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Συζήτηση κλεισίµατος του Συνεδρίου 

Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 

Προεδρείο: Καθηγητής ∆.Ρόκος, Καθηγητής ∆.-∆.Μπαλοδήµος,  
Αν.Καθηγητής ∆.Καλιαµπάκος 

 
∆.Ρόκος: Καλωσορίσατε  στην τελευταία συνεδρίαση που είναι κοινή και των δύο 
Συνεδριακών Χώρων, του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Συνεδριακού Κέντρου 
Μετσόβου και των δύο συλλογικοτήτων συναδέλφων οι οποίοι ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντά τους παρακολούθησαν, οι µεν τις Συνεδριάσεις στο ∆ιάσελο και οι δε 
τις Συνεδριάσεις εδώ. Σκεφτήκαµε µε τους συναδέλφους µου τον ∆.Καλιαµπάκο και 
τον ∆.Μπαλοδήµο, αφού είχαµε παρακαλέσει τις συναδέλφους Α.Λυδάκη και 
Ε.∆ηµοπούλου να κρατήσουν τα κατά τη γνώµη τους κύρια σηµεία για να γίνει 
πραγµατικά διάλογος στρογγυλής τράπεζας σήµερα, να αντιµετωπίσουµε και ένα 
θέµα το οποίο ήταν όντως µειονέκτηµα της διοργάνωσης. Ότι δεν µπορέσαµε, 
δηλαδή, όλοι να τα παρακολουθήσουµε όλα, λόγω του µεγάλου όγκου εισηγήσεων οι 
οποίες εγκρίθηκαν από την Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου να 
παρουσιασθούν. Θυµίζω ότι  οι εισηγήσεις αναφερόταν στην πολιτική, κοινωνική και 
πολιτισµική,  διάσταση της παιδείας της  έρευνας και της  τεχνολογίας και της σχέση 
τους µε την  ανάπτυξη, είχαµε ακόµη την Ηµερίδα "Πολιτισµός και  Ανάπτυξη", µε 
κύριες συµβολές από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και είχαµε και το  Forum των νέων 
ερευνητών οι οποίοι µε τους δασκάλους τους, σύµφωνα µε τις αρχές του θεσµού των 
ανά τριετία ∆ιεπιστηµονικών Συνεδρίων µας, παρουσίασαν τις πρώτες τους εργασίες. 
Σκεφτήκαµε λοιπόν να παρακαλέσουµε την Α.Λυδάκη και την Ε.∆ηµοπούλου οι 
οποίες θα έρθουν µε τη σειρά αµέσως στο βήµα, να διαβάσουν τις προσκεκληµένες 
συµβολές τους έτσι ώστε να γίνουµε κοινωνοί και οι "επάνω" του  τι ελέχθη "κάτω" 
και οι "κάτω" του τι ελέχθη εδώ. Αµέσως µετά µπορούµε να αποφασίσουµε τα 
θέµατα τα οποία θα συζητήσουµε όλοι µαζί.  
Α.Λυδάκη: Εχω αναλάβει να συνοψίσω τις εργασίες οι οποίες παρουσιάσθηκαν 
"κάτω", στο Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου και προερχόταν οι περισσότερες από το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το forum των νέων επιστηµόνων. Ο ∆. Πατέλης µας 
είπε ότι ο άνθρωπος προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του επενεργεί 
εργασιακά πάνω στη φύση µε αποτέλεσµα και την αλλαγή του ψυχισµού και του 
ίδιου. Αναλυτικότερα µας είπε ότι µια επαλαµβανόµενη εργασία µε στόχο τη 
µεγιστοποίηση του κέρδους και την εµπορευµατοποίηση βασίζεται στον 
ψυχαναγκασµό και αφήνει το υποκείµενο φτωχό, χωρίς την αίσθηση της 
αυτοπραγµάτωσης. Αντίθετα η εναλλασσόµενη εργασία η οποία απαιτεί τη γόνιµη 
εµπλοκή του υποκειµένου καλύπτει εσωτερικές ανάγκες, ευνοεί την εξέλιξη και τον 
εµπλουτισµό των ήδη κεκτηµένων γνώσεων και συµβάλλει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη του ατόµου. Η Ε.Παναγιωτάτου επισήµανε ότι ο ξύλινος αναπτυξιακός 
λόγος και ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση προγραµµάτων από την Ευρώπη δεν 
λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Απαιτείται η διαµόρφωση 
µιας νέας ερευνητικής κουλτούρας η οποία θα προσεγγίσει τον πολιτισµό σε σχέση 
µε το οικονοµικό γίγνεσθαι και θα επικεντρώνεται στο πως οι ίδιοι οι άνθρωποι 
αντιλαµβάνονται το χώρο. Οι γενικές κανονιστικές λύσεις θα χρησιµοποιούνται 
απλώς για την κατανόηση του ειδικού και σ’ αυτό θα είναι σηµαντικός ο ρόλος του 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ο ∆.Ρόκος στην Εναρκτήρια Συνεδρίαση στο Συνεδριακό 
Κέντρο Μετσόβου µίλησε: πρώτα για το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο, για την άρση των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την ελεύθερη πρόσβαση στην γνώση. Για την ανάγκη 
ποιοτικής αναβάθµισης της εκπαίδευσης ως Παιδείας, Μόρφωσης και Πολιτισµού. 
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Για το ότι χρειάζεται ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ατόµου και όχι µονοµερής και 
µονοδιάστατα εξειδικευµένη. Οι χρηµατοδοτήσεις της έρευνας και τα προγράµµατα 
τα οποία επιβάλλονται τελικά "έξωθεν", δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις 
πολιτισµικές, κοινωνικές, οικονοµικές συνθήκες και τις πραγµατικές ανάγκες µιας 
χώρας, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της και την 
επιβολή ενός ακραίου ωφελιµισµού και οικονοµισµού. Τα ΜΜΕ επιβάλλουν ένα 
συγκεκριµένο τρόπο ζωής, το δυτικό και τείνουν να κατασκευάσουν µ’αυτό τον 
τρόπο υποκείµενα χωρίς κριτική σκέψη. Οι περίφηµες "βιώσιµες" και "αειφόροι" 
µορφές ανάπτυξης υποκρύπτουν τον εργαλειακό λόγο και την ασυδοσία της αγοράς. 
Λύση µία, η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη η οποία θα σέβεται τον άνθρωπο 
και τη φύση. Ο  Α.Μπενάτσης µέσα από κείµενα Ηπειρωτών ποιητών παρουσιάζει το 
"γενέθλιο στόχο". Αναχωρώντας από την πραγµατικότητα και τις συγκεκριµένες 
ιστορικές συνθήκες, ο δηµιουργός µετασχηµατίζει τα δεδοµένα και τους δίνει την 
ποιητική διάσταση. Ο Β.Πολυχρονόπουλος µας είπε ότι ο άνθρωπος του θαυµαστού 
καινούργιου κόσµου δεν είναι ευτυχισµένος. Ζει σε περιορισµό και ο απόλυτος 
προγραµµατισµός δεν αφήνει περιθώρια δηµιουργίας και δοκιµασίας των δυνάµεων 
του. Ο ∆.Παπαϊωάννου τόνισε ότι η αγωνία για την µοίρα του ανθρώπου, σε ένα 
κόσµο σκληρό και σε ένα πολιτισµό που βρίσκεται σε κρίση, µεταπλάθεται και 
παρουσιάζεται στην ποίηση του Μίλτου Σταχτούρη. Ο Β.Λέτσιος διερεύνησε τη 
λογοτεχνική πλευρά του πολιτικού Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα η οποία συνήθως 
αποσιωπάται. Εν τούτοις η µελέτη της µας δίνει µια ολοκληρωµένη εικόνα η οποία 
φωτίζει και την πολιτική του δράση, τη σχέση του µε τον τόπο και την ιδεολογία του. 
Από την οµάδα του συναδέλφου Ερ.Καψωµένου, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
Αν.Γιαννίκου, Σ.Μπαλτζής, ∆.Παπαϊωάννου, Β.Παπαστεφάνου, Χρ.Πετρωτού, 
Β.Ρίζου µίλησαν για το διεπιστηµονικό ερευνητικό πρόγραµµα "Αρχείο Νεοελλήνων 
Συγγραφέων". Στόχος τους ήταν η δηµιουργία βάσης δεδοµένων η οποία θα 
συγκροτηθεί µε αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και θα συγκεντρώνει το 
σύνολο των έργων σηµαντικών νεοελλήνων ποιητών. Αναλυτικότερα, ποιοτικά 
δεδοµένα µετατρέπονται σε δεδοµένα  ποσοτικής µορφής και µε γλωσσική 
στατιστική δηµιουργούνται λυµατικοί πίνακες, πίνακες συµφραζοµένων, γραφικές 
παραστάσεις και αλγόριθµοι ιδιαίτερα χρήσιµοι στην ανάλυση των κειµένων. Επίσης 
η οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων, Π.Γκότση 
Κ.Χαλιάσου, Α.Μάντζιος Χρ.Πένητας, µε επίβλεψη του συναδέλφου Ερ.Καψωµένου 
παρουσίασαν το έργο του Σολωµού σε Cd Rom, µε χρήση πολυµέσων. Το έργο 
αποτελείται από 3 µέρη. Βίος, έργο, ποιητική. Το πρώτο µέρος παρουσιάστηκε σε 
βίντεο, σε µία πρωτότυπη -θα ΄λεγα- σκηνοθετική σύλληψη, µε σκηνές από το 
γύρισµα µιας σχετικής µε  τη ζωή του Σολωµού ταινίας και ντόπιους τραγουδιστές οι 
οποίοι µελοποιούν οι ίδιοι την ποίηση του Σολωµού. Στο δεύτερο µέρος 
παρουσιάζεται το έργο του Σολωµού και στο τρίτο ο χρήστης του προγράµµατος 
µπορεί να παίξει κατά κάποιο τρόπο και να δηµιουργήσει κάτι καινούργιο µέσα από 
το έργο του Σολωµού. Η Λ.Μπενάτση διερεύνησε την επίδραση του γενέθλιου τόπου 
και των ευρωπαϊκών ρευµάτων στην ζωγραφική των Καζάκου και Μόραλη. Στον 
πρώτο που έζησε περισσότερα χρόνια στην Ήπειρο είναι εµφανείς οι επιδράσεις 
αυτές. Ο Α.Μάντζιος µέσα από το διάλογο ζωγραφικής - γλυπτικής του Κυριάκου 
Ρόκου µε τον ποιητικό λόγο του Σαχτούρη ανέδειξε τον τρόπο µε τον οποίο βλέπει 
τον κόσµο ο πρώτος. Το έργο του Κ.Ρόκου απεικονίζει τον σύγχρονο χωρίς πρόσωπο 
άνθρωπο, ο οποίος καθυποταγµένος στον τεχνοκρατούµενο πολιτισµό νοσταλγεί τη 
χαµένη ενότητα. Η Αν.Γιαννίκου µας µίλησε για τη θεατρική συντροφιά του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η δράση της µας δείχνει το ρόλο τον οποίο µπορεί να 
παίξει το Πανεπιστήµιο, παρέχοντας όχι µόνο εξειδικευµένες γνώσεις αλλά και 
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πνευµατική καλλιέργεια, συνέχοντας τους φοιτητές σε πολιτισµικές δραστηριότητες. 
Οι Π.Ρούνη, Θ.Κόκλα, Π.Κατσακιώρη και Y.Pourrat µε την εργασία τους κατέληξαν 
στο συµπέρασµα ότι σε σύγκριση µε άλλες χώρες στη Ελλάδα έχουµε ένα σταδιακά 
αυξανόµενο ποσοστό φοιτητριών στα Πολυτεχνεία. Παρά ταύτα όµως οι φοιτήτριες 
δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι µεταπτυχιακές 
φοιτήτριες Αικ.Θεοδωράκη και Β.∆εληγιάννη-Κουϊµτζή τόνισαν ότι από την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση ήδη τα παιδιά δέχονται επιδράσεις των δασκάλων  οι οποίοι 
πιστεύουν ότι τα µαθηµατικά είναι για τα αγόρια και τα γλωσσικά µαθήµατα για τα 
κορίτσια. Έτσι, σχεδόν απ’ την αρχή προδιαγράφεται η µετέπειτα πορεία τους. Οι 
Γ.Μπελογιάννης, Φ.Κουγιουµουτζάκη και Α.Καλαµατιανού παρουσίασαν διαχρονικά 
τη συµµετοχή του φύλου σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.  Η ανισότητα η οποία 
υπήρχε στην δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθµίδες, έχει πλέον αρθεί. Ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις η συµµετοχή των 
γυναικών υπερβαίνει την αντίστοιχη των αγοριών. Η Ευρ.Παπαδηµητρίου µε βάση τα 
δεδοµένα εµπειρικής ποσοτικής έρευνας σε µαθητές λυκείων και  ΤΕΕ του Νοµού 
Ροδόπης διαπίστωσαν την ύπαρξη θετικών περιβαλλοντικών στάσεων στους µαθητές 
οι οποίες όµως δεν συνοδεύονται από ανάλογα θετική περιβαλλοντική συµπεριφορά. 
Οι Κ.Χατζηϊωαννίδης και Θ.Φιλιππάκης µε βιωµατική επικοινωνιακή διδασκαλία και 
την ανακαλυπτική µέθοδο του Μπρούνερ, οδηγούν τους µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης να µαθαίνουν να διενεργούν µικροέρευνες και να ανακαλύπτουν µόνοι 
τους. Με δικές τους κατασκευές µελέτησαν τη φωτοχηµική ρύπανση και τη χηµική 
αντίδραση σε µία κυψέλη καυσίµου. Οι ∆.Μαράντη και Αγγ.-Β.Σιδέρη αναφέρθηκαν 
σε παρεµβάσεις σε 4 δηµόσιους χώρους του χωριού Πεδινή, στην περιοχή Ιωαννίνων 
και επικεντρώθηκαν στην αναδιαµόρφωση της πλατείας, στην εγκαταλειµµένη 
παιδική χαρά, σε ένα υπαίθριο χώρο άθλησης και σε µία κοιλότητα υποδοχής υδάτων 
που µπορεί να γίνει αναψυκτήριο. Πρόκειται για χώρους που παρά την µετάβαση από 
το παραδοσιακό στο µοντέρνο παραµένουν σηµεία αναφοράς για τους κατοίκους. Οι 
Ι.Κωλέτσης και Ι.Πνευµατικός διερεύνησαν την ανεµολογική κατάσταση της χώρας η 
οποία ευνοεί την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Η αποτύπωση του αιολικού 
δυναµικού στην περιοχή της Ζίτσας κατέληξε ότι αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
την κάλυψη ενεργειακών αναγκών µικρών γεωργικών και κτηνοτροφικών µονάδων. 
