία….» Είναι ιδρυτικό µέλος του ΠΑΣΟΚ και
στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής, από το 1974.
Αντιπροσωπεύει πάντως τον τύπο του πολιτικού που ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ και αναδείχτηκε απ’
αυτούς. Του πολιτικού, που τον «γεννάει» βέβαια ο χώρος του, το Πανεπιστήµιο, αλλά που ενώνει
το χώρο αυτό µε µια γενικότερη πολιτική κίνηση, αυτή του ΠΑΣΟΚ, της Αλλαγής. Αν ο Αθανάσιος
Ταλιαδούρος αφιερώνει το βιβλίο του στο λαό της περιφέρειας του, ο ∆ηµήτρης Ρόκος στον
πρόλογο του βιβλίου του εξηγεί ότι τα κείµενα του, «ήταν κείµενα δράσης που καθόριζαν….. το
στίγµα της προσωπικής τοποθέτησης και της συνειδητής συµµετοχής ενός πανεπιστηµιακού
δασκάλου και πολίτη, στο µαζικό προοδευτικό κίνηµα». Αυτός λοιπόν ο δάσκαλος και πολίτης
τιτλοφορεί το πρώτο κείµενο του στο βιβλίο «Γράµµατα σ’ έναν πολίτη – σπουδαστή».
Άλλος λόγος, διαφορετικό ύφος, διαφορετική γενιά πολιτικών, από εκείνη του βουλευτή και τ.
υπουργού Αθ. Ταλιαδούρος.
Η Αννυ Βρυχέα και ο Κώστας Γαβρόγλου προέρχονται από µια διαφορετική πολιτική ατµόσφαιρα.
Όχι µόνο εξαιτίας της διαφορετικής πολιτικής ένταξης – ανήκουν στην ηγεσία του ΚΚΕ εσωτερικού
όσο για τη διαφορετική οπτική γωνία από την οποία παρατηρούν τις εξελίξεις.
Στον πρόλογο του βιβλίου τους οι συγγραφείς αναφέρουν: «….στη σηµερινή συγκυρία, όπου η
σιωπή µπορεί να ερµηνευτεί και σαν µια πολιτική επένδυση, µας δίνει κουράγιο να ξέρουµε ότι
ανήκουµε σε µια παράταξη που αντιστάθηκε και αντιστέκεται καθηµερινά στο βόλεµα που
επιτρέπει η σιωπή, στο άλλοθι που παρέχουν οι κοµµατικές σκοπιµότητες και που µε συνέπεια
διεκδικεί το δικό της ρόλο στον µετασχηµατισµό του ελληνικού πανεπιστηµίου». Αν λοιπόν ο Αθ.
Ταλιαδούρος εκπροσωπεί µια εξουσία που δοκιµάστηκε, ο ∆. Ρόκος µιαν άλλη που δοκιµάζεται
τώρα, η Α. Βρυχέα και ο Κ. Γαβρόγλου εκφράζουν τη δυναµική των πανεπιστηµίων από «τα µέσα».
Τις διαπλοκές της κεντρικής εξουσίας µε τις πανεπιστηµιακές δυνάµεις. Η διάσταση αυτή δεν
ξεφεύγει από τη µατιά των δύο άλλων συγγραφέων, ιδιαίτερα από εκείνης του ∆. Ρόκου. Το
κριτήριο, όµως, είναι που πέφτει το βάρος.

Γιατί τα τρία βιβλία µαζί
Προτείνουµε σε όποιον θέλει να εµβαθύνει – ή και απλώς να πληροφορηθεί – στα προβλήµατα της
Ανώτατης Παιδείας, να διαβάσει και τα τρία βιβλία. Όχι µόνο γιατί αυτός είναι ο ασφαλέστερος
δρόµος για την αντικειµενική πληροφόρηση. Ούτε γιατί οι συγγραφείς – και οι τέσσερις – είναι από
τους πρωταγωνιστές της µεταρρύθµισης. Κυρίως διότι τα τρία βιβλία, πέρα από τον κοινό τόπο
τους, την περίοδο ΄74 -΄81, έχουν και διαφορετικά χαρίσµατα.
