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Συντονίστρια, Καθηγήτρια Λούκα Κατσέλη: Χαιρετίζω όλους τους παρόντες στη σηµερινή διάλεξη. 
Η διάλεξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα που έχουµε οργανώσει στον Οργανισµό, όπου 
µέσα από διαλέξεις, σεµινάρια, συζητήσεις και επιµορφωτικά προγράµµατα, το ΚΕΠΕ φιλοδοξεί να 
αποτελέσει µέσα στον ελληνικό χώρο, ένα πυρήνα επιστηµονικής αναζήτησης, συνεργασίας και 
προώθησης της γνώσης, τόσο πάνω σε καυτά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, 
όσο και στον ευρύτερο Ακαδηµαϊκό χώρο της οικονοµικής επιστήµης. 
Ακριβώς γι’ αυτό το σηµερινό θέµα που θα αναπτύξει ο Καθηγητής κ. ∆. Ρόκος, του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, «Παιδεία το θεµέλιο της αλλαγής», είναι για µας ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα, 
γιατί την παιδεία την θεωρούµε σαν µια γενική διαδικασία, που καλύπτει όλους τους χώρους, καλύπτει 
τον χώρο της εκπαίδευσης, τον χώρο της έρευνας, της παιδαγωγικής διαδικασίας. 
Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα, να χαιρετήσω εδώ την παρουσία του κ. Ρόκου και να τον 
ευχαριστήσω εκ µέρους του ΚΕΠΕ, εκ µέρους του προσωπικού του ΚΕΠΕ και εκ µέρους όλων των 
συναδέλφων, τόσο στον Οργανισµό µέσα, όσο και στον Ακαδηµαϊκό χώρο, και στο ευρύτερο κοινό, µε 
την παρουσία του εδώ. Γιατί ξέρω, πόσο απασχοληµένος είσαστε, και έτσι για µας είναι ιδιαίτερη χαρά 
να είσαστε µαζί µας σήµερα. 
Θα κάνω µια διευκρίνιση: Οι συναντήσεις αυτές γίνονται κάθε Παρασκευή, διευκρινιστικές ερωτήσεις 
µπορεί να τεθούν στην διάρκεια της οµιλίας. Θα παρακαλούσα για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ουσίας, η 
συζήτηση να γίνει στο τέλος. 
∆. Ρόκος: Ευχαριστώ πολύ την Καθηγήτρια Λούκα Κατσέλη, επιστηµονική ∆ιευθύντρια του ΚΕΠΕ 
και ειλικρινά χαίροµαι πάρα πολύ που µπαίνω στο «ναό» του οικονοµικού προγραµµατισµού στον 
τόπο µας, και που θα πάρω και εγώ µέρος στην πολυδιάστατη και γόνιµη διαδικασία του διαλόγου 
που εγκαινίασε. 
Η δική µου συµβολή αφορά στην Παιδεία ως θεµέλιο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Κι αυτό 
σήµερα έχει µια ιδιαίτερη σηµασία στο βαθµό που το πρόγραµµα Κυβερνητικής Πολιτικής 
αναγορεύει την Παιδεία ως θεµέλιο της κοινωνικής αλλαγής. Η µεθοδολογία µε την οποία θα 
επιχειρήσω να προσεγγίσω το θέµα, (το οποίο βέβαια είναι αυτονόητο, θα µας βρει, πιστεύω όλους 
σύµφωνους και ίσως δεν προσθέσω τίποτε, σε όσα όλοι σας ξέρετε καλύτερα από µένα), στηρίζει 
την απόπειρα µου να αποδείξω την θεωρητική αξιοπιστία αυτών που θα πω, µε την συγκεκριµένη 
φιλοσοφική αντίληψη και πολιτική πράξη της σηµερινής Κυβέρνησης στον τοµέα της Παιδείας. 
Είναι φανερό, ότι η Παιδεία, σύµφωνα µε το διάγραµµα (1) που έχετε στα χέρια σας,  η οποία, σε 
κάθε τύπου κοινωνική οργάνωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο µηχανισµός παγίωσης και 
αναπαραγωγής της άρχουσας ιδεολογίας της αποτελεί πάντα θεµέλιο για την αναπτυξιακή 
διαδικασία, η οποία βέβαια αυτονόητα, θα βρίσκεται σε σταθερή συνέπεια µε τις αρχές, τις 
προτεραιότητες και τις κυρίαρχες επιλογές της άρχουσας τάξης.  
Αυτό είναι µια γενική αρχή, η οποία νοµίζω, ότι βρίσκει όλους µας σύµφωνους, ανεξάρτητα από την 
ιδεολογική και φιλοσοφική αντίληψη για τον κόσµο, και τις κοινωνικές εξελίξεις. Θα επιχειρήσω να 
δω το θέµα, απ’ τη µια µεριά σε µια κοινωνική οργάνωση που ακολουθεί ένα εξαρτηµένο µοντέλο  
ανάπτυξης, κι απ’ την άλλη σε δύο οριακούς τύπους κοινωνικής οργάνωσης που επιλέγουν τον 
δρόµο της εθνικής ανεξαρτησίας για την ανάπτυξης τους, και πιο συγκεκριµένα: 
α) στο µοντέλο µιας εθνικά ανεξάρτητης κοινωνικής οργάνωσης στην οποία κυριαρχεί η ατοµική 
πρωτοβουλία, και δραστηριότητα, και η µεγιστοποίηση του κέρδους, και 
β) στο µοντέλο µιας εθνικά ανεξάρτητης κοινωνικής οργάνωσης, όπου η συλλογική πρωτοβουλία 
και δραστηριότητα, παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, και όπου ο κύριος στόχος και η κυρίαρχη επιλογή 
είναι η σύµµετρη, αυτοδύναµη, και περιφερειακά αποκεντρωµένη πολιτιστική, οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. 
Όλα αυτά έχουν κάποιες προϋποθέσεις και βεβαίως αυτές οι προϋποθέσεις συνεπάγονται ανάλογα 
αποτελέσµατα. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι ο βαθµός κι η ένταση της ταξικής πάλης που 
στρέφει προς την µία ή την άλλη µεριά την ζυγαριά. 
Σε µια εξαρτηµένη κοινωνική οργάνωση είναι αυτονόητο, ότι υπάρχουν: 
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ταξικοί φραγµοί στην µόρφωση, µια φεουδαρχική δοµή και µία αυταρχική λειτουργία στις 
διαδικασίες της παιδείας, υπάρχουν ακόµη αναχρονιστικά, ή ετεροπροσδιορισµένα προγράµµατα 
σπουδών, και κυρίαρχη ιδεολογική επιλογή είναι να καλλιεργεί το εκπαιδευτικό σύστηµα την 
νοοτροπία και την αντίληψη του υπηκόου, του εκτελεστή εντολών, και του παθητικού εφαρµοστή 
κάποιας ξένης τεχνολογίας. 
Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να ακολουθηθεί το µοντέλο ανάπτυξης που επιλέγει η 
τοποτηρήτρια κι αντιπρόσωπος ξένων συµφερόντων άρχουσα τάξη σ’ αυτή την περίπτωση. Φανερά, 
σ’ ένα τέτοιο τρόπο «ανάπτυξης», υπάρχει πλήρης κι οριστική ανυπαρξία της έρευνας, κι όχι µόνο 
της έρευνας ως βασικής κι εφαρµοσµένης µέσα κι έξω απ’ τα Πανεπιστήµια, αλλά ακόµη και της 
οποιασδήποτε προσπάθειας για διερεύνηση, γνώση και απογραφή των φυσικών και των ανθρώπινων 
διαθεσίµων της χώρας, και των αλληλεπιδράσεων τους.   
Είναι αυτονόητο, ότι η αναπτυξιακή διαδικασία σε µία τέτοιου τύπου εξαρτηµένη κοινωνική 
οργάνωση, συνεπάγεται, προδιαγράφει, προωθεί κι απαιτεί: µια δεξαµενή φτηνού εργατικού 
δυναµικού, για να µπορεί ο καθένας – και ιδιαίτερα οι ξένοι «επενδυτές» – να προωθούν επιλογές 
που θα τους δίνουν το µέγιστο κέρδος. Θα ανθεί ακόµα, µια τάξη αλλοτριωµένων επιστηµόνων - 
τεχνικών, οι οποίοι θα δρουν ως τοποτηρητές και µεσάζοντες και αντιπρόσωποι της ξένης 
τεχνολογίας, για λογαριασµό των ξένων και της άρχουσας τάξης και ακόµη θα προωθείται 
οπωσδήποτε, µονοδιάστατη αύξηση σε ένα υλικό αγαθό, ή σε ένα κλάδο/ τοµέα ή σε ένα χώρο/ 
περιφέρεια και αυτό θα είναι που θα εξασφαλίσει το µέγιστο κέρδος για τους ξένους, οι οποίοι 
επικυριαρχούν, νέµονται ασύδοτα, µε προνόµια και κίνητρα, κι εκµεταλλεύονται ληστρικά τα 
φυσικά κι ανθρώπινα διαθέσιµα, της χώρας. 
