
Συζήτηση στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Πολυτεχνείου∗∗∗∗ 
1983 

 
Κύριε Πρύτανη,  
κ.κ. Αντιπρυτάνεις, κ.κ. συνάδελφοι, είναι για µένα µεγάλη η συγκίνηση, µια που προέρχοµαι απ’ 
αυτό το Ίδρυµα, να είµαι σήµερα µαζί σας σε µια άκρως ενδιαφέρουσα περίσταση για το Ελληνικό 
Πανεπιστήµιο. 
Περνάµε πραγµατικά µια µεταβατική περίοδο από το παλιό στο καινούργιο κι αυτή η περίοδος θα 
γιατρέψει πολλές πληγές, που τις έχουµε απογράψει όλοι στο παρελθόν, θα ξεπεράσει οξύνσεις 
συναισθηµατικές, οι οποίες υπήρξαν, θα σταµατήσει κάποιους αγώνες που έπρεπε να υπάρχουν 
κάποτε, αλλά τώρα πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε δηµιουργική συνεργασία όλων των φορέων 
και πραγµατικά θα πρέπει να πούµε ότι σ’ αυτό το κλίµα, σ’ αυτή την πορεία προς τα µπρος ήταν 
αποφασιστικής και καταλυτικής σηµασίας η συµβολή του κ. Αθανασιάδη, του κ. Λιάπη και του κ. 
Σκουλικίδη. 
Σε µια περίοδο, που η λασπολογία εξελισσόταν προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς κανένα 
ντοκουµέντο, στήριξαν την πορεία της µετάβασης του Πολυτεχνείου από το παλιό στο νέο. 
Επειδή η αλήθεια πρέπει να λέγεται χωρίς περιστροφές, θα ήθελα να πω ότι στο τελευταίο τεύχος 
του περιοδικού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των Πρυτάνεων, δυο εκπρόσωποι του Ιδρύµατος αυτού, 
λέγοντας ότι εκφράζουν, µε αντικειµενικό τρόπο, τη στάση τους απέναντι στον Ν. 1268/82, είδαν 
τον καινούργιο νόµο «ως αποτέλεσµα µιας πάλης ανάµεσα στους νεώτερους και µε λιγότερα 
προσόντα, (φοιτητές και Ε∆Π) και στους Καθηγητές µε τα πολλά προσόντα». 
∆εν κατάλαβαν πραγµατικά τι είναι αυτός ο νόµος και ίσως θα ’πρεπε να πούµε εδώ δυο λόγια για 
τον νόµο 1268/82 για τη δοµή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. 
Ο νόµος αυτός, για πρώτη φορά περνάει στην ουσιαστική αυτοδιοίκηση των Πανεπιστηµίων. Λεει, 
ότι ακριβώς το κλίµα αντίθεσης που υπήρχε µεταξύ Καθηγητών, φοιτητών, Ε∆Π, κλπ, ανήκει στο 
παρελθόν. Το ουσιαστικό µήνυµα του είναι: «Ελάτε να φτιάξουµε το νέο Πανεπιστήµιο που θα 
δουλεύει, που δε θα διευκολύνει, αλλά που επαναλαµβάνω, θα δουλεύει».  Και θα δουλεύει γιατί δε 
θα δρα κατασταλτικά κάποια οµάδα του Πανεπιστηµίου απέναντι στις άλλες, αλλά όλες µαζί στο 
ίδιο τραπέζι θα συζητούν υπεύθυνα κι ισότιµα όλα τα προβλήµατα και θα αποφασίζουν. Και «στο 
ίδιο τραπέζι», δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ισοπέδωση, ή της ερευνητικής δουλειάς, ή της αξίας του 
καθενός, σηµαίνει όµως κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει στον κόσµο καλύτερος τρόπος για να λύνεις τα 
προβλήµατα, (ή δεν έχει ανακαλυφθεί, τουλάχιστον µέχρι σήµερα), από τον διάλογο, όταν όµως 
έχεις διαµορφώσει θεσµικά και πρακτικά εκείνο το κλίµα που είναι απαραίτητο, για να µπορεί να 
ανθίσει ο διάλογος. Αυτό το κλίµα δεν είναι άλλο από το κλίµα της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και του 
αλληλοσεβασµού. 
Όταν δε σέβεσαι έναν Καθηγητή, γιατί δεν είναι άξιος σεβασµού, ότι και να γίνει, όσο σκληρός και 
να είναι ο νόµος, δεν γίνεται τίποτα. 
Όταν σέβεσαι και τιµάς έναν Καθηγητή, τότε πραγµατικά γίνεται πολλή δουλειά. Θα σας πω µερικά 
παραδείγµατα: 
Θα έχετε ίσως δει ότι οι παρατάξεις των φοιτητών εµφανίστηκαν στην τηλεόραση τις τελευταίες 
µέρες. Είχατε ποτέ φανταστεί τέτοιες τοποθετήσεις από παρατάξεις; Να λένε, ότι, ναι, πραγµατικά το 
παραξηλώσαµε µε τα συνθήµατα ή µε τις αφίσες κλπ; Η κάθε παράταξη φοβόταν στο παρελθόν 
µήπως κολλήσει λιγότερες αφίσες και της βγει κάποια άλλη από τα αριστερά. 
Τώρα πραγµατικά υπάρχει µια άλλη ενωτική – δηµιουργική αντίληψη. «Ελάτε να κτίσουµε το 
καινούργιο Πανεπιστήµιο». Σ’ αυτή την πορεία και λάθη θα γίνουν και αντιφάσεις θα υπάρξουν και 
δυσκολίες στις σχέσεις θα υπάρχουν. Αλλά όµως υπάρχει πριν απ’ όλα µια θέληση κυρίαρχη. Να 
βοηθήσουµε όλοι να προχωρήσει το Πανεπιστήµιο. Και ας δούµε εδώ πως µπορεί να προχωρήσει το 
Πανεπιστήµιο. Όταν µε βάση το Ν. 1268/82, ο φοιτητής θα µπει µέσα στη Γενική Συνέλευση µε 
τόσο αποφασιστική συµµετοχή και µε τόσο αποφασιστικές ευθύνες, ώστε να µπορεί να συµβάλει 
στη διαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών, δεν θα τον νοµιµοποιεί πια τίποτε, να βγει έξω από 
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την τάξη και να µην παρακολουθεί το µάθηµα, να µην κάνει τα θέµατα. Τίποτε απολύτως δεν θα τον 
νοµιµοποιεί. Γιατί; Γιατί θα το έχει αποφασίσει µόνος του µε τη δική του θέληση και γι’ αυτό 
πραγµατικά θα έχει αναλάβει τις ευθύνες του ως ώριµος πολίτης. 
Η πολιτεία, λοιπόν, του αναγνωρίζει αυτή την ωριµότητα και αυτή ήταν µια πάρα πολύ ριψοκίνδυνη 
στ’ αλήθεια επιλογή. Ο πρεσβευτής της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, εκλεκτός συνάδελφος και 
ακαδηµαϊκός εκεί, ο κ. Τοντόρωφ, έλεγε ότι στη Βουλγαρία οι φοιτητές έχουν 5% συµµετοχή. 
Μάλιστα θεωρούν στον Ν. 1268/82 πολύ ριζοσπαστικό και αριστερό. Εξηγήσαµε στον κ. Τοντόρωφ 
ότι δεν είναι τίποτε το εξωπραγµατικό. Είναι απλά, µια ουσιαστική συµβολή στην αποκατάσταση 
εκείνου του κλίµατος που κατά τη γνώµη τη δική µας θα βοηθούσε να δουλέψουν τα Πανεπιστήµια. 