Στο βιβλίο των Γαβρόγλου – Βρυχέα (εκδόσεις Σύγχρονα Θέµατα) θα βρει κανείς πολύτιµα
θησαυρίσµατα όπως λόγου χάρη καταπληκτικά (κυριολεκτικά) κείµενα εποχής. Παραθέτουµε
µερικά σελ. 111.
Αγαπητέ µου Παναή,
∆εν µπορείς να ειπείς ότι δεν εξεδικήθην σένα και τον Πέτρο εν τω προσώπω του Πολυγένους διότι
πρέπει να γνωρίζεις ότι κύρια αφορµή της αποποµπής του Πολυγένους ήµην εγώ αποκαλύψας όλα
τα όργια και τας σχέσεις προς τον Κωστάκην (διευθυντή Νοµικού φροντιστηρίου) εις τον
Πρωθυπουργόν (∆ραγούµη) δια µέσου του υιού του, όστις ως γνωστόν είναι µαθητής µου.
Περισσότερον ευχάριστον είναι ότι µε τους υποψηφίους καθηγητάς Αραβαντινόν,
Τριανταφυλλόπουλον, Πετµεζάν (όλοι βουλευτές) κτλ. συνδέοµαι στενότατα. Με θεωρούν ως
πρωτεργάτην της εκκαθαρίσεως του Πολυγένους και µου επιδαψιλεύουν πλείστας περιποιήσεως
και διαβεβαιώσεις περί υποστηρίξεως. Ώστε και από αυτής της απόψεως θα συντριβή ο Κωστάκης.
Γράψε αν θα έχωµεν εφέτος φοιτητάς από την Χαλκίδα και πως πηγαίνει το πόκερ….»
«Από την επιστολή του ∆. Σταύρου, διευθυντή Νοµικού φροντιστηρίου. Κατετέθη στο προεδρείο
της Βουλής στις 10.7.1911, στη διάρκεια των συζητήσεων για τον οργανισµό του 1911)
ή παρακάτω στην ίδια σελίδα:
«…..Κύριε συνάδελφε, µου επιτρέπετε µίαν διακοπήν. ∆εν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να
συνεχισθή η συζήτησις ενώπιον πέντε βουλευτών. Πρέπει να αναβάλωµεν….»
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(Παρέµβαση του Π. Τσαλδάρη στο τέλος της δεύτερης συνεδρίασης, στις 8.3.1932, για τη συζήτηση
του οργανισµού του 1932)
ή εκτιµήσεις όπως (σελ. 101):
«Αβασάνιστο συµπέρασµα από τα γεγονότα, οι πολυπληθείς πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων της
Ν. ∆ηµοκρατίας για τη συγκρότηση επιτροπών µελέτης και σύνταξης σχεδίων νόµων για το
Πανεπιστήµιο.
Τελικά όµως µέσα από µια δηµοκρατικοφάνεια πρωτοβουλιών και διαδικασιών «επιτροπές
σύνταξης, επίσηµα έγγραφα όπου ζητούνται οι θέσεις των σχολών αλλά και των µαζικών φορέων) η
κυβέρνηση συγκάλυπτε µια βασική της επιλογή: Το γεγονός ότι δεν θέλησε τον εκσυγχρονισµό της
Ανώτατης Εκπαίδευσης αυτά τα χρόνια.

Ο αντίλογος
Ας δούµε όµως πως απαντά ο υπεύθυνος υπουργός Παιδείας, ο κ. Ταλιαδούρος (την κατηγορία που
µόλις πριν του απευθύνθηκε). ∆ιαβάζουµε στη σελ. 23 του δικού του βιβλίου:
«Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες µου να έχω τις απαντήσεις των Ιδρυµάτων και των Σχολών
έγκαιρα, πολλές Σχολές «µελετούσαν» συνεχώς τις διατάξεις του παραδοθέντος σχεδίου των
πρυτάνεων….
