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Ένα καινούργιο κατεστηµένο καθηγητών µε προοδευτικό µανδύα σε συνδυασµό µε τους γνωστούς
κύκλους της αντίδρασης, καθηγητές και άλλους, υπονοµεύει την εφαρµογή του ριζοσπαστικού νόµουπλαίσιο για τα ΑΕΙ και απειλεί την ειρήνη που για πρώτη φορά οικοδοµήθηκε στα πανεπιστήµια τα
τελευταία δύο χρόνια.
Την καταγγελία αυτή κάνει σε συνέντευξη του στις «Ειδήσεις» ένας από τους πρωτεργάτες του νόµουπλαίσιο, ο ∆ηµήτρης Ρόκος, µέχρι πρότινος γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας.
Ο ∆ηµήτρης Ρόκος, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κάνει έναν απολογισµό για
τα δυο χρόνια εφαρµογής του Ν-Π υπογραµµίζοντας ότι οι προσφυγές των δεξιών καθηγητών στο
Συµβούλιο της Επικρατείας ή οι φωνές των «προοδευτικών» καθηγητών συνδέονται µε τα προνόµια
που χάνουν οριστικά.

Με διαφορετικές ταχύτητες
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα συµπεράσµατα σας από την ως τώρα πορεία εφαρµογής του Ν-Π στα
ΑΕΙ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίοδο που περνάµε, µε το Ν-Π περίπου 2 χρόνια σε λειτουργία, βλέπουµε σ’
όλα µας τα πανεπιστήµια να υλοποιείται ο νόµος µε διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα µε την
υπευθυνότητα, την ωριµότητα και τη δηµιουργική φαντασία των φορέων σε κάθε Τµήµα. Στο
Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών της Θεσσαλονίκης, που υπηρετώ, βρισκόµαστε πολύ
πιο µπροστά από όσα ο ίδιος ο νόµος ορίζει. Έχουµε αποκαταστήσει µια αδελφική συνεργασία
δάσκαλοι και φοιτητές, όλα µας τα θέµατα, των διπλωµατικών εργασιών, των διδακτορικών που
εκπονούνται και των ερευνητικών θεµάτων, στοχεύουν στη σύνδεση του πανεπιστηµίου µε τα
προβλήµατα της κοινότητας και τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας. Βεβαίως, όλα αυτά
γίνονται µέσα στις καινούργιες δυνατότητες που ανοίγει ο Ν-Π. Ανάλογες επιτεύξεις έχω µάθει ότι
συντελούνται στο Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε τµήµα του ΕΜΠ, σε Τµήµατα
του ΑΠΘ. Προβλήµατα δεν µπορεί παρά να υπάρχουν, γιατί ένας νόµος, ο πιο ριζοσπαστικός όπως
επανειληµµένα έχει πει ο πρόεδρος της κυβέρνησης, δεν µπορεί να περάσει αβρόχοις ποσί από µια
αντίδραση κατεστηµένη και ιδιαίτερα από µια αντίδραση που είναι ντυµένη µε προοδευτικό µανδύα,
η οποία θεωρεί ότι η επαγγελία της ισότιµης οριζόντιας δηµοκρατικής συµµετοχικής λειτουργίας
του πανεπιστηµίου είναι πολύ όµορφη, πολύ προοδευτική αλλά αφού πρώτα οι ίδιοι
περιφρουρήσουν τα προνόµια τους ως καθηγητές.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχουµε να κάνουµε δηλαδή µ’ ένα νέο πανεπιστηµιακό καθηγητικό κατεστηµένο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, φανερά υπάρχει ένα νέο πανεπιστηµιακό κατεστηµένο που φωνάζει από
διάφορες εφηµερίδες, δε θα ήθελα ν’ αναφερθώ σε συγκεκριµένα παραδείγµατα….. Είναι κάποιοι
καθηγητές που είχαν ίσως µια προσωπική άτυχη εµπειρία στο πανεπιστήµιο τους και γενικεύουν
απαράδεκτα, δηµιουργώντας µια κινδυνολογία η οποία σε τίποτα δεν ωφελεί την πρόοδο του
πανεπιστηµίου. Είναι φανερό ότι ο νόµος δεν θα µπορούσε να σβήσει τις πολώσεις του παρελθόντος
µε µαγικό ραβδί. Όλοι οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι και οι φοιτητές δεν είναι άγγελοι. Οι
δηµοκρατικές διαδικασίες µέσα από τις γενικές συνελεύσεις προϋποθέτουν κάποια αµοιβαία
διάθεση συνεργασίας, υποµονή, επιµονή και βεβαίως δηµοκρατική συνείδηση. Όµως δεν είναι µόνο
αυτοί που βάζουν εµπόδια στην πρόοδο του πανεπιστηµίου. Είναι ακόµη και µερικοί θερµοκέφαλοι
φοιτητές ή και µερικοί θερµοκέφαλοι δάσκαλοι που δεν έχουν την ψυχραιµία να ξεπεράσουν
διαλεκτικά τις παλιές πολώσεις.

