
 
Οι παραιτήσεις ήταν εκ του 

ασφαλούς και εκ του πονηρού… 
 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας 
κ. ∆. Ρόκος 

 
Ο Γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας και πανεπιστηµιακός 

δάσκαλος κ. ∆ηµ. Ρόκος στη συνέντευξη που παραχώρησε στα ΝΕΑ, αποκαλύπτει µε 
αίσθηµα ευθύνης αλλά και παρρησία τα πραγµατικά αίτια των παραιτήσεων στο 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τους στόχους της ∆εξιάς στο χώρο της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, έχοντας πρωταγωνιστήσει στην εκπόνηση του νέου νόµου για τη 
δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, αναλύει το νέο 
θεσµικό πλαίσιο και επισηµαίνει τις σηµερινές δυνατότητες και προοπτικές 
ανάπλασης του ελληνικού Πανεπιστηµίου σ΄ένα ζωντανό και δηµιουργικό κύτταρο 
της κοινωνίας µας. 

 
Κύριε Ρόκο, ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου σε πρόσφατο 

µηνυµά του προς όλα τα µέλη των ΑΕΙ της χώρας, υπογράµµιζε ανάµεσα σ΄ άλλα 
ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις και ν΄ανοίξει το 
δρόµο για να γίνει το ελληνικό Πανεπιστήµιο κύτταρο προόδου και 
δηµιουργικής δουλειάς, πεδίο αρµονικής συνεργασίας δασκάλων και φοιτητών, 
θεµέλιο της εθνικής µας ανεξαρτησίας  και της κοινωνικής προκοπής της 
πατρίδας µας». Ποιές δυνατότητες παρέχει ο νέος νόµος ώστε να γίνει 
κατορθωτή η υλοποίηση αυτών των στόχων και οραµατισµών; 

Ο νόµος για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ, όπως πολύ εύστοχα ο κύριος 
πρωθυπουργός παρατήρησε στο µηνυµά του, διαµόρφωσε τις προϋποθέσεις για να 
πάρουν στα χέρια τους οι φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας την τύχη του 
ελληνικού Πανεπιστηµίου, του καινούργιου, δηµοκρατικού και σύγχρονου 
Πανεπιστηµίου, το οποίο θα είναι δεµένο µε τις ανάγκες του τόπου και µε τις 
προσδοκίες του λαού µας. 

Βέβαια, ο νόµος διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο. Οµως οι φορείς της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας έχουν την τιµή και την ευθύνη µέσα σ΄ αυτό το θεσµικό 
πλαίσιο ν΄αναπτύξουν µε δηµιουργικές πρωτοβουλίες, µε την ουσιαστική και 
υπεύθυνη συµµετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το κυριότερο, µε 
το κλίµα ενότητας και αρµονικής µεταξύ τους συνεργασίας συνθήκες σπουδών και 
έρευνας που θα µπορούν ν΄αποτελέσουν το θεµέλιο για την υλοποίηση του νόµου 
αυτού… 

 
Ποιά είναι τα συγκεκριµένα στοιχεία του νόµου που επιτρέπουν τη 

δηµιουργία συνθηκών που να οδηγούν στην υλοποίηση των διατάξεων του 
νόµου… 

Πρώτο, µέχρι σήµερα τα προγράµµατα σπουδών ήταν απολιθωµένα και 
αναχρονιστικά και οι φοιτητές αµέτοχοι σ΄όλες τις διαδικασίες διάλεγαν την αυλή 



παρά την αίθουσα διδασκαλίας. Σήµερα, οι φοιτητές παίρνουν ενεργό µέρος στη 
διαµόρφωση των προγραµµάτων. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι οι φοιτητές 
υπαγορεύουν τις απόψεις τους. Τους αναγνωρίζεται όµως στην πράξη το δικαίωµα, 
µέσα στο κύτταρο δηµοκρατίας του νέου Πανεπιστηµίου που είναι το Τµήµα, να 
διαλέγονται επιστηµονικά µε τους δασκάλους τους, και όντας ώριµοι και 
πληροφορηµένοι πολίτες µπορούν να επηρεάσουν επιστηµονικά και διαλεκτικά τα 
προγράµµατα σπουδών τους.  

∆εύτερο, το καινούργιο Πανεπιστήµιο έχει µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα. 
Αποκτά έτσι επιστηµονική ολοκλήρωση και αυτοδυναµία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα 
είναι πια, όπως µέχρι σήµερα, καταδικασµένο να µεταδίδει απλά και µόνο τη γνώση 
που παραγόταν έξω απο τον τρόπο µας, αλλά θα ερευνά και θα παράγει νέα γνώση 
στις συγκεκριµένες ανάγκες της, µέσα από τον κοινωνικό έλεγχο που συνεπάγεται η 
λειτουργία του εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας (ΕΣΑΠ). 