Οι ΕλΛάγκαρη, Κ.Μωραϊτης και Β.Τσούρας υποστήριξαν ότι γύρω από τη λίµνη 
Παµβώτιδα µπορούν να γίνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις. Πλατεία, χώροι πρασίνου, 
χώροι αναψυχής, κέντρο κωπηλασίας κ.λπ. Προϋποτίθεται ο σεβασµός στο 
περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Η Ε.Παπαλιούρα παρουσίασε την 
εµπειρία της Βαρκελώνης η οποία καταδεικνύει ότι µπορεί να γίνει ανάκτηση 
κακοποιηµένων αστικών και περιαστιακών τοπίων. Η µελέτη της συλλογικής χρήσης 
του χώρου, η ιστορία και η κατανόηση τοπίου µαζί µε τη ενεργοποίηση σχετικών 
µηχανισµών µπορούν να δώσουν θετικά αποτελέσµατα. Ο Κ.Ντάφλος στην έρευνά 
του απέδειξε ότι η εγκατάσταση CIBO 05 διευκολύνει την ανθρώπινη παρουσία σε 
δράσεις αναµίξεων σωµάτων µε τους ήχους οι οποίοι παράγονται στις συνθήκες ενός 
αλληλεπιδρασιακού  περιβάλλοντος. Οι διαλογικές δράσεις  αποτυπώνονται σε 
αναλογικούς υλικούς φορείς ως επιφάνειες ιχνών υλοποιώντας κωδικογράφηµατα ή 
χάρτες που συναρτώνται µε τον πραγµατικό χώρο. Οι Α.Καβαδία, ∆.Βαγενάς, 
Σ.Παύλου και Γ.Αγγελής µε χηµειοστάτη και µε τη βοήθεια µαθηµατικού προτύπου 
µελέτησαν τη δυναµική ενός αζωτοδεσµευτικού πληθυσµού σε ανταγωνιστικό και 
θηρευτικό περιβάλλον και διαπιστώθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες µπορεί να 
επιβιώσει. Ο Π.Μήλας παρουσίασε τη µελέτη και χαρτογράφηση των µεταβολών της 
στάθµης της θάλασσας (του µεσογειακού παλιρροιακού µοντέλου). Οι Σ.Ριζοπούλου, 
∆.Άγγλος, Α.Αργυρόπουλος, Κ.Λέτσιος, ∆.Γκίκας, Σ.Οικονόµου, Ε.Αντύπα, 
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Φ.Κολίσης, Κ.Φωτάκης, Κ.Μεθενίτης, Σ.Κοϊνης και Ε.Μελετίου-Χρήστου 
παρουσίασαν την έρευνά τους για τους βιοαισθητήρες χρώµατος.  Εξέτασαν την 
κατανοµή των χρωστικών σε άνθη µεσογειακών φυτών. Τα διαφορετικά χρώµατα στα 
άνθη τα δίνουν οι διαφορετικές πτυχώσεις της επιφάνειας τους. Οι Β.Ρόκου, 
Κ.Κοντοπανάγου, Γ.Κιτσάκη και Κ.Βάτσιος πραγµατοποίησαν στερεοσκοπική 
ανάλυση των µεταξωτών υφασµάτων  της γυναικείας ενδυµασίας του 
πανεπιστηµιακού µουσείου. Η απεικόνιση της τεχνικής και η χρονολόγηση του 
υφάσµατος, συγκροτούν την ιστορία του υφάσµατος η οποία συµβάλλει στην έρευνα 
για τα δίκτυα  επικοινωνίας και τις σχέσεις των ανθρώπων. Ο Φ.∆ασούλας 
ασχολήθηκε µε το νεροπρίονο το οποίο εµφανίστηκε στα δάση της Πίνδου στα µέσα 
του 19ου αιώνα, επέφερε αλµατώδη ανάπτυξη στην υλοτοµική παραγωγή και 
αποτέλεσε την απαρχή εκµηχάνισης της παραγωγικής διαδικασίας και της 
δηµιουργίας υδροκίνητων ξυλουργικών µονάδων. Η Ευγ.Τούση µε το παράδειγµα της 
Νίκαιας επιχείρησε να καταδείξει την αµφίδροµη  σχέση ανθρώπου και χώρου. Οι 
χωρικές διαφοροποιήσεις στις συνθήκες στέγασης εκεί αποτελούν προϊόν κοινωνικών 
µετασχηµατισµών και η µελέτη τους συµβάλλει  στο χωρικό σχεδιασµό και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι Κ.Μπουλογιάννης, Ι.Σωτηροπούλου 
και Σπ.Τσουκαντάς υποστήριξαν ότι η οικολογική δόµηση έχει τη δυνατότητα να 
εφαρµοστεί σε νέες αλλά και σε υφιστάµενες κατασκευές. Το παράδειγµα εφαρµογής 
της σε ένα προκατασκευασµένο εκπαιδευτήριο πιστοποιεί αυτή την δυνατότητα. Ο 
Λ.Τάτσης διερεύνησε τους τρόπους µε τους οποίους η προστασία, η διαχείριση και η 
ανάδειξη του οικοσυστήµατος της λίµνης Παµβώτιδας είναι δυνατό να συµβάλει στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του οµώνυµου δήµου και της ευρύτερης περιοχής του 
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Οι Π.Καρανικόλας, Μ.Βασσάλος, Ν.Μαρτίνος και 
Κ.Τσιµπούκας πραγµατοποίησαν εκτεταµένη επιτόπια έρευνα για την εξακρίβωση 
των πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών της γεωργίας στο πλαίσιο των προοπτικών 
οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών 
νοικοκυριών. Υποστήριξαν ότι µπορεί να υπάρξει αντιστροφή της φθίνουσας πορείας 
της τοπικής γεωργίας και επανασύνδεσή της µε την αυξανόµενη δυναµική της 
τοπικής οικονοµίας µέσα από τον επαναπροσδιορισµό του προτύπου ανάπτυξης της 
περιοχής. 
∆.Ρόκος: Αγαπητή συνάδελφε Άννα Λυδάκη σε ευχαριστούµε από καρδιάς γιατί 
επισήµανες τα καίρια σηµεία από όλες τις εισηγήσεις που άκουσες. Παρακαλώ τώρα 
να έρθει στο βήµα η συνάδελφος ΄Εφη ∆ηµοπούλου για τα κύρια σηµεία τα οποία 
εντόπισε στις εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν εδώ στη Μεγάλη Αίθουσα του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. Υπάρχει και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Για τις εισηγήσεις του 
∆.Πατέλη υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση η οποία δείχνει µε ποιο τρόπο 
προσλαµβάνει ο καθένας πλουραλιστικά  το τι ακούγεται στο Συνέδριό µας 
Ε.∆ηµοπούλου: Η επιλογή από εµένα έγινε µε µια άλλη προσέγγιση. Επιλέχθηκαν τα 
σηµεία που θεωρήθηκαν βασικά ώστε να τροφοδοτήσουν µια συζήτηση και 
χωρίστηκαν σε 6 θεµατικές ενότητες. ∆εν θα αναφερθώ στους εισηγητές και στις 
εισηγήσεις γιατί µπορείτε και από τις περιλήψεις να έχετε µια πληρέστερη εικόνα. Η 
πρώτη ενότητα αφορά στην παιδεία στην έρευνα και την τεχνολογία σε σχέση µε τη 
δοµή και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Πρώτο σηµείο είναι η ανάδειξη 
αλληλοσυσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων των επιπέδων και κατευθύνσεων της 
παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας ως προϊόντων της εργασιακής επενέργειας 
του ανθρώπου στη φύση. Ένα δεύτερο σηµείο που θεώρησα αξιόλογο είναι ο 
µετασχηµατισµός της εργασίας ως επιστηµονική δραστηριότητα ή και προϊόν 
πειθαναγκασµού  σε καθολική δραστηριότητα µέσα από την σύνθετη 
αυτοµατοποίηση του συνόλου της κοινωνικής παραγωγής. Τρίτον, η ανάπτυξη 
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επιστηµονικής δραστηριότητας εντός εµπορευµατοποιηµένων διαδικασιών µε 
αξιοποίηση κεκτηµένων, οδηγεί σε στρέβλωση της  επιστηµονικής έρευνας για την 
προώθηση της δεσπόζουσας κοινωνικής ζήτησης. Σε µία δεύτερη θεµατική ενότητα 
που αφορά στο Πανεπιστήµιο, τονίσθηκε ότι το Πανεπιστήµιο αποτελεί πεδίο 
έρευνας, συνειδητοποίησης και αγώνα µέσα στις ιδιοτυπίες της κοινωνίας. Φάνηκε η 
αναγκαιότητα διαµόρφωσης µιας εθνικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής 
και αναδείχθηκε η σηµασία του ρόλου του Πανεπιστηµίου, της συνεργασίας των 
φορέων του και της συνεχούς κρατικής επιχορήγησης.  
Υποστηρίχθηκε ότι ο ρόλος των Πανεπιστηµίων είναι θεµελιώδους σηµασίας για 
χάραξη στρατηγικής έρευνας, για να µην «τρέχουµε πίσω» από τα προγράµµατα. 
Συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήµατα χρηµατοδότησης, τα δίκτυα αριστείας και η 
αξιολόγηση των ΑΕΙ. Προτάθηκαν τεκµηριωµένα εναλλακτικές θετικές διέξοδοι για 
την Ελλάδα, µια άλλη ολιστική και διεπιστηµονική ερευνητική κουλτούρα, και 
ουσιαστική εκπαίδευση ως παιδεία, µόρφωση και πολιτισµός µε άλλη νοοτροπία. Όχι 
µόνο δεξιότητες, αλλά και όραµα για ένα καλύτερο αύριο σ’ ένα καλύτερο και 
ειρηνικό κόσµο. Υποστηρίχθηκαν µε επιχειρήµατα νέοι θεσµοί έρευνας, για να 
υπάρχουν δηµοκρατικοί δίαυλοι επικοινωνίας των ιδεών, των εµπειριών και των 
οραµάτων. ∆ιαπιστώθηκε η ουσιώδης δυσκολία σύνθεσης της σηµερινής 
πραγµατικότητας µε το όραµα για ένα νέο Πανεπιστήµιο µέσα από τις γνωστές και 
γενικά αποδεκτές αντιφάσεις της. Νέο Πανεπιστήµιο µε µια νέα συγκρότηση της 
κοινωνίας. Το νέο διαφορετικό Πανεπιστήµιο είναι µια περιπέτεια και θα πρέπει να 
συνταιριάζει: Πτυχία για δουλειά, επιθετική σύνδεσή του µε την παραγωγή, 
κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων του ενώ θα έχει ως 
πυρήνα τη µόρφωση ως αυταξία. Στον σύγχρονο κόσµο στον οποίο δεσπόζουν οι 
αγορές, το κεφάλαιο καθορίζει και χειραγωγεί το Πανεπιστήµιο. Επιχειρηµατικό 
Πανεπιστήµιο και Ακαδηµαϊκός καπιταλισµός είναι οι "αξίες" του. Κανένα όµως 
σύγχρονο σύστηµα το οποίο θα αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας δεν θα 
µπορεί να υποκαταστήσει την αµεσότητα της δηµιουργικής αλληλεπίδρασης 
διδάσκοντα-διδασκοµένου σε συνθήκες ελευθερίας της έρευνας και της διδασκαλίας. 
Υποστηρίχθηκε ότι οι πρόσφατες θεσµικές παρεµβάσεις στα Πανεπιστήµια οδηγούν 
σε έντονη διαφοροποίησή τους, που προκύπτει και από τα µεγέθη και τις ποιότητές 
τους. Η µαζική διεύρυνσή τους, η µείωση της χρηµατοδότησης, η εµψύχωση των 
φοιτητών ως "πελατών" τους, η ανατροπή ισορροπιών, ο νέος διευθυντικός έλεγχός 
τους και η περίπου επαγγελµατική "αυτονοµία" των διδασκόντων, αν ισχύσουν, θα 
µεταλλάξουν τα ΑΕΙ σε εµπορευµατικά κέντρα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
∆ιερευνήθηκαν οι αναπτυξιακές επιδράσεις του Πανεπιστηµίου στις τοπικές 
κοινωνίες, µε χρήση συµβατικής οικονοµικής θεωρίας µε µια µελέτης περίπτωσης 
στην οποία εξετάσθηκε το τι παράγει για την ευρύτερη περιφέρειά του και ποια 
πολιτική πρέπει να υιοθετηθεί για τη στήριξή του.  
Για το µεγάλο θέµα της αξιολόγησης των Πανεπιστηµίων υποστηρίχθηκε ότι τα 
ποιοτικά κριτήρια δύσκολα καθορίζονται ενώ τα ποσοτικά (δείκτες, στοιχεία 
οικονοµικά, διεκπεραίωση κ.λπ.), οδηγούν αντικειµενικά σε άνιση µεταχείριση. 
Προτάθηκε η εισαγωγή κριτηρίων σε σχέση µε την συγκεκριµένη πραγµατικότητα 
στην οποία λειτουργούν τα Πανεπιστήµια. Ποιοτικά ποσά ή ποσοτική ποιότητα 
συνάγονται από το συνολικό έργο ανά Τοµέα και ο επιµερισµός τους θα πρέπει να 
αναφέρεται στα πεδία των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, στις 
βιβλιοθήκες κ.λπ. . Η έννοια της «ποιότητας» συσχετίσθηκε µε τη µείωση της 
χρηµατοδότησης και τονίσθηκε ότι έχουµε όλοι ευθύνη για την σηµερινή κατάσταση 
των ΑΕΙ. Στη συνέχεια συζητήθηκε διεξοδικά η ιδιωτικοποίηση των αποτελεσµάτων 
της έρευνας. Υποστηρίχθηκε µε ουσιώδη επιχειρήµατα ότι η δεσµευµένη έρευνα, 



 6 

οδηγεί σε καθυστέρηση της επιστήµης αλλά και της τεχνολογίας και η συνεχώς 
αυξανόµενη ιδιωτικοποίηση της έρευνας, οδηγεί τα Πανεπιστήµια στη λογική της 
πατέντας. Η προστασία της µε τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων και την 
κατοχύρωση των συµφερόντων των πολυεθνικών επιχειρήσεων επηρεάζει 
αναπόδραστα και την όλο και περισσότερο ιδιωτικοποιούµενη έρευνα ακόµη και στα 
δηµόσια πανεπιστήµια. 
Στο πεδίο των πολυδιάστατων σχέσεων του χώρου µε τον πολιτισµό διερευνήθηκε το 
κοινωνικό περιεχόµενο και η ολιστική αντίληψη του χώρου µε µια καλειδοσκοπική 
προσέγγιση στο αληθινό «γίγνεσθαι». Συζητήθηκαν οι κοινωνίες µε προτεραιότητες 
χώρου, χρόνου ή ενιαίου χωροχρόνου, διερευνήθηκαν οι ορίζουσες οι οποίες 
καθορίζουν τη µετάβαση από τον ένα πολιτισµό στον άλλο και ειδικολογήθηκαν οι 
κοινωνίες της εντοπιότητας. Τέλος συζητήθηκαν πολλές εισηγήσεις µε αντικείµενο 
την ανάπτυξη ειδικών µεθόδων και εφαρµογών σε διάφορα επιστηµονικά πεδία και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις σε νέες περιοχές έρευνας και εκπαίδευσης. Τα Γεωγραφικά 
Συστήµατα Πληροφοριών, τα πολυµέσα στην τέχνη, η ψηφιακή τεχνολογία, ο 
συνδυασµός φιλοσοφίας, τέχνης και επιστήµης µέσα στο σύγχρονο πολυδιάστατο 
κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον αποτέλεσαν αντικείµενο πολλών 
συµβολών µε διεπιστηµονικό και ολιστικό χαρακτήρα.  
∆.Ρόκος: Ευχαριστούµε πολύ τη συνάδελφο Εφη ∆ηµοπούλου για τη βοήθειά της. 
Προτείνω λοιπόν ο καθένας να παίρνει το λόγο απολύτως ισοτίµως, και να επιλέγει 
το µείζον θέµα στο οποίο θέλει να ακούσει και γνώµες άλλων. Σε αυτή τη διαδικασία 
µπορούµε κι εµείς να έχουµε άποψη. Ξεκινάµε. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο και επί 
ποίου θέµατος θέλει είτε να ενισχύσει µια άποψη η οποία ακούστηκε ή να 
αντιπαρατεθεί µε µία άποψη και µε ποια επιχειρήµατα. Ο κ. Πατέλης. 