Συντεχνιακή εκµετάλλευση
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατηγορούν το νεότερο εκπαιδευτικό προσωπικό ότι εκµεταλλεύεται συντεχνιακά το
νόµο. Τι λετε γι’ αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλοί από τους «προοδευτικούς» επικριτές της εφαρµογής του νόµου
επικαλούνται την αθρόα ανέλιξη κάποιων µελών του τέως βοηθητικού διδαχτικού προσωπικού.
Είναι µια απόλυτα υποκριτική στάση αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι την ευθύνη των νεότερων
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πανεπιστηµιακών δασκάλων µε βάση το νόµο την έχουν οι οµοιόβαθµη και άνω από την υπό κρίση
θέση. Πράγµα που σηµαίνει ότι αυτή τη στιγµή κυριαρχούν οι παλιοί τακτικοί καθηγητές σε όλες τις
κρίσεις. Όπου λοιπόν αθρόα προάγουν κάποιους η ευθύνη βαραίνει µόνον αυτούς.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το παραδοσιακό καθηγητικό κατεστηµένο νοµίζετε ότι έχει πια εξουδετερωθεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κατεστηµένο αυτό έχει µια, θα έλεγα, λεβεντιά. ∆ηλαδή αντιδρά επώνυµα και
καθαρά. Κάνει προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικράτειας. Η ίδια η προσφυγή σηµατοδοτεί την
προέλευση της, την ιδεολογική της καταβολή. Οι καθηγητές αυτοί που βεβαίως συνδέονται µε τις
πιο άσχηµες µέρες του ελληνικού πανεπιστηµίου έχουν εν τούτοις το θάρρος να βάλουν τον εαυτό
τους στη δηµόσια κρίση παρ’ ότι είναι εκτεθειµένοι και για συνεργασία µε τη χούντα ή και για
συνεργασία χωρίς την άδεια του πανεπιστηµίου, µε µεγάλες προβληµατικές επιχειρήσεις κλπ.
Οι υπόλοιποι αρκούνται σε διάλογους σαλονιών χρησιµοποιώντας τον ψίθυρο και δηµιουργώντας
κακή πληροφόρηση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι εχθροί του Ν-Π εντοπίζονται τελικά σ’ όλες τις πλευρές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για µένα δεν είναι απλά οι εχθροί του Ν-Π, είναι οι εχθροί της κίνησης της
κοινωνίας προς τα µπροστά. Γιατί ο Ν-Π εικονογραφεί µε τον πιο αξιόπιστο τρόπο τη µορφή µιας
νέας κοινωνίας που επαγγέλλεται η κυβέρνηση. Μια κοινωνία µε το λαό πρωταγωνιστή των
εξελίξεων και δηµιουργό του µέλλοντος του. Το πανεπιστήµιο λοιπόν δεν είναι αυτό των αυθεντιών,
των µονολόγων και της επιβολής. Είναι το πανεπιστήµιο της διαλεκτικής αλληλεπίδρασης
δασκάλων και φοιτητών και της πολλής δουλειάς που θα γίνεται µε τη θέληση όλων και όχι µε
εξαναγκασµό. Σ’ αυτή την πορεία εγώ πιστεύω ότι µπήκαµε επαναστατικά. Βέβαια τώρα υπάρχουν
µερικά Τµήµατα που µπορώ να επισηµάνω ευκαιριακές συµµετοχές κάποιων παρατάξεων µεταξύ
των οποίων πρωτεύουσα θέση έχουν οι φοιτητικές παρατάξεις της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας και
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ξεχνούν όλες τις προηγούµενες τοποθετήσεις τους και δηµιουργούν ένα
κίνηµα αντίθεσης συσπειρωνόµενοι στον απολίτικο αγώνα κατά των εξαµήνων όταν εξάµηνα δεν
έχει ο Ν-Π, απλώς συγκροτεί τα προγράµµατα του µε βάση το εξαµηνιαίο µάθηµα. Συγκροτούν ένα
δήθεν κίνηµα το οποίο όµως εκφράζεται µόνο σε τρία, τέσσερα Τµήµατα από τα 80 που υπάρχουν
στα πανεπιστήµια της χώρας.