Κι αυτή η κατάσταση σκιαγραφεί αξιόπιστα τη µορφή «ανάπτυξης» σ’ αυτή την περίπτωση. Η 
Χιλή, κι η Κούβα παλιότερα είναι αξιόπιστα και σχετικά παραδείγµατα. Η χώρα µας βρίσκεται 
ακόµη, (κι αυτό είναι συνέπεια των επιλογών των κοινωνικών δυνάµεων που βρέθηκαν στην 
εξουσία τα τελευταία εξήντα χρόνια), κάπου ανάµεσα σ’ αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, και σ’ ένα 
τρόπο ανάπτυξης µε µια σχετική εθνική ανεξαρτησία, όπου βέβαια κυρίαρχες επιλογές 
εξακολουθούν να παραµένουν η ατοµική πρωτοβουλία και δραστηριότητα, και η µεγιστοποίηση του 
κέρδους. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά µιας τέτοιου τύπου ανάπτυξης συνεπάγονται µέσα απ’ το συνηθέστατα 
αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστηµα: την καλλιέργεια του ανταγωνισµού και της ιεραρχίας, τη 
δηµιουργία µονοδιάστατων «αρίστων» µαθητών, ένα γιγαντισµό (ποσοτικά/ ποιοτικά) στην ιδιωτική 
παιδεία και µια µονόδροµη εξάρτηση της όποιας έρευνας από τις ανάγκες των βιοµηχάνων όπως 
αυτές προσδιορίζονται απ’ τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης. 
Στις καπιταλιστικές χώρες ο τρόπος αυτός ανάπτυξης στηρίζεται σε ένα µηχανιστικό 
προγραµµατισµό από τα µονοπώλια, στο κυνήγι µιας ανελέητης «αποτελεσµατικότητας» σε όλα τα 
επίπεδα στην φάση της παραγωγής, και η άρχουσα τάξη φροντίζει σταθερά να αναπτύσσει και να 
συντηρεί µια συµφέρουσα αγορά καταναλωτών. 
Όταν βέβαια δεν την έχουν, δεν µπορεί να την έχουν ή όταν δεν τους επαρκεί βρίσκονται σε κρίση 
και µπορούν να φθάσουν σε ανοιχτές «επεµβάσεις» διαφόρων ειδών, τύπων κι εντάσεων. Οι 
επεµβάσεις αυτές, µπορεί να εξελιχθούν για τα µητροπολιτικά κέντρα του καπιταλισµού ακόµη και 
σε ιµπεριαλιστικές. 
Άρα λοιπόν στον τύπο αυτό κοινωνικής οργάνωσης όπου µια χώρα επιλέγει να αξιοποιήσει τα 
φυσικά και τα ανθρώπινα διαθέσιµα της, µε γνώµονα την µεγιστοποίηση του κέρδους, έχουµε 
βέβαια µια εθνικά ανεξάρτητη ανάπτυξη, σύµφωνα όµως µε τα συµφέροντα των µονοπωλίων. Η 
χώρα µας, όπως είπαµε βρίσκεται λοιπόν κάπου ανάµεσα στο εξαρτηµένο µοντέλο ανάπτυξης, που 
ιστορικά κληρονοµήσαµε, και σε µια προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια αντιφατικά, 
περιστασιακά κι ασυντόνιστα, από µια πιο φωτισµένη σχετικά συντηρητική παράταξη, ή 
τουλάχιστον από ένα φωτισµένο κοµµάτι της, προκειµένου να «υποστεί» και αυτή µια διαδικασία 
προς την αστική της ολοκλήρωση, στα νέα δεδοµένα των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Την ίδια περίοδο σε µια ευρύτερη συµµαχία των ζωντανών κοινωνικών δυνάµεων του τόπου 
θεµελιωνόταν κι απ’ τις 18 Οκτώβρη ’81 δροµολογήθηκε θεσµικά και πρακτικά µια άλλη αντίληψη 
για την ανάπτυξη. Η αντίληψη για µια εθνικά ανεξάρτητη πορεία, που θέλει σύµµετρη, 
αποκεντρωµένη και αυτοδύναµη, την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, της 
πατρίδας µας και που αναγορεύει τον άνθρωπο, τον εργαζόµενο, τον συνειδητό πολίτη ως το 
κυρίαρχο δοµικό της στοιχείο, έτσι ώστε αξιόπιστα πληροφορηµένος, και ολόπλευρα µορφωµένος, 
να παίρνει, στα χέρια του το µέλλον και το µέλλον της πατρίδας µας στα χέρια του. 
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Μια τέτοιου τύπου ανάπτυξη που συνεπάγεται µια δοµική κοινωνική αλλαγή αντανακλά τα 
χαρακτηριστικά µιας άλλου τύπου κοινωνικής οργάνωσης όπου η συµµετοχή, η κοινωνικοποίηση, η 
αυτοδιαχείριση, η αποκέντρωση, ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός, κι η ολόπλευρη κι 
ολοκληρωµένη αξιοποίηση των φυσικών κι ανθρώπινων διαθεσίµων, είναι σε λιγότερο ή 
µεγαλύτερο βαθµό, αισθητά, επιθυµητά, πραγµατοποιήσιµα ή πραγµατοποιητέα, κι αυτό βέβαια 
χαρακτηρίζει και τους κάθε φορά διαφορετικούς δρόµους προς τη σοσιαλιστική κοινωνία. 
Σε µια τέτοιου τύπου λοιπόν εθνικά ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση κύριο και βασικό µέληµα και 
προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη συλλογικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, στην παραγωγή, 
τη ζωή και τον πολιτισµό, µε ισότιµη δηµιουργική συµµετοχή, ευθύνη και συνεργασία όλων των 
πολιτών, που γι’ αυτό πρέπει νάχουν ίσες και ισότιµες ευκαιρίες µόρφωσης, δουλειάς, ολόπλευρης 
πληροφόρησης και προσπέλασης σ’ όλα τα κοινωνικά αγαθά. 
Έτσι από τις 18 του Οκτώβρη του 1981 µε στόχο µια παιδεία, θεµέλιο της κοινωνικής αλλαγής, και 
άρα θεµέλιο µιας άλλου τύπου ανάπτυξης του τόπου µας. Ο Πρωθυπουργός έκανε σύµφωνα µε το 
Πρόγραµµα Κυβερνητικής Πολιτικής τις σχετικές εξαγγελίες στην βουλή, και χάραξε µε συνέπεια 
και σαφήνεια τις κατευθύνσεις δράσης. 
Θα προσπαθήσω να τεκµηριώσω (και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνετε, οσοδήποτε 
σκληρές κι αιχµηρές επί της ουσίας ερωτήσεις και τοποθετήσεις στην συνέχεια) και θα επιχειρήσω 
ν’ αποδείξω, ότι πραγµατοποιήσαµε στα δύο χρόνια όλες απολύτως, τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης 
της Αλλαγής σε θεσµικό επίπεδο, βάλαµε τα σωστά θεµέλια για την πρακτική τους εφαρµογή, και 
επειδή βεβαίως τίποτε δεν γίνεται χωρίς την λαϊκή συναίνεση και την ενεργό λαϊκή συµµετοχή 
σπεύδω να κάνω παραποµπή στην σχετική αναφορά του πρωθυπουργού στο Συνέδριο για την 
µετάβαση στον Σοσιαλισµό, λίγο πριν τις εκλογές του ’81 (που αποτέλεσε και την πεµπτουσία των 
συµπερασµάτων του), αλλά και επισηµαίνω για τα χρόνια που έρχονται, ότι αν ο λαός δεν είναι 
ολόπλευρα πληροφορηµένος και δεν είναι πλήρως ενήµερος και δεν αποφασίσει ο ίδιος να στηρίξει 
την πορεία για την αλλαγή, τότε η οποιαδήποτε δοµική αλλαγή σε επίπεδο εποικοδοµήµατος θα 
στηρίζεται πάνω σε ξύλινα πόδια κι εποµένως κάποτε θα πέσει. 
Έτσι σήµερα η αλλαγή στην παιδεία είναι µια ζωντανή κι εξελίξιµη πραγµατικότητα µε βασικούς κι 
υπεύθυνους πρωταγωνιστές πια στην εγγύηση, την περιφρούρηση, το βάθεµα και το πλάτεµα της το 
λαό, τους εκπαιδευτικούς φορείς κι όλους εργαζοµένους. 
Ας δούµε λοιπόν, πως οι δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού που έχετε ήδη στα χέρια σας, έχουν και σε 
ποια έκταση πραγµατοποιηθεί.   
Ποιο συγκεκριµένα: Όταν θέλεις το λαό συµµέτοχο, δεµένο µε τον τόπο του, σε µια πορεία 
αυτοδύναµης και σύµµετρης ανάπτυξης, και πρωταγωνιστή των κοινωνικών εξελίξεων τότε πρέπει 
πριν απ’ όλα να δηµιουργήσεις ίσες κι ισότιµες ευκαιρίες προσπέλασης στο κοινωνικό αγαθό της 
µόρφωσης, που είναι σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Κυβέρνησης σήµερα, θεµελιώδης κοινωνική 
υποχρέωση της πολιτείας. 