Επειδή στην περίοδο της κατάρτισης αυτού του νόµου υπήρξε πάρα πολύ λασπολογία, ακόµη, και 
γι’ αυτούς που έκαναν τον νόµο, ότι πραγµατικά θέλουν να τα γκρεµίσουν όλα, να γκρεµίσουν τους 
Καθηγητές και να ανεβάσουν κάποιους άλλους, να ισοπεδώσουν τα πάντα, να κάνουν τους Λέκτορες 
Καθηγητές κλπ., θα ‘θελα να πω ότι οι γνωστοί αυτοί λασπολόγοι δεν κατάλαβαν τίποτε, ή ήθελαν, 
το σωστότερο, να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Είναι 30 χρόνια πίσω από την πραγµατικότητα. 
Η πραγµατικότητα είναι σήµερα, ότι µόνο όποιος συµµετέχει, δουλεύει, και µόνον όποιος 
συµµετέχει και δουλεύει, αναλαµβάνει ευθύνες και δηµιουργικές πρωτοβουλίες. Εµείς αυτό το 
καταλάβαµε και µέχρι στιγµής δεν πέσαµε έξω. 
Θα σας πω παραδείγµατα: 
Ενώ αγωνιζόµαστε για να βάλουµε µέσα στην τάξη φοιτητές στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης – 
µιλάω τώρα ως δάσκαλος – τώρα είναι γεµάτα τα Αµφιθέατρα από το πρωί ως το βράδυ. Και σε 
ειδικές επιστηµονικές διοργανώσεις οι φοιτητές δεν αναπαράγουν τα παλιά µόνο συνθήµατα, τα 
οποία είναι πάντα χρήσιµα και έχουν αιώνια αξία, κατά τη δική µου ιδεολογική αντίλήψη, (που δεν 
ξέρω βέβαια αν τη συµµερίζονται πολλοί από σας και αυτό είναι αυτονόητο δικαίωµα σας). 
Όχι µόνο συζητούν για αντιϊµπεριαλιστικό, αντιµονοπωλιακό αγώνα και εθνική ανεξαρτησία, αλλά 
προχωρούν στη σωστή πράξη: πως θα ανακαλύψουµε στην Ελλάδα λιγνίτη, πως θα ανακαλύψουµε 
πετρέλαιο, τι έρευνα πρέπει να κάνουµε, πόσο πρέπει να δουλέψουµε, πως τα προγράµµατα 
σπουδών, οι διπλωµατικές εργασίες και τα θέµατα πρέπει να είναι τέτοια, για να συµβάλουν σε µια 
τέτοια κατεύθυνση, πως πρέπει να δουλέψουµε αποφασιστικά και όχι µε διευκολύνσεις γι’ αυτά. 
Αυτά λοιπόν τα θέµατα συζητούν οι φοιτητές µε τους δασκάλους τους, που πιστεύουν ότι πρέπει να 
περάσουµε σ’ ένα κλίµα δουλειάς µέσα στο Πανεπιστήµιο. 
Χαίροµαι γιατί µου δίνεται η ευκαιρία σήµερα, (επειδή ακριβώς και στο παρελθόν πολλοί από σας 
θα έχετε ακούσει πολύ άσχηµες κουβέντες), να πω γιατί ο νόµος µας πάει τόσο αποφασιστικά και 
σκληρά µπροστά, στην κατεύθυνση του να δουλέψουν τα Πανεπιστήµια. 
Χρησιµοποιούµε θετικά την αξιοπιστία που είχαν κάποια αριστερά κόµµατα, κάποιοι αριστεροί 
συνδικαλιστές (που είχαν την εκτίµηση των φοιτητών και του Ε∆Π), προκειµένου να πούµε ότι 
αυτός ο τόπος έχει ανάγκη, τα Πανεπιστήµια του δουλεύουν, γιατί πληρώνονται από τον ιδρώτα του 
εργαζόµενου λαού, και η αλλαγή δε γίνεται, πλέον µε συνθήµατα και µε ντουντούκες. Σε κάποια 
περίπτωση βέβαια δεν υπήρχε άλλη διέξοδος. Γιατί, όταν κάποιος  στο παρελθόν, εύρισκε πάντα 
µπροστά του έναν τοίχο από µπετόν, ούτε διάλογο, ούτε τίποτε, αναγκαστικά συρόταν σε άλλες 
µεθόδους πάλης. Τώρα καλέσαµε τους φοιτητές, να συµµετάσχουν, και µάλιστα µε ποσοστό 100% 
στον αριθµό των δασκάλων. Μόνο που είναι υποχρεωµένοι πλέον, να αποδείξουν την ευθύνη τους. 
Γιατί, άµα µπεις µια φορά στη Γενική Συνέλευση και πεις κουταµάρες, πράγµατα ατεκµηρίωτα, άµα 
µπεις δεύτερη φορά, τρεις ώρες µετά την έναρξη της συνεδρίασης, µπορεί, µε µαθηµατική ακρίβεια, 
να περιµένεις τα δεινά που ακολούθησαν µετά τον Μάη του 1968 στη Γαλλία, την πλήρη 
αποµεταρρύθµιση στη Γερµανία. 
Εµείς όµως, και το φοιτητικό κίνηµα, υποτίθεται ότι έχουµε διδαχθεί απ’ αυτά και δεν θα αφήσουµε 
να εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. 
Πραγµατικά, στο χώρο του Πολυτεχνείου – και το λεω µε ιδιαίτερη συγκίνηση αυτό- τον τελευταίο 
καιρό, (και θέλω για άλλη µια φορά να τιµήσω εκλεκτούς και σεβαστούς για µένα συναδέλφους, 
όπως είναι ο κ. Αθανασιάδης, ο κ. Λιάπης και ο κ. Σκουλικίδης), κρατήθηκε  µε πάρα πολύ 
ευστροφία και µε σταθερότητα ανοιχτός ο δρόµος αυτός της µετάβασης προς την πρόοδο. 
Θάθελα ακόµη να πω πόσο άσχηµο θα ήταν, αν µπορούσε κάποιος να εκτιµήσει ότι σ’ αυτή τη φάση 
δεν θα έπρεπε  να είναι άτεγκτος, να µη διαλέγει να περάσει από το παλιό στο καινούργιο µε ένα 
αυταρχικό ή µηχανιστικό τρόπο, ή µε ένα τρόπο που θα ήταν ιδεατός ίσως, έξω όµως από την 
κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει και αντιφάσεις, κι αλλιώς, δεν υπάρχει η διαδικασία της προόδου. 
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Τώρα όµως ξεκινάµε και έχουµε πάρα πολλές ευκαιρίες µπροστά µας, έχουµε πάρα πολύ 
δηµιουργική δουλειά να κάνουµε και µπορείτε πια ως Ε.Μ.Π. να κάνετε και χωρίς κανένα 
Υπουργείο Παιδείας, να παρεµβαίνει πλέον στη δουλειά του Πανεπιστηµίου. Αυτό είναι το µεγάλο 
προσόν αυτού του νόµου: Ότι εξασφαλίζει, µε την πλήρη κι ουσιαστική αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., το 
κλίµα της δηµιουργικής συνεργασίας, που όµως πρέπει να αποδείχνεται κάθε µέρα από όλους τους 
φορείς στην πράξη. Τώρα, µπορείτε να λύσετε ακόµη και το οικονοµικό θέµα ως πανεπιστήµιο, 
χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι δεν θα πρέπει το Υπουργείο να βοηθάει τα ΑΕΙ µε της ∆ηµόσιες 
Επενδύσεις. Ο Ν. 1268/82 προβλέπει  την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την ίδρυση από κάθε 
ΑΕΙ, ΝΠ∆ ή Ι∆ για την προστασία και αξιοποίηση της περιουσίας του. 
