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Αποκλειστική και αποκαλυπτική 

συνέντευξη στη «Θ» του κ. Ρόκου 
    

ΕΙΝΑΙ αναµφισβήτητο πως το ελληνικό πανεπιστήµιο βρίσκεται στην κρισιµότερη καµπή της 

µεταπολιτευτικής του ιστορίας. Κι αυτό όχι για τον απλό λόγο πως ένας νέος νόµος – πλαίσιο 

προωθείται από µια κυβέρνηση, όπως αυτό συνέβη και το 1975 και το 1978 από τη «Νέα 

∆ηµοκρατία» - ανεπιτυχώς και τις δύο φορές, αλλά επειδή το πανεπιστήµιο σήµερα βρίσκεται 

ανάµεσα σε δύο δρόµους, διαµετρικά αντίθετους µεταξύ τους και πρέπει να διαλέξει ποιόν θα 

ακολουθήσει. 

Η πάλη ανάµεσα στη συντήρηση και την αλλαγή, στο κατεστηµένο και τη δηµοκρατία, στον 

αναχρονισµό και τη σύγχρονη γνώση, έχει φθάσει στο ανώτερο σηµείο της. Στο όριο της, που 

κάποιος θα βγει νικητής και κάποιος νικηµένος. 

Η έκβαση αυτής της «παλιάς µάχης που άναψε πάλι», δεν εξαρτάται µονάχα από τους 

«πολεµιστές» των αντίπαλων στρατοπέδων. Από τον βαθµό ενότητας, συνειδητοποίησης και 

συγκροτηµένης δράσης τους. Εξαρτάται, όπως είναι φυσικό και από την Πολιτεία, που κρατώντας 

τους κρίκους της κυβερνητικής εξουσίας, καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και τους όρους του 

παιχνιδιού. 

Μέχρι σήµερα, οι όροι αυτοί της Πολιτείας, όπως έµπαιναν από τις κυβερνήσεις της «Ν.∆.», 

ήταν αρνητικές για τις δηµοκρατικές δυνάµεις και ευνοϊκές για τη συντήρηση και την επιπλέον 

εδραίωση της κυριαρχίας του πανεπιστηµιακού κατεστηµένου. 

Στις 18, όµως, του περασµένου Οκτώβρη, η κατάσταση άλλαξε. Η νέα κυβέρνηση – όπως 

άλλωστε είχε υποσχεθεί – ετοιµάζει ένα νέο νοµοσχέδιο για τα ΑΕΙ, βάζει νέους όρους για τη µάχη. 

Γι’ αυτό και η αντίδραση του κατεστηµένου είναι µεγάλη και θα γιγαντωθεί στην πορεία. Γι’ αυτό, 

όµως, και η ενιαία στάση του δηµοκρατικού µετώπου – µέσα κι έξω απ’ τα Α.Ε.Ι. – είναι 

επιβεβληµένη. 

Τους νέους αυτούς όρους, που βάζει η Πολιτεία για το «παιχνίδι» που λέγεται ελληνικό 

πανεπιστήµιο, αναλύει και αποσαφηνίζει µε αποκλειστική συνέντευξη τους προς τη 

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας κ. ∆. Ρόκος. 

Ο κ. Ρόκος, που είναι καθηγητής της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. και που µαζί µε τον 

υφυπουργό Παιδείας κ. Λιάνη χειρίζονται το κρίσιµο ζήτηµα του νόµου – πλαίσιο, στη συνέντευξη 
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που έδωσε στο συντάκτη µας Μ. Μπέκα, µιλάει για όλους και για όλα και µερικές φορές έξω από 

τα δόντια. 

Ο κ. Ρόκος υπερασπίζει µε πειστικότητα το νόµο – πλαίσιο. Αποκαλύπτει τη βαθύτερη 

φιλοσοφία του. Τις πολιτικές προθέσεις της κυβέρνησης. Αποσαφηνίζει βασικά σηµεία, όπως το 

εξεταστικό, την ΕΑΓΕ, τη φοιτητική συµµετοχή στα όργανα των Α.Ε.Ι. Αναλύει το ρόλο του 

καθηγητικού κατεστηµένου. Μιλάει διεξοδικά για το Ε.∆.Π. και κάνει εκτιµήσεις για το φοιτητικό 

κίνηµα. Απαντάει σε µια σειρά αντιρρήσεις, που εξέφρασαν για το νόµο – πλαίσιο οι φορείς της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας. Επιµένει στην ανάγκη της µεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης για το 

νόµο – πλαίσιο τόσο στη Βουλή όσο και στα Α.Ε.Ι. Τονίζει ότι οι καθηγητές πήραν µε τον τρόπο 

τους µέρος  στη διαµόρφωση του και δεν µπορούν αυτό να το παραγνωρίζουν. Επισηµαίνει τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δηµιουργία ενός νέου, χειρότερου, κατεστηµένου στα Α.Ε.Ι. και 

τους κινδύνους από µια ενδεχόµενη παθητικότητα των φοιτητών. 

 