Για το ξεπέρασµα λοιπόν των ταξικών φραγµών, που είχαν στην Ελλάδα, και λόγω της φυσικής της 
πραγµατικότητας, αλλά και λόγω της ιδιότυπης εξέλιξης του κοινωνικού σχηµατισµού της, 
εντονότερα, το γεωγραφικό/ γεωµορφολογικό χαρακτήρα, και διάσταση και τη διαφορά φύλου 
σχεδιάστηκαν, θεµελιώθηκαν και ήδη λειτουργούν ίδιες διαδικασίες προετοιµασίας για ανώτερες 
σπουδές για τα παιδιά µας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 
Ίσως θα ξέρετε, ότι από πέρυσι λειτούργησαν 224 µεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα, στα 
οποία προετοιµάζονται οι νέοι και οι νέες µε τον ίδιο τρόπο και ποιότητα, µε τα ίδια προγράµµατα, 
µε τα ίδια βοηθήµατα, ούτως ώστε στην Καστοριά και στο Καστελόριζο, στην Αθήνα και στον 
Έβρο όλοι οι υποψήφιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και κάθε εργαζόµενος (που 
αποφασίζει σ’ οποιαδήποτε τη στιγµή της ζωής του να συνεχίσει τη µόρφωση και τις σπουδές του) 
να ξεκινούν µε τα ίδια εφόδια απ’ την ίδια αφετηρία. 
Και ακόµη οι διαδικασίες επιλογής για τα Πανεπιστήµια και τις άλλες σχολές δεν γίνονται, όπως 
γινόταν µέχρι σήµερα στην Αθήνα, ή και το πολύ-πολύ και στην Θεσσαλονίκη, όπου υποχρεωνόταν 
να συρρέουν και να διαγωνίζονται κάτω από άνισες συνθήκες όλοι οι νέοι της περιφέρειας αλλά σε 
331 εξεταστικά κέντρα, σε όλη την Ελλάδα µε συνθήκες ηρεµίας και άνεσης για όλους. Με την 
αποδραµατοποίηση και την κατάργηση  της «µιας κι έξω» αποτυχίας των παλιών πανελληνίων 
εξετάσεων από τα λύκεια, στα Πανεπιστήµια και στις υπόλοιπες σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
που επιτεύχθηκε µε την παροχή απείρων ευκαιριών διόρθωσης της επίδοσης σ’ όσους σε κάποιο ή 
κάποια µαθήµατα κάποτε τυχαία αποτυγχάνουν, αρχίζει µια συστηµατική προσπάθεια 
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αποµυθοποίησης του κυνηγιού του πτυχίου, στην οποία απαιτείται η συµβολή όλων µας για να 
πείσουµε αλλά και να πεισθούµε.  
Στην κοινωνία των πολιτών που οραµατιζόµαστε και αναγνωρίζουµε την ισοτιµία και την αναγκαία 
αλληλεπίδραση τους για την πρόοδο. Θα πρέπει να βοηθήσουµε τα παιδιά µας (αφού βέβαια το 
καταφέρουµε πρώτα εµείς) να καταφέρουν να ξεπεράσουν τους µύθους και τις νοοτροπίες του 
παρελθόντος, ότι θα πρέπει να πάρουν κάποιο «χαρτί», έξω και πέρα από τις επιθυµίες, τις 
δεξιότητες και το ταλέντο τους, απλώς και µόνο για να το χρησιµοποιήσουν, ως κοινωνικό ασανσέρ, 
και τη µόνη δυνατότητα ανόδου από µία χαµηλότερη σε µια ανώτερη τάξη. Όταν αυτό το 
καταφέρουµε, (και δεν είναι βέβαια αυτό, έργο ούτε µιας Κυβέρνησης, ούτε µιας 4ετίας, είναι έργο 
ενός λαού που θέλει και ξέρει να παλέψει για ένα καλύτερο µέλλον), τότε θα σταµατήσει και ο 
µονόδροµος της αντί πάσης θυσίας ανταγωνιστικής διεκδίκησης απόκτησης ενός αντικειµενικά 
άχρηστου κι ανίσχυρου πτυχίου, και τα παιδιά µας θα στραφούν ακριβώς εκεί που θα τα οδηγούν οι 
ιδιαίτερες δεξιότητες τους. 
Στο δικό µας µοντέλο ανάπτυξης της ανώτατης παιδείας, καθιερώσαµε µία συνταρακτική 
συµµετοχή των φοιτητών, ισότιµη απολύτως µε εκείνη των δασκάλων τους. Ήταν στ’ αλήθεια, µε 
τα παραδοσιακά µάτια µια επιλογή, ή του ύψους ή του βάθους. Εµείς όµως εµπιστευθήκαµε στο 
ήθος την ωριµότητα των νέων µας την τιµή και την ευθύνη να πάρουν στα χέρια τους, µε 
ουσιαστικό τρόπο άκρως ευαίσθητες διαδικασίες, όπως τα προγράµµατα σπουδών, τη διαδικασία 
επιλογής των καθηγητών κ.λ.π. πιστεύοντας ότι δεν θα κάνουν κατάχρηση αυτών των δικαιωµάτων. 
Πυρήνας αυτής της επιλογής ήταν η πεποίθηση ότι µόνο αν το λαϊκό κίνηµα, κι οι φορείς του 
κάνουν ώριµη χρήση των δικαιωµάτων τους (κι αν ασκηθούν γι’ αυτό), κι αν καταλαµβάνουν όλο 
και πιο πολλές ευθύνες και πρωτοβουλίες, µπορούµε να προχωρήσουµε σε µια κοινωνία ενεργών 
και δηµιουργικών πολιτών, συνειδητών κι ικανών πρωταγωνιστών στις διαδικασίες ανάπτυξης. 
Ένα µικρό ελπιδοφόρο παράδειγµα γι’ αυτό είναι οι πρόσφατες αποφάσεις της Εθνικής Φοιτητικής 
Ένωσης Ελλάδας και της Φοιτητικής Ένωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ότι 
θα παλέψουν για την αναβάθµιση των σπουδών τους. Ήταν οι ίδιοι φοιτητές, που όταν είχε έλθει  
στο παρελθόν ένας νόµος καταστολής, ο Ν. 815, κλείσαν τα πανεπιστήµια και παλεύανε για 
διευκολύνσεις, δηλαδή για το να µπορούν να περνάνε µε άβρεχα πόδια προς τα πάνω σε µια παιδεία 
που τους αγνοούσε και τους έβαζε στο περιθώριο. 
Οι ίδιοι φοιτητές σήµερα συµβάλουν υπεύθυνα κι ουσιαστικά στη διαµόρφωση νέων προγραµµάτων 
σπουδών, και δουλεύουν µε τη θέληση τους στις αίθουσες και τα εργαστήρια στο βαθµό που πήραν 
µέρος κι επηρέασαν τις αποφάσεις στα ζητήµατα που τους αφορούν. 
∆ύο χρόνια, µε ένα καινούργιο νόµο για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ, δεν έγινε σε κανένα 
Πανεπιστήµιο αποχή και απεργία κι είναι πάρα πολύ γνωστό, πόσες αποχές και πόσες απεργίες 
γινόταν στο παρελθόν. Και αυτό, µε πολλές δυσκολίες, µε 13 βδοµάδες µάθηµα σε κάθε εξάµηνο, 
υποχρεωτικές, και µάλιστα µε την συναίνεση και µε την επιλογή των φοιτητών. Αυτό, αν µου 
επιτρέπετε, είναι µια επαναστατική αλλαγή που δεν επιβλήθηκε, κατακτήθηκε στην πράξη (κι είναι 
βέβαια κάθε µέρα προς κατάκτηση) µόνο όταν δόθηκε στον Λαό η ευθύνη της συµµετοχής για την 
οποία πάλεψε επί τόσα χρόνια. 
Στην κατεύθυνση τώρα, της δηµιουργίας της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής, 2.000 νέες 
αίθουσες π.χ. γίνανε µέσα σε δύο χρόνια που σηµαίνει ότι δεν αυξήθηκε κατά 30%, αλλά 
δεκαπλασιάστηκε ο ρυθµός παραγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίσθηκε σε µεγάλο βαθµό το 
κόστος, το οποίο στο παρελθόν λόγω παρεκκλίσεων έφθανε να τριπλασιάζει τον αρχικό 
προϋπολογισµό του κάθε έργου.  
Αυτά τα πράγµατα δεν έγιναν µε την δύναµη µιας «απλά» καλύτερης Κυβέρνησης που σήµερα 
υπάρχει στον τόπο µας. Προχώρησαν γιατί ο ίδιος ο λαός συµµετέχει υπεύθυνα κι ουσιαστικά στις 
διαδικασίες της Παιδείας, όπως βέβαια και σ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης. Και εσείς γνωρίζετε 
πάρα πολύ καλά, ότι το πεντάχρονο πρόγραµµα ανάπτυξης έγινε µε επιστηµονική µεθοδολογία 
αλλά και µε ανοικτές, πλατειές δηµοκρατικές διαδικασίες σε Νοµαρχιακό επίπεδο. Ίσως αυτές οι 
διαδικασίες µερικούς επιστήµονες τους ξένισαν, ή τους έκαναν να πιστεύουν ότι είναι 
«απλοϊκότητες» θάρθει όµως η ώρα που η ώριµη συµµετοχή του λαού θα καταξιώσει και κοινωνικά 
την επιστηµονικά αξιόπιστη φάση της ανάδρασης στις εφαρµογές αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
Θα πρέπει ίσως να τονίσουµε πιο πολύ ότι η υπεύθυνη συµµετοχή ήταν ένα πράγµα αναγκαίο για να 
αλλάξει η µοίρα του τόπου µας. Όταν αναγνωρίζεις στον πολίτη, που οι κοινωνικές ανισότητες τον 
έθεσαν σ’ ένα σηµείο να µην µπορεί να διατυπώσει ούτε ένα νόηµα απλό µε τον λόγο του, να έχει 
γνώµη για τον τόπο του, να έχει γνώµη για τα παιδιά του, για το µέλλον της Πατρίδας του, κι όταν 
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µεθοδικά και συστηµατικά διαµορφώνεις παράλληλα και ταυτόχρονα τις συνθήκες κοινωνικές/ 
εκπαιδευτικές/ πολιτισµικές για να έχει ουσιαστική υπόσταση κι αξία αυτή η συµµετοχή, τότε 
πραγµατικά βάζεις τα θεµέλια για πρόοδο και προκοπή. 