Είστε, ως ΕΜΠ, ότι καλύτερο έχει σήµερα η τεχνική στην Ελλάδα. Μπορείτε να συνεργαστείτε και 
µε άλλα Πανεπιστήµια (σε διαπανεπιστηµιακό επίπεδο), να προσλάβετε ένα Οικονοµολόγο, ένα 
Κοινωνιολόγο. Στήστε επιχειρήσεις, στήστε δουλειές που θα µπορούν να αναπτύξουν την Περιουσία 
του Ιδρύµατος, δένοντας την εκπαιδευτική κι ερευνητική σας δουλειά και την άσκηση των 
σπουδαστών µε την πράξη και την παραγωγή. 
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα εκδοθεί, µετά από την κατάργηση της εξωπανεπιστηµιακής 
επαγγελµατικής απασχόλησης των καθηγητών, θα καθορίζει ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται για 
το ∆ηµόσιο, για τους αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς για την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν θα 
πληρώνονται, θα µπορεί το 1/3 να πάει στους δασκάλους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, το 1/3 
για τις διπλωµατικές εργασίες των φοιτητών, (στηρίζοντας ακόµη πρωτοβουλίες των φοιτητών για 
αυτοδιαχείριση) και το υπόλοιπο 1/3 για έρευνα. 
Άρα, δεν θα έχουµε ανάγκη από κανέναν, και το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο δικαιολογείται, γιατί κι 
εγώ περιµένω αυτόν τον νόµο, µε την ολοκλήρωση της υλοποίησης του, να µου δώσει την ευκαιρία, 
να γυρίσω στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και να δουλέψω ως δάσκαλος, για να αναπτύξουµε 
τέτοιες δραστηριότητες µαζί µε τους συναδέλφους µου και τους φοιτητές, γιατί µπορούµε και 
θέλουµε να αναπτύξουµε τέτοιες συλλογικές πρωτοβουλίες. 
∆εν θα µπορεί συνεπώς κανένας Υπουργός οσοδήποτε προοδευτικός ή µη προοδευτικός, να 
σταµατήσει τέτοιες δηµιουργικές εξελίξεις. ∆ιότι απ’ τη στιγµή που θα εκδοθεί το Προεδρικό αυτό 
∆ιάταγµα, µε την ίδρυση ενός τέτοιου Νοµικού Προσώπου, το οποίο θα περνάει στο Πανεπιστήµιο 
αυτές τις δυνατότητες και λειτουργίες, το Πανεπιστήµιο θα µπορεί να δηµιουργήσει και σ’ 
αναπτύσσει νέους πόρους και να τους αυτοδιαχειρίζεται αποτελεσµατικά, µε στόχο την ανάπτυξη 
της έρευνας και της διδασκαλίας. 
Γιατί, µε την αθροισµένη συλλογική µας εµπειρία, (που είναι, ότι πραγµατικά, ο Πρόεδρος µπορεί να 
σταµατήσει, χωρίς βέβαια να κατανοεί, τα πάντα), θα φροντίσουµε να φτιάξουµε το Προεδρικό αυτό 
∆ιάταγµα, έτσι που να µην δηµιουργούνται πια προβλήµατα. Άλλωστε, η εξουσιοδότηση του Νόµου 
είναι ρητή πάνω σ’ αυτό. 
Επίσης, (µια άλλη δυνατότητα), υπάρχει και ένα άλλο Προεδρικό ∆ιάταγµα που καθορίζει τον τρόπο 
και τις διαδικασίες σύµφωνα µε τα οποία µπορεί να παρέχει υπηρεσίες το Ίδρυµα σε εξωτερικούς 
φορείς, πάντα όµως υπό το φως της δηµοσιότητας, της Γενικής Συνέλευσης. Γιατί υπό το φως της 
Γενικής Συνέλευσης; ∆ιότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιµοποιήσουµε το Πανεπιστήµιο, τους 
δασκάλους, τους φοιτητές και τους εξοπλισµούς του, για να κάνουµε π.χ. µια µονοπωλιακή 
επιχείρηση, να παράγει βενζίνη µε περισσότερα οκτάνια από µια άλλη. ∆εν θα πέσει σ’ αυτή την 
παγίδα το Πανεπιστήµιο. Θα µπορεί όµως το Πανεπιστήµιο να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός 
καινούργιου εθνικού οπλικού συστήµατος. Θα µπορεί το Πανεπιστήµιο να επινοήσει µεθόδους και 
τεχνικές παραγωγής φθηνής και σωστής κατοικίας για το λαό. 
∆ηλαδή έχει πολύ σοβαρά πράγµατα να κάνει το Πανεπιστήµιο, χωρίς να κοντράρεται και να 
ανταγωνίζεται µε τους επαγγελµατίες συναδέλφους µας. 
Άρα, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ξεκινήσει συστηµατική δουλειά, και εκεί πρέπει 
να βοηθήσουν πραγµατικά και οι φοιτητές και το Ε∆Π. Γιατί τώρα πια, όπως υποστήριξα πριν από 
λίγο, έχουν εκλείψει οι λόγοι που έκαναν εµπόλεµη την κατάσταση µέσα στα Α.Ε.Ι. Ή για να µην 
είµαι τόσο πολύ αισιόδοξος, άρχισαν να εκλείπουν και θα εκλείπουν όλο και περισσότερο, όσο η 
καλή θέληση επιδείχνεται απ’ όλους τους φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας.  
Επιτρέψτε µου ως συνάδελφος να µοιραστώ µαζί σας µερικές σκέψεις για τη δουλειά που έχετε 
µπροστά σας. 
Θα σας παρακαλέσουµε, να ολοκληρώσετε τη σύσταση των Τοµέων πολύ γρήγορα, να κάνετε και 
την κατανοµή του προσωπικού στους Τοµείς και να φροντίσετε, αν είναι δυνατόν, να µην 
αναπαραχθεί ο θεσµός της έδρας µέσα από τους Τοµείς, να µην υπάρχει καµιά έδρα που να γίνει 



 4 
 

Τοµέας. Αν βέβαια αυτό γίνεται, γιατί δικό σας δικαίωµα είναι, να το κρίνετε, δικό σας είναι το 
Πολυτεχνείο, κι εσείς µόνο µπορείτε να το πάτε µπροστά. 
Ακόµα πιστεύω ότι δεν θα ήταν σωστό σε ένα Τοµέα να υπάρχουν 15 Καθηγητές και σε έναν άλλο 
να υπάρχει ένας Καθηγητής. 
∆εν είναι ούτε κοµψό, από άποψη οικονοµίας και συµµετρίας, ούτε σωστό επιστηµονικά. 
Τα νέα προγράµµατα σπουδών, νοµίζω ότι µπορεί, (και µπορούν και οι φοιτητές και το Ε∆Π να  
βοηθήσουν σ’ αυτό) και πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. 
Την επόµενη χρονιά πρέπει να προχωρήσουµε πραγµατικά µε νέα ουσιαστικά κι αποτελεσµατικά 
προγράµµατα σπουδών και το κυριότερο σηµείο στο οποίο πρέπει να ξεκινήσει µια δουλειά, έστω 
και µέσα στις εξετάσεις, είναι ο Εσωτερικός Κανονισµός των Α.Ε.Ι. Ο Εσωτερικός Κανονισµός, 
είναι ο δεύτερος νόµος – πλαίσιο, ο οποίος θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Ιδρύµατος και 
θα µπορεί πραγµατικά να δείχνει ότι ξεπερνάει και του Υπουργείου Παιδείας τις απόψεις και 
οποιουδήποτε. Θα µπορεί να λύνει όλα τα προβλήµατα που ανακύπτουν και είναι ένας στόχος 
αποκέντρωσης ουσιαστικός που πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί. 