∆.Πατέλης: Υπάρχουν πράγµατι πολλά σηµεία στα οποία διαπιστώσαµε κοινούς 
τόπους στη διάρκεια αυτού του Συνεδρίου. Αν όχι πλήρως ως προς τις προσεγγίσεις 
και τη µεθοδολογία µας, αλλά ως προς τις ανησυχίες και τις θεµατικές περιοχές που 
αλληλοδιαπλέκονται, αλλοεπικαλύπτονται ή ταυτίζονται. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα 
ευχάριστο. Πραγµατικά  ήταν από τα ισχυρότερα σηµεία του Συνεδρίου. Σπάνια 
βρίσκεις κατά την ταπεινή µου άποψη Συνέδριο στο οποίο είχαµε την δυνατότητα 
τέτοιου τύπου επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων. Εγώ θα διέκρινα µια κοινή 
ανησυχία που υπάρχει για τα τεκταινόµενα στην παιδεία η οποία δεν αρκείται πλέον 
στην διαµαρτυρία και τον αρνητισµό, ο οποίος, όπως µας έδειξε πολύ καλά στην 
εισήγηση του και ο ∆ηµήτρης Ρόκος έχει πολύ κοντά ποδάρια και εννοώ ιδιαίτερα 
την αναγκαιότητα σε επιστηµονική βάση πλέον, προσδιορισµού, στρατηγικής και 
τακτικής. Με την έννοια ότι πρέπει να αποτιµήσουµε ποια είναι η θέση της 
επιστηµονικής έρευνας και της τεχνολογίας  στην σύγχρονη κοινωνία, τι ρόλο παίζει 
σε όλα αυτά η παιδεία και το Πανεπιστήµιο και παραπέρα τι πρέπει να προτάξουµε 
από την άποψη του τι επιστήµη  αναζητούµε, τι επιστήµονα ως υποκείµενο -
κοινωνικό υποκείµενο- και τι Πανεπιστήµιο, σε αυτήν την κοινωνία που µε τον τρόπο 
µας ο καθένας οραµατίζεται. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό να δούµε τις νέες επεξεργασίες που προκύπτουν από αρκετά σύγχρονες 
θεωρητικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις οι οποίες εδράζονται µεν στο κεκτηµένο 
της επιστήµης, της µέχρι τώρα, αλλά δεν αρκούνται σε αυτά τα οποία φέρουν το 
στίγµα των ιστορικών περιορισµών της εποχής τους. Τα όσα πραγµατικά εµβριθή, και  
εξαιρετικά υψηλού θεωρητικού επιπέδου µας έχει  κληροδοτήσει ο θεωρητικός 
µαρξισµός  που είδα ότι είναι κοινός τόπος σε πολλές προσεγγίσεις. Τις νέες πλευρές, 
τις νέες πτυχές, τα νέα φαινόµενα, οφείλουµε να προσδιορίσουµε, για να µη αφεθούν 
σε αυθόρµητες ή αγοραίες προσεγγίσεις. Οφείλουµε δηλαδή να αναδείξουµε νέες 
πτυχές του κοινωνικού γίγνεσθαι, την αντιφατικότητα αυτού του κοινωνικού 
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γίγνεσθαι και τις προοπτικές που διανοίγει αυτή η αντιφατικότητα. ∆ιότι επιτρέψτε 
µου να επισηµάνω, έχει δείξει τους περιορισµούς της µια προσέγγιση που αρκείται σε 
µία αρνητική, µεµψίµοιρη θα έλεγα, κριτική των «αρνητικών» πλευρών της 
κυρίαρχης τάξης πραγµάτων και δεν έχει να προτάξει κάτι συγκεκριµένο από την 
άποψη του θετικού προσδιορισµού των -επιτρέψτε µου την έκφραση- νοµοτελειακών 
προοπτικών της ανθρωπότητας. Από αυτή την άποψη νοµίζω ότι κάποιες θεµατικές 
που έχουν να κάνουν µε τη θέση και το ρόλο της επιστήµης, της τεχνολογίας και το 
χαρακτήρα της δραστηριότητας του επιστήµονα, αυτού που αποκάλεσα εγώ καθολική 
δραστηριότητα, (παρακολουθώντας εδώ τις επεξεργασίες του Μαρξ και 
αναπτύσσοντας τες µε τα σηµερινά κριτήρια), νοµίζω ανοίγουν ένα πολύ σηµαντικό 
δρόµο για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας σε αυτή τη κατεύθυνση. Επίσης όσον 
αφορά στις νέες τεχνολογίες και τις προοπτικές τους, εδώ έχουν αναδειχθεί και στο 
πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου έχουν σκιαγραφηθεί θα έλεγα, κάποια ερευνητικά 
προγράµµατα για το µέλλον τα οποία συµπεριλαµβάνουν τις χειραφετητικές 
δυνατότητες που περικλείουν αυτές οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα µε τη µορφή της 
πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών που µας απασχόλησαν εδώ. 
Υπάρχουν όµως και άλλες πλευρές των νέων τεχνολογιών που συνδέονται µε τις 
βιοτεχνολογίες και την προοπτική βιολογικοποίησης της παραγωγής που δεν µας 
απασχόλησαν εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές οι οποίες –αν θέλετε- είναι 
απώτερη προοπτική της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Επιπλέον πρέπει να δούµε ότι 
αυτή η προοπτική δεν συνδέεται αµιγώς  µε µία ανάπτυξη, γραµµικά εννοούµενη, της 
δηµιουργικότητας και του καθολικού χαρακτήρα της εργασίας. Αλλά έχει να κάνει µε 
τον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιείται από αυτή τη δεσπόζουσα κοινωνική ζήτηση, από 
τις κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής, από το κεφάλαιο. Και έχει να κάνει επίσης µε τη 
δυνατότητα που παρέχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες για νέες µορφές ελέγχου, 
χειραγώγησης, εκµετάλλευσης και καταπίεσης. Για νέες µορφές τιθάσευσης, σε 
παγκόσµια πλέον κλίµακα, της εργασίας εκ µέρους του κεφαλαίου. Αλλά και για νέες 
µορφές –επιτρέψτε µου το σχήµα λόγου- αναπαραγωγής της τιποτολογίας, µε τον 
παρασιτισµό παρά την πληροφορικοποίηση της γνώσης, εν είδει κενής 
µεταµοντέρνας λεκτικοποίησης των πάντων. Νοµίζω ότι υπάρχουν πολύ σηµαντικές 
προοπτικές. Είµαι ευγνώµων στους συναδέλφους που ανέπτυξαν αυτές τις θεµατικές 
που συνάδουν µε τα δικά µου ενδιαφέροντα. Σε αυτά έδωσα έµφαση και εύχοµαι να 
βρίσκονται τέτοιες δυνατότητες να µπορούµε περαιτέρω να κλιµακώνουµε αυτή τη 
συνεργασία µας 
∆.Ρόκος: ∆ηµήτρη, σ’ ευχαριστώ για την πρώτη σου τοποθέτηση. ∆εν θέλησα να 
διακόψω τη σκέψη σου αλλά για να δοθεί η ευκαιρία να γίνει ένα γόνιµος διάλογος 
θα παρακαλέσω ο καθένας να είναι λίγο πιο σύντοµος. Ποιος θέλει να πει κάτι µε 
αφορµή αυτά που ξεκίνησε ο ∆. Πατέλης; Κύριε συνάδελφε πείτε το όνοµα σας. Ο κ. 
Σαντοριναίος… 
Μ.Σαντοριναίος: Γεια σας. Συµπτωµατικά λίγο πριν να φύγω για να έρθω εδώ 
άνοιξα την τηλεόραση πέντε η ώρα το πρωί κι έπαιζε µια ταινία, τη ζωή του 
Τζιορντάνο Μπρούνο. Όσοι δεν ξέρετε, ο Τζιορντάνο Μπρούνο ήταν ένα µοναχός, 
φιλόσοφος στην Αναγέννηση, ο οποίος είχε φτιάξει κι ένα σύστηµα µνήµης. Μίλησε 
για το άπειρο, ασχολήθηκε πολύ µε το άπειρο κι όλα αυτά ήταν εναντίον της τότε 
θρησκείας. Γιατί το άπειρο ήταν ο Θεός,  µε αποτέλεσµα ο Τζιορντάνο Μπρούνο να 
καεί κι αυτός και τα βιβλία του. Θα ήθελα να προσθέσω στην πολύ ενδιαφέρουσα 
οµιλία του κ. Πατέλη έναν άλλο παράγοντα. Σήµερα δεν υπάρχουν αντιθέσεις στην 
ουσία. Ακούµε σε συνέδρια πολύ καλές προτάσεις, µας αρέσουν πάρα πολύ, µιλάµε 
µετά όταν τρώµε µαζί αλλά µένει εκεί το πράγµα. Ούτε επίσης κυνηγιέται κανένας 
για κάποιες ιδέες του. Αυτό κάτι σηµαίνει, κάτι λείπει. Υπάρχει ένα θέµα που 



 8 

πιστεύω, ότι αυτό πρέπει είναι το κυρίαρχο θέµα για όσους ενδιαφέρονται για το 
αύριο. Στην πράξη τι γίνεται; Το σύστηµα οτιδήποτε λέµε το παίρνει και το κάνει 
προϊόν. Μήπως ακόµη κάτι δεν έχει φανεί; ∆ηλαδή, µήπως προσπαθούµε να 
ερµηνεύσουµε κάτι ενώ δεν υπάρχει; Ο Καστέλ το είπε καθαρά  - κάνοντας αυτή την 
καταπληκτική µελέτη για την κοινωνία της πληροφορίας- ότι ανοίξανε οι διάδροµοι 
της επικοινωνίας αλλά χρησιµοποιήθηκαν από το σύστηµα σαν είδη µεταφοράς. 
∆ηλαδή σαν να µεταφέρεις πετρέλαιο, ενώ ο απλός λαός µε τα blogs κ.λπ. 
δηµιούργησε µια άλλη διαδικασία. Άρα, θα ήθελα να προσθέσω για να µη 
µακρηγορήσω µέσα σ’ αυτό το θέµα, ότι µήπως θα πρέπει να δούµε λιγάκι και το 
θέµα ερµηνεία. Μήπως δεν έχει ακόµη αναδυθεί αυτό που περιµένουµε και άρα 
µήπως χρειαζόµαστε εργαλεία ερµηνείας. Μήπως δεν έχουµε βρει ακόµη τα 
εργαλεία, γιατί είναι γνωστό στις επιστήµες ότι για να ανακαλυφθεί κάτι καινούργιο 
πρέπει να υπάρξει το εργαλείο που πρέπει να το ανακαλύψει. Εµείς έχουµε αυτήν την 
στιγµή ένα ισχυρό εργαλείο. Μήπως όµως δεν έχουµε ανακαλύψει το καινούργιο και 
προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε πράγµατα που ήδη έχουν ερµηνευθεί;  
∆.Ρόκος: Θα θελα κι εγώ να πω κάτι σε αυτό το σηµείο για να προσανατολίσουµε 
λίγο και τη συζήτηση στο κύριο αντικείµενο του Συνεδρίου µας που είναι «Παιδεία, 
Έρευνα, Τεχνολογία από  το Χθες  στο Αύριο». Πως η Παιδεία, η Έρευνα και η 
Τεχνολογία ανταποκρίνεται, αντιφάσκει ή εναντιώνεται στις πολιτικές, κοινωνικές, 
πολιτισµικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες του χθες, του σήµερα και 
του αύριο. Και καταλαβαίνω από τις δύο τοποθετήσεις των συναδέλφων (και βεβαίως 
είναι κάτι το οποίο το ασπάζοµαι από τότε περίπου που γεννήθηκα), ότι θεωρία χωρίς 
πράξη είναι µηδέν και πράξη χωρίς θεωρία είναι πάλι µηδέν. Αυτό λοιπόν που θα 
µπορούσαµε να κάνουµε εδώ είναι να µην φτάσουµε να θεωρητικολογούµε 
απολύτως, αντιπαρατιθέµενοι στα πεδία της "ορθοδοξίας" του καθ’ ενός µας. Κάτι 
στο οποίο µπορούµε όλοι µας κάλλιστα να κατολισθήσουµε και πρώτος απ΄ όλους 
εγώ. Αν έπιανα π.χ. το θέµα της αντιπαράθεσης "βιώσιµης" ή "αειφόρου" µε την 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να προσανατολίσουµε αν θέλετε 
τη συζήτηση -σας το εισηγούµαι- είναι τι πρέπει να κάνουµε σε αυτές τις συνθήκες, 
ούτως ώστε η Παιδεία να είναι µια πραγµατικά απελευθερωτική διαδικασία. Η 
Έρευνα να είναι πραγµατικά ανεµπόδιστη και µη χειραγωγούµενη και η Τεχνολογία 
να είναι η κατάλληλη και µε βάση "ποιοτικά" και "χωρικά" στοιχεία, µε τις 
συγκεκριµένες δηλαδή συνθήκες που επικρατούν σε καθεµιά περιοχή και να µην 
είναι µέσα στην κρεατοµηχανή της παγκοσµιοποίησης. Τι πρέπει να κάνουµε εµείς 
ως δάσκαλοι, τι πρέπει να κάνουνε οι φοιτητές; Ο ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος έβαλε 
µερικά θέµατα για στους φοιτητές, εγώ βάζω µερικά θέµατα για τους δασκάλους. 
Είπα και στην αρχική µου τοποθέτηση ότι πολλοί από µας είναι ανέµπευστοι, είµαστε 
ανέµπνευστοι. Πολλοί είµαστε ανύπαρκτοι από άποψη ποιότητας. Πάρα πολλούς από 
εµάς δεν µας νοιάζει τίποτα άλλο παρά πως να προσπελάσουµε σε οποιαδήποτε 
εξουσία είναι επάνω. Πολλοί από εµάς υποτάσσονται σε αυτό που θεωρείται ότι είναι 
του συρµού, πολλοί από εµάς µετέρχονται πάν µέσον προκειµένου να αξιοποιήσουν 
τον τίτλο τους και πολλοί από εµάς δεν είναι µέσα στα Πανεπιστήµια. Άρα λοιπόν 
εµείς -και πολλοί από εµάς έχουµε σκοτωθεί στην υπεράσπιση του δηµοσίου 
Πανεπιστηµίου- υποστηρίζουµε το σηµερινό δηµόσιο Πανεπιστήµιο; Όχι βέβαια! Αν 
δεν το υποστηρίζουµε, πρέπει να πούµε τι υποστηρίζουµε και γιατί να πολεµήσουµε 
γι’ αυτό. Κι εκεί που θα πρέπει να  πολεµήσουµε θα πρέπει να φτιάξουµε ένα κοινό 
επίπεδο αναφοράς και ένα κοινό επίπεδο αγώνα. Που συνήθως οι πολύ µικρές 
διαφοροποιήσεις µας, ιδεολογικές, κοσµοθεωρητικές, πολιτικές κλπ. δεν µας 
επιτρέπουν να το κάνουµε. Ακόµα και η προέλευση µας.  Ακόµα και το γεγονός ότι 
ανήκουµε σε διαφορετικές πειθαρχίες. Για µένα ένα αξιόπιστο και αποτελεσµατικό 
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εργαλείο είναι η διεπιστηµονικότητα και η ολιστική προσέγγιση της 
πραγµατικότητας. Όλων των πτυχών της πραγµατικότητας. Γιατί κατά τη γνώµη µου 
η κατάσταση, οι ποιότητες και τα µεγέθη της κάθε φορά φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και των πολυδιάστατων αλληλεπιδράσεων 
τους µαρτυρεί και το επίπεδο της ανάπτυξης µιας χώρας σε µια συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή. Αυτά τα πράγµατα όλοι µπορούµε να τα αναλύσουµε, ο καθένας 
στην περιοχή του. Μπορούµε να αλληλεπιδράσουµε µεταξύ µας και πρέπει να 
καταλήξουµε κάπου. Αν θέλουµε να υποστηρίξουµε ένα καινούργιο Πανεπιστήµιο ας 
το κάνουµε εµείς κι ας µην το κάνουνε αυτοί που θέλουν πριν από µας να 
αποφασίσουν για εµάς. Αυτή είναι η δική µου τοποθέτηση. 
∆.Καλιαµπάκος: Έτσι για να συνεχίσουµε τη συζήτηση. Έγινε αρκετή συζήτηση για 
τις αντιφάσεις που έχει η πραγµατικότητα.  Και πιστεύω ότι έβαλα κι εγώ το χεράκι 
µου σε αυτό, δείχνοντας ότι πολλές αντιφάσεις έχει και η πολιτική αυτού που 
ονοµάζεται ριζοσπαστικό πανεπιστηµιακό κίνηµα. Πάντως, αυτό που ήθελα να 
αναδειχθεί, έστω και έµµεσα, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Έδειξα πολύ χοντρά τις 
αντιφάσεις που έχει η φυσιογνωµία του ριζοσπαστικού πανεπιστηµιακού κινήµατος -
µέσα σε αυτό βάζω και το φοιτητικό-, επειδή έχω µια βαθιά πεποίθηση, ότι αν τις 
δούµε κατάµατα έχουµε τρόπο να τις χειριστούµε.  Για την ακρίβεια υπάρχουν  πολλά 
που λένε ότι οι αντιφάσεις είναι βασικό πρόβληµα της άλλης πλευράς. Όχι της από 
εδώ πλευράς. Θα πω ένα κλασσικό παράδειγµα. Ας διαλέξουµε το παράδειγµα µε το 
ρόλο της επιστήµης στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος. Είναι προφανές ότι ο ρόλος 
της τεχνολογίας και της επιστήµης, στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, είναι να 
αποτελεί βασικό πολλαπλασιαστή της κερδοφορίας του κεφαλαίου. ∆εν θέλει πολλά 
λόγια πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά αυτό που κάνει το κεφάλαιο «να τρέχει µε τα χίλια» 
είναι η συνεχής ενσωµάτωση της συγκεκριµένα παραγόµενης επιστήµης µέσα στην 
εργασία  της παραγωγής. Πως µπορεί να γίνει αυτό; Μπορεί να γίνει µόνο µε την 
εξαιρετικά γρήγορη διάδοση της νέας επιστήµης. Θυµάστε αυτό που σχολίασα στην 
οµιλία µου, ότι πως γίνεται κάποιος καθηγητής σήµερα; Όχι πια γράφοντας βιβλία. 