Στην αρχή, θα µοιάζει λίγο απλοϊκό, κι από µια πρώτη επιπόλαιη θεώρηση, για κάποιους 
αντιεπιστηµονικό. Αυτό όµως µακροπρόθεσµα πιστεύουµε ότι θ’ αλλάξει την µοίρα αυτού του 
τόπου και γι’ αυτό παλεύουµε και παλεύει πιστεύω όλος ο Λαός µαζί µας, ανεξάρτητα από 
ιδεολογικές και άλλες διαφορές. 
Παρενθετικά µόνο, ένα µικρό σχόλιο επιτρέψτε µου που αποδείχνει ότι υπάρχουν οι αντικειµενικές 
προϋποθέσεις για δηµιουργικές συνθέσεις στο κοινωνικό σώµα µέσα απ’ τις µορφές µιας 
συµµετοχικής καθηµερινής δηµοκρατίας των πολιτών.  
Συζητούσα πρόσφατα µ’ έναν άξιο συντηρητικό πολίτη που υποστήριζε και τιµούσε ως 
δηµοκρατικό το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης το οποίο και τον εξέφραζε πλήρως. 
Τον ρώτησα να καλύπτεται από µια αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, η οποία εξαντλείται στο 
Κοινοβούλιο, ή θα ήθελε και ο ίδιος να παίρνει µέρος µια που ήταν πέρα από πολίτης και 
συνδικαλιστής στα κοινά τόσο στο επίπεδο του εργασιακού του χώρου, όσο και στο επίπεδο της 
γειτονιάς, ή του ευρύτερου κοινωνικού του χώρου. 
∆ιστακτικά στην αρχή, απάντησε ότι µάλλον η συµµετοχική δηµοκρατία θα τον κάλυπτε 
περισσότερο απ’ την απλά και µόνο αντιπροσωπευτική. Τον ξαναρώτησα τι θα προτιµούσε; 
Έναν τρόπο ανάπτυξης συγκεντρωτικό, που έχει δηµιουργήσει αυτόν τον αδιαµφισβήτητο 
υδροκεφαλισµό της πρωτεύουσας, αυτήν την κοινωνική αποδιάρθρωση της υπαίθρου που κι ο ίδιος 
παραδέχθηκε, ή ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης που θα κρατάει τον πολίτη, τον κάθε εργαζόµενο µε 
την θέληση του στον τόπο του;  
Απάντησε: φανερά, αυτόν που θα κρατάει κάποιον στον τόπο του, και θα του δίνει ίσες ευκαιρίες 
µόρφωσης, δουλειάς και πολιτισµού. Προσπάθησα τέλος χωρίς να τον τροµάξω και να τον πολώσω 
να του µιλήσω για την Αυτοδιαχείριση. 
Τι άραγε θα ήθελε, να έχει στα προβλήµατα που τον ευαισθητοποιούν και τον ενδιαφέρουν γνώµη 
και την κατάσταση στα χέρια του ή κάποιοι άλλοι, ν’ αποφασίζουν ερήµην του γι’ αυτόν. 
Μα φανερά, µε αιφνιδίασε, θα ήθελα µαζί και µ’ όλους τους άλλους που νοµιµοποιούνται να έχουν 
γνώµη να συµµετέχω ουσιαστικά σ’ ότι µ’ αφορά ως πολίτη. 
Εκτίµησα την καλοπιστία του και του είπα ότι θα µπορούσαµε να συνεννοηθούµε αλλά και να 
δουλέψουµε µαζί δηµιουργικά γιατί όλοι οι άνθρωποι, οι καλής πίστης µπορούν να ξεπεράσουν στο 
πλαίσιο µας πορείας ολοκλήρωσης της εθνικής λαϊκής ενότητας, τις επιβιώνουσες παραδοσιακά 
καταβολές τους που µηχανιστικά και σκόπιµα τους διαιρούν και χωρίς να είναι ανάγκη ν’ αλλάζουν 
το κόµµα που ψηφίζουν, µπορούν όλοι να βάλουν ένα χεράκι για όσα θέµατα φαίνεται ότι 
συµφωνούν ή µπορούν να συµφωνήσουν. 
Κλείνω εδώ την παρένθεση του σχολίου και ξαναγυρίζω στα συγκεκριµένα µέτρα που κάνουν τη 
θεωρία µας πράξη. Προοδευτικά δηµιουργήσαµε τις προϋποθέσεις για να εξαλειφθεί η παραπαιδεία 
των φροντιστηρίων. Θα ξέρετε ίσως ότι ήδη µε τα µεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα που 
µε επιτυχία λειτούργησαν σ’ όλη τη χώρα κονιορτοποιήθηκε ο µύθος της αδήριτης ανάγκης να 
περάσουν οι νέοι µας από πολυδάπανα φροντιστήρια για να εκπορθήσουν µια σχολή της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η δωρεάν εσωσχολική βοήθεια πέρα απ’ το υποχρεωτικό πρόγραµµα 
και τα δηµόσια κι αποκεντρωµένα µεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα εκπληρώνουν πια την 
ευθύνη της κοινωνίας για ίσες ευκαιρίες µόρφωσης για όλους τους νέους της πατρίδας µας. 
Ίσως να ξέρετε ακόµα, ότι από τις 18 Οκτώβρη του 1981 και δώθε, πάνω από 80 ιδιωτικά σχολειά 
κλείσανε, κάθε χρονιά, κι αυτό δεν ήταν αποτέλεσµα µιας σκληρής πολιτικής επιβολής από την 
µεριά της Κυβέρνησης, αλλά µια µε µαθηµατική ακρίβεια προδιαγραµµένη συνέπεια της συνειδητής 
προσπάθειας για καλύτερα δηµόσια σχολειά και καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης στον ∆ηµόσιο 
τοµέα. 
Αργά αλλά σταθερά λοιπόν προχωράει η προσπάθεια του να είναι πραγµατική η παιδεία θεµέλιο 
µιας άλλου τύπου αναπτυξιακής διαδικασίας, µε βασική αρχή την ενεργό, υπεύθυνη και 
δηµιουργική συµµετοχή του πολίτη σε συνθήκες ελευθερίας, δηµοκρατίας κι ισότητας. 
Έχουµε βέβαια στην πραγµατοποίηση της πολιτικής για την παιδεία κι αστοχίες και καθυστερήσεις. 
Στην έρευνα π.χ. έχουµε µία καθυστέρηση. ∆εν καταφέραµε να θεσµοθετήσουµε ακόµη 
µεταπτυχιακές σχολές στα Πανεπιστήµια. Μέσα σ’ αυτά τα δύο χρόνια, έγινε µια διαρθρωτική 
αλλαγή στα Πανεπιστήµια. Καταργήθηκε η έδρα, δηµιουργήθηκαν οι τοµείς, αρχίζουµε να 
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εθιζόµαστε στην πραγµατική δηµοκρατία και είναι αυτό ένα δύσκολο εγχείρηµα, που απαιτεί 
κατανόηση και σκληρή δουλειά και από τις δύο µεριές. 
Γιατί βέβαια ούτε το παλιό καλούµενο καθηγητικό κατεστηµένο, είναι συλλήβδην αντιδραστικό κι 
ανίκανο, ούτε οι νεώτεροι δάσκαλοι κι οι φοιτητές είναι κατ’ ανάγκη όλοι τους προοδευτικοί, ικανοί 
και ανοιχτόµυαλοι. Το καινούργιο πλαίσιο φτιάχνει δηµοκρατικά συµµετοχικά όργανα, κι απαιτεί 
νέες πλειοψηφίες. Πλειοψηφίες όχι δυναστών ή επαναστατών. Πλειοψηφίες όλων των άξιων κι 
ικανών που πονούν το Πανεπιστήµιο και την προκοπή της πατρίδας µας. 
Το καινούργιο δηµοκρατικό κι αξιοκρατικό πανεπιστήµιο που θεµελιώνει ο Νόµος 1268/82 απαιτεί 
τη συµµετοχή όλων όσων πιστεύουν και δουλεύουν ώστε να είναι πάντα ζωντανό δεµένο σωστά µε 
την παραγωγή και µε την ανάπτυξη του τόπου µας κι ευαίσθητο στα προβλήµατα της κοινότητας. 
Η εφαρµογή όµως του Νόµου ήταν αναµενόµενο ότι θα συναντούσε κι αντιδράσεις. Όπως ξέρετε 
και θα το ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν ήδη 160 πρόσφυγες εναντίον του στο Συµβούλιο 
Επικρατείας. Και είναι εύλογο να υπάρχουν 160 πρόσφυγες. Θα σας πω ένα µικρό παράδειγµα. 