Ας δούµε ένα άλλο πρόβληµα τώρα: ο νέος νόµος δεν επιτρέπει να υπάρχουν εξεταστικά 
προβλήµατα, δεν επιτρέπει, το απαγορεύει µάλιστα. Γιατί το απαγορεύει; ∆ιότι µέχρι σήµερα, τα 
Πανεπιστήµια (όχι ευτυχώς το Ε.Μ.Π.), είχαν καταστεί βιοµηχανία εξετάσεων. 
Τώρα, επειδή έχει πλατύνει το δικαίωµα της διδασκαλίας (και της εξέτασης φυσικά), δεν είναι 
ανάγκη, όταν υπάρχει µια οµάδα ενός δασκάλου µε 5 φοιτητές να τους εξετάσει, µια που τους βλέπει 
από το πρωί ως το βράδυ, αφού συνεργάζεται µαζί τους και µε βάση το ότι οι φοιτητές υποτίθεται 
και πρέπει να συµµετέχουν. ∆εν µου διαφεύγει ότι σε µερικά Τµήµατα δεν συµµετέχουν οι φοιτητές 
και το άκουσα µε πάρα πολύ στενοχώρια και µέσω του Πολυτεχνείου, που είναι γνωστό ότι 
δουλεύει. Αλλά νοµίζω στο σηµείο αυτό, ότι είναι χρέος του φοιτητικού κινήµατος (και θα το 
εκπληρώσει στο ακέραιο) και χρέος του Επιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού να κηρύξουν το 
γύρισµα στα µαθήµατα πλέον, µια που παίρνουν µέρος αποφασιστικά σ’ αυτές τις λειτουργίες, όλοι 
οι φορείς τους Πανεπιστηµίου. Στο εξεταστικό, που ενδεχόµενα θα είναι το κυριότερο θέµα για 
κάποιους, ίσως επιχειρηθεί να αναπτυχθούν τον επόµενο χρόνο κινήµατα από κάποιες 
αναρχοαυτόνοµες τάσεις του φοιτητικού κινήµατος. Ακριβώς επειδή όλα φαίνονται ότι µπαίνουν σε 
µια λογική δουλειάς, εκεί ίσως θα επιδιωχθεί µια τέτοια εξέλιξη. Νοµίζω, µε γνωστή την ευστροφία 
που χειρίστηκε αντίστοιχα θέµατα η απερχόµενη Πρυτανική Αρχή, (και που βεβαίως ευχόµαστε κι 
ελπίζουµε ότι θα επιδείξει και η νέα), και µε δεδοµένη τη βοήθεια των φοιτητών και του Ε∆Π, ότι 
δεν θα υπάρξουν τέτοια προβλήµατα. Μπορεί να υπάρχει πάντα µια ελαστικότητα στη διαδικασία, 
µια συζήτηση κλπ. Από το νέο όµως εξάµηνο και µετά είναι σαφές ότι όποιος δεν αποκτήσει τα 
γνωστικά εφόδια που δίνει ένα µάθηµα, µε την πλουραλιστική εκπαιδευτική διαδικασία, που 
καθορίζει ο νόµος, δεν θα το περνάει και φυσικά δεν θα πάει µετά σε κάποιο Φροντιστήριο για να 
ξαναδώσει σε µια πλασµατική δεύτερη περίοδο. Αφού ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε τον εσωτερικό 
κανονισµό, η διαδικασία αξιολόγησης και αποτυγχάνει, θα είναι υποχρεωµένος να το επαναλάβει, 
προκειµένου να είναι έτοιµος, απέναντι στον ελληνικό λαό, να αναλάβει τις ευθύνες που το 
επενδυµένο κοινωνικό προϊόν πάνω στην εκπαίδευση του, απαιτεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας 
ευχόµαστε καλή δουλειά και θα είµαστε πάντα δίπλα σε όλους να βοηθήσουµε όσο µπορούµε, αν και 
το «κουµάντο» πια είναι αποφασιστικά και µόνο στα δικά σας χέρια.  
 
Απαντήσεις σε ερωτήσεις και τοποθετήσεις 
 
1.  Για τους τοµείς 
Πρώτα – πρώτα, και το ξέρετε σίγουρα, θα έπρεπε η διαδικασία της συγκρότησης νέων Τοµέων, που 
θα συνάδουν µε την εξέλιξη της Επιστήµης και της Τεχνολογίας να είναι µια υπόθεση καθαρά του 
Πανεπιστηµίου πλέον. Ο Υπουργός Παιδείας κάνει µια επικύρωση της απόφασής σας πλέον, που 
είναι τυπική. 
 Όταν διαµορφωθούν οι συνθήκες, κανένας δεν θα σας έλεγε µην κάνετε 10 Τοµείς, αν κρίνετε εσείς 
ότι χρειάζονται. 
Θα σας πω δυο παραδείγµατα που νοµίζω ότι θα βοηθήσουν να δικαιολογήσετε τουλάχιστον τη 
στάση µας. 
Στο Τµήµα ∆ασολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης η πρόταση ήταν να ιδρυθούν 
τουλάχιστον 6 Τοµείς και όλες οι παρατάξεις των φοιτητών και όλοι οι δάσκαλοι ήθελαν 6 Τοµείς. 
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Όταν το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε να συζητήσουµε το θέµα, απάντησαν ότι «εµείς έχουµε ένα 
τέτοιο πρόγραµµα που δεν µπορεί να ενωθεί η τάδε επιστηµονική περιοχή µε την τάδε». Μήπως 
σκεφτήκατε να αλλάξετε το πρόγραµµα; Αυτό δεν θα ήταν το πιο εύλογο απ’ όλα; ∆ιότι ο κάθε 
Καθηγητής που στο παρελθόν ήθελε να κάνει έναν άλλο Καθηγητή, δηµιουργούσε ένα νέο µάθηµα. 
Το δε πρόγραµµα του Τµήµατος είναι τόσο πολύ ετερόκλητο, που η πρόταση δεν θα µπορούσε 
πραγµατικά να δικαιολογηθεί µε επιστηµονικά κριτήρια κανενός ξένου Πανεπιστηµίου, (αν υποτεθεί 
ότι θέλουµε να προσφύγουµε και στα φώτα, απ’ έξω). 
∆εύτερο παράδειγµα: Τµήµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών. Μέλη ∆ΕΠ. 2. Πρόταση για ίδρυση 4 Τοµέων. 2 µέλη ∆ΕΠ σε 4 Τοµείς. 
Θα ήταν αστείο το Υπουργείο Παιδείας αν θα ίδρυε δύο Τοµείς που δεν θα είχαν κανένα απολύτως 
µέλος του ∆ΕΠ. Θα ήταν ανυπόστατοι νοµικά, επιστηµονικά κι ερευνητικά οι Τοµείς. 
Γι’ αυτό λοιπόν λέµε ή τουλάχιστον αυτή είναι η γνώµη η δική µου, ότι θα πρέπει µε περισσή 
φροντίδα να γίνουν οι τοµείς. Αλλά βέβαια δεν θα πάµε κόντρα σε καµιά περίπτωση µε το 
Πολυτεχνείο, και βέβαια όχι ειδικά και µόνο µε το Πολυτεχνείο. Γιατί ξέρουµε ότι πραγµατικά δεν 
υποστηρίζετε ανεδαφικές απόψεις. Είναι πολύ σωστό αυτό που λετε και έχω επίγνωση κι από το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης που έχει συµβεί αυτό στο Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων 
Μηχανικών, όπου υπηρετώ: 
σ’ ένα Τοµέα να υπάρχουν 15 µέλη του ∆ΕΠ, και σ’ ένα άλλο Τοµέα ένα ή δύο. Είναι πραγµατικό 
αυτό – αλλά σας λεω ότι µπορείτε στο άµεσο προσεχές µέλλον να το κάνετε, αν παραταύτα 
επιµένετε, ο κ. Υπουργός, ο οποίος έχει την µεγάλη ευθύνη, ήδη έχει δώσει εντολές και είπε να 
γίνουν 5 Τοµείς. 