Πέρασε και ο Φεβρουάριος και πολλές Σχολές και Ιδρύµατα ακόµη δεν είχαν απαντήσει, εκτός από
ελάχιστα. Έτσι φτάσαµε στον Απρίλιο του 1981.
Μετά από µακρότατη συνεργασία µε τον πρωθυπουργό κ. Ράλλη, στον οποίο παρέδωσα και τη
συνταχθείσα εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου, πήρα το πράσινο φως οριστικά, για την κατάθεση
του σχεδίου Νόµου – Πλαισίου. Άρχισε η χρονοβόρος διαδικασία της συντάξεως της εκθέσεως από
το Γενικό Λογιστήριο και της υπογραφής από τους συναρµοδίους υπουργούς Οικονοµικών,
∆ικαιοσύνης, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Η αντίδραση που είχε εκδηλωθεί από ένα µέρος των καθηγητών Α.Ε.Ι., όλων των αποχρώσεων
(δεξιών και αριστερών) βρίσκεται πλέον στην πιο µεγάλη της έξαρση. Αυτή άλλωστε υπήρξε και η
κύρια αιτία της καθυστερήσεως καταθέσεως στη Βουλή του Νοµοσχεδίου, που ήταν έτοιµο από τον
∆εκέµβριο 1980, και τελικά της µη ψηφίσεως του.
Η αντίδραση εναντίον οιασδήποτε προσπάθειας για εκσυγχρονισµό και εκδηµοκρατισµό της
Ανωτάτης παιδείας (βλ. εισηγητική έκθεση µου για την ανάγκη της µεταρρυθµίσεως). Και όλα
αυτά, για να µη γίνει καµιά παραχώρηση της «έδρας» προς την σπουδάζουσα νεολαία!….
Ποτέ δεν πίστεψε µέρος των πανεπιστηµιακών δασκάλων ότι το Πανεπιστήµιο υπάρχει για τους
σπουδαστές και όχι για τους καθηγητές.
Ποια όµως είναι η γνώµη του ∆ηµήτρη Ρόκου για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις; Για τις
επιτροπές, που όλο συνεδρίαζαν και ποτέ δεν κατέληγαν; Ας δούµε τι λεει ο ίδιος, όχι για την
απόπειρα του 1980 –81 αλλά για την αντίστοιχη του 1977 (σελ.159):
«Αργά το βράδυ, ο κ. Ράλλης δήλωσε ότι ο Νόµος – Πλαίσιο θα καθυστερήσει διότι υπάρχουν
πολλές επιδιώξεις, όχι µόνο θεµιτές που αποβλέπουν στη διαιώνιση της σηµερινής καταστάσεως
για να αντλήσουν οφέλη». Οι εφηµερίδες Τρίτη 5.7.77.
Στη διαδικασία σύνταξης του Νόµου – Πλαισίου, τη µακριά και την επώδυνη, την κλειστή και
στεγανή, την µε δύο λόγια, απαράδεκτα αντιδηµοκρατική, που προεξοφλούσε άλλωστε την
ποιότητα του αποτελέσµατος, πάντα είχα για τον κ. Ράλλη µια δικαιολογία:
Ο κ. Ράλλης εργάζεται στο υπουργείο Παιδείας απ’ τις 6.30 το πρωί, κρατάει γερά το υπουργείο
Προεδρίας, διαφυλάσσει το δηµοκρατικό µας πολίτευµα παρακολουθώντας κάθε στιγµή τις
δραστηριότητες της Κ.Υ.Π., κρατάει δεµένη κι ενωµένη την Νέα ∆ηµοκρατία ….» κι έτσι ήµουν
σίγουρος ότι αντικειµενικά δεν είχε τον καιρό, ούτε να διαβάσει καν, όχι τα σχέδια που εκπονούσαν
οι επιτροπές που ο ίδιος διόριζε αλλά ούτε και τις κριτικές συµβολές πολιτικών απ’ όλα τα κόµµατα,
που είδαν το φως της δηµοσιότητας τα τρία τελευταία χρόνια που «εκπονείται» ο Νόµος – Πλαίσιο
για τα Α.Ε.Ι..