Κάποιος συνάδελφος µας καθηγητής, µπορώ να πω και τα’ όνοµα του, δεν κωλύοµαι, γιατί η 
αλήθεια και λυτρώνει και είναι υποχρέωση κάθε πολίτη, εισπράττει 6.000.000 τον χρόνο από ένα 
σύγγραµµα, το οποίο µοιράζει σε 3.000 φοιτητές. Όλοι όσοι περάσαµε απ’ το Πανεπιστήµιο, 
ξέρουµε τις τουλάχιστον αήθεις κι άκοµψες διαδικασίες: «∆ώσε το βιβλίο µου στους φοιτητές σου 
να το δώσω στους δικούς µου». Και πολλές φορές το τόσο προσοδοφόρο βιβλίο δεν έχει ούτε µια 
λέξη του συγγραφέα. Μπορεί να είναι η συµφωνία για την ΕΟΚ, η συνθήκη για ατοµικά δικαιώµατα 
δανεισµένες από κάποια εγκυκλοπαίδεια, παλαιολιθικές γνώσεις, χωρίς καν σχολιογράφηση, πολλές 
φορές και µετάφραση. 
∆ιανέµεται αυτό το βιβλίο επί πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 4 και εισπράττει ο κύριος αυτός 
6.000.000 δρχ., το χρόνο. Τον ίδιο καιρό βέβαια άλλος καθηγητής που σέβεται τον εαυτό του και το 
λειτούργηµα του εισέπραττε µόνο 11.000 δρχ. το χρόνο από ένα σηµαντικότατο διεθνούς κλάσης κι 
αναγνώρισης σύγγραµµα. 
Το µικρό αυτό παράδειγµα εικονογραφεί αξιόπιστα δύο ποιότητες και αποδεικνύει αν θέλετε, γιατί ο 
πρώτος «καθηγητής» προσφεύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και γιατί ο δεύτερος στηρίζει το 
Νόµο 1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία των ΑΕΙ. 
Λοιπόν δεν προχωρήσαµε και στις µεταπτυχιακές, γιατί για να χτίσουµε τον πρώτο όροφο, έπρεπε 
να έχουµε θεµελιώσει καλά και νοµίζουµε ότι θεµελιώνουµε καλά την Ανώτατη Παιδεία. Γιατί 
όµως επιµένω τόσο στην Ανώτατη Παιδεία και δεν µιλάω ακόµη για όσα άλλα γίνονται: για τα νέα 
προγράµµατα σπουδών, για τον καινούργιο Νόµο που έρχεται µέσα στο ’83 που θα περνάει την 
αντίληψη, για την ισότητα και το πάντρεµα της δουλειάς του µυαλού και του χεριού, για την 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών, για µια νέα αντίληψη µέσα σ’ ένα πρωτοβάθµιο και 
δευτεροβάθµιο σχολειό αντιαυταρχικό και συµµετοχικό; Γιατί; 
∆ιότι, όπως ξέρετε, κι όπως λεει ο λαός µας το ψάρι βρωµάει συνήθως από το κεφάλι, και επειδή 
από τα Πανεπιστήµια προέρχεται και θα προέρχεται στο µέλλον το διδακτικό προσωπικό όλων 
ανεξαίρετα των βαθµίδων της παιδείας µας έπρεπε να κάνουµε µία άµεση και καταλυτική, 
ριζοσπαστική, (ο Πρόεδρος µας είπε ότι είναι ο πιο ριζοσπαστικός Νόµος που υπάρχει σε ∆ύση και 
σ’ Ανατολή) θεσµική παρέµβαση στα Πανεπιστήµια. 
Θα πρέπει όµως όπως σε κάθε περίπτωση τονίζω να έχουµε όλοι τη συνείδηση ότι οι αλλαγές δεν 
εξαντλούνται και δεν κατοχυρώνονται µόνο σε θεσµικό επίπεδο. 
Αν το ίδιο λαϊκό κίνηµα, αν οι ίδιοι οι επιστήµονες, αν οι φοιτητές και οι Πανεπιστηµιακοί φορείς 
δεν συµβάλλουν αποφασιστικά και δεν ξεπεράσουν, αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις και νοοτροπίες που 
γέννησε ο προηγούµενος τρόπος δοµής και λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, τότε πολύ λίγα θάχουµε 
καταφέρει. Σας λεω ένα παράδειγµα και θα πάω από την άλλη µεριά. Ένας καινούργιος 
Πανεπιστηµιακός ∆άσκαλος, µισεί τον προηγούµενο, που τον κράτησε 30 χρόνια χωρίς να του 
δώσει την ευκαιρία, παρ’ όλο που ήταν αντικειµενικά καλύτερος να διδάξει έστω και ένα µάθηµα. 
Εάν αυτή η άθλια καταπίεση γίνει ένας σύµβουλος αντεκδίκησης τότε χάσαµε τον καινούργιο 
επιστήµονα. 
Πιστεύουµε ότι οι καινούργιοι δάσκαλοι, αύριο πρέπει και θα είναι καλύτεροι από µας τους 
παλιότερους. Αλλά βέβαια δεν σηµαίνει ότι θα είναι όλοι και δεν σηµαίνει ότι δεν θα υπάρχουν 
προβλήµατα Τα προβλήµατα αυτά, οι νέες πλειοψηφίες τις οποίες υπαινίχθηκα, που έχουν µέσα 
δασκάλους και φοιτητές που παλεύουν για καλύτερη παιδεία δεµένη µε τις ανάγκες του τόπου, 
νοµίζω ότι προοπτικά, κι όχι πολύ εύκολα, σίγουρα, θα µπορέσουν να τα αντιµετωπίσουν µέσα απ’ 
τις διαδικασίες των πλήρως πια αυτοδιοικούµενων ΑΕΙ. 
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∆εν θα ήθελα να προχωρήσω, παρά µόνο υπαινικτικά, για να δηµιουργήσω αφορµή για ερωτήσεις. 
Μετά τον Νόµο για την ∆οµή και Λειτουργία της Ανώτατης Παιδείας, ψηφίζεται αυτές τις µέρες ο 
Νόµος για τη ∆οµή και Λειτουργία της τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, και µέχρι το τέλος 
του ’83 ο Νόµος για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Λειτουργεί ήδη ένα συµµετοχικό όργανο προγραµµατισµού της Ανώτατης Παιδείας και Κοινωνικού 
Ελέγχου. Το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας, στο οποίο, η αντίληψη της Κυβέρνησης για την 
δηµοκρατία, προβλέπει τη συµµετοχή των κοµµάτων της Βουλής, ότι δεν θα είναι µε βάση την 
ενισχυµένη αναλογική, ότι δεν θα είναι καν µε βάση την απλή αναλογική όπως παλεύουν κάποιες 
προοδευτικές δυνάµεις, αλλά εντελώς ίση κι ισοπεδωτική. Ένας της Νέας ∆ηµοκρατίας, ένας του 
ΠΑΣΟΚ, ένας του ΚΚΕ. Στο ΕΣΑΠ µετέχουν ακόµη κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Επιµελητήρια, φοιτητές, Πρυτάνεις, Επιστηµονικοί Σύλλογοι κλπ. Στις τρεις 
πρώτες συνεδριάσεις αυτού του Οργάνου, πάρθηκαν όλες οι αποφάσεις οµόφωνα, που δείχνει ότι ο 
Λαός, µπορεί να ξεπερνάει δηµιουργικά και τις παραδοσιακές κοµµατικές ή συντεχνιακές εντάξεις 
όταν αντιµετωπίζει ένα θέµα εθνικής σηµασίας και κρισιµότητας, όπως είναι το θέµα της Παιδείας, 
που πραγµατικά, όχι µόνο για τη σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά πιστεύω για όλους µας, είναι θεµέλιο 
της Αλλαγής.  
Επιτρέψτε µου παρακαλώ να σταµατήσω εδώ για να αρχίσουµε µια συζήτηση που υποθέτω ότι θα 
είναι πιο ενδιαφέρουσα από τον µονόλογο. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτό το οµόφωνα, πάρθηκαν οι αποφάσεις, δεν το κατάλαβα καλά. Χθες βράδυ στη 
Βουλή, έγινε κριτική για κάποιο αντίστοιχο όργανο που εγκαθιδρύει ο νέος Νόµος ΤΕΙ. Και η 
κριτική που ασκήθηκε είχε ως αποτέλεσµα µία οχλαγωγία, δηµαγωγία χωρίς να µπορούν να 
παρθούν αποφάσεις. Από την πείρα που έχετε, µπορείτε να µας πείτε πως αυτό µπορεί να 
λειτουργήσει πράγµατι δηµοκρατικά και πως πάρθηκαν οµόφωνες οι αποφάσεις; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένα σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν τα πλατειά συµµετοχικά όργανα, είναι: ή να 
µετατραπούν σε άκριτους χειροκροτητές της Κυβερνητικής πολιτικής ιδιαίτερα αν ήταν απ’ την 
επαρχία. Να πάρει, αν είχε τις οικονοµικές δυνατότητες, το δρόµο της Αθήνας, ή το πολύ –πολύ και 
της Θεσσαλονίκης, να κάνει φροντιστήριο κι αν δεν πετύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις, να στραφεί 
ή σε σπουδές στο εξωτερικό, ή στο κυνηγητό µις θέσης στο δηµόσιο. 