Τρίτο, στο καινούργιο δηµοκρατικό Πανεπιστήµιο, οι φοιτητές µας θα έχουν 
την ευκαιρία και κάθε δυνατότητα µε τη δουλειά τους και την ισότιµη συνεργασία µε 
τους δασκάλους τους, να φτιάξουν τους όρους για την κατάχτηση, στην πράξη, της 
εθνικής µας ανεξαρτησίας. 

Οσο οι έρευνες για πετρέλαιο π.χ. στη χώρα µας, µπορούν να γίνονται απο 
ξένους, το αίτηµα για εθνική ανεξαρτησία είναι αντικεινενικά υπονοµευµένο. 

Το καινούργιο Πανεπιστήµιο, αναπτύσσοντας τη διδασκαλία και την έρευνα 
στους καίριους και στρατηγικούς τοµείς της εθνικής µας ανεξαρτησίας, όπως η 
τεχνολογία της εθνικής άµυνας, η διερεύνηση και αξιοποίηση απο µας τους ίδιους 
των φυσικών πόρων της πατρίδας µας, η παρακολούθηση και η προστασία του 
περιβάλλοντος, η ολοκληρωµένη διαδικασία µελετών και έργων περιφερειακής 
ανάπτυξης, η τεχνολογία της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, η τεχνολογία της 
ηλιακής συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π. χτίζει µε συνέπεια και 
συστηµατικότητα τις προυποθέσεις για τη διασφάλιση και κατοχύρωση της εθνικής 
µας ανεξαρτησίας.  

Τέταρτο, πολλές φορές στο παρελθόν, η Ν.∆ έλεγε ότι η χώρα µας είναι φτωχή 
και το µόνο που µπορούσε να µας σώσει είναι «το δαιµόνιο της φυλής». Οι πολιτικές 
της επιλογές όµως, και οι συνθήκες µόρφωσης και εργασίας έδιωχναν το 
ζωντανότερο επιστηµονικό δυναµικό της χώρας και το καταδίκαζε στη φοιτητική 
αρχικά και στην επιστηµονική στη συνέχεια προσφυγιά. 

Ο καινούργιος νόµος για τα ΑΕΙ ανοίγει το δρόµο για την επιστροφή αυτού του 
δυναµικού στην πατρίδα µας. 

 
Υπάρχουν εγγενείς ή αντικειµενικές δυσκολίες στην εφαρµογή του νέου νόµου; 

 Η Πολιτεία έκανε το καθήκον της διαµορφώνοντας το θεσµικό πλαίσιο. Είναι 
χρέος τώρα όλων µας, πανεπιστηµιακών δασκάλων και φοιτητών και όλων των 
εργαζοµένων στο ελληνικό Πανεπιστήµιο, αλλά ακόµα και των κοινωνικών φορέων 
που παίρνουν µέρος στο ΕΣΑΠ, να αποδείξουµε την ωριµότητά µας και την ευθύνη 
µας σε συνθήκες πράξης. 

Θυµάµαι ότι χρόνια ολόκληρα παλεύαµε µέσα και έξω απο το Πανεπιστήµιο 
για µια πολύ µικρότερη και εξαιρετικά λιγότερο ουσιαστική συµµετοχή στη ζωή και 
λειτουργία του Πανεπιστηµίου. Σήµερα, και εδώ µιλάω ως πανεπιστηµιακός 
δάσκαλος, έχουµε στα χέρια µας ολόκληρο το πανεπιστήµιο. Και θα κριθούµε απο 
τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιοποήσουµε τη δυνατότητα να το βάλουµε στην 
υπηρεσία του τόπου και του λαού µας. 

Ετσι λοιπόν, τις παλιές διαιρέσεις σε καλούς φοιτητές και επιστηµονικό 
διδακτικό προσωπικό (Ε∆Π) και σε κακούς καθηγητές θα πρέπει να τις διαδεχθεί η 



ειρηνική και αρµονική δηµοκρατική, επιστηµονική συνεργασία όλων όσων πονάνε το 
τόπο µας, τον ιδρώτα των εργαζοµένων που επενδύεται στην Παιδεία…. 

 
Ας έρθουµε στο ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στο Πολυτεχνείο. Πως είδατε τις 
παραιτήσεις των πρυτανικών αρχών του Μετσοβίου… 

∆εν αιφνιδιαστήκαµε καθόλου από µια τέτοια αντίδραση. Ηταν φυσιολογική 
και µαθηµατικά προδιαγεγραµµένη. Ηδη, η θέση του υπουργείου εκφράστηκε τόσο 
από τον υπουργό κ. Κακλαµάνη, όσο και από τον αρµόδιο υφυπουργό Παιδείας κ. 
Παπαθεµελή και έτσι θα περίττευε το οποιοδήποτε σχόλιο. 

Αλλά έχοντας τη συγκεκριµένη πείρα δουλειάς για αρκετά χρόνια στο 
Πολυτεχνείο θα µπορούσα να πω τα εξής: 

Η παραίτηση αφορούσε βεβαίως το νέο νόµο πλαίσιο και όχι τη διαφύλαξη του 
πανεπιστηµιακού ασύλου απο µία εκδήλωση ενός φορέα που εξουσιοδοτήθηκε απο 
τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού να χειρίζεται όλα τα εθνικά θέµατα 
για τέσσερα χρόνια. 

Η παραίτηση έγινε εκ του ασφαλούς απο διοικητικά αξιώµατα και όχι από την 
καθηγητική θέση. Αυτό αναγκαστικά µου φέρνει στο µυαλό την αντίστοιχη 
συµπεριφορά των αντίστοιχων ανθρώπων στα χρόνια της δικτατορίας. 

Εφτά χρόνια δεν ευαισθητοποιήθηκαν και δεν αντέδρασαν στη δικτατορία. 
Πρόσχηµα γι΄αυτό, η διαφύλαξη του εκπαιδευτικού ιδρύµατος και η δυνατότητα να 
διδάσκουν τους φοιτητές µας. 

Στον κάθε απλό και καλοπροαίρετο πολίτη γεννιέται εύλογα η απορία, γιατί 
µόλις η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προώθησε τη βαθειά αλλαγή στα Πανεπιστήµια 
επιχείρησαν να αποδιοργανώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δηµιουργώντας µε 
την παραιτησή τους το κενό εξουσίας. 

Βέβαια, η κυβέρνηση αστραπιαία και ακαριαία αντιµετώπισε το θέµα, µε την 
οµόθυµη συµπαράταξη όλων των φοιτητών και των νέων πανεπιστηµιακών 
δασκάλων, αλλά και πάρα πολλών άξιων και δηµοκρατικών καθηγητών, που βέβαια 
δεν πρόκειται να ανταποκριθούν στις επιταγές του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, των γνωστών Ενώσεων των καθηγητών και του «Πατριωτικού 
Συνδέσµου Αθηνών Ιωάννης Καποδίστριας» να παραλύσουν τη ζωή και τη 
λειτουργία του καινούργιου δηµοκρατικού Πανεπιστηµίου. 

Θα έλπιζα ένας ή δυό από τους καθηγητές που παραιτήθηκαν, βλέποντας το 
ποιοί αποτελούν τον «Πατριωτικό Σύνδεσµο» να καταλάβουν τον ολισθηρό και 
επιζήµια εθνικά δρόµο που ακολούθησαν…. 

 
Τι γίνεται όµως απο δω και πέρα…. 
Η ζωή συνεχίζεται: οι φοιτητές µας και οι δασκάλοί τους που είναι 

αποφασισµένοι ν΄ανοίξουν το δρόµο για την ουσιαστική αλλαγή στα Πανεπιστήµιά 
µας, προετοιµάζονται µε συστηµατικότητα να λειτουργήσουν το Πολυτεχνείο και τα 
Πανεπιστήµια και να τα κάνουν δηµιουργικά κύτταρα δουλειάς, διδασκαλίας και 
έρευνας και να µην επιτρέψουν σε οποιοδήποτε αντιδραστικό µηχανισµό να φράξει 
το δρόµο της προόδου. 

Αλλωστε, δεν είναι αξιοπιστες οι οιµωγές τους για δήθεν προστασία απο 
µέρους τους, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του πανεπιστηµιακού ασύλου… 

 
  Γιατί δεν είναι αξιόπιστες;… Εχετε τίποτε το συγκεκριµένο να αναφέρετε 

στο σηµείο αυτό; 
Λυπάµαι που θα επικαλεστώ ένα αντικειµενικό και αδιαφιλονίκητο στοιχείο, 

που µοιραία όµως έχει και κάποιο προσωπικό χαρακτήρα: Οταν ο κύριος υπουργός 



αναζήτησε έναν απο τους τρείς παραιτηθέντες ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια – χωρις 
ποτέ γι΄αυτό να πάρει άδεια, σύµφωνα µε το νόµο, από το υπουργείο Παιδείας- 
διατελεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου και µάλιστα εντεταλµένος σύµβουλος 
µιάς από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της χώρας µας, επι πέντε µέρες δεν έγινε 
δυνατή η επικοινωνία µαζί του, λόγω της επαγγελµατικής απασχόλησής του στο 
εργοστάσιο που βρίσκεται πολύ µακριά από την Αθήνα!… 

Αν αυτό βέβαια, ήταν απλά πρόφαση δεν παύει να χαρακτηρίζει αυτόν που τη 
χρησιµοποίησε. 

Για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δαχτυλό µας, θα µπορούσαν ίσως µερικοί 
από αυτούς που παραιτήθηκαν µε ευθύτητα να διατυπώσουν την αντίρρησή τους στο 
άρθρο 13 π.χ. του νέου νόµου, που καθορίζει µε σαφήνεια και κατηγορηµατικότητα 
ότι: 

«η ιδιότητα του µέλους του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) 
είναι ασυµβίβαστη µε κάθε άλλη επαγγελµατική απασχόληση». 

Τώρα, όσοι υπεραµύνονται του πανεπιστηµιακού ασύλου απέναντι στη µεγάλη 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είναι γνωστό και το κατάγγειλαν επώνυµα 
πανεπιστηµιακά όργανα, ότι χρησιµοποίησαν τις πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις, 
τους πανεπιστηµιακούς εξοπλισµούς και το έµψυχο δυναµικό του Πολυτεχνείου, για 
να προετοιµάσουν και να διεξάγουν συνέδρια του ΝΑΤΟ… 

 
Το κρούσµα του Πολυτεχνείου είναι το µοναδικό, ή έχουµε και άλλα σε άλλες Σχολές; 
Γιατί όπως λέγεται (µέχρι στιγµής δεν γνωρίζει τίποτε το υπουργείο ) έχει υποβάλει την 
παραίτησή του και ο πρύτανης της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, µε την 
αιτιολογία ότι η Σχολή µε το νέο νόµο µετατρέπεται σε Τµήµα µε αποτέλεσµα να 
υποβαθµίζεται…. 

Ειµαστε σε θέση να γνωρίζουµε όλες τις µεθοδεύσεις που προωθούν οι 
αντιδραστικοί κύκλοι και που ακολουθύν δυστυχώς καµιά φορά, και καλοπροαίρετοι 
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι. 

Ενα παράδειγµα: όπως λέει ο νόµος, κάθε πανεπιστηµιακή µονάδα που µέχρι 
σήµερα χορηγούσε ένα πτυχίο, έχει µετατραπεί αυτοδίκαια απο την έναρξη ισχύος 
του νόµου, σε Τµήµα που αποτελεί την καινούργια πανεπιστηµιακή µονάδα έρευνας 
και διδασκαλίας. 

Προσπαθώντας να αποταθούν σε επιπόλαιους και αφελείς συναδέλφους, 
διατείνονται ότι έτσι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που έχουν µόνο ένα Τµήµα, και 
δικαιολογηµένα διότι χορηγούν µόνο ένα πτυχίο, όπως π.χ.η Ανωτάτη Γεωπονική 
Σχολή ή η Πάντειος ή η Ανώτατη Βιοµηχανική υποβαθµίζονται. 

Τα ΑΕΙ αυτά παραµένουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Εχουν ένα Τµήµα 
που χορηγεί το αντίστοιχο πτυχίο και όταν συγκροτηθούν τα νέα όργανα και το 
ΕΣΑΠ, σύµφωνα µε τις ανάγκες του τόπου, τα επιστηµονικά δεδοµένα και τον 
δηµοκρατικό προγραµµατισµό µε βάση το άρθρο 6 του νόµου είναι δυνατό είτε 10 
τµήµατα να συγχωνευτούν σε ένα, είτε ένα τµήµα να χωριστεί σε 10. Κι΄αυτό το 
ξέρουν όσοι επιχειρούν να ξεσηκώσουν αυτό το θόρυβο. 

Είναι αυτονόητο ότι µιά τέτοια κακής ποιότητας προπαγάνδα έχει ως στόχο να 
υποδαυλίσει ταυτόχρονα και φοιτητικές αντιθέσεις που όµως, δυστυχώς γι αυτούς, 
δεν θα ακολουθήσουν. 

 
Ολες αυτές οι προσπάθειες αποβλέπουν ασφαλώς στον επηρεασµό πρώτα απ΄όλα της 
πλειοψηφίας του καθηγητικού σώµατος. Πιστεύεται ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί;  



Το σπασµωδικό ξεσκεπασµα των γνωστών προθέσεων των αντιδραστικών 
κύκλων βοήθησε αποφασιστικά στην αποεµπλοκή µεγάλου αριθµού καθηγητών από 
τους σκοτεινούς κύκλους που θέλουν να διαλυθούν τα Πανεπιστήµιά µας. 

Ειναι µεγάλη χαρά για µένα, να διαπιστώσω το πόσο δηµιουργικά και 
αποτελεσµατικά προωθείται το κλίµα ενότητας και δουλειάς µέσα στό Πανεπιστήµιο 
, µε πρωτοπόρους πολλούς άξιους καθηγητές και τους νεότερους συναδέλφους τους 
και υλοποιούν µε απόλυτη ακρίβεια τις διατάξεις του νέου νόµου… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