Αφήνοντας, λοιπόν, όλη την ευθύνη στον υφυπουργό του κι αργότερα µόνο βουλευτή της Ν.∆. κ.
Ταλιαδούρο (που χρησιµοποιώντας ως εργαλείο παραποµπής στις καλένδες, η «δηµοκρατική
διαδικασία» α) του να ρωτάς τους ενδιαφεροµένους φορείς, β) να πετάς στον κάλαθο των αχρήστων
χωρίς καν να διαβάσεις τις απόψεις τους, γ) να ετοιµάζεις ένα σαφώς χειρότερο σχέδιο, δ) να
εισηγείσαι ευσεβάστως και «δηµοκρατικώς» στον υπουργό σου να ξανακούσει τους φορείς που ο
ίδιος τόσο ενδεικτικά αγνόησες, κ.ο.κ.) ο κ. Ράλλης θεώρησε λογικό, τη στιγµή που έπαιρνε στα
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χέρια του το Νόµο – Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι., να συγχαρεί την Επιτροπή και να της δώσει εύσηµα και
πιστοποιητικά εγκριτικά της δουλειάς της.
Και στη συνέχεια του άρθρου του ο ∆. Ρόκος καταλογίζει στον τότε υπουργό ατολµία, επειδή δεν
ανοίγει διάλογο µε τους φοιτητές.

∆ιάλογος
Ετεροχρονίζοντες όµως τον διάλογο – τόσο δύσκολο άλλωστε αφού γίνεται µέσα από τα βιβλία – ο
πολιτικός της Ν.∆. «ρωτάει» µε τη σειρά του τον κ. ∆. Ρόκο στη σελ. 5 του «Η µεταρρύθµιση στην
Ανώτατη Παιδεία».
«Εκτός από την προσπάθεια του 1980 – (όταν συγκροτήθηκε Επιτροπή από πρυτάνεις-φοιτητές και
Ε.∆.Π. για να συντάξει το Νόµο – Πλαίσιο σηµ. Ε.Τ., που και αυτή µε κάθε τρόπο τορπιλίστηκε από
τα κόµµατα της Αριστεράς κυρίως, και από άλλους παράγοντες) πότε όλη µαζί η Πανεπιστηµιακή
Κοινότητα συµφώνησε ή επιχείρησε να επιλύσει τα διάφορα προβλήµατα του Πανεπιστηµίου ή να
διατυπώσει ορισµένες διατάξεις για το σχέδιο Νόµου – Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.;» Πριν δώσουµε το
λόγο στον ∆. Ρόκο να απαντήσει σηµειώνουµε µόνο πως µ’ αυτό τον τρόπο ο ίδιος ο κ.
Ταλιαδούρος δικαιώνει τις κατηγορίες τόσο των Γαβρόγλου – Βρυχέα όσο και του ∆. Ρόκου ότι οι
µέχρι τότε προσπάθειες δεν είχαν ουσιαστικό διάλογο των φορέων, αλλά επίφαση διαλόγου.
Πως εξηγεί ο ∆. Ρόκος την αποτυχία του 1980-81. Ανατρέχουµε σε ένα κείµενο του, µάλλον
προφητικό, της 6 Ιανουαρίου 1980 (σελ. 219-223).
Η συγκρότηση της επιτροπής είναι µια «από τα πριν χαµένη υπόθεση» γιατί η υπόθεση θα κριθεί
τον Ιούνιο του ΄80. Και Ιούνιος ΄80 σηµαίνει …. «αναµονή πολιτικών εκλογών και συνεπώς
καλένδες για τα καυτά προβλήµατα των Α.Ε.Ι.».