 
2.  Για τις µετεγγραφές 
Αν τυχόν µας πει η Σύγκλητος ότι το ποσοστό 4% των µετεγγραφοµένων λόγω κοινωνικών λόγων 
πρέπει να µείνει, είναι δικαίωµα της Συγκλήτου να εξετάσει, αν οι λόγοι που αναφέρονται, είναι 
πραγµατικοί. Σας λεω ένα περιστατικό που έγινε σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στη Ρουµανία. Ένας 
φοιτητής έσπασε αυχένα, δύο χέρια, λεκάνη και ήρθε σερνόµενος. Αυτός έπρεπε να µετεγγραφεί, δεν 
µπορούσε να µη µετεγγραφεί. Αλλά δεν µπορούσε να γίνει περιγραφή στο νόµο. 
Να εξαιρέσουµε στον αδελφό της Αθήνας, να πούµε ναι στους αδελφούς της επαρχίας. 
 
3.  Για την ερµηνεία του Ν.1268/82 
Αν µου επιτρέπετε, κ. Πρύτανη, µια µικρή τοποθέτηση, στα πλαίσια της περισσότερο φιλικής και 
λιγότερο «ιδρυµατικής» µας συνάντησης. Έχουµε κατηγορηθεί τον τελευταίο καιρό, ότι κάνουµε 
λάθη στον Ν. 1268/ και τον ερµηνεύουµε όπως θέλουµε. Θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι αυτό 
είναι µια συνειδητή επιλογή και θα χρησιµοποιήσουµε κάθε είδους δυνατότητα να κάνουµε ανοιχτό 
και ζωντανό στους καιρούς και τις εξελίξεις, το Πανεπιστήµιο. ∆εν πρόκειται να µείνουµε πίσω από 
το δάκτυλό µας να βλέπουµε τα προβλήµατα να οξύνονται, να γιγαντώνονται και εµείς να θεώµαστε 
χωρίς να δίνουµε λύση. 
Θα δίνουµε λύση και τις περισσότερες λύσεις θα τις δίνετε εσείς τα ΑΕΙ µε τον Εσωτερικό 
Κανονισµό σας. 
Στο διάλειµµα ρώτησε ο κ. Γαλανής, ότι εάν κάπου δεν υπάρχει ∆ιευθυντής Τοµέα, τι γίνεται; Ο 
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας θα προβλέπει. Χρέη ∆ιευθυντή Τοµέα εκεί που δεν εκλέγεται, 
ή Αναπληρωτής, µπορεί να είναι ο Πρόεδρος του Τµήµατος και να µην χρειάζεται και πάλι να 
ερωτηθεί το Υπουργείο Παιδείας. ∆ηλαδή όλα τα ζητήµατα να τελειώνουν στα Ιδρύµατα, όπως 
συµβαίνει µε τα προγράµµατα. Τώρα πλέον τα προγράµµατα σπουδών, δεν έρχονται στο Υπουργείο 
παιδείας. Ποιος θα είναι ο σοφός του Υπουργείου, που θα πει: «Θέλω αυτά τα µαθήµατα» ή «κόψτε 
τα άλλα µαθήµατα». Τα προγράµµατα σπουδών τελειώνουν στα ΑΕΙ. Το επόµενο έτος βλέπετε, ότι 
είναι πιο καλό το τάδε µάθηµα και πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί το άλλο, το προσθέτετε ή το 
αφαιρείτε και είναι δική σας υπόθεση. 
Ένα άλλο παράδειγµα τώρα: Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ετοιµάζεται φέτος προϋπολογισµός 
της τάξης των 2.500.000.000 δρχ. Ξέρετε ίσως τι συνέβη στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Πόση 
αντίδραση υπήρξε στο νόµο και πως πραγµατικά οι ίδιες οι δυνάµεις του Πανεπιστηµίου κατάφεραν 
να κάνουν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών. 
Όταν εξελέγη ο κ. ∆. Φατούρος, Πρύτανης, τον πλησίασε ο υπεύθυνος των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
και του ψιθύρισε στο αυτί, ως µη ώφειλε, διότι όποιος είναι δηµόσιος υπάλληλος πρέπει να έχει την 
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πολιτική ευθύνη, την ευθύνη ως πολίτης δηλαδή, να λεει τα «σύκα – σύκα» σ’ όλες τις διοικήσεις 
και δικτατορικές και δηµοκρατικές και σ’ οποιονδήποτε φορέα εξουσίας, ότι «ξέρετε, εγώ είχα 
βγάλει τον Προϋπολογισµό µε 1.050.000.000 δρχ. και µε εξανάγκασαν οι προηγούµενοι Πρυτάνεις 
να τον φθάσω 2.500.000.000 δρχ. 
Σκεφτείτε δηλαδή πρόθεση δηµιουργίας προβληµάτων στην Κυβέρνηση. Πρότεινα στον κ. Φατούρο 
να απαιτήσει από τον υπάλληλο αυτόν, (ο οποίος έπραξε παρά τον όρκο του δηµόσιου λειτουργού), 
να κάνει ανοιχτή καταγγελία, διότι δεν µπορεί να ξέρει ένας δηµόσιος υπάλληλος τέτοια γεγονότα 
και να σιωπά. 
Είπατε γι’ αυτούς που εργάζονται στα Πανεπιστήµια κι ότι χρειάζονται και άλλοι τεχνίτες κ.λ.π. 
Κάπου, κ. Πρύτανη, χρειάζονται τεχνίτες, αλλά, όπως είπαµε και στο ΕΣΑΠ θα πρέπει να κάνουν τα 
Ιδρύµατα µια αξιόπιστη απογραφή τι προσωπικό θα έχει το κάθε ΑΕΙ και να κάνουν µε τις δικές 
τους διαδικασίες µια ορθολογική αναδιάταξη, ώστε να καλυφθούν πραγµατικές ανάγκες από 
διαπιστωµένα υποαπασχολούµενους υπαλλήλους. 
Σας φέρνω παράδειγµα πάλι από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Υπηρετούν π.χ. 120 κλητήρες και δεν υπάρχει κανένας για τη φύλαξη του κτιρίου του Τµήµατος 
Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. Και είναι αδύνατον να µην µπορεί να υπάρχει προσωπικό, 
έπρεπε να περισσεύει. 
Υπάρχουν όµως παλιοί εδρούχοι, συνάδελφοί µας, οι οποίοι έχουν και ένα αυτοκίνητο και δυο 
οδηγούς και πέντε κλητήρες και κάποιος έχει και δυο παρατηρητές τηλεσκόπιο στην Κόρινθο, που 
δεν τους είχαµε δει ποτέ. 
Λοιπόν, αυτοί έχασαν τα προνόµια τους και θα φωνάζουν, και θα κτυπάνε. Αλλά κατάλαβαν πια ότι 
άλλαξε το Πανεπιστήµιο, δεν είναι δοβλέτι κανενός, είναι το Πανεπιστήµιο όλων, και ο καθένας θα 
δείξει την ωριµότητα του. Υποστηρίζω λοιπόν, ότι πραγµατικά θα δείτε µε την απογραφή την 
αξιόπιστη κι αντικειµενική απογραφή, ότι έχετε τόσο προσωπικό που ίσως δεν το ξέρετε. 