Αλλά παράγοντας papers. Το βιβλίο είναι κάτι παλιό. Εποµένως πάµε σε µια 
βιοµηχανία papers. Παρατηρείστε µια πλευρά θετική ως προς την επιστήµη σ’ αυτό. 
Κάποιος ο οποίος θα ’θελε να γίνει καθηγητής συγκέντρωνε για 15 χρόνια τις γνώσεις 
του και µετά έβγαζε ένα τόµο. Αυτό από την σκοπιά  της κυκλοφορίας της γνώσης 
είναι πάρα πολύ αργή διαδικασία. Τώρα οποιοσδήποτε λέκτορας για να εξελιχθεί, 
πρέπει µέσα σε 3 χρόνια να έχει βγάλει 10 πράγµατα. Μέσα στο πολύ µεγάλο 
σκουπιδαριό το οποίο έχουµε πολλές φορές κατακρίνει, θα κυκλοφορήσουν και 
κάποιες καλές ιδέες που µε την διαδικασία την παλιά θα καθυστερούσαν να 
διαχυθούν. Εποµένως, ο καπιταλισµός, η διαδικασία αυτή που προτείνει ο σύγχρονος 
καπιταλισµός, papers όχι βιβλία, επιταχύνει σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό την 
κυκλοφορία της γνώσης. Άρα αυτό που χρειάζεται η γνώση, γρήγορα να κάνει κύκλο, 
ο ένας να εµπνέει τον άλλο, να παράγονται συνεχώς νέες ιδέες, επιτυγχάνεται. Από 
την άλλη πλευρά αυτό έρχεται ενάντια στη φύση του καπιταλισµού. Την ιδιοποίηση 
των αποτελεσµάτων της επιστήµης. Άρα πατέντες. Προσέξτε αυτήν την πολύ µεγάλη 
αντίθεση. Τι πρέπει να συµβαίνει στην επιστήµη; Να κυκλοφορεί γρήγορα, έτσι ώστε 
να αναπαράγεται µε µεγάλες ταχύτητες ή να σταµατήσουµε αυτήν την αναπαραγωγή 
και να την ιδιωτικοποιήσουµε; Τεράστια αντίφαση αυτό! ∆εν λύνεται! ∆εν είναι σαν 
αυτές που ανέφερα στην οµιλία µου, που αν τις χειριστούµε µε σωστό τρόπο, 
µπορούµε να τις διαχειριστούµε µια χαρά. Και τέτοια προβλήµατα είναι δεκάδες, 
στην άλλη πλευρά. Μπορεί να δείξει κανείς πάρα πολλά απ’ αυτά. Η ίδια η 
φυσιογνωµία του συγκεκριµένου συστήµατος, βάζει τεράστια εµπόδια στην εξέλιξη 
της κοινωνίας. Αυτή η αντίφαση δεν ξεπερνιέται µε λίγο µεγαλύτερη προσπάθεια, µε 
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λεκτικά σχήµατα. Είναι ενδογενής. Από κει πρέπει να απορρέει µια αισιοδοξία. Μία 
ακόµα φράση και τελείωσα στον δικό µου κύκλο. Τι να προτείνουµε; Να προτείνουµε 
ένα πράγµα ελκυστικό, ένα πράγµα όµορφο. Όταν οι άλλοι παίζουν µόνο µε 
οικονοµικές µονάδες, εµείς ας προτείνουµε µια πιο πλούσια ζωή. Ας σκεφτούµε λίγο 
τους εαυτούς µας πάλι ξανά. Γιατί όσοι τοποθετούνται αριστερά διαλέγουν αυτό το 
δρόµο;  Για να πάρουν ένα καλύτερο µισθό µέσα απ’ τους αγώνες; Ας το σκεφτούµε 
λίγο. Ας πάρουµε πάλι τον ∆ηµήτρη Ρόκο ο οποίος µας έχει τρελάνει ενάντια στην 
βιώσιµη ανάπτυξη. Γιατί το κάνει αυτό; Σαν δρόµο για τη διεκδίκηση 50% πάνω στο 
µισθό του; Είναι πολύ χαµηλό ως όραµα. Κάποτε είχα ακούσει µια φράση που λέει: 
«Όταν κανείς ξοδεύει τη ζωή του για κάτι µεγάλο, όλη η ζωή γίνεται πιο όµορφη. 
Ακόµη κι αν έχει πολύ µεγάλες δυσκολίες» Αυτό προτείνουµε κυρίως. Το παιχνίδι 
της δηµιουργίας απέναντι στην τυποποίηση, ανοιχτά µυαλά απέναντι στον 
περιορισµό στην γνώση. Το παιχνίδι της αµφισβήτησης, της θεµελίωσης ενός 
διαφορετικού µέλλοντος. Αυτό κυρίως προτείνουµε στα νέα παιδιά.  
Γ.Λιοδάκης: Μπαίνουν τεράστια ζητήµατα, ατέλειωτα. Ο χρόνος είναι 
περιορισµένος, απλώς παίρνοντας υπ’ όψιν κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν 
προηγουµένως και ιδιαίτερα από τον ∆ηµήτρη Ρόκο ήθελα να κάνω κάποιες 
επισηµάνεις. Καταρχήν όσον αφορά το Πανεπιστήµιο. Τι µπορεί να κάνει το 
Πανεπιστήµιο, πως µπορούµε εµείς να αλλάξουµε το Πανεπιστήµιο. Πως µπορεί 
ενδεχόµενα το Πανεπιστήµιο να αλλάξει την κοινωνία; Για να µην καταλήξουµε σε 
κάποιο ιδεαλιστικό βολονταρισµό, θα πρέπει να πάρουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας ότι οι 
βαθµοί ελευθερίας µέσα στη σηµερινή ταξικά δοµηµένη κοινωνία είναι πολύ µέχρι 
εξαιρετικά περιορισµένοι. Υπάρχουν, είναι υπαρκτοί, αλλά είναι εξαιρετικά 
περιορισµένοι. Από κει και πέρα ενδεχοµένως θα πρέπει να δούµε ποιες είναι 
ιστορικά οι προϋποθέσεις, µέσα σε µια κοινωνία αντιθέσεων, εκµετάλλευσης, κ.λπ. 
για µια ιστορική εξέλιξη. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ µελέτη της 
πορείας εξέλιξης της ανθρωπότητας, είτε από µαρξιστική σκοπιά είτε από άλλες 
προσεγγίσεις κ.λπ. Θα πρέπει κριτικά να δούµε όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει 
στο παρελθόν. Όχι να απορρίψουµε ή να αγνοήσουµε. Θα πρέπει να σκύψουµε να 
δούµε πραγµατικά τη σχέση των υλικών προϋποθέσεων των κοινωνικών αντιθέσεων 
σαν κινητήρια δύναµη, αν θέλετε, σαν µηχανισµό κοινωνικής εξέλιξης. Όχι να 
οδηγηθούµε ενδεχοµένως σε κάποια υπερβατικά σχήµατα ή νεολογισµούς. Με µια 
ενδεχοµένως ταξική θεώρηση πλανητικού επιπέδου ή για τον άνθρωπο γενικά, µε 
κάποιες αξιολογήσεις είναι κακή  -και όντως συµφωνώ µε αυτό- η ίδια η ορολογία 
και η εννοιολόγηση της "αειφόρου" ή "βιώσιµης" ανάπτυξης. Να πάµε στην 
αξιοβίωτη. Αξιοβίωτη σε ποιο επίπεδο, για ποια κοινωνία, για ποιόν κοινωνικά, για 
ποιες κοινωνικές τάξεις, µε τι περιεχόµενο;  Εδώ θα µπορούσαµε να µιλήσουµε επί 
µακρόν. Νοµίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Γιατί θα µπορούσα να υποστηρίξω ότι και 
ένας τέτοιος νεολογισµός µπορεί να έχει τις ίδιες περίπου αδυναµίες µε τη "βιώσιµη" 
ανάπτυξη. Βέβαια σήµερα έχει γίνει κυρίαρχη ιδεολογία του συστήµατος η "βιώσιµη" 
ανάπτυξη. Και µιλάµε όχι για τη "βιώσιµη" ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά για τη 
"βιώσιµη" ανάπτυξη του κεφαλαίου. Από κει και πέρα για να µιλήσουµε για 
αξιοβίωτη ανάπτυξη, παίρνουµε υπ’ όψιν µας κάποια κριτήρια. Είναι δυνατόν να 
διασφαλίσουµε µια πραγµατικά αξιοβίωτη ανάπτυξη για όλη την ανθρωπότητα χωρίς 
να λύσουµε το ζήτηµα της χειραφέτησης, της κοινωνικής χειραφέτησης της µεγάλης 
κοινωνικής πλειοψηφίας; Μόνο αν δούµε όπως είπα προηγουµένως τις υλικές 
προϋποθέσεις για µια κοινωνική απελευθέρωση,  µέσα από τις κοινωνικές αντιθέσεις 
µέσα από µια ταξική σύγκρουση. Μια απελευθέρωση της µεγάλης πλειοψηφίας των 
εργαζοµένων, της εργατικής τάξης, που προοπτικά θα αντανακλά σε µια γενικότερη 
συνολική κοινωνική χειραφέτηση. Μόνο τότε ενδεχοµένως θα µπορούσαµε να 
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µιλήσουµε για µια αξιοβίωτη ανάπτυξη, ή ανθρώπινη κοινωνία για το σύνολο της 
ανθρωπότητας. ∆ιαφορετικά θα γυρνάµε πάλι στα ίδια και τα ίδια συνέχεια. 
∆.Ρόκος: Το λόγο είµαι υποχρεωµένος να πάρω, παρότι δεν ήθελα να το φτάσω εκεί. 
Είναι εδώ η Ελ.Παναγιωτάτου, ο ∆.Καλιαµπάκος, εγώ και ένας συνάδελφος φοιτητής 
απ΄ το Μεταπτυχιακό. Από το ∆ιεπιστηµονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του 
Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", το οποίο έχει αποδείξει ότι έχει τεράστιες 
δυνατότητες να κάνει αυτό που πιστεύει. Προκειµένου να µη λέµε πράγµατα όπως 
π.χ. ότι µπορεί να είναι νεολογισµός η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη θα σου 
πρότεινα Γιώργο να µπεις στο διαδίκτυο να βρεις τα κείµενά µας και να δεις 
πραγµατικά ότι δίνουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα πολύ σωστά που θέτεις. Λένε για 
ποιον, λένε για πότε, λένε γιατί. Αλλά για να µπορούµε να συζητήσουµε πρέπει, όπως 
εγώ θα διαβάσω τα δικά σου, εσύ να διαβάσεις του ∆.Καλιαµπάκου, τα δικά µου, της 
Ελ.Παναγιωτάτου, του Θ.Τάσιου, ενός "συντηρητικού" αλλά πανθοµολογούµενα 
εξαιρετικού επιστήµονα, του Ευθύµη Παπαδηµητρίου, του Ευτύχη Μπιτσάκη κ.λπ. 
που είναι όλα σ’ αυτό το κλίµα. Εάν τα διαβάσεις τότε δεν θα πέσεις στην λούµπα να 
κάνεις σύγχυση ανάµεσα  στη "βιώσιµη" και στην αξιοβίωτη ανάπτυξη. Η βιώσιµη 
είναι η διατηρήσιµη. Είναι η ανάπτυξη η οποία διατηρεί τα προνόµια αυτών που 
έχουν και κατέχουν. Του 20% του παγκόσµιου πληθυσµού δηλαδή που κατέχει το 
86% του παγκόσµιου πλούτου. Γι αυτό το 20% είναι η "βιώσιµη". Στηρίζεται στην 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα και τις ευέλικτες µορφές 
εργασίας, µ’ άλλα λόγια στον πυρήνα του νεοφιλελευθερισµού. Η αξιοβίωτη δεν 
στηρίζεται σ’ αυτά. Επιδιώκει τη σύµµετρη, και ολοκληρωµένη οικονοµική, 
κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη σε διαλεκτική 
αρµονία µε τον άνθρωπο και µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό του 
περιβάλλον. ∆εν θέλει ζώα τους πολίτες που µόνο να ψηφίζουν κάθε τέσσερα χρόνια. 
Είναι ένα άλλο πράγµα. για να µπορούµε όµως να συνεννοηθούµε πρέπει λίγο να 
διαβάσεις κι εσύ αυτά τα πράγµατα. ∆ιότι πρέπει να αναπαράγουµε αυτή τη 
δυσκολία. Όπως εγώ διαβάζω τα δικά σου κείµενα και είχαµε κάνει στο παρελθόν και 
µια τέτοια δουλειά µαζί. Εσείς την είχατε οργανώσει στην Κρήτη και είχαµε έρθει 
πριν από χρόνια. Και θυµάσαι την σύγκρουση µας µε το Θόδωρο Λιανό. Τον θυµάσαι 
το Θόδωρο Λιανό τον Καθηγητή της ΑΣΟΕΕ; Λυπάµαι που πήρα το λόγο τώρα. 
Αλλά λέω ότι ένα απαραίτητο στοιχείο για να κάνουµε ένα βήµα µπροστά είναι, 
εντελώς ανεπιφύλακτα, εντελώς ελεύθερα να διαβάζουµε ο καθένας τον άλλο. Και 
µετά να δούµε: µήπως σκιαµαχούµε; Μήπως τα βάζουµε µ’ ένα φάντασµα. Και θα πω 
κάτι ακόµα γι’ αυτό το πράγµα. Για την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη έγινε µια 
έρευνα στο διαδίκτυο και µιλάνε όλα τα κόµµατα, όλα µηδέ της δεξιάς εξαιρουµένης, 
η οποία βέβαια λέει «η αξιωβίωτη ανάπτυξη» είναι ανθρωποκεντρική, 
περιβαλλοντοκεντρική αλλά και "πελατοκεντρική". Έτσι το κατάλαβε και έτσι το λέει 
ένα επιφανές κυβερνητικό της στέλεχος. Αλλά το λένε όλοι. Ο Ριζοσπάστης όµως 
επειδή το είδε στην πλατφόρµα του ΣΥΡΙΖΑ καταφέρθηκε κατά της αξιοβίωτης 
ανάπτυξης, ενώ έχω κάνει 4.30 ώρες συζήτηση µε πολλά ανώτατα στελέχη του 
Κ.Κ.Ε. και πραγµατικά είµαστε παρά τις διαφορές µας στο ίδιο µήκος κύµατος, 
τουλάχιστον σ’ αυτό το θέµα. Εν τούτοις, επειδή το έγραψε το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί είναι 
αντίθετοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τροµακτικά την Αριστερά και 
νοµίζω ότι είναι καιρός για µια βαθειά αλλαγή νοοτροπίας. Εγώ έχω ακούσει µε 
σεβασµό τις ιδέες τους και συνεργάζοµαι µε ανθρώπους συντηρητικούς οι οποίοι 
είναι στην πραγµατικότητα πολύ πιο αριστεροί από τους αριστερούς "που έχουν 
τοίχους στ’ αυτιά", όπως γράφουν στην πατρίδα µου τα Εξάρχεια. Από φερόµενους 
ως αριστερούς. Γι’ αυτό λέω να µάθουµε πρώτα τι λέει ο άλλος για να δούµε αν 
συµφωνούµε ή αν διαφωνούµε. Αν συµφωνούµε τότε µπορούµε να κάνουµε πιο 
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δυνατή την παρέµβαση. Αλλιώς θα είµαστε πάλι σε κουτάκια. Λοιπόν είναι η Ελίζα 
Παναγιωτάτου τώρα. 