Έτσι και έγινε µόνο που η προεκλογική περίοδος της αναµονής κράτησε 17 µήνες, όσο και η
πρωθυπουργία Ράλλη. Ήταν µια µάλλον µακριά προεκλογική περίοδος.
Όποιος θελήσει να βρει την κριτική Γαβρόγλου – Βρυχέα για αυτή την παρατεταµένη προεκλογική
περίοδο θ’ ανατρέξει στη σελίδα 88 του βιβλίου τους:
Έτσι 6 σχεδόν µήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, σχεδόν όλοι ήταν ευχαριστηµένοι. Η
κυβέρνηση που δεν θέλει να ψηφίσει το σχέδιο ιδιαίτερα µετά τις διάφορες αντιδράσεις και την
σκληρή στάση των καθηγητών, το καταθέτει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, λίγο καιρό
πριν κλείσει η Βουλή, και δηµαγωγεί ότι η ίδια ενδιαφέρεται να προωθήσει ένα νόµο – πλαίσιο.
Είναι δε σίγουρη ότι ούτε οι φοιτητές, ούτε και το Ε.∆.Π. θα κινητοποιηθούν είτε για να πιέσουν να
το αποσύρει, είτε για να την πιέσουν να το τροποποιήσει, αφού ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ αλλά και
για το ΚΚΕ, η οποιαδήποτε κινητοποίηση, έπρεπε να αποφευχθεί επειδή έτσι υπήρχε ο «κίνδυνος»
τα συντηρητικά τµήµατα του πληθυσµού να είναι διστακτικότερα στο ν’ αποκολληθούν από τη Νέα
∆ηµοκρατία.
Ο ∆. Ρόκος παίρνει την ρεβάνς για λογαριασµό του µέσα από τις σελίδες 267-272 του δικού του
βιβλίου. Σ’ αυτές αναλύει την διακήρυξη της κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Σ’ αυτές τις
σελίδες ο ∆. Ρόκος αναλύει τις αλλαγές που επιδιώκει το κόµµα του:
Το ΠΑΣΟΚ απελευθερώνει την Ανώτατη Παιδεία απ’ το µονοδιάστατο και το µηχανιστικό ρόλο
που της επιφύλαξε µέχρι σήµερα η ∆εξιά, ως βιοµηχανίας τυχαία παραγωγής πτυχιούχων,
ξεκοµµένων από τις ανάγκες του τόπου µας και τις επιλογές για µια σύµµετρη κι αυτοδύναµη
ανάπτυξη της χώρας µας κι έξω και πέρα από τις συγκεκριµένες κλίσεις κι επιλογές των νέων µας.
Το ΠΑΣΟΚ µέσα απ’ την ανάλυση των συνθηκών της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας του τόπου µας και στα πλαίσια του ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού και της
διαδικασίας υλοποίησης και στήριξης της αυτοδύναµης ανάπτυξης του τόπου µας, έχει ανάγκη από
τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες δηµιουργικές ικανότητες κάθε Έλληνα, που θα µπορεί
να περνάει από την Παιδεία, (µε πλήρη οικονοµική και κοινωνική πρόνοια από την Πολιτεία), σε
κάθε σηµείο της ζωής του και σ’ οποιοδήποτε σηµείο της Επικράτειας κι αν ζει και εργάζεται.
Άρα, απαντάει έµµεσα στην Α. Βρυχέα και Κ. Γαβρόγλου , το 80-81 δεν ήταν χαµένη ευκαιρία,
αφού τώρα ανοίγονται οι προοπτικές. Βέβαια, σπεύδει ο ίδιος να πει ότι «ο χρόνος και η πράξη θα
δείξει» (σελ. 267).
Θα σταµατήσουµε όµως εδώ γιατί αλλιώς θα χρειαζόµασταν πολλές-πολλές σελίδες της εφηµερίδας
µας. Όσοι διψούν για συνέχεια ας ανατρέξουν στα τρία βιβλία. Και στα τρία όµως.
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