Όταν αναλάβαµε τα καθήκοντα µας στο Υπουργείο Παιδείας, ρώτησα τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού, 
που είναι στεγασµένες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου και µου είπε σε τρία κτίρια. Ξέρετε πόσα 
βρήκα; 12 κτίρια. Βρήκα 12 κτίρια στα οποία στεγάζονται υπάλληλοι που πληρώνονταν απ’ το 
Υπουργείο και διοικούνταν από τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού και τους οποίους δεν ήξερε ο ∆ιευθυντής 
∆ιοικητικού. 
Αυτά βέβαια µπορείτε θαυµάσια να τα δείτε και εσείς, στο πεδίο σας, αλλά πρέπει να γίνει µια 
συστηµατική δουλειά. Και σ’ αυτή τη δουλειά θα βοηθήσουν όλοι οι εργαζόµενοι στα 
Πανεπιστήµια. 
Επιτρέψτε µου να πω δυο λόγια πάνω σε κάτι που έβαλε ο συνάδελφος από το Ε∆ΤΠ. Ακριβώς την 
κατεύθυνση ότι εµείς τον Ν. 1268/82 τον βλέπουµε µε ευρύτητα, καθώς δικός σας είναι ο νόµος και 
δικός µας είναι, όλων µας. Αν το Πανεπιστήµιο αποφασίσει ότι οπουδήποτε µπορεί να συµµετέχει ο 
οποιοσδήποτε, αυτό περιλαµβάνει στον Εσωτερικό Κανονισµό του, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
το ίδιο θεωρεί προσφορότερες. 
Όχι να συµµετέχει για να αγωνίζεται, διότι αυτό που είπατε ενωρίτερα, κ. Ζάγκο, δείχνει ότι µε 
παρεξηγήσατε. Ο αγώνας, αν θέλετε να µιλήσουµε µε τον τρόπο αυτό συνεχίζεται, ποτέ δεν 
σταµατάει, αλλά βέβαια πρέπει να έχει την µορφή που επιβάλλουν οι αντικειµενικές συνθήκες. Κι 
αυτό, όποιος χρησιµοποιεί την επιστηµονική µεθοδολογία ως εργαλείο ανάλυσης, πρέπει να το έχει 
πάντα στο µυαλό του. Άλλες οι αντικειµενικές συνθήκες τότε - επανάσταση - άλλες οι 
αντικειµενικές συνθήκες τώρα – δηµοκρατική µεταβολή. 
Λοιπόν, µέσα από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας µπορούν να λυθούν αυτά τα θέµατα. 
Κύριε Πρύτανη, αν θεωρείτε και µπορεί να θεωρείτε, ότι ο Παρασκευαστής, που βοηθάει 
αποφασιστικά στην εκπαιδευτική δουλειά, πρέπει να µετέχει σε κάποιο συλλογικό όργανο, για να 
µην του µεταφέρει κάποιος τρίτος το τι θα γίνει την άλλη µέρα, µπορείτε να το κάνετε, όπως εµείς 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης στο Τµήµα το δικό µας. Και αν µου επιτρέπετε να σας πω ακόµα 
κάτι ως δάσκαλος και πολίτης πάνω σ’ ένα σοβαρό πραγµατικό πρόβληµα, που επιδέχεται δυο 
θεωρήσεις και δυο πρακτικές επίλυσης. 
Επιτρέψτε µου σας παρακαλώ ν’ αναφερθώ σ’ ένα συγκεκριµένο παράδειγµα. Στις 13-12-82 
µιλούσα στο Αµφιθέατρο της Νοµικής στην Θεσσαλονίκη στην οργάνωση της νεολαίας του χώρου, 
που ανήκω ως πολίτης ιδεολογικά και υποστήριξα µε επιχειρήµατα την ανάγκη να είναι κλειστές οι 
διαδικασίες των συλλογικών οργάνων. Γιατί όµως τώρα να είναι κλειστές οι διαδικασίες; ∆ιότι 
παλεύαµε να είναι ανοιχτές χρόνια ολόκληρα, επειδή δεν υπήρχε ούτε καν εικονική συµµετοχή. 
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Τώρα που έχουµε 100% συµµετοχή των φοιτητών, είναι αστείο να λέµε ότι ζητάµε ανοιχτές 
διαδικασίες. 
∆υο χιλιάδες φοιτητές πείσθηκαν και θεώρησαν ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Την άλλη µέρα 
το πρωί στο δικό µας το Τµήµα, που είχαµε και πριν από τον νόµο κατακτήσει τις ανοιχτές αλλά και 
αποτελεσµατικές διαδικασίες τρία χρόνια πριν, βγαίνει ο Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου, ένας 
εκλεκτός φοιτητής συνάδελφος, µέλος της Γ.Σ. που ανήκει στην ΚΝΕ και λεει ότι «εµείς εδώ κ. 
Ρόκο, είχαµε στο παρελθόν κατακτήσει τις ανοικτές διαδικασίες και δεν είχαµε κανένα πρόβληµα 
λειτουργίας. Γιατί λοιπόν τώρα κλειστές;» Εγώ τι έπρεπε να κάνω, µε κοίταζαν οι φοιτητές, που µε 
είχαν ακούσει να επιχειρηµατολογώ το προηγούµενο βράδυ, στα µάτια, θα έπαιρνα πίσω αυτά που 
είπα χθες; Έκανα λοιπόν αυτό που έπρεπε να κάνω ως Πανεπιστηµιακός δάσκαλος που οφείλει να 
αναλύσει τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα στις κάθε φορά αντικειµενικές συνθήκες και πάντα στα 
πλαίσια του Νόµου.  
Είπα, ότι «ναι στο Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών εµείς είχαµε κατακτήσει τις 
ανοικτές διαδικασίες από το παρελθόν. Ας πάρουµε λοιπόν τώρα µια οµόφωνη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης ότι, αν κάποιος παρακωλύσει τη διαδικασία και δεν µας αφήσει αν τελειώσουµε σε δύο 
ώρες το χωρισµό σε Τοµείς –αυτό που θέλαµε -, (έπρεπε να κάνουµε 5 ώρες και εγώ είπα 2 ώρες) 
δεν θα τον αφήσουµε να το κάνει». Πήραµε οµόφωνη απόφαση ότι θα πετάξουµε έξω οποιονδήποτε 
επιχειρήσει να παρακωλύσει τη διαδικασία. Έγινε ανοικτή η συνεδρίαση και αντί να τελειώσουµε σε 
5 ώρες την κλειστή, τελειώσαµε πράγµατι σε 2 ώρες, µε πλήρη την ευθύνη των φοιτητών. Όταν 
χρειάστηκε να γίνει ψηφοφορία, οι φοιτητές που δεν ήταν µέλη της Γενικής Συνέλευσης, βγήκαν έξω 
χωρίς να τους πει τίποτε κανείς. ∆ηλαδή, θάθελα να συνοψίσω, υπάρχουν κατά τη γνώµη µου, δυο 
τρόποι ν’ αντιδράσεις. Ή µε εµπιστοσύνη στο µαζικό κίνηµα ή µε φόβο. Άµα έχεις φόβο, άλλος θα 
σου αντιπαραθέτει συνέχεια αγώνες. Άµα του λες ότι µαζί παλέψαµε τόσα χρόνια, θα σ’ εµπιστευτεί. 
Μέσα, λοιπόν. Αυτά όµως γίνονται στην πράξη, στη δράση. Π.χ. Είπε κάποιος Γραµµατέας στον κ. 