Ελ.Παναγιωτάτου: Καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ κι εσάς κι όλους τους 
συναδέλφους και τον ∆.Καλιαµπάκο που έθεσε το θέµα µε τόση ειλικρίνεια. Και το 
έθεσε στην ιδεολογική του βάση. Εγώ πιστεύω ότι ένα πρόβληµα στην παιδεία 
σήµερα είναι η κατάπτωση των ιδεολογιών. ∆εν υπάρχει ιδεολογία. Κι είναι πάρα 
πολύ εύκολο να κυλήσει κανείς στο λεξιλόγιο της δεξιάς ή της αριστεράς µε πάρα 
πολύ µεγάλη ευκολία και χωρίς περιεχόµενο. Κι εκεί βασίζεται πάρα πολλή από την 
ταραχή που υφίσταται σήµερα ο σπουδαστής που µένει αµέτοχος, απολίτικος και 
αδιάφορος. Ένα πρόβληµα λοιπόν εγώ πιστεύω που φταίει πάρα πολύ σ’ αυτό είναι η 
πτώση των ιδεολογιών. Το ότι δεν µπορούµε να κτίσουµε πάνω σε αυτό που άφησε ο 
διαλεκτικός υλισµός, που κατά την γνώµη µου δεν είναι πια µια οικονοµική ιδεολογία 
αλλά µια βαθύτατα ουµανιστική θεωρία, οφείλεται στο ότι τα κόµµατα µπήκαν µέσα 
στο Πανεπιστήµιο. ∆ιαλύοντας, ακριβώς αυτό που είχαµε κληρονοµήσει στο πλαίσιο 
της ιδεολογίας και της θεωρίας. Και είµαστε όλοι πάρα πολύ υπεύθυνοι γι’ αυτό. Και 
οι µεγάλοι και οι µικροί. Το ότι αφήσαµε ένα πεδίο που θα ήταν ελεύθερο  για τη 
γνώση και τη διακίνηση των ιδεών να βουλιάξει σε µια πραγµατικότητα χωρίς νόηµα. 
Αν πραγµατικά αυτό το forum εδώ µπορεί να γίνει η αρχή για να αντιταχθούµε 
σ’αυτήν την ελεεινή πρακτική που ζούµε κάθε µέρα, εγώ θα έδινα συγχαρητήρια σε 
εσένα ∆ηµήτρη που ξεκίνησες αυτήν την κουβέντα. Αυτό είναι το ένα θέµα. Όσο 
ζούµε κάτω από αυτήν την κατάσταση νοµίζω ότι δεν µπορούµε να δούµε µια άσπρη 
ηµέρα, ούτε µπορούµε να έχουµε απαίτηση από τους σπουδαστές µας να σκέφτονται 
και να χτίζουν ελεύθερα. Τους παρασύρουµε καθηµερινά σε µια υποβάθµιση. Τώρα 
γι’ αυτό το θέµα της αειφορίας και της αξιοβίωτης ανάπτυξης. Εγώ ∆ηµήτρη ξέρω 
πως σκέφτεσαι. Έχουµε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Νοµίζω όµως πως οι 
σπουδαστές δεν έχουν καταλάβει πως σκεφτόµαστε.  
Εγώ δέχοµαι ότι πρέπει µερικοί  άνθρωποι που σκεφτόµαστε µε ένα συγκεκριµένο 
τρόπο να έχουµε και ένα ορισµένο λεξιλόγιο. Αλλιώς µιλάει ένας νεοκλασικός 
οικονοµολόγος και αλλιώς µιλάει κάποιος που προέρχεται από µια άλλη ιδεολογική 
πορεία. Σε αυτό θα συµφωνήσω πλήρως. Εάν δεχτούµε όµως ότι έχουµε επηρεαστεί 
από τα θεωρητικά εργαλεία της διαλεκτικής, το πρώτο πράγµα µου έρχεται στο 
µυαλό είναι ότι έχουµε µια διαδικασία αντιφάσεων και ανισοτήτων. Εποµένως να 
δεχτώ να αντικαταστήσω την "βιώσιµη" ανάπτυξη µε την αξιοβίωτη, αλλά δεν µπορώ 
να δω στην άκρη του τούνελ συµµετρία. Γιατί τότε δικαιώνω το καπιταλιστικό 
σύστηµα τελείως. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει ο σπουδαστής µε τον οποίο συζητάµε 
ότι ψάχνουµε µια άλλη ορολογία, ψάχνουµε άλλα εργαλεία για να αντιµετωπίσουµε 
αυτό που κληρονοµήσαµε από τον καπιταλιστικό κόσµο αλλά δεν σηµαίνει ότι του 
υποσχόµαστε τη συµµετρία και την ισορροπία στο τέλος. Εγώ δεν βλέπω τέτοιο φως 
στην άκρη του τούνελ. Παρόλα αυτά είµαι µαζί σου στο ότι πρέπει να δανειστούµε 
άλλα εννοιολογικά εργαλεία, άλλες πολιτικές, άλλους τρόπους. ∆εν είµαι όµως 
καθόλου καθησυχασµένη ότι στο τέλος θα βρεθεί ισορροπία. Αντίθετα πιστεύω ότι 
δεν θα βρεθεί ισορροπία και γι’ αυτό το λόγο κρατάω κάποιες αποστάσεις για  τα 
θέµατα πολιτικής. Τώρα όσον αφορά τη  "βιώσιµη" ή "αειφόρο" ανάπτυξη. ∆εν 
φταίει η λέξη "αειφόρος" και η βιωσιµότητα για το ότι έχει αυτά τα χάλια το 
καπιταλιστικό σύστηµα. Αυτός είναι ο µανδύας µε τον οποίο περιφέρεται. Νοµίζω ότι 
υπάρχει µια παρεξήγηση. Αν δείτε τα κείµενα της UNESCO και των Ηνωµένων 
Εθνών -που βεβαίως τα έχετε δει όλοι- σχεδόν κείµενα ∆ηµήτρη Ρόκου είναι. Μιλάνε 
για το περιβάλλον, για τον πολιτισµό, για την ιστορία. Έχει πάρα πολύ µεγάλη 
σηµασία ο µανδύας µε  τον οποίο κουβεντιάζουµε τα πράγµατα. Σ’ αυτό το µανδύα 
πρέπει να αντισταθούµε κι όχι στις λέξεις. Εγώ εντάξει για να σε ευχαριστήσω το 
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ονόµασα αξιοβίωτη ανάπτυξη προχθές. Αλλά στα κείµενα µου που θέλω να πιστεύω 
ότι έχω δανειστεί από το διαλεκτικό υλισµό χρησιµοποιώ τη λέξη βιώσιµη ανάπτυξη. 
Για να σε ευχαριστήσω το ονόµασα αξιοβίωτη, γιατί πιστεύω ότι συµπλέουµε στην 
ουσία. Αλλά θα πρέπει να το εξηγήσουµε στους σπουδαστές αυτό γιατί υπάρχει 
µεγάλη παρανόηση. ∆εν θέλω να σας κουράσω. ∆εν ξέρω αν ήµουν και σαφής γιατί 
είναι λίγο βαρύ το κλίµα και δεν λειτουργώ καλά. 
Απ.Τροµπούκης: Μίλησα χθες για τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στην 
πρωτοβάθµια και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στα προγράµµατα αυτά 
προωθείται η "βιώσιµη" ή "αειφόρος" ανάπτυξη. Όµως πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί 
αµφισβητούν αυτήν την ορολογία. Μας λένε ότι είναι ψευδεπίγραφες συνθέσεις και 
τίποτα άλλο, ότι τα αποτελέσµατα και οι στατιστικές δείχνουν ότι οι πλούσιοι 
γίνονται λιγότεροι και πλουσιότεροι και οι φτωχοί δυστυχώς µε αυτό το µοντέλο 
ανάπτυξης γίνονται περισσότεροι και φτωχότεροι. Αυτό το αντιλαµβάνονται οι 
εκπαιδευτικοί της πράξης. ∆εν γνωρίζουν όµως ποιο είναι το µοντέλο που θα µας 
βγάλει απ΄το αδιέξοδο. Προσωπικά ως σχολικός σύµβουλος εδώ και χρόνια προωθώ 
κάτι άλλο. Και θέλω να µπει κάποια στιγµή µέσα στα αναλυτικά προγράµµατα 
σπουδών. Την ολοκληρωµένη, την αποκεντρωµένη, την αξιοβίωτη ανάπτυξη που την 
ανέλυσα χθες. Ένας δε εξ αυτών των εκπαιδευτικών που αµφισβητεί την ορολογία 
της "βιώσιµης" ή "αειφόρου" ανάπτυξης για πολλούς και διαφόρους λόγους µας 
έφερε και ένα περιστατικό από ένα ειρηνοδικείο  που έγινε στο δικαστήριο της 
Φιλιππιάδας κύριε Καλιαµπάκο. Η περιοχή αυτή έχει πολλά χοιροστάσια. Το 40% 
της παραγωγής χοιρινού κρέατος πραγµατοποιείται σ’αυτήν την περιοχή. Ένας 
επιχειρηµατίας είχε σκάψει βόθρους και µε σωλήνες έριχνε στο Λούρο τα απόβλητα. 
Ενώ είχε βιολογικό καθαρισµό. Στο δικαστήριο, η υπεράσπιση, ο δικηγόρος ανέφερε 
«µα αν έβαζε σε λειτουργία το βιολογικό καθαρισµό κύριε πρόεδρε δεν θα ήταν 
βιώσιµη η επιχείρηση του». Πως εκλαµβάνει τώρα ο δικηγόρος ή το δικαστήριο 
αυτόν τον µηρυκασµό, κάθε µέρα "βιώσιµη" ανάπτυξη, "αειφόρος ανάπτυξη" που 
φαίνεται να διέπει τα πάντα. Κάθε "νόσο" και κάθε ….. . Έτσι έχει περάσει στον 
κόσµο. ∆υστυχώς! Ωστόσο υπάρχουν εκπαιδευτικοί της πράξης που το αµφισβητούν 
σήµερα. Και θα ήταν ευχής έργο να περάσουν και στα αναλυτικά προγράµµατα οι 
άλλες µορφές ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ! 
Α.Κωσταρόπουλος: Ακούσαµε πολλούς και πάντοτε να λένε ίσως φταίει αυτό, ίσως 
φταίει το άλλο, µήπως θα’πρεπε κάποια στιγµή να κάνουµε και µία αυτοκριτική. 
∆ηλαδή, µια κοινωνία αποτελείται από ανοικτά και κλειστά κυκλώµατα, είναι µια 
άποψη που έχω κατά καιρούς εκφράσει, άλλά όπως συνήθως όπως και σ’ αυτό το 
Συνέδριο που έµεινε µόνο µεταξύ µας, δεν βρίσκονται αυτοί που θα’πρεπε να τα 
ακούσουν. Απλώς τα λέµε µεταξύ µας και ικανοποιούµαστε ότι τα έχουµε πει και τα 
έχουµε ακούσει. Το ίδιο και µε τις δικές µου σκέψεις πολλές φορές. Λοιπόν σήµερα 
έρχοµαι να τις πω λίγο πιο ανοικτά. Μια κοινωνία αποτελείται από ανοικτά και 
κλειστά κυκλώµατα. Κάθε κλειστό κύκλωµα είναι αντιδραστικό. Ο καρκίνος ας 
πούµε, τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται πολύ ωραία. Είναι αυτό που θα ήθελαν και τα 
µικρά µόλις γεννηθούν. Πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα, αλλά ενώ είναι κάτι το 
θετικό ως προς τα κύτταρα είναι αρνητικό για ολόκληρο τον οργανισµό. Με αυτήν 
την έννοια τα κλειστά κυκλώµατα είναι στο σύνολο µιας κοινωνίας αρνητικά. Τώρα 
για τους καθηγητές. Για µας τους ίδιους. Εφόσον κάθε δεκαπέντε ηµέρες παίρνουµε 
ένα µισθό και δεν εξαρτάται µόνο από εµάς, µάλλον δεν εξαρτάται καθόλου από εµάς 
το ύψος του µισθού, εάν είσαι µόνιµος, µόνιµος είναι. Επίσης πολλές είναι οι 
προσπάθειες προβολής µας. Γνωρίζουµε όλοι πως γίνονται οι εκλογές. Πολλά 
ερευνητικά προγράµµατα γίνονται για να αποκτήσουµε µόνο χρήµατα. Όλα αυτά 
έχουν συντεχνιακό χαρακτήρα κατά την άποψή µου. Εάν λοιπόν δούµε ότι οι 
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καθηγητές χωρίς να το θέλουν οι ίδιοι βέβαια, έχουν µπλεχτεί σε ένα κλειστό 
κύκλωµα και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο µε αυτά τα συντεχνιακά χαρακτηριστικά 
ένα κλειστό κύκλωµα µέσα σε ολόκληρη την κοινωνία (και κάθε κλειστό κύκλωµα 
όπως είπαµε είναι αντίδραση), µήπως γι΄αυτό για το οποίο έχουν κληθεί να 
εργασθούν, να ανοίξουν νέους ορίζοντες, να δηµιουργήσουν πρόοδο που είναι δράση 
είναι ακατάλληλοι έτσι που έχει οργανωθεί το σύστηµα; Ευχαριστώ! 
Β.Βεσκούκης: Κοιτάξτε! Η τεχνολογία ήταν πάντα ένα µέσο επιβολής. Όποιος την 
είχε µε κάποιο τρόπο, είτε κάνοντας πόλεµο, µε την σκληρή έννοια του πολέµου,  είτε 
κάνοντας πόλεµο, µε την µαλακή έννοια του πολέµου είχε τη δύναµη. Αυτό όµως που 
βιώνουµε σήµερα είναι ένα µέσο στυγνής επιβολής. Οι ∆ωριείς δεν πατεντάρισαν τον 
σίδηρο, απλώς τον χρησιµοποίησαν για να κάνουν αυτό που έκαναν. Ούτε οι Ρωµαίοι 
είχαν πρόβληµα να πατεντάρουν τους καταπέλτες ή οτιδήποτε άλλο. Μηχανή 
χρησιµοποίησαν πολεµική για να καταλάβουν τον κόσµο. Αυτό που έχει αλλάξει 
κατά την δική µου άποψη από τότε έως σήµερα, είναι ο ρυθµός ανάπτυξης της 
τεχνολογίας. Σε παρελθούσες εποχές ήταν αρκετά αργός και επέτρεπε κάπου ένα 
διαλογισµό σε µικρότερα συνήθως στρώµατα της κοινωνίας απ’ ότι σήµερα αλλά εν 
πάση περιπτώσει αυτός κατατέθηκε και έφτασε σε εµάς . Σήµερα αυτό που έχει 
αλλάξει δραµατικά είναι  ο τρόπος µε τον οποίο και η ταχύτητα µε την οποία βγαίνει 
µπροστά η τεχνολογία, τόσο πολύ, που οι δάσκαλοι και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο 
που θα λειτουργούσαν ως όχι µόνο αποσβέστης αλλά και καθοριστικός παράγοντας 
στην χρήση τεχνολογιών σε επερχόµενες γενιές έχουν µείνει πίσω. ∆ηλαδή ο ρυθµός 
εξέλιξης των νέων τεχνολογιών έχει αφήσει πίσω όλο το εκπαιδευτικό, όλα τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα, τόσο ως εργαλεία για να τα χρησιµοποιήσουµε στην 
εκπαιδευτική εργασία,  όσο και ως αντικείµενα της ίδιας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και πολύ περισσότερο ως µέσα µετασχηµατισµού της κοινωνικής 
εξέλιξης. Έχουµε λοιπόν ένα φαινόµενο στο οποίο ένας καθοριστικός παράγοντας για 
την εξέλιξη τρέχει τόσο γρήγορα που βλέπουµε ότι οδηγούµαστε στην καταστροφή 
αλλά ακολουθεί παρ’ όλα αυτά το δικό του δρόµο και δεν  υπάρχει τρόπος να τον 
ελέγξουµε. Αντικειµενικά αυτό συµβαίνει. Και η έρευνα για να έρθω στην άλλη λέξη 
του τίτλου του Συνεδρίου υπηρετεί άκριτα την ανάπτυξη της τεχνολογίας  αλλά µόνο 
σε ένα µικρό βαθµό στα Πανεπιστήµια. ∆ηλαδή οι κολοσσοί οι φαρµακευτικοί, οι  
βιολογικοί που θα δούµε µεθαύριο είτε της ηλεκτρονικής µην νοµίζετε ότι 
περιµένουνε πολλά και από το δικό µου paper. Και γενικά από τα Πανεπιστήµια. 
∆ηλαδή έχουν, αν δείτε και τους προϋπολογισµούς τους ερευνητικούς κάποιων 
εταιρειών, θα καταλάβουµε ότι όλα αυτά τα προγράµµατα πλαίσιο και όλες αυτές οι 
ανοησίες, να τις πω, που εµείς τρέχουµε και κυνηγάµε την ουρά µας, πρακτικά είναι 
απλώς κάτι για να µας κρατάνε απασχοληµένους και εάν βρεθεί και κάποιος από εµάς 
που έχει πιο περισσότερο ζουµί να τον ρουφήξουνε αν µπορούν ή να του ρουφήξουνε 
το αποτέλεσµα. Και από κει ορµώµενος κι εγώ θέλω να το τονίσω. Άρα το ερώτηµα 
είναι, πως θα γίνει, ως σύστηµα κοινωνικού προβληµατισµού, ή όπως να το πω, οι 
δάσκαλοι και οι φοιτητές και όλοι αυτοί οι εναποµείναντες προβληµατιζόµενοι πόλοι 
στα κοινωνικά συστήµατα, να προλάβουµε αυτήν την εξέλιξη; Και αυτοί οι οποίοι 
την έχουν στα χέρια τους αυτήν την δύναµη και την προωθούν, βλέπετε πόσο εύκολο 
είναι να την µετασχηµατίσουν από όπλο που εν δυνάµει τους ανατρέπει σε µηχανισµό 
παραγωγής δικών τους εσόδων. Ένα απλό παράδειγµα. Ο µηχανισµός διακίνησης 
πνευµατικού περιεχοµένου τραγουδιών, βίντεο κ.λ.π. ήταν αυτός που σε µεγάλο 
βαθµό θα µπορούσε να έχει απειληθεί από την διάδοση του Ιντερνετ και από την 
ελεύθερη διακίνηση τέτοιου είδους πνευµατικού περιεχοµένου. Το ενσωµάτωσε και 
τώρα τα µεγαλύτερα έσοδα αυτών των εταιρειών προέρχονται από πώληση 
τραγουδιών στα πιτσιρίκια. Και σε µας µεθαύριο και δεν ξέρω τι άλλο θα δούµε, θα 
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εντυπωσιαστούµε από αυτό που θα δούµε και ας το κατακρίνουµε. Άρα, επειδή 
τελικά όλα τα υπόλοιπα, οι πατέντες, ο έλεγχος της έρευνας, όλα αυτά κατά την δική 
µου άποψη είναι µέσα περιγραφής του φαινοµένου και δεν είναι στοιχεία της καρδιάς 
του φαινοµένου γιατί το κυρίαρχο φαινόµενο είναι αυτό το οποίο επιτρέπει µε πάρα 
πολύ µεγάλη ταχύτητα να εξελίσσονται τροµαχτικά πράγµατα και τα εκπαιδευτικά 
συστήµατα και οι λειτουργοί τους κοιµούνται ύπνο βαθύ. Υπάρχουν δάσκαλοι που 
δίδασκαν το 1985 και διδάσκουν ακόµη και σήµερα και θα καταλάβετε ότι είναι πολύ 
ανεπαρκείς. Όσο κι αν θα µπορούσαν να διδάξουν τον Καζαντζάκη στο δηµοτικό µε 
κάποιο εµπνευσµένο τρόπο είναι πανηγυρικά ανεπαρκείς για να πουν πως θα 
χρησιµοποιηθεί η νέα τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία κι αυτό αναφύεται σε 
κάτι αυταπατηµένους σαν κι εµένα ότι θα εισάγουµε, θα φτιάξουµε νέες 
εκπαιδευτικές µεθοδολογίες χωρίς να έχουµε κανένα θεωρητικό υπόβαθρο να το 
κάνουµε και στην ουσία  το σύστηµα απλώς ακολουθεί το δρόµο του. ∆εν θέλω να 
µακρηγορήσω. Θέλω όµως να συνεχίσω την συζήτηση που ξεκινήσαµε χθες µε τον 
∆.Καλιαµπάκο και τον ∆.Ρόκο. Στο ερώτηµα τι να κάνουν οι δάσκαλοι και τι να 
κάνουν οι φοιτητές παρά τις αναλύσεις τις δικές µου εκ του προχείρου, έχουµε µια 
πολύ συγκεκριµένη απάντηση. Οράµατα καινούργια δεν προκύπτουν ούτε από 
αγράµµατους ούτε µέσα σε άδεια αµφιθέατρα. Κι αν έχουµε εµείς να κάνουµε κάτι να 
τους προσφέρουµε, να προσφέρουµε στην νέα γενιά θα είναι να γεµίσουµε ξανά τα 
αµφιθέατρα, δεν ξέρω πως, αλλά να τα γεµίσουµε ξανά και µέσα από εκεί θα 
προκύψει ένα καινούργιο όραµα. Κάποιος φοιτητής ο οποίος έχει για παράσταση την 
δική µου ανεπάρκεια, δεν νιώθω ανεπαρκής κύριε Ρόκο, και που έρχεται σε δύο 
µαθήµατα και φεύγει, δεν δέχοµαι ότι το κάνει επειδή είµαι εγώ ανεπαρκής. Το κάνει 
για χίλιους άλλους λόγους και αυτούς τους λόγους πρέπει να καταπολεµήσω, να τον 
φέρω µέσα στο αµφιθέατρο, να τον µάθω γράµµατα όπως έλεγε ο πατέρας µου, κι 
από κει ας γεννήσει κάτι µε το οποίο εγώ θα διαφωνώ.  Αλλά αυτή η µεµψιµοιρία ότι 
εµείς είµαστε υπεύθυνοι ότι δεν τους ελκύουµε τους φοιτητές – επιτρέψτε µου να 
χρησιµοποιήσω αυτόν τον όρο- και γι’ αυτό το λόγο οι φοιτητές φεύγουν κι 
ακολουθούν ένα δρόµο που ξεκινάει, λέει ο ∆.Καλιαµπάκος, από την αντίδραση και 
από το όχι, και λέω εγώ αυτό δεν καταλήγει πουθενά αλλού είναι τεράστιο λάθος. Να 
πάνε µέσα στα αµφιθέατρα να µάθουνε γράµµατα και να µάθουν και την τεχνολογία 
η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είτε ως µαχαίρι να πετσοκόψουν λαιµούς 
είτε ως νυστέρι να κάνουν εγχειρήσεις και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή είναι 
η δουλειά µας, γιατί εδώ πολλές αναλύσεις θα πούµε αλλά λύση στο πρόβληµα δεν 
θα βρούµε, γιατί οι κοινωνοί του προβλήµατος είναι εκεί. Έξω. Κι εκεί έξω είναι 
θύµατα της όποιας αυταπάτης τους δηµιουργεί το σύστηµα. Που θα τους 
δηµιουργούσε ούτως η άλλως, αλλά και τις όποιες αυταπάτες τους δηµιουργεί η 
ανυπαρξία της διαφορετικής άποψης, η οποία προσπαθεί να δηµιουργηθεί µέσα από 
τι; Μέσα από ένα γνωστικό κενό. Τελειώνω. Αν λοιπόν έχουµε να κάνουµε κάτι θα 
έλεγα ότι πρέπει να γεµίσουµε τα αµφιθέατρα και ότι µέσα από ένα γεµάτο 
αµφιθέατρο θα προκύψει το όραµα. Κι ας έρθουν να µας πετάξουν έξω αν είµαστε 
λίγοι. 
∆. Ματθόπουλος: Μιλάµε για Παιδεία. Παιδεία είναι η µεταβίβαση πληροφορίας και 
η ενσωµάτωση από τον αποδέκτη. Να την κάνει βίωµα και να την αξιοποιήσει κατά 
την κρίση του. Το πρόβληµα είναι πως µεταβιβάζουµε εµείς αυτήν την πληροφορία. 
Πρέπει να είµαστε εµείς οι σωστοί µεταβιβαστές. Ο SCHLEIERMACHER είχε πει 
ότι για να την µεταβιβάσεις πρέπει να την κατανοήσεις. Το να κατανοήσουµε την 
πληροφορία την οποία είτε εµείς οι ίδιοι παράγουµε ή κάποιος άλλος την έχει 
παραγάγει κι εµείς αναγκαζόµαστε να την µεταφέρουµε απαιτείται κατά τον 
Βιντγκενστάϊν ένα απλό επίπεδο. Πρέπει ο µεταβιβαστής, ο ερµηνευτής, ο 
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µεταφορέας της πληροφορίας να ανεβάσει το επίπεδο αυτού στον οποίο απευθύνεται, 
αλλά κι ίδιος  να µπορέσει να κατέβει τόσο ώστε να βοηθήσει αυτόν προς τον οποίο 
απευθύνεται για να κατανοήσει την µεταβιβαζόµενη πληροφορία. Αυτό ενέχει ένα 
σηµείο ισορροπίας, εκείνο εκεί το σηµείο στο οποίο θα µπορέσει ο ένας να φτάσει 
κατεβαίνοντας και ο άλλος να φτάσει ανεβαίνοντας για να επικοινωνήσουν οι δυο 
τους. Αυτό το σηµείο ισορροπίας νοµίζω είναι το οποίον πρέπει να ψάξουµε όλοι µας, 
για να πετύχουµε η γνώση η οποία παράγεται,µέτοχοι της οποίας είµαστε εµείς οι 
ίδιοι -όλοι µας είµαστε στη διαδικασία παραγωγής- να καταλήξει σε αυτόν που είναι 
ο αποδέκτης. Είναι να τον εκπαιδεύσουµε , να του µεταβιβάσουµε παιδεία. Αυτό το 
σηµείο ισορροπίας νοµίζω ο καθένας από µας πρέπει να το βρει µόνος του. Το δικό 
του, γιατί δεν είµαστε όλοι ίδιοι.  Όµως υπάρχουν κάποιες αρχές πάνω στις οποίες 
αυτό στηρίζεται. Νοµίζω εκεί είναι το σηµείο, είναι αυτές οι αρχές που πρέπει να 
ακολουθήσουµε. Εάν πραγµατικά πετύχουµε σ’ αυτό το σηµείο, να είµαστε σίγουροι 
όλοι µας ότι θα ξαναγεµίσουµε τα αµφιθέατρα, µέσω των φοιτητών µας θα 
µεταφέρουµε την πληροφορία θα µεταφέρουµε την παιδεία και την γνώση. 
Ευχαριστώ!  
∆.Ρόκος: Κύριε συνάδελφε πριν δώσω το λόγο στον κ. Ασπράγκαθο, φαντάζοµαι ότι 
υπονοούσατε ότι µεταβιβάζουµε και παράγουµε νέα γνώση. Όχι πληροφορία, γιατί 
σήµερα µεταβιβάζονται τόνοι πληροφοριών οι οποίοι συνήθως δεν περιέχουν ούτε 
ένα γραµµάριο γνώσης.  
Ν.Ασπράγκαθος: Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ χαιρετίζω αυτή την διαδικασία και 
µπορώ να πω ότι είµαι πολύ ευχαριστηµένος που βρέθηκα µεταξύ συναδέλφων 
διαφόρων άλλων ειδικοτήτων και ανταλλάξαµε απόψεις για τέτοια σοβαρά ζητήµατα. 
Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι δεν πρέπει να µείνουµε στις λέξεις ή πως 
ονοµάζουµε µερικά πράγµατα. Την ουσία νοµίζω πρέπει να δούµε και νοµίζω ότι εδώ 
όσον αφορά το ζήτηµα του τύπου της ανάπτυξης αν θέλετε, οι προσπάθειες οι οποίες 
γίνονται είναι σε θετική κατεύθυνση. Οι δυσκολίες όµως οι οποίες δηµιουργούνται 
για να έχουµε µια ανάπτυξη όπως θα την θέλαµε, όπως θα την οραµατιζόµασταν  
οφείλονται στην ανισοκατανοµή ισχύος. ∆ηλαδή έχουµε µια όλο και µεγαλύτερη 
ανισοκατανοµή ισχύος ανάµεσα στους λίγους και στους πολλούς. Αν δεν λυθεί αυτή 
η αντίφαση, νοµίζω, ό,τι και να λέµε δεν πρόκειται να λύσουµε κανένα πρόβληµα 
ούτε δηµοκρατίας, ούτε ελευθερίας, ούτε ισοκατανοµής αν θέλετε, αγαθών και όχι 
µόνο αγαθών και εξουσίας πάνω σ’ αυτά τα οποία διαχειρίζεται η κοινωνία. ∆ηλαδή 
η κοινωνία δεν µπορεί να συµµετάσχει σ’ αυτό  το γίγνεσθαι όσο υπάρχει αυτό το 
χάσµα και συνεχώς αυξάνει. Εποµένως ένα τέτοιο ζήτηµα -αυτό οι ειδικοί το 
ονόµασαν αντίφαση κεφαλαίου εργασίας- εµείς ας το ονοµάσουµε όπως θέλουµε. 
Αυτό όµως είναι το βασικό πρόβληµα που πρέπει να λυθεί. ∆εύτερο ζήτηµα τώρα, θα 
γίνω πιο πρακτικός, νοµίζω ότι η συζήτηση που γίνεται για τις νέες τεχνολογίες λίγο 
πολύ µας αποπροσανατολίζει και µας αποπροσανατολίζει στο ζήτηµα της 
εκπαίδευσης. Αρχίζουµε να µιλάµε για "πληροφοριακή" -νοµίζω  έκανε λάθος ο 
συνάδελφος- στην ονοµατολογία αλλά αυτό περνάει και στο µυαλό µας, ότι είµαστε 
µεταβιβαστές και µεταβιβαστές είναι οι βάσεις δεδοµένων. Από µια βάση σε µια 
άλλη. ∆εν είναι άνθρωποι, δεν είναι εκπαίδευση, δεν είναι ανάµεσα σε δάσκαλο και 
σε µαθητή. Αυτή είναι µια διαφορετική διαδικασία, ο δάσκαλος έχει την υποχρέωση 
να µάθει στον µαθητή του συστήµατα σκέψης, µεθόδους και µπορεί να διαφωνούν 
άλλοι µε αυτές τις µεθόδους. ∆ηλαδή πρέπει να του µάθουµε τα βασικά των 
επιστηµών. Και από κει κινδυνεύουµε νοµίζω, µε µια άλλη θεώρηση η οποία 
προέρχεται κι απ΄ την Μπολόνια, κι αν θέλετε κι απ΄ όλα αυτά στα συστήµατα τα 
οποία εγώ δεν βλέπω την τεχνολογία ότι φταίει, αλλά ο τρόπος που τη χειριζόµαστε 
και τα προγράµµατα που τη χρηµατοδοτούν σε ποια κατεύθυνση την πάνε. Και είδα 
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εδώ τέτοιες εισηγήσεις που οδηγούν σε τέτοιο κατακερµατισµό. ∆ηλαδή ψάχνουµε να 
βρούµε ένα θέµα και ουσιαστικά ψάχνουµε την βάση δεδοµένων και όχι το σύστηµα 
της σκέψης του Αριστοτέλη, τι είπε. Οπότε καταλήγουµε να µιλάµε για τσιτάτα και 
το λέω τώρα έτσι για να ανοίξει η συζήτηση και να κάνουµε και σύγκρουση µεταξύ 
µας, ή λέµε ότι διδάσκουµε µε ένα σύστηµα υπολογιστών που τελικά είναι ένα 
εποπτικό µέσο. Το σύστηµα είναι τι διδάσκουµε. Το περιεχόµενο, οι αξίες. Και όχι ο 
τρόπος. Από κει και πέρα, η πρόκληση για µένα είναι πως θα διδάξουµε τα 
συστήµατα σκέψης, πως θα διδάξουµε δηλαδή τις αρχές της φυσικής, ούτως ώστε να 
τις καταλάβει ο µαθητής µας, ή να διδάξουµε τις αρχές της φιλοσοφίας για να τις 
καταλάβει και να µπορεί να σκέφτεται. Αν µπορεί η νέα τεχνολογία και οι 
συνάδελφοι που ασχολούνται σχετικά να µας βοηθήσουν σ’ αυτό, είµαι υπέρ της νέας 
τεχνολογίας. Αν µας βοηθήσουν να κατακερµατίσουµε τη σκέψη του φοιτητή, εγώ 
είµαι πολέµιος και σκληρός πολέµιος αν θέλετε. Και όσες δυνάµεις έχω θα τις 
χρησιµοποιήσω για να είµαι εναντίον αυτού. Ευχαριστώ!  