Τώρα πια δεν υπάρχουν οι «µια κι έξω» πανελλήνιες εξετάσεις. Τώρα κάποιος µπορεί να βελτιώνει 
την επόµενη χρονιά ένα ή δύο και περισσότερα µαθήµατα, στις γενικές εξετάσεις στις οποίες 
προσέρχονται όλα τα Ελληνόπουλα στον τόπο τους, στα 331 εξεταστικά κέντρα, που βρίσκονται σ’ 
όλη την Ελλάδα. Στο Μέτσοβο µ’ άλλα λόγια, ή στη Σαντορίνη δίνουν όλα τα µαθήµατα, ακόµη και 
τα ειδικά µαθήµατα πλέον από φέτος, τα σχέδια, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά, τα Γερµανικά, 
όσοι θέλουν να σπουδάσουν τις ξενόγλωσσες φιλολογίες. Αν αστοχήσουν σ’ ένα µάθηµα, µπορούν 
να το δώσουν την άλλη χρονιά, αφού προετοιµαστούν δωρεάν στο ∆ηµόσιο Μεταλυκειακό 
Προπαρασκευαστικό κέντρο ενώ τον ίδιο καιρό θα µπορούν να µένουν στην παραδοσιακή 
απασχόληση του χωριού τους και της οικογενείας τους, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν τον δρόµο 
της προσφυγιάς. Στην Ιταλία π.χ. έχουµε 4.000 φοιτητές της αρχιτεκτονικής που σπουδάζουν, τα 3 
πρώτα χρόνια πολλοί από αυτούς σε Πολυτεχνεία που διδάσκουν στην ελληνική γλώσσα για να 
εισπράττουν πολύτιµο συνάλλαγµα. 
Αν λάβουµε υπ’ όψη ότι υπάρχουν 50.000 Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό και δαπανάται 
συνάλλαγµα 11 δις το χρόνο µπορούµε εύκολα να καταλάβουµε τη σηµασία του νέου συστήµατος 
επιλογής. 
Λέµε λοιπόν ότι τώρα σε δύο χρόνια, ή σε 15 χρόνια, όταν θα αισθανθεί ο νέος ή ο κάθε 
εργαζόµενος την ανάγκη, όταν θα ωριµάσει, ή όταν θα δει ότι ο δρόµος που πήρε ήταν στραβός και 
δεν τον καλύπτει ως άτοµο, ή ως δηµιουργό, µπορεί να ξαναδώσει κάποιο µάθηµα και να µπει, τότε 
στη σχολή της επιλογής του.   
∆εν ξέρω αν σας κάλυψα, αλλά σίγουρα οι Πανελλαδικές δεν είναι οι Πανελλήνιες και βεβαίως οι 
Γενικές οι δικές µας δεν έχουν καµία σχέση ούτε µε τις Πανελλήνιες ούτε µε τις «Πανελλαδικές». 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί θεσµοθετήσατε τέτοια συµµετοχή του βαθµού του Λυκείου στις Γενικές 
εξετάσεις; Τι γίνεται µε τα φροντιστήρια; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτα –πρώτα, ας δούµε την αναλογία της συµβολής του βαθµού του Λυκείου, ως 
προς τον βαθµό που παίρνει ένας νέος στις εξετάσεις στα τέσσερα µαθήµατα της ∆έσµης. Είναι 
µόνο το 25% και εάν δείτε συγκεκριµένα µεγέθη θα διαπιστώσετε ότι το 25% ελάχιστα επηρεάζει 
την δυνατότητα κάποιου να µπει ή να µην µπει. 
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∆είχνει όµως µια σαφή κατεύθυνση πολιτικής θεµελίωσης της επόµενης προσπάθειας στην 
προηγούµενη και τονώνει την ευθύνη των µαθητών. 
∆εύτερον, δεν ήταν αυτό κάτι που το πετάξαµε µετέωρο στον αέρα, θεσµοθετήσαµε και 
πραγµατοποιούµε από φέτος, µαθήµατα εξωσχολικής βοήθειας µέσα στο Λύκειο για τα παιδιά, που 
παρουσιάζουν κάποιες θεµιτές ή δικαιολογηµένες υστερήσεις. 
Για τα φροντιστήρια τώρα: 
Όσο καιρό δεν µπορούµε να λύσουµε βασικά προβλήµατα ανάπτυξης του τόπου µας, όσο καιρό 
αγοράζουµε µιµητικά ξένα προϊόντα, όσο καιρό έχουµε χαµηλή παραγωγικότητα, όσο καιρό η 
παραγωγή µας δεν είναι αυτή που επιβάλουν οι ανάγκες µας, και ένα σωρό τέτοια πράγµατα που 
σίγουρα εσείς θα ξέρετε καλύτερα από εµένα, τότε πραγµατικά θα είναι σύµφυτη και θα επικρατεί 
και η νοοτροπία, του κάθε γονιού να κάνει το παν για το παιδί του, να το βοηθήσει, να διαλέξει τον 
δάσκαλο εκείνο που θα του κάνει φροντιστήριο για να πάρει τον καλό βαθµό να µπει στο 
πανεπιστήµιο, να πάρει ένα πτυχίο, «να γίνει άνθρωπος». 
Όπως καταλαβαίνετε, παρά τις αγαθές προθέσεις µιας Κυβέρνησης για µια άλλη ποιότητα, οι 
άνθρωποι δεν αλλάζουν µε µαζικό τρόπο και αυτό το πράγµα είναι περισσότερο υπόθεση του 
λαϊκού κινήµατος, των κοινωνικών κινηµάτων, των Συνδικαλιστικών Οργάνων. Θα πρέπει 
πραγµατικά να επικρατήσει και ένα άλλο πνεύµα στα Συνδικαλιστικά Όργανα των δασκάλων που θ’ 
αναλάβουν να περιφρουρήσουν οι ίδιοι το ήθος και την αξιοπιστία τους απαγορεύοντας (πέρα απ’ 
το Νόµο που ισχύει χωρίς να τηρείται) µε βάση δεοντολογικούς κανόνες τα φροντιστήρια. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είπατε ότι δεν έγινε κατορθωτό να θεσµοθετήσουµε µεταπτυχιακές σχολές. ∆εν ξέρω, 
αν θέλατε να πείτε µεταπτυχιακές σπουδές. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, µεταπτυχιακές σπουδές. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι σχολές θεσµοθετήθηκαν, αλλά δεν τις βλέπουµε να λειτουργούν. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σ’ αυτό το θέµα, έχει ανοίξει διάλογος όπως ξέρετε και όπως ακούσθηκε και µέσα 
στην Βουλή, κάποιες προοδευτικές δυνάµεις είχαν διαφορετικές απόψεις. Επειδή εµείς το 
Πανεπιστήµιο το θέλουµε Πανεπιστήµιο της συµµετοχής και όχι της επιβολής, έχουµε ανοίξει 
διάλογο σ’ επίπεδο ΕΦΕΕ και σ’ επίπεδο διδακτικού προσωπικού, και όταν τελεσφορήσει αυτός ο 
διάλογος, θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να ξεκινήσουν οι µεταπτυχιακές σπουδές. 
∆εν πρόκειται δηλαδή να κάνουµε κάτι που δεν θα συναντά την συναίνεση του Πανεπιστηµιακού 
Κινήµατος, µια που στην πράξη χωρίς την συναίνεση αυτή δεν πρόκειται να προχωρήσει. 
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ξέρω ότι το θέµα των µεταπτυχιακών σχολών συναντάει τροµακτική αντίδραση. 
∆ιότι παίρνει τις µεταπτυχιακές σπουδές από το προπτυχιακό στάδιο και τις πάει στο µεταπτυχιακό. 
Είναι αλήθεια; Το δεύτερο ερώτηµά µου αφορά στο τι έγινε στα ΤΕΙ. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μεταπτυχιακές σπουδές: Θα σας πω κάτι, το όποιο ίσως ενδιαφέρει πάρα πολλούς 
από σας. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός µας, στην συζήτηση σ’ επίπεδο Αρχηγών τον 
∆εκέµβρη του 1980, ως Αρχηγός τότε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είχε πει ότι θα πρέπει να 
κάνουµε στην Ελλάδα κρίση και επανάκριση όλου του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστηµίων. 
Οι περισσότεροι από τους καθηγητές (και είµαι υποχρεωµένος εδώ να τονίσω τις φωτεινές 
εξαιρέσεις, γιατί όταν κάνεις µία κριτική στο καθηγητικό κατεστηµένο, είναι και αντιεπιστηµονικό 
και ανήθικο να βάζεις στο ίδιο σακί, κι ανθρώπους που έχουν τιµήσει τα Πανεπιστήµια για να µην 
πω τον Σάκη τον Καράγιωργα ή άλλους που έχουν δώσει και πολύ περισσότερα πράγµατα από την 
ζωή τους), όντως προέκυψαν µε αναξιοκρατικές διαδικασίες. ∆εν έγινε δυνατό να επανακριθούν µε 
τον Νόµο γιατί µια τέτοια διάταξη θα την απέρριπτε οπωσδήποτε το Συµβούλιο Επικρατείας.   