Τώρα έχει οικοδοµηθεί µια ειρήνη στο πανεπιστήµιο που την απειλούν οι γνώριµοι κύκλοι της
αντίδρασης και δυστυχώς την υποθάλπουν κάποιοι που χρησιµοποιούν προοδευτικές περγαµηνές
επειδή βλέπουν να τελειώνουν κάποια προνόµια τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μας αναφέρετε τα προνόµια αυτά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για παράδειγµα, σε αντίθεση µε τον καθηγητή Γιώργο Λιάνη τον πρωτεργάτη του
Ν-Π που εισέπραττε µόνο 11.000 δρχ. το χρόνο για ένα περισπούδαστο πραγµατικά βιβλίο του,
υπάρχει καθηγητής που εισπράττει µέχρι 6.000 δραχµές επειδή µοιράζει τις µεταφράσεις των
συµβάσεων της ΕΟΚ που δεν τις έκανε ο ίδιος αλλά τις δανείστηκε από µια εγκυκλοπαίδεια. Ένας
άλλος καθηγητής χωρίς να πάρει άδεια ποτέ από το υπουργείο Παιδείας είχε πέρσι σε µια από τις
υπερχρεωµένες επιχειρήσεις µισθό 2.640.000 δρχ. Άλλοι καθηγητές µπορούσαν να καταναλώνουν
τον τίτλο τους σε εξωπανεπιστηµιακές επαγγελµατικές απασχολήσεις ως καθηγητές γιατροί, ως
καθηγητές νοµικοί ή ως καθηγητές µηχανικοί. Αυτά τελείωσαν πια δια παντός.

∆υνατότητα ανατροπής
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά την παραποµπή του Ν-Π στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικράτειας για
να κριθεί η συνταγµατικότητα του υπάρχει µια αίσθηση ότι µπορεί ακόµα και να ανατραπεί ο Ν-Π.
Υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην πραγµατικότητα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας απαντώ ως δάσκαλος και πολίτης. Με τη συµµετοχή µου στα πανεπιστηµιακά
όργανα θα ενώσω τις µικρές µου δυνάµεις µε τις δυνάµεις όλων των άλλων για να µη γίνει κανένα
πισωγύρισµα στην Ανώτατη Παιδεία. Όλοι µας οφείλουµε να έχουµε πλήρη εµπιστοσύνη στην
ελληνική ∆ικαιοσύνη, ιδιαίτερα όταν σήµερα το Σ.τ.Ε. το κοσµούν µερικοί λαµπροί δικαστές.
Βέβαια, απ’ ότι γνωρίζω, και δεν ξέρω κατά πόσο είµαι επαρκώς πληροφορηµένος, κάποιοι άλλοι
από τους δικαστές διετέλεσαν σύµβουλοι του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Αλλά γι’ αυτό δεν είµαι
αρµόδιος, υπάρχουν άλλοι αρµόδιοι να κάνουν τους απαραίτητους συσχετισµούς.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η συµµετοχή του φοιτητικού κινήµατος στη λειτουργία των νέων οργάνων και των
νέων θεσµών που καθιερώνει ο Ν-Π, πιστεύετε ότι µέχρι σήµερα είναι ικανοποιητική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προς αυτή την κατεύθυνση είχαµε µια συγκλονιστική, επαναστατική θα ΄λεγα
εξέλιξη όταν πριν τρεις µήνες η ΕΦΕΕ έβγαλε µια απόφαση µε την οποία δεν ζητούσε
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διευκολύνσεις στις σπουδές, όπως στο παρελθόν. Ζητούσε να πάρει µέρος στην κοσµογονία της
αναβάθµισης των σπουδών.
Θεωρώ ότι το φοιτητικό κίνηµα έχει πολλές υποχρεώσεις απέναντι στον τόπο και το λαό µας. Οι
υποχρεώσεις αυτές δεν µπορούν να εκπληρωθούν έξω από τα πανεπιστήµια, έξω από τα
εργαστήρια, µόνο µε πανό και µε ντουντούκες. Το καινούργιο πανεπιστήµιο έχει δηµιουργήσει τους
όρους για να µεταφρασθούν τα συνθήµατα σε πράξη. Όταν π.χ. λέµε «έξω τώρα οι Αµερικάνοι»
χωρίς εµείς να χτίζουµε µια αυτοδύναµη τεχνολογική δυνατότητα στην πατρίδα µας, τότε αυτό
παραµένει ένα κενό περιεχοµένου σύνθηµα. Όταν λέµε το πανεπιστήµιο να δεθεί µε τις ανάγκες της
κοινότητας και δε γίνονται έρευνες οι οποίες να συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, τότε
δηµαγωγούµε και δεν βοηθάµε.
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