∆.Ρόκος: Είναι η δεύτερη φορά που συµφωνώ µαζί σας αγαπητέ συνάδελφε. Ο 
συνάδελφος Ζεντέλης έχει το λόγο 
Π.Ζεντέλης: Έχω ένα συνειδησιακό ερώτηµα. Αν κάνω καλά την δουλειά µου ως 
ακαδηµαϊκός δάσκαλος. Το θέµα είναι Παιδεία, Έρευνα και Τεχνολογία. Πιστεύω ότι 
η τεχνολογία παράγεται εξωγενώς, εν µέρει και στα Πανεπιστήµια και 
χρησιµοποιείται επαρκώς ή ικανοποιητικά. Η Έρευνα µε όποιο τρόπο παράγεται και 
µε όλα τα µειονεκτήµατα είναι αναγκαία διότι παράγει γνώση, η οποία περνάει σε 
διαδικασίες εκπαίδευσης. Όµως πρέπει να θυµόµαστε ότι δεν αυτοσκοπός. Ο 
κυρίαρχος στόχος του Πανεπιστηµίου είναι η παροχή παιδείας και εκπαίδευσης. Το 
∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο πρέπει να καθοδηγεί την κοινωνία, να µην κρίνεται ή να µην 
κατακρίνεται. Χρειαζόµαστε σήµερα ένα καλύτερο Πανεπιστήµιο. Το ερώτηµα είναι 
µπορεί να γίνει; Η απάντηση είναι ναι! Και έχουµε να κάνουµε πάρα πολλά και 
συγκεκριµένα. Υπάρχουνε για να γίνει ένα καλύτερο Πανεπιστήµιο τρεις πόλοι. Είναι 
και της µόδας. Ή τρεις στόχοι, ή τρία σηµεία που πρέπει να παλέψουµε. Το πρώτο 
σηµείο είναι ό,τι σηµαίνει η αυτοτέλεια του Πανεπιστηµίου. Εδώ υπάρχουν 
αντίρροπες δυνάµεις που πρέπει να υπερνικηθούν. ∆εν είναι της θεωρίας των 
πακτώσεων η του µικρού βαθµού ελευθερίας. Η πάκτωση µπορεί να γίνει άρθρωση 
κήλης. Άρα µπορεί κανείς να πετύχει πολλά πάνω σ’ αυτό παρότι υπάρχουν αντίθετες 
και αντίρροπες δυνάµεις. Το δεύτερο σηµείο είναι η Έρευνα. Χθες ακούστηκαν πολύ 
σηµαντικές εισηγήσεις για την Έρευνα που πρέπει να εξυπηρετεί την κοινωνία. Να 
είναι χρήσιµη στην κοινωνία κι όχι στην υπηρεσία του κέρδους κ.λπ. Συµφωνώ ότι 
µπορούν να γίνουν πολλά γι’ αυτό αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Μας χρειάζεται νέα 
γνώση που παράγεται και για το καλό της κοινωνίας και για το καλό της παιδείας και 
της εκπαίδευσης. Και εδώ υπάρχουν αντίρροπες δυνάµεις που πολλά πρέπει να γίνουν 
ώστε αυτές να υπερνικηθούν. Το τρίτο σηµείο που δεν τονίστηκε αρκετά και θέλω να 
σταθώ είναι η παροχή Παιδείας. Που είναι ο κυρίαρχος στόχος του Πανεπιστηµίου 
που χρησιµοποιεί και τα συµπεράσµατα της Έρευνας. Εδώ δεν υπάρχουν αντίρροπες 
δυνάµεις. Και πρέπει να γίνουν πολλά. Και µπορούν να γίνουν αµέσως πολλά. Πρέπει 
να βελτιώσουµε τις διαδικασίες µετάδοσης της γνώσης, τις µεθόδους και την 
αποτελεσµατικότητα, ώστε τα προϊόντα που παράγουν τα Πανεπιστήµια, οι γνώσεις 
δηλαδή να φθάνουν στους φοιτητές. Οι άνθρωποι που θα είναι οι φορείς της 
ανάπτυξης πρέπει να είναι οι βέλτιστοι και δεν είναι. Θα συµφωνήσω µε τον 
συνάδελφο Βεσκούκη για τα άδεια αµφιθέατρα και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουµε 
πολλά στις διαδικασίες εκπαίδευσης. Χθες άκουσα την εισήγηση που είχε τίτλο, η 
αξιολόγηση της αξιολόγησης και περιλάµβανε ένα µοντέλο µετρητικών 
χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση των δηµόσιων Πανεπιστηµίων και σκέφτηκα το 
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εξής. Μπορεί να έχουµε δύο Πανεπιστήµια που να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά απ’ 
αυτά που αναφέρθηκαν χθες. ∆ηλαδή να έχουν πολύ καλά προγράµµατα, πολύ καλά 
papers πολύ µεγάλο αριθµό επισκεπτών καθηγητών και όλα αυτά. Το ένα µπορεί να 
είναι καλό διότι η µετάδοση της γνώσης εξασφαλίζεται και το άλλο όχι καλό. Η 
µετάδοση της γνώσης είναι µετρήσιµη, διότι µπορούν να βρεθούν διεργασίες γι’αυτό 
το σκοπό και νοµίζω ότι πρέπει άµεσα να κάνουµε κάτι γι’αυτό διότι δεν υπάρχουν 
αντίρροπες δυνάµεις, και θα είµαστε καλύτερα, θα αισθανόµαστε καλύτερα ότι 
κάνουµε καλύτερα τη δουλειά µας και αυτό θα οδηγήσει στα γεµάτα αµφιθέατρα. 
∆.Ρόκος: Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο Παυλίδη θέλω να πω και την δική µου 
γνώµη και µπορεί να λαθεύω, ότι πολλοί από µας εδώ µέσα βλέπουµε την παιδεία ως 
µόρφωση και πολιτισµό και όχι ως µετάδοση ή αναµετάδοση έτοιµων γνώσεων, έστω 
και µε τις καλύτερες τεχνολογίες. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο συνάδελφος 
Ασπράγκαθος και το οποίο είναι πολύ σηµαντικό, ότι πρέπει να αναπτύξουµε 
µεθόδους, κριτική σκέψη και προσωπικότητα ολοκληρωµένη στους φοιτητές µας 
κ.λπ. και αν σ’ αυτό µπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει είναι καλοδεχούµενη. Αν 
πρόκειται όµως η τεχνολογία να βοηθάει µε τα κινητά τηλέφωνα 5ης γενιάς στο 
κλάσµα δευτερολέπτου να ειδοποιεί ο Σόρος τον δικό του στο χρηµατιστήριο της 
Ιαπωνίας ότι έπεσε η τιµή του δολαρίου και πρέπει να αγοράσει πουλώντας γεν, τότε 
πραγµατικά αυτό δεν δίνει καµία βοήθεια στην κοινωνία αλλά βοηθάει στην 
επέκταση της ατοµικής κερδοσκοπίας. Αν λοιπόν εµείς εκπαιδεύσουµε τα παιδιά γι’ 
αυτά, και είναι αποτελεσµατικά και αποδοτικά για να βρουν δουλειά σε εταιρείες 
marketing κ.λπ. εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι παιδεία. Και είµαι αντίπαλος µε 
οποιονδήποτε έχει µια τέτοια άποψη. Παρά τις πολύ καλές προθέσεις που µπορεί να 
έχει. Αυτό πρέπει να σκεφτούµε. Μόρφωση, πολιτισµός και κριτική σκέψη. Πρέπει 
να βρούµε το καινούργιο, να αντιπαρατεθούµε, να το τεκµηριώσουµε µε 
επιχειρήµατα και αντεπιχειρήµατα. Να µη αποδεχόµαστε άκριτα έτοιµα πράγµατα 
έστω και της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. Εκεί είναι ένα θέµα και πρέπει να 
συµφωνήσουµε. Με ποιόν είµαστε και µε ποιόν όχι. Και κανείς δεν έχει αντίρρηση να 
γεµίσουν τα αµφιθέατρα. Τα αµφιθέατρα όµως δεν γεµίζουν µε κανένα τρόπο όταν 
υπάρχουν µια σειρά προβλήµατα τα οποία ανάγονται στην οικονοµία, στην κοινωνία, 
στην πολιτική και στον πολιτισµό. Αυτά δεν µπορούµε να τα αφήσουµε έξω από δω 
και εµείς µέσα στον γυάλινο πύργο µας να µιλάµε χωρίς να σκεφτόµαστε ολιστικά. 
Εµείς πρέπει να ξέρουµε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και µε την ταξικότητα. Εγώ 
παρασιώπησα το κοµµάτι από την εισήγησή µου για την ολική ταξικότητα για να µη 
πάρω περισσότερο χρόνο. Η ολική ταξικότητα αναφέρεται σε πολλά επίπεδα κι αν 
µου επιτρέπεται να πω δυο κουβέντες. Με τα βιολογικά προϊόντα οι πλούσιοι θα 
µπορούν να τρώνε φαγητά τα οποία θα είναι πιο υγιεινά από τους άλλους. Θα 
µπορούν αν πάνε σε  ξενοδοχεία µπουτίκ 250 αστέρων στα βουνά, θα µπορούν να 
παρακολουθήσουν τα πιο µοδάτα πολιτισµικά γεγονότα σε περίπου "ιδιόκτητα" 
δηµόσια µέγαρα πολιτισµού και όπως µου είπαν κάποιοι συντοπίτες µου Μετσοβίτες, 
θα θέλουν και spa και Jacuzzi στα ξενοδοχεία του Μετσόβου. Αµ δεν είναι αυτό που 
θέλουµε στο Μέτσοβο. Στο Μέτσοβο θέλουµε την φύση, τον πολιτισµό, την 
παράδοση, αυτά θέλουµε. Ή τουλάχιστον λέω, κάποιοι σαν εµένα που είµαστε 
οπισθοδροµικοί αυτά θέλουµε.  
Π.Παυλίδης: Ο ∆ηµήτρης Ρόκος µε τις επισηµάνσεις του είναι σαν να µου έδωσε 
πάσα. Επειδή είµαι από ένα Παιδαγωγικό Τµήµα και για µας είναι επίσηµο ζήτηµα 
αυτή η πρόκληση της εκπαιδευτικής τεχνοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω χωρίς ίχνος 
τεχνοφοβίας, ότι η παιδαγωγική σχέση είναι όχι σχέση µεταξύ δύο εγκεφάλων. ∆εν 
διδάσκει ένας εγκέφαλος έναν άλλον εγκέφαλο. Αλλά είναι µια σχέση 
προσωπικοτήτων. Η µόρφωση είναι η διάθλαση της γνώσης διαµέσου όλου του 
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φάσµατος των στοιχείων που χαρακτηρίζουν µια προσωπικότητα. ∆ηλαδή της ηθικής 
στάσης, των αισθητικών κριτηρίων, των κοσµοθεωρητικών, των φιλοσοφικών 
αναζητήσεων, της στάσης ζωής. Μορφώνεται στην ουσία ένας άνθρωπος σύµφωνα 
µε µια στάση ζωής  και προσλαµβάνει την γνώση διαµέσου των στόχων που θέτει, 
των στάσεων που υιοθετεί απέναντι στον κόσµο που τον περιβάλλει. Αλλά θα ήθελα 
από εδώ να πάω σε ένα άλλο ακόµα πιο κρίσιµο ζήτηµα  κατά την άποψη µου. Ξέρετε 
και όλοι µας αντιλαµβανόµαστε ότι  βρισκόµαστε σε δύσκολες καταστάσεις, 
δύσκολους καιρούς. Αντιµετωπίζουµε αρκετά αδιέξοδα στα έργα µας, ξέρετε θα 
ήθελα να θυµηθώ αυτά που έλεγε ο Πάολο Φρέι ένα διάσηµος Αριστερός 
Παιδαγωγός από την Βραζιλία αναφερόµενος στην κουλτούρα της σιωπής. Υπάρχουν 
άνθρωποι που σε ζοφερούς καιρούς παραµένουν σιωπηλοί. Που ζουν µια 
αναξιοπρεπή ζωή ωστόσο όµως δεν αντιδρούν. ∆υστυχώς αυτό είναι κυρίαρχο 
φαινόµενο σε περιοχές µε εξαιρετικά απαξιωτικές για τους ανθρώπους συνθήκες. ∆εν 
αποστασιοποιείται, δεν  αποστασιοποιούνται οι άνθρωποι από τον ζόφο επειδή απλά 
και µόνο τον βιώνουν. Και βεβαίως οι Πανεπιστηµιακοί. Η αποστασιοποίηση 
οπωσδήποτε προϋποθέτει µια εναλλακτική λύση, ένα στόχο. Ένα ιδεώδες, ένα 
αυθεντικό εναλλακτικό ιδεώδες. Ένα πραγµατικά ρεαλιστικό ιδεώδες. Μια 
πραγµατικά ρεαλιστική ουτοπία όπως λένε κάποιοι. Τώρα, βεβαίως το ιδεώδες δεν 
είναι κάτι που έρχεται έτσι αυτόµατα. Πατάς ένα κουµπί και σου προκύπτει. Ούτε και 
είναι κάτι που γίνεται ερήµην των ανθρώπων. Αλλά ας µη γελιόµαστε. Οι άνθρωποι 
του καθηµερινού µόχθου, λόγω των συνθηκών ζωής, όχι λόγω κάποιων βιολογικών 
νευρωνικών αιτιών, δεν µπορούν να υπερβούν το άχθος της επιβίωσης. Βουλιάζουν 
µέσα σ’ αυτό. ∆εν µπορούν να ασχοληθούν µε όλα εκείνα τα κρίσιµα ζητήµατα  που 
οδηγούν στην προοπτική. Είναι ζήτηµα της διανόησης αυτό. Εφόσον διατηρείται ο 
υποδουλωτικός καταµερισµός της εργασίας -δυστυχώς δεν τον ξεπεράσαµε- είναι 
καθήκον της διανόησης. Οι άνθρωποι της καθηµερινής συνείδησης είναι 
εγκλωβισµένοι σ’ αυτό το εδώ και τώρα. Πέρα δεν µπορούν να πάνε. Πρόκειται όταν 
µιλάµε για την διανόηση και το καθήκον της να ασχοληθεί µε την εναλλακτική 
προοπτική, µε το "ιδεώδες". Πρόκειται εδώ πέρα για µια στροφή στην ιδεολογία που 
έρχεται να στρεβλώσει την αυθεντική καθαρή επιστηµονική έρευνα; Όχι! Πέραν κάθε 
δέσµευσης απέναντι στις νέες αντιλήψεις περί αξιοκρατικής, αξιολογικής 
ιδιαιτερότητας,  το "ιδεώδες" είναι ουσιώδες ζήτηµα της επιστηµονικής έρευνας και 
της παιδείας. Γιατί αν παιδεία και επιστηµονική έρευνα σηµαίνει ενασχόληση µε τα 
κρίσιµα ουσιώδη ανθρώπινα ζητήµατα, τότε συνέπεια της µορφωσιακής προσπάθειας 
είναι το εύρος και η συνέπεια της ερευνητικής δραστηριότητας . Η αυθεντικότητα της 
ενασχόλησης µε τη γνώση και µε την επιστηµονική έρευνα συνάπτονται άµεσα µε 
την αυθεντικότητα του ενδιαφέροντος για την ανθρωπότητα. Για τις προοπτικές της 
ανθρωπότητας. Όχι µε το κονφορµιστικό ενδιαφέρον για να πάρει κανείς τίτλους. 