Το πρώτο σχέδιο νόµου που είχαµε ετοιµάσει για την Βουλή, πρόβλεπε µάλιστα µια βαθµίδα 
καθηγητών «ιδανική» στην οποία θα πήγαιναν όσοι κρίνονταν µε αυστηρές, αξιοκρατικές, 
αντικειµενικές διαδικασίες, στις οποίες θα συναινούσαν όλα τα κόµµατα της Βουλής, για να υπάρξει 
επιτέλους η πολυπόθητη έξωθεν καλή µαρτυρία για τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους. 
Η νοµολογία όµως προδιέγραφε ότι οι τακτικοί καθηγητές αυτόµατα και αυτοδίκαια, και βέβαια 
χωρίς κρίση θα περνούσαν και στην «ιδανική» βαθµίδα. 
Αναγκαστήκαµε γι’ αυτό να ξεχωρίσουµε τις µεταπτυχιακές σπουδές και είπαµε, ότι εντάξει, αλλά 
για να γίνει κάποιος µεταπτυχιακός καθηγητής θα πρέπει να περάσει από κρίση. 
Αυτή ήταν η θεµελιώδης φιλοσοφία για τις Μεταπτυχιακές Σχολές η οποία όµως διαστρεβλώθηκε, 
όχι σκόπιµα, πιστεύω, από πολλούς κι ακόµα από άξιους και προοδευτικούς πανεπιστηµιακούς. Και 
υπήρξε και µέσα στην Βουλή διατύπωση απόψεων, ότι έτσι υποβαθµίζονται οι προπτυχιακές. 
Λυπάµαι, αλλά η πραγµατικότητα είναι αυτή που σας ανέφερα και αυτονόητα φέρνω και την ευθύνη 
των λεγοµένων µου. 
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Στις µεταπτυχιακές σπουδές, έπρεπε εµείς να κάνουµε µία τέτοια παρέµβαση. ∆εν βρήκε όµως 
ανταπόκριση. Επειδή δεν θέλουµε να επιβάλουµε την έστω και σωστή δική µας άποψη, θα κάνουµε 
ένα διάλογο ο οποίος θα µας κοστίσει τρεις µήνες, πέντε µήνες, το αποτέλεσµα όµως ελπίζω να 
είναι πολύ θετικό.  
Περνώ στο δεύτερο ερώτηµα, τι έγινε στα ΤΕΙ. Ειλικρινά, για λόγους δεοντολογίας από την στιγµή 
που το θέµα το συζητάει η Βουλή των Ελλήνων, παρέχει σε οποιονδήποτε άλλον να πει την γνώµη 
του. Εκεί θα εκφρασθούν οι απόψεις. Μέχρι την διαµόρφωση του Νοµοσχεδίου, θα µπορούσα να 
πω και εγώ την άποψή µου. 
Από ένα σηµείο και µετά, είναι αλλουνού ο λόγος και δεν θέλω µε κανένα λόγο να παρέµβω για 
λόγους δεοντολογίας.  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάτι για τον βασικό ρόλο της Παιδείας που είπατε στην αρχή. Αν το κατάλαβα καλά, 
είπατε ότι η Παιδεία είναι διαδικασία παγίωσης, κι αναπαραγωγής της άρχουσας ιδεολογίας. 
Εάν προς το παρόν δεχθούµε ότι όντως αυτή είναι η λειτουργία και το νόηµα της Παιδείας, 
µπορούµε να πούµε ότι το ΠΑΣΟΚ σαν µια νέα άλφα ιδεολογία, θα επιβάλει και αυτό. Αν είναι 
δεκτό αυτό, θα ήθελα να µου απαντήσετε. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Νόµος για την δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ λεει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να 
επιβάλει µιαν άλλη άρχουσα ιδεολογία, γιατί ένα Πανεπιστήµιο Πράσινο, είναι ίδιας κακής 
ποιότητας µ’ ένα Πανεπιστήµιο µαύρο, ή κόκκινο και άρα δεν είναι Πανεπιστήµιο. Με τον Νόµο 
µας κατοχυρώνεται θεσµικά ότι εµείς θέλουµε ένα ανοικτό πλουραλιστικό Πανεπιστήµιο, στο οποίο 
ρητά, απαγορεύεται «η επιβολή ορισµένων µόνο επιστηµονικών απόψεων και ιδεών και διεξαγωγή 
απόρρητης έρευνας». 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Άρα αναγκαστικά θ’ αναζητήσουµε ένα νέο ορισµό της Παιδείας. ∆ιότι έτσι, Παιδεία 
σηµαίνει επιβολή. Εσείς λετε ότι δεν θέλουµε να κάνουµε επιβολή, άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει 
ένα άλλο ορισµό. 
Εγώ θα µπορούσα να δώσω άλλο ορισµό, µία διαδικασία προβληµατισµού. Ή µια διαδικασία 
ωρίµανσης κ.λ.π. Αυτά όµως είναι τελείως αντιθετικά, από την έννοια της παγίωσης και 
αναπαραγωγής. Επάνω σ’ αυτό τι υπάρχει, ειδικά για την Ανώτατη Εκπαίδευση; 
Είπατε ότι τα Πανεπιστήµια όντως προετοιµάζουν το προσωπικό για τις άλλες βαθµίδες, ιδιαίτερα 
βέβαια εµένα µε ενδιαφέρει το θέµα της προετοιµασίας των µελλοντικών εκπαιδευτικών, µια και 
ασχολούµαι µε το θέµα αυτό. Που πάµε τι είδους εκπαιδευτικούς θέλουµε να κάνουµε, στην 
∆ηµοτική και Μέση εκπαίδευση, σε συνάρτηση βέβαια µε τους σκοπούς του Νόµου που βάζετε, 
γιατί αυτό θα γίνει σε συνάρτηση – υποθέτω – µε το ποιόν του πολίτη που θέλουµε να βγάλουµε. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δική µας ιδεολογία είναι η ιδεολογία της κοινωνίας των πολιτών. Μια ιδεολογία 
που ενώνει, ιδεολογία της συµµετοχής, της κοινωνικοποίησης, της αποκέντρωσης, της 
αυτοδιαχείρισης και τον δηµοκρατικόν προγραµµατισµόν, που αναγορεύει πραγµατικά τον πολίτη 
ως το κέντρο της διαδικασίας µάθησης και ανάπτυξης και γι’ αυτό πρέπει αυτός ο πολίτης, να είναι 
ελεύθερος, κριτικός και δηµιουργικός. Μια τέτοια ιδεολογία, αν θέλετε συµµεριζόµαστε. 
Ακριβώς όµως επειδή στον τόπο µας έχουµε πολλά πληρώσει από άρχουσες ιδεολογίες, γι’ αυτό 
βάλαµε στον Νόµο – πλαίσιο για τα ΑΕΙ, ότι καµία δεν αναγνωρίζεται ως άρχουσα ιδεολογία πολύ 
περισσότερο δεν επιβάλλεται. 
Για το δεύτερο ερώτηµα, τι δάσκαλο θέλουµε. Με βάση το γεγονός ότι ένα από τα πρώτα 
Νοµοθετήµατα είναι ότι θα κάνουµε τµήµατα Πανεπιστηµιακά στα οποία θα φοιτούν οι δάσκαλοι κι 
οι νηπιαγωγοί δηλώνει ότι αυτό που λέµε πραγµατικά ότι είναι ιδεολογία µας προσπαθούµε να το 
θεµελιώσουµε και στην πράξη. 
Στα πρώτα χρόνια, όπως και εσείς ως Παιδαγωγός ξέρετε, διαµορφώνεται το 90% της 
προσωπικότητας του χαρακτήρα, του γνωστικού υπόβαθρου και της δυναµικής του νέου πολίτη. Ή 
γίνεται πολίτης, ή γίνεται υπήκοος από τα πρώτα χρόνια. Αυτό λοιπόν περνάει στους στόχους και 
στους σκοπούς και τα άρθρα του Νόµου για την λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Και νοµίζω, ότι  µια που ξέρω και τις απόψεις σας, ότι οι σχετικές εξελίξεις θα σας 
χαροποιήσουν ιδιαίτερα. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήθελα να βάλω το θέµα της Παιδείας µέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο 
προγραµµατισµού. Ειδικά µιλάµε για µία χώρα που αναπτύσσεται και οι πόροι που έχει είναι 
σχετικά περιορισµένοι. Πως θα αξιολογούσες τις προτεραιότητες αυτές, γιατί βλέπουµε ή γιατί 
βλέπει αυτή τη στιγµή η πολιτεία το Πανεπιστήµιο σαν χώρο, τι µοντέλο υπάρχει από κάτω, θέλεις 
ν’ αρχίσεις από το Πανεπιστήµιο διότι πιστεύεις ότι είναι κλειδί και να πας κάτω, ή θέλεις να πας 
ταυτόχρονα σε διαφορετικούς δρόµους. Ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο επέµβασης; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το σχέδιο µας απαιτεί και προωθεί ταυτόχρονες σε πολλά επίπεδα πρωτοβουλίες. 
Τον καιρό που προετοιµάζαµε το σχέδιο Νόµου για την δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ, είχαµε 
ξεκινήσει ταυτόχρονα και όλα τα άλλα, στην υποδοµή η οποία προϋπήρχε. Από την πρώτη µέρα 
έγινε επέµβαση στα προγράµµατα σπουδών, από την πρώτη µέρα άρχισε η αλλαγή στα σχολικά 
βιβλία. 