Μήτση, Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Τµήµατος προχθές στη Γενική τους Συνέλευση, σ’ αντίστοιχη 
περίπτωση, ότι αυτό είναι απολύτως παράνοµο και ο κ. Μήτσης του απάντησε περάστε έξω. Εγώ 
αποφασίζω. Ήθελαν λοιπόν κάποιοι αναρχοαυτόνοµοι να µιλήσουν. Μίλησαν. Μετά ο κ. Πρόεδρος 
τους παρακάλεσε να βγουν έξω, βγήκαν και έγινε η ψηφοφορία κανονικά. Υπάρχει λοιπόν η 
διαλεχτική της εµπιστοσύνης κι η διαλεχτική της αντιπαλότητας. 
Όταν καταλάβουν όλοι, ότι δεν είναι στη γωνία, δεν έχουν κανένα λόγο να πάνε «κόντρα» στην 
πρόοδο. Οι φοιτητές είναι προοδευτικοί, οι εργαζόµενοι είναι προοδευτικοί. Είτε δεξιοί, είτε 
αριστεροί, είτε κεντρώοι. ∆εν θέλουν να κάνουν ζηµιά, αυτό είναι σίγουρο. Όταν όµως χρόνια δεν 
λαµβάνουν µέρος στη λήψη των αποφάσεων, αυτοί πια έχουν διαµορφώσει µια «αντίθεση». Ίσως 
µερικοί από σας θα θυµάστε πολύ καλά τις κινητοποιήσεις του Ε∆Π, στο ποίο κι εγώ ανήκα µέχρι το 
1980. 
Πήρα µέρος και στην απεργία των 100 ηµερών. Έπρεπε να γίνει αυτός ο κλονισµός που είπε ο κ. 
Ζήβας. Έπρεπε να γίνει ένας κλονισµός και να περάσουν σηµεία µιας άλλης ποιότητας. 
Τώρα, είµαστε στην άλλη ποιότητα και πρέπει να αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες. Πολλές φορές 
αποπειράθηκαν κάποιοι να πουν ότι υπάρχει αντίθεση µε τους Καθηγητές. Τιµούµε όλους του 
Καθηγητές. ∆εν τιµούµαι φυσικά κανένα Καθηγητή που συνεργάστηκε µε τη δικτατορία. Τιµούµε 
τον άλλο που έχει διαφορετικές αντιλήψεις από τις δικές µας. Τον κ. Αθανασιάδη τον παρακαλέσαµε 
θερµότατα ν’ αναλάβει τη διοίκηση του ιδρύµατος µεταβατικά, όπως όριζε κατ’ αρχαιότητα ο νόµος. 
Τον παρακάλεσα κι εγώ προσωπικά να αναλάβει. Και έρχονταν οι φοιτητές –το ξέρουν οι φοιτητές 
και µπορούν να το πουν και οι παρόντες εδώ- ότι υπήρχαν κάποια προβλήµατα. Τους αντιείπαµε ότι 
εµείς δεν πάµε πίσω, η δηµοκρατία ζει και δεν επιβάλλει κανείς τις απόψεις τους στον άλλο. Και 
πραγµατικά αυτό αποδείχθηκε, και ήταν ιδιαίτερης τιµής άξια η παρατήρηση του συναδέλφου του 
Ε∆ΤΠ που είπε ότι εγώ διαφωνώ µε τον κ. Αθανασιάδη σε πολλά θέµατα, αλλά είναι έντιµος 
δάσκαλος και τα έφερε όλα εις πέρας. Αυτό το κλίµα, για σκεφτείτε το, το είχαµε πριν από τρία 
χρόνια; Το είχαµε κατά την περίοδο της αποχουντοποίησης, όπου γίνονταν οι φοιτητές κυνηγοί 
κεφαλών και κυνηγούσαν τον έναν, ενώ έπρεπε να αλλάξει η δοµή; Η δοµή άλλαξε. Το επάνω χέρι 
δεν το έχει το ΠΑΣΟΚ, γιατί αν το είχε, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν µια σαν τις προηγούµενες καταστάσεις 
µε πράσινο χρώµα. Το επάνω χέρι πια, το έχει το Πανεπιστήµιο, αλλά µε ενεργή τη συµµετοχή όλων 
των κινηµάτων των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Και το οποίο κίνηµα κρίνεται στην 
πράξη. Αν οι φοιτητές δεν κάνουν καµιά τεκµηριωµένη και σωστή πρόταση, να το ξέρετε ότι οι ίδιοι 
οι φοιτητές θα αισθάνονται άσχηµα. ∆εν θα τραβήξουν κανένα αδιέξοδο αγώνα οι φοιτητές.  Εµείς 
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έχουµε εµπιστοσύνη ότι οι φοιτητές, και ωριµότητα έχουν και δουλειά µπορούν να αναλάβουν και 
σε πολλά θέµατα µπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά. 
Πραγµατικά εµείς τιµούµε τους φοιτητές, αλλά και δεν τους χαϊδεύουµε. ∆ιευκολυντικό µέτρο για 
τους φοιτητές από το Υπουργείο Παιδείας δεν θα υπάρξει ποτέ. 
 
4.  Για την εξωπανεπιστηµιακή απασχόληση και τη συµβολή του ∆ηµόσιου 

Πανεπιστηµίου στην κοινωνία και την παραγωγή 
Όπως ξέρετε πολύ καλά δεν έχει προχωρήσει ακόµη το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την απαγόρευση 
της εξωπανεπιστηµιακής επαγγελµατικής απασχόλησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στις 4-4-83, 
γιατί θα συνοδευτεί µε παράλληλη αύξηση των αποδοχών του ∆ιδαχτικού Προσωπικού. Επειδή 
βέβαια πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και να απογράφουµε την κατάσταση της οικονοµίας, όπως είναι 
σήµερα και να µην την ωραιοποιούµε, υπάρχει µια δυσκολία. Μπορώ να σας πω όµως τις προθέσεις, 
όπως έχουν διαµορφωθεί αυτή τη στιγµή στο Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια των σχετικών 
οδηγιών του κ. Πρωθυπουργού. Πιστεύουµε, (επειδή ξέρετε πολύ καλά οι µισθοί όλοι είναι 
συνάρτηση του µισθού του Καθηγητή, και εµείς θέλουµε, επειδή χρόνια παλεύαµε για τον ενιαίο 
φορέα ακόµη και µελών του µη ∆ΕΠ του Ε∆Π, να γίνει το σωστό), ότι είναι τίµιο και σωστό, ένας 
Καθηγητής ο οποίος έχει 20 χρόνια υπηρεσία στο ∆ηµόσιο, να φθάνει στο ανώτατο όριο αποδοχών 
που χορηγεί το δηµόσιο, να φθάνει δηλαδή τις 129.000 δρχ. καθαρά. Αυτό είναι τίµιο. Νοµίζω ότι 
βρίσκει σύµφωνους όλους τους Καθηγητές και βεβαίως αναλογικά θα πρέπει να αυξηθούν οι µισθοί 
όλου του ∆ιδακτικού Προσωπικού. 
Στην κατεύθυνση αυτή όµως µπορείτε να αναλάβετε και εσείς πρωτοβουλίες προτάσεων. Αυτή είναι 
η τάση και αυτό θα προτείνουµε εµείς στο Υπουργείο Προεδρίας, το οποίο έχει την ευθύνη του 
ενιαίου µισθολογίου – βαθµολογίου σήµερα. 
Μπορείτε να προωθήσετε όµως εσείς και την υλοποίηση των άλλων δυνατοτήτων, που παρέχει ο 
νόµος και να επιταχύνετε αποφασιστικά, δραστικά τη βελτίωση των αποδοχών του διδαχτικού 
προσωπικού. Εάν φτιάξετε εσείς το Προεδρικό ∆ιάταγµα για το πώς θα πρέπει να παρέχετε ως ΑΕΙ 
υπηρεσίες στο δηµόσιο τοµέα τώρα αµέσως, και ας δούµε ένα παράδειγµα. 