Αλλά µε το αυθεντικό ενδιαφέρον για µια καλύτερη ανθρωπότητα και ως εκ τούτου 
για νέες προοπτικές για την παιδεία και την επιστήµη και την τεχνολογία. Κι αυτό 
είναι σηµαντικό. ∆ίνει δηµιουργικότητα στο έργο του επιστήµονα, του παιδαγωγού 
και του ερευνητή. Να ανοίξεις νέες προοπτικές σηµαίνει να εντάσσεις το έργο που 
προωθείς σε µια αντίληψη νέων προοπτικών για την ανθρωπότητα, γιατί και η 
παιδεία και η έρευνα αλλά και η τεχνολογία είναι για την ανθρωπότητα, για τους 
ανθρώπους είναι, για τον ανθρώπινο βίο. Τελειώνοντας. Σε ό,τι αφορά αυτές τις νέες 
προοπτικές. Που θα βρούµε την προοπτική; Εγώ δεν θα σχολιάσω τώρα τις ιδέες που 
προτείνονται. Νοµίζω αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί, θα είναι βασανιστική και θα 
ήθελα να κάνω µόνο µια επισήµανση. ∆υστυχώς ήδη στο παρελθόν είχαν αποτύχει οι 
προσπάθειες εγκεφαλικής κατασκευής ενός καλού "ιδεώδους". Νοµίζω ότι είναι ίσως 
και κοινός τόπος εδώ πέρα  ότι το "ιδεώδες" πρέπει να το αναζητήσουµε στην 
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πραγµατικότητα στην κοινωνία που ζούµε. Σε κείνες τις τάσεις όµως αυτής της 
κοινωνίας που µπορεί να µην είναι και τόσο εµφανείς οι οποίες την υπονοµεύουν εκ 
των έσω. Εδώ ερχόµαστε στην προβληµατική των αντιφάσεων. Ας αναγνώσουµε 
χειραφετικά την πραγµατικότητα. Ας αναγνώσουµε χειραφετικά την κοινωνία και ας 
µετατρέψουµε αυτές τις τάσεις σε µια αντίληψη περί µιας άλλης ανθρώπινης, 
καλύτερης κοινωνίας. Ευχαριστώ! 
Γ.Παναγιώτου: Κύριε πρόεδρε, νοµίζω σε ότι αφορά το πρόβληµα της παιδείας 
νοµίζω ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι 
τα άδεια αµφιθέατρα και θα συµφωνήσω σ’ αυτό µε τον συνάδελφο Βεσκούκη. 
Πιστεύω ότι το υλικό που έρχεται µέσα στο Πανεπιστήµιο έχει περάσει από µια 
εξοντωτική διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων και έρχεται χαµένο να 
παρακολουθήσει τα µαθήµατα του 1ου έτους. Και πάντοτε ισχύουν οι νόµοι της 
φυσικής: τάση, παραµόρφωση. Τάση ο σπουδαστής να εκτονωθεί. Αυτή η εκτόνωση 
σε συνδυασµό µε την πρακτική πολλών πολιτικών παρατάξεων που απ’ το πρώτο 
έτος γαλουχούν τους σπουδαστές µε την πρακτική του ό,τι χρειάζεται να µάθεις για 
τη δουλειά θα το µάθεις πάνω στη δουλειά, που για ορισµένες παρατάξεις είναι µια 
κυρίαρχη πρακτική µέσα στο Πανεπιστήµιο, οδηγεί τον σπουδαστή σε οτιδήποτε 
άλλο εκτός του να παρακολουθεί τις σπουδές. Και εδώ πέρα καταρρέει το για µένα 
κυρίαρχο κριτήριο αξιολόγησης του δασκάλου που είναι η επίδοση των σπουδαστών 
του. Πως θα αξιολογήσεις έναν δάσκαλο όταν δεν έχουν έρθει να τον ακούσουν 
καθόλου; ∆εν ξέρουν αν είναι βραδύγλωσσος, αν είναι ψηλός, ή µε "θεληµατικό 
σαγόνι". Εγώ έχω πάρα πολλούς σπουδαστές που τους βλέπω µόνο στις εξετάσεις. 
Και το ερώτηµα είναι γιατί ξοδεύουµε χρήµατα για την παιδεία και ζητάµε 
περισσότερα χρήµατα για την παιδεία; Για να κτίσουµε αίθουσες άδειες; Νοµίζω ότι 
συµφέρει από κάθε άποψη συµπεριλαµβανοµένου και του να νοικιάζουµε τις 
αίθουσες ενός µεγάλου ξενοδοχείου να κάνουµε τις εξετάσεις εκεί. Ζητάµε 
εργαστήρια, εργαστήρια για τι; Για να κάνουµε ερευνητικά προγράµµατα τα οποία τις 
περισσότερες των περιπτώσεων κάθε άλλο παρά ερευνητικά είναι, αλλά είναι µελέτες 
που θα µπορούσε να τις κάνει ένα τεχνικό γραφείο της πιάτσας; Σε ότι αφορά στο 
θέµα το περιβάλλοντος και αυτό που ειδικά επικρατεί σε ορισµένες περιοχές της 
χώρας µας και γενικότερα στις περιοχές που έχουν ένα κάλλος φυσικό. Θα πρέπει να 
διατηρηθούν, θα πρέπει να είναι ανέγγικτες. Είπατε προηγουµένως ότι ορισµένοι 
προτείνουν Jacuzzi στο Μέτσοβο. Σας λέω γιατί αυτό; Γιατί οι κάτοικοι των πόλεων 
που έρχονται εδώ σε ένα ξενοδοχείο τα θέλουνε. Κι αν δεν έρθουν εδώ, αν δεν 
υπάρχει εδώ πέρα το Jacuzzi θα πάνε κάπου αλλού. Θα σας πω κι ένα προσωπικό 
προβληµατισµό, που θα σας στενοχωρήσω λίγο. Θέλω να αλλάξω τη στέγη του 
σπιτιού µου. Έχει παραδοσιακό κεραµιδί. Κανονικά θα πρέπει να είχε για να είναι πιο 
παραδοσιακό να είχε πλάκες. Ξέρετε ότι οι πλάκες κάθε δύο χρόνια θέλουν 
αντικατάσταση. Επίσης θέλουν µια πολύ βαριά κατασκευή, ξύλινη κατασκευή για να 
τις αντέξει. Το κεραµίδι θέλει λιγότερο. Υπάρχει ένα άλλο υλικό. Το οποίο  είναι 
µέταλλο µε επικάλυψη ψηφίδας κεραµιδιού. Εάν χρησιµοποιήσω αυτό το υλικό θα 
αντικαταστήσω είκοσι τόνους κεραµιδιού µε ενάµιση τόνο του καινούργιου υλικού. 
Βιάζω την αισθητική του περιβάλλοντος ολίγο. Αλλά το κάνω. Από την άλλη µεριά 
χρησιµοποιώντας λιγότερη ξύλινη κατασκευή ευνοώ το περιβάλλον γιατί δεν θα 
χρειαστούν να κοπούνε περισσότερα ξύλα. Τι να κάνω; Ευχαριστώ! 
∆.Ρόκος: Πριν δώσω το λόγο στον κ. Θεολόγου θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ 
σηµαντικά αυτά τα προβλήµατα που έθεσε ο συνάδελφος Παναγιώτου και λέω κι εγώ 
άλλο ένα τέτοιο πρόβληµα. Μιλάµε -και µιλάω κι εγώ πολύ συχνά γι’ αυτό- για ένα 
ειρηνικό και καλύτερο κόσµο. Έχω πάρα πολλές και µεγάλες αµφιβολίες σε µια 
τέτοια ενδεχόµενη θετική εξέλιξη τι θα γίνει π.χ. µε όλη την εργατική τάξη που 
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δουλεύει στο στρατιωτικοβιοµηχανικό σύµπλεγµα. Και προκειµένου να κάνουµε µια 
αλλαγή πρέπει να το σκεφτούµε κι αυτό. Άρα λοιπόν είναι πολύ θετική η συµβολή 
του συναδέλφου Παναγιώτου µ’ αυτό τον προβληµατισµό. Έχω µια διαφορά όµως 
µόνο. Ότι  αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται το Μέτσοβο δεν µπορεί να θέλουν Jacuzzi 
διότι δεν έχουν ούτε στο σπίτι τους. Συγνώµη! Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση 
και την έχω συζητήσει µε πολλούς. Εδώ είναι ο τουρισµός του Σαββατοκύριακου. 
Καλαµπάκα, Μετέωρα, Μέτσοβο και ίσως και λίγο Ζαγόρι. Ένα κοντοσούβλι, λίγες 
χυλοπίτες, Μετσοβόνε και µια διανυκτέρευση. Αυτό είναι µικροµεσαίος. Μικρό-
µικροµεσαίος τουρισµός. Το jaccuzi µπορεί να θέλει να το βρει στο Μέτσοβο και να 
µην το έχει σπίτι του; ∆εν ξέρω! Λέω ότι όλα τα πράγµατα έχουν ένα µέτρο. ∆εν 
θέλω να πάω στα ρητά του Παναγιώτη Ζεντέλη, αλλά όλα έχουν µια κλίµακα. Κι 
αυτήν την κλίµακα δεν πρέπει να την βιάζουµε. Αυτή είναι η γνώµη µου. Ο κ. 
Θεολόγου. 
Κ.Θεολόγου: Καλησπέρα σας. Θα δηλώσω την γνώµη µου µε ταπεινότητα και µε 
αυτοαµφισβήτηση γι’ αυτά που θα πω. Σεµνά και ταπεινά. ∆εν βλέπω την τεχνολογία 
τόσο αρνητικά όσο ο συνάδελφος Βεσκούκης που είπε ότι η τεχνολογία πάντα 
προσπαθεί να εξουσιάσει. Αν οι Ρωµαίοι δεν είχαν την διάθεση να πατεντάρουν τους 
καταπέλτες, άφησαν όµως στην κοινωνία τον πολιτισµό, το αµµοκονίαµα και 
έφτιαξαν τεράστια οδοστρώµατα για να µπορεί να επικοινωνεί ή να συγκοινωνεί 
ελεύθερα ο τότε πολιτισµένος ή απολίτιστος κόσµος. Συµφωνώ µε τον κ. 
Ματθόπουλο ότι η παιδεία οφείλει να µεταβιβάσει όλα τα ερευνητικά προγράµµατα 
στην κοινωνία, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία, χρησιµοποιώντας ό,τι της 
προσφέρεται και να µην περιοριστεί µονάχα στα ερευνητικά προϊόντα της. Να 
διαχύσει εν γένει την γνώση στην κοινωνία. Νοµίζω αυτός πρέπει να είναι ο στόχος 
και η τεχνολογία προσφέρεται µε την ραγδαία εξέλιξη της να το κάνει. Και να δώσει 
προσπέλαση σε όλους τους πολίτες. Οι διδάσκοντες µπορούν να διευρύνουν την 
πνευµατική παραγωγή τους όχι µόνο γράφοντας επιστηµονικά papers αλλά 
αφιερώνοντας χρόνο και σε εκλαϊκευµένες εκδοχές εργασιών και άρθρων σε 
εφηµερίδες, σε περιοδικά που δεν µετράνε για την εξέλιξη τους στην  ακαδηµαϊκή 
κοινότητα. Να γράφουν σε εφηµερίδες δηλαδή που τις διαβάζει ο κόσµος και δεν 
είναι κάποιες ιδιαίτερες. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να χαρίζουν τα δικαιώµατα απ΄ τα 
συγγράµµατα τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα όπου υπηρετούν και να µην 
επιδιώκουν µοιράζοντας τα σαν υποχρεωτικά συγγράµµατα την επαύξηση των 
εσόδων τους.  Οι προτεραιότητες του Μετσοβίου στις οποίες αναφέρθηκε νοµίζω 
χθες και ο πρύτανης του Πολυτεχνείου ο κ. Μουτζούρης θα πρεπε να 
συµπεριλαµβάνουν όχι µονάχα εκείνες οι οποίες αφορούν στις Σχολές, αλλά µπορούν 
να συµβάλουν και στην παραγωγή dvd και cd µε προγράµµατα ή µαθήµατα 
φροντιστηριακά για φοιτητές, ή για µαθητές, ή για νέα γνώση προς τους απλούς 
πολίτες, ή ιδιαίτερη γνώση που θα διαµορφώσει πολίτες  και θα φτάσουµε και στο 
"ιδεώδες" στο οποίο αναφέρεται και ο κ. Παυλίδης. Ευχαριστώ! 
∆.Καλιαµπάκος:  Κάποια σχόλια... Ακούστηκε: σηµαντικό πρόβληµα τα άδεια 
αµφιθέατρα. Αλλά κάτι δεν µου πάει καλά σ’ αυτό. Ή θα βγάλουµε ένα συµπέρασµα 
ότι έχουµε να κάνουµε µε µια άχρηστη γενιά, µια γενιά η οποία έχει πολύ ενδογενή 
προβλήµατα ή θα σκεφτούµε πως κάτι άλλο φταίει. Οι φοιτητές δεν πατάνε στα 
αµφιθέατρα. Ίσως γιατί µια ολόκληρη κοινωνία χλευάζει την αξία ότι θα κερδίσεις 
την ζωή σου µε την προσπάθεια σου. Το πρότυπο της ελληνικής κοινωνίας είναι η 
λαµογιά, ο Κοσκωτάς, ο Σάκης και ο Κωστόπουλος. ∆εν το καταλαβαίνεται αυτό; Η 
ελληνική κοινωνία καλλιεργεί την άποψη ότι θα πρέπει να δουλεύεις σκληρά, πρωί-
βράδυ, και µε τον ιδρώτα σου θα προκόψεις; Και φταίνε τα παιδιά που δεν το 
καταλαβαίνουν αυτό; Καλά δεν έχει κανένας από εσάς, τους καθηγητές, κανένα 
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παράδειγµα όταν εµπνέεις φοιτητές σε ένα στόχο και τα παιδιά δουλεύουν 
νυχθηµερόν  και κάνουν πράγµατα απίθανα; Είναι πάρα πολύ άδικο για τα παιδιά. 
∆εν είναι λαϊκισµός. Για να κάνουν κάτι διαφορετικό, πρέπει να πάνε ενάντια σε 
θεούς και δαίµονες. ∆εύτερο: Όσον αφορά στις αντιθέσεις, ξανά. Εµάς βολεύουν! 
Ενώ όλα τα προβλήµατα είναι σύνθετα και πρέπει να ανέβεις ψηλότερα για να τα δεις 
συνολικά, σε σπρώχνουν ολοένα και πιο χαµηλά στην υπερεξειδίκευση. Θυµήθηκα 
τώρα τον Παναγιώτου, σε κάτι. Έχει στο γραφείο του αναρτηµένο ένα ρητό, που 
αφορά στην υπερεξειδίκευση. Να µαθαίνεις ολοένα και περισσότερα πράγµατα για 
ολοένα και λιγότερο σηµαντικά πράγµατα. Μέχρι να µάθεις τελικά τα πάντα για το 
τίποτα. Τρίτον: Η σηµασία των λέξεων... Συµφωνούµε όλοι ότι το βασικό είναι το 
περιεχόµενο και εποµένως ας ξεπεράσουµε την έντονη αντιπαράθεση για τις λέξεις. 
Αλλά και οι λέξεις έχουν τις σηµασίες τους. Ας δούµε ένα παράδειγµα. Υπάρχει πιο 
όµορφη λέξη από τη λέξη «ελευθερία»; Αλλά τα «φιλελεύθερα µέτρα» έχουν 
ταυτιστεί µε µέτρα ενάντια στην εργασία. Ε, λοιπόν, κάποια στιγµή έπρεπε να γίνει 
µια συστηµατική προσπάθεια για να ταυτιστεί ο χαρακτηρισµός «φιλελεύθερο 
µέτρο», µε κάτι αντιλαïκό. Από αυτή τη σκοπιά, δεν είναι καθόλου άσκοπη η 
προσπάθεια να ξεκαθαρίσουµε το περιεχόµενο της βιώσιµης ανάπτυξης. Ότι δηλαδή, 
η βιώσιµη ανάπτυξη,  ως κυρίαρχη πολιτική η οποία προωθείται, αγνοεί, για 
παράδειγµα, την κοινωνική αδικία. Μια άλλη παρατήρηση όσον αφορά την 
αξιοβίωτη ανάπτυξη. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι δεν µπορεί κανείς προωθείται 
αγνοώντας, τη συµµετρία σε βάθος χρόνου και όπως µπορεί κανείς να µιλήσει για 
αξιοβίωτη ανάπτυξη, στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας. Τουλάχιστον αυτή είναι η 
άποψή µου. Κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι µπορεί να