Πάντα µε δηµοκρατικές, ανοιχτές συµµετοχικές κι αξιοκρατικές διαδικασίες. 
∆εν µπορούµε όµως να πανηγυρίσουµε για πλήρη επιτυχία. 
Π.χ. Φέτος βγήκαν 35.000.000 αντίτυπα νέων βιβλίων. Απευθυνθήκαµε σε 25 Εκδοτικούς Οίκους 
να βοηθήσουν, πρέπει να σηµειώσω όµως ότι παρ’ όλο που πήραν καινούργιο βιβλίο ίσως λόγω 
αδράνειας ή λόγω πνευµατικής νωθρότητας, δεν θέλω να πω αντίδρασης, διδάσκουν ακόµα από το 
παλιό. 
Όπως ξέρετε, σε πάρα πολλά µαθήµατα αλλάζει πραγµατικά το περιεχόµενο. Γι’ αυτό και αρχίσαµε 
να κάνουµε και µία σειρά σεµιναρίων για το διδακτικό προσωπικό. Είναι βέβαια πάρα πολλοί που 
παίρνουν µέρος και είναι σαν σφουγγάρι και ρουφάνε το καινούργιο και άλλοι που µένουν στα 
παλιά. Οι εγγενείς αδυναµίες υπάρχουν ταυτόχρονα σ’ όλα τα επίπεδα, γι’ αυτό κι η πολιτική µας 
παρ’ όλο που έχει σαφείς προτεραιότητες, κινείται εν τούτοις µε παρεµβάσεις σ’ όλα τα επίπεδα. 
Αλλά στο Πανεπιστήµιο µπορούµε να πούµε ήδη, µε την εµπειρία των 16 µηνών εφαρµογής, παρά 
τις άπειρες δυσκολίες, ότι µάλλον πάµε καλά και το κυριότερο ότι θα πάµε καλύτερα, αν 
αποδείξουµε όλοι στην πράξη µε συνέπεια την πολιτική, επιστηµονική και κοινωνική µας ευθύνη. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μια και µιλήσαµε για πόρους, θέλω να πω κάτι σχετικό. Πως σκέφτεστε ν’ 
αντιµετωπίσετε εκπαίδευση και παραγωγική διαδικασία. ∆ηλαδή, θα πρέπει τελικά η εκπαίδευση να 
προσαρµόζεται στην παραγωγική διαδικασία; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήδη, θεσµικά έχουµε ανοίξει τα Πανεπιστήµια. Πρώτα – πρώτα, δεύτερη 
απασχόληση πλέον πανεπιστηµιακού δάσκαλου µπορεί να υπάρξει µόνο στον ευρύτερο ∆ηµόσιο 
Τοµέα, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση, στους Αγροτοβιοµηχανικούς Συνεταιρισµούς 
και στα Συνδικάτα.  
∆ηλαδή αποδείχνουµε ότι θέλουµε το κοινωνικό πλεόνασµα από την τυχόν πρόσθετη δουλειά 
κάποιου επιστήµονα να γυρίσει πάλι και µόνο στην κοινότητα. Ακόµα ανοίξαµε το Πανεπιστήµιο 
στην κοινωνία µέσα από το ΕΣΑΠ, όπου τον σχεδιασµό των βασικών κατευθύνσεων της έρευνας 
τον κάνουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς. Τα Κόµµατα, τα Επιµελητήρια, η ΓΣΕΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, όλοι 
αυτοί συµβάλουν στο να βρούµε τι είδους έρευνας θέλουµε κι έχουµε ανάγκη στο Πανεπιστήµιο, 
για την ανάπτυξη του τόπου µας και για την αντιµετώπιση κρίσιµων και πολύπλοκων προβληµάτων 
της κοινωνίας και της παραγωγής. 
Ακόµη, πολλές δουλειές γίνονται µέσα στα Πανεπιστήµια για το ΚΕΠΕ, για τα Υπουργεία 
Χωροταξίας, και Έρευνας και Τεχνολογίας, κ.λ.π., ώστε κάποτε να βοηθήσουν στη διαµόρφωση 
συγκροτηµένων πολιτικών. ∆εν µπορούν να γίνουν όµως όλα από την µια µέρα στην άλλη. 
Μπορώ να πω και το παράδειγµα από την δική µας την δουλειά στο Πανεπιστήµιο ότι από τις 30 
εργασίες που κάναµε τα τελευταία 2-3 χρόνια και οι 30 ήταν δεµένες µε τις ανάγκες της κοινότητας. 
Και πραγµατικά οι περισσότερες διπλωµατικές εργασίες γίνονται σε συνεργασία µε ∆ήµους, µε 
Κοινότητες, µε Εργοστάσια, µε Αρχεία και άλλου είδους ερευνητικά κέντρα, πάντως γίνεται µια 
σοβαρή δουλειά. Βέβαια θα πρέπει να σηµειώσω ότι δεν είναι όλοι έτοιµοι να περάσουν σε ένα 
τέτοιο κλίµα, κι ούτε µπορούν αυτοµατικά τα Πανεπιστήµια να καλύψουν τυχόν παράλογες 
απαιτήσεις συµβολής. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήθελα  να ρωτήσω για τον νέο ρόλο της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως ξέρετε, η περασµένη Κυβέρνηση αλλά κι όλες οι Κυβερνήσεις των χωρών 
µελών της ΕΟΚ, αλλά ακόµη και εκείνες του Σοσιαλιστικού κόσµου, προσπάθησαν να κάνουν τα 
τελευταία χρόνια αλλού εύστοχα και αλλού άστοχα, µια βίαια λίγο –πολύ στροφή των παιδιών στην 
τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Αυτό δεν πέτυχε σε όλες τις περιπτώσεις. 
Γιατί αστόχησε; Γιατί ήταν και είναι πολύ παγιωµένες και πολλές φορές απόλυτα θεµιτά οι 
αντιλήψεις, για την µονοσήµαντα αυταπόδεικτη αξία της γενικής παιδείας όπως αυτή προκύπτει 
ιδιαίτερα από µια µηχανιστική αντιπαράθεση της µε την µονοδιάστατη τεχνική εκπαίδευση. 
Εµείς λοιπόν υποστηρίζουµε άλλα πράγµατα.  Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να πάνε στα τεχνικά 
επαγγελµατικά λύκεια που έχουµε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ή και στις σχολές του ΟΑΕ∆, όταν 
τα χέρια τους «πιάνουν». Λοιπόν, σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι θέµα ενηµέρωσης πληροφόρησης 
και επανεξέτασης του συστήµατος αξιών. 
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Θα ήθελα να κάνω µια έκκληση προς όλους. Πρέπει να βρούµε τρόπους να κάνουµε µια καµπάνια 
υπεύθυνης κι ολόπλευρης πληροφόρησης για τα αγαθά της µη µονοδιάστατης τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µέσα από κάθε επιστηµονικό, εργασιακό και κοινωνικό χώρο, µε 
ντοκουµέντα κι αξιόπιστη τεκµηρίωση. 
Εδώ πρέπει να αντιµετωπίσουµε και τους εαυτούς µας και τα παιδιά µας. Όταν το παιδί µας π.χ. δεν 
θέλει να ασχοληθεί µε µακροοικονοµικά µεγέθη, ενώ το χέρι του πιάνει, είναι άριστος ξυλογλύπτης 
είναι άσχηµο να φθάνουµε όπως φέτος να έχουµε το εξής φαινόµενο. Να έχουµε στο Ειδικό σχετικό 
Λύκειο Καλαµπάκας π.χ. που ετοιµάζει ξυλογλύπτες 12 θέσεις διαθέσιµες, και να εµφανίζονται 
µόνο 3 υποψήφιοι έστω κι αν ξέρουν ότι θα έχουν σίγουρη κι άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση 
και µάλιστα µε µισθό µεγαλύτερο από εκείνο ενός πρωτοδιοριζόµενου καθηγητή Πανεπιστηµίου. 
Θα ήθελα να τελειώσω µ’ ένα σχόλιο σ’ ένα υποθετικό ερώτηµα. 
Τι θα γίνει µε την παραγωγή επιστηµόνων και µε την ανεργία τους. Η παιδεία κατά τη δική µας 
γνώµη είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα για κάθε πολίτη. Οφείλουµε όµως ταυτόχρονα αφού 
αποδείξουµε ως κοινωνία ότι τιµούµε εξ’ ίσου την δουλειά του µυαλού και του χεριού να 
ενηµερώνουµε συστηµατικά τους νέους µας και τις συγκεκριµένες αντικειµενικές δυνατότητες 
απορρόφησης αποφοίτων κάθε βαθµίδας απ’ την παραγωγή. Έτσι ώστε να παίρνει κάποτε ο καθένας 
ώριµα τις αποφάσεις του έχοντας πλήρη κι αξιόπιστη ενηµέρωση. 
∆εν θα βάλουµε κριτήρια τεχνοκρατικά κι αποκλειστικά κι αυτό γιατί θέλουµε ανοιχτή την παιδεία 
µας στις επιθυµίες, τις δεξιότητες και τα ταλέντα των νέων µας. 
Και θεµέλιο για την συµµετοχική προσπάθεια ανάπτυξης της πατρίδας µας. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  
 