∆εν πρόκειται οι Πανεπιστηµιακοί Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, που ξέρω, να κάνουν 
αποτύπωση χιλίων στρεµµάτων. Αυτό µπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε επαγγελµατίας. Να κάνουν 
όµως προδιαγραφές για τις χαρτογραφήσεις σ’ εθνικό επίπεδο ή το κτηµατολόγιο, να κάνουν 
συνορθώσεις ολόκληρου του εθνικού γεωδαιτικού δικτύου κλπ. ή να βρουν το πώς θα διαφυλαχθούν 
µε φωτογραµµετρικές µεθόδους τα µνηµεία µας σ’ εθνικό επίπεδο κλπ., είναι µια δουλειά 
πανεπιστηµιακής στάθµης. 
Είναι δε, άλλα αντικείµενα, που απαιτούν διεπιστηµονική αντιµετώπιση και εποµένως δεν µπορούν 
να αναληφθούν από οποιοδήποτε κι οσοδήποτε µεγάλο γραφείο µελετών. Αυτό µπορείτε να το 
ξεκινήσετε εδώ και τώρα, γιατί µπορεί η Κυβέρνηση να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Σας θυµίζω τα 
λεφτά που διέθεσε ο κ. Λάζαρης, Υπουργός Συντονισµού πέρυσι για διάφορες µελέτες, τα λεφτά που 
έδωσε ο κ. Τρίτσης, Υπουργός ΧΟΠ εφέτος και πήγαν στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Πρέπει να 
έχει πάρει και το ΕΜΠ χρήµατα για τέτοιες µελέτες. Μπορούν αυτά να συστηµατοποιηθούν και να 
γίνει πραγµατική δουλειά. 
Τότε µπορεί να πάει αυτό το 1/3 που είπα προηγουµένως (που µπορείτε εσείς να το απαιτήσετε και 
να το υλοποιήσετε από τώρα) στη αποζηµίωση των µελών του ∆ιδακτικού Προσωπικού που θα 
δουλέψουν, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε δουλειά, που θα σας δώσει µια ιδιωτική εταιρεία κλπ. 
αλλά συµβάλλοντας για να στηθούν οι δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισµοί κι οι 
νέες παραγωγικές σχέσεις σε τοµείς µιας εθνικής προσπάθειας που στηρίζεται από όλες τις 
προοδευτικές δυνάµεις.  
Μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται κάποιους Συµβούλους. Θα προστρέξει κανείς στην ελεύθερη 
αγορά, στους αγύρτες ενδεχόµενα, που θα θέλουν να µεγιστοποιήσουν το δικό τους το κέρδος; ∆εν 
είναι καλύτερα τα Πολυτεχνεία, τα Πανεπιστήµια µας να βοηθήσουν; 
Ο ∆ήµαρχος της Καλαµάτας ο κ. Μπένος έχει στήσει τρεις δηµοτικές επιχειρήσεις µε τη συµφωνία 
όλων των προοδευτικών φορέων και τη βοήθεια τους. Θα ήθελε πάρα πολύ και κάποιες συµβουλές. 
∆εν θα µπορούσε ένα Πολυτεχνείο, ένα Πανεπιστήµιο να βοηθήσει; Νοµιµοποιείται το Κράτος να 
πει ότι «σου εγκρίνω, δήµαρχε 5.000.000 δρχ. γι’ αυτή τη µελέτη που σε τρία χρόνια προοπτικά θα 
βοηθήσει, έτσι ώστε να έχουµε τόση προστιθέµενη αξία σε εκείνο τον Τοµέα και αυτή τη 
διευκόλυνση στη διακίνηση της παραγωγής». Σ’ αυτά όλα, µπορούν τα Πανεπιστήµια να βοηθήσουν 
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και εδώ ο καθένας από µας που κάποια περίοδο της ζωής του δούλεψε στην παραγωγή, µπορεί να 
αποδείξει την ευστροφία του και την εξυπνάδα του και τη δυνατότητα να λύσει προβλήµατα. Αυτή η 
δυνατότητα είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα Πανεπιστήµια µας και δεν έχει κανενός είδους ανάγκη 
επικύρωσης. 
Σας διαβεβαιώνω ότι όποιο Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος προτείνετε, αυτό και θα υπογραφεί. ∆εν 
πρόκειται δηλαδή στο Προεδρικό ∆ιάταγµα να αλλάξουµε τίποτε, µια που ο Νόµος απαιτεί τη 
σύµφωνη γνώµη σας. Αφού θα κάνετε λοιπόν µια σχετική Επιτροπή, κ. Πρύτανη, κι ορίσετε όποιους 
κρίνετε εσείς καταλληλότερους και αφού θα είναι ανοιχτές αυτές οι διαδικασίες και διάφανες και οι 
φοιτητές θα ξέρουν ότι απ’ αυτό θα ευνοηθούν. Γιατί οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου πρέπει να 
δουλεύουν σε τέτοιες ποιότητας έργα διότι µόνον έτσι δένεται η παιδεία µε την παραγωγή. Αυτό 
είναι κατ’ εξοχήν απαραίτητο. ∆εν θα δίνονται χρήµατα χάρισµα στους φοιτητές. Θα τα παίρνουν, 
επειδή θα συνεισφέρουν και θα είναι και µεγάλη η ικανοποίηση απ’ τη συµµετοχή τους στην 
εφαρµογή της επιστήµης τους. Αυτό όµως δεν είναι υποχρέωση του Υπουργείου πλέον, είναι 
υποχρέωση δική σας. Όσο πιο γρήγορα κάνετε το Σχέδιο του Προεδρικού αυτού ∆ιατάγµατος, τόσο 
πιο γρήγορα θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. 
Αυτά τα δυο ∆ιατάγµατα, κ. Πρύτανη, πρέπει να εκδοθούν έτσι κι αλλιώς και να γίνει και η 
τροποποίηση αυτή στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 432/82, που θέλετε. 
Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά µπορούν να τρέχουν χωρίς να τα σταµατάει κανείς. Ούτε η Υπηρεσία 
µπορεί να παρεµβαίνει, ούτε τίποτε. ∆εν νοµιµοποιείται ένας διευθυντής π.χ. που έχει άλλη 
αντίληψη, να πει ότι αυτό δεν περνάει. Ό,τι αποφασίσετε εσείς εδώ, περνάει. Αρκεί µόνο να γίνεται 
µε ανοιχτές διαδικασίες. 
Ο πιο προοδευτικός νόµος που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ο νόµος ίδρυσης του Πολυτεχνείου, που 
λεει ότι µπορείτε να αντιµετωπίσετε προβλήµατα της κοινότητας µε δική σας πρωτοβουλία.  
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα, όπως ορίζει ο Ν. 1268/82, πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε ΑΕΙ. Άρα χρειάζεται η γνώµη του. Έτσι λεει ο νόµος.-. 
Μα δε θα εκδοθεί το  ∆ιάταγµα χωρίς τη δική σας γνώµη. Είναι σαφές. Σας λεω ότι η όποια πρόταση 
σας για την έκδοση του ∆ιατάγµατος χωρίς αλλαγή ούτε ενός «ι» θα προχωρήσει προς τα µπροστά. 
Όµως µε βάση τις αρχές που είπαµε τo Προεδρικό ∆ιάταγµα µπορεί να είναι ειδικό για κάθε Ίδρυµα. 
∆εν θα είναι κατ’ ανάγκη ενιαίο.-. 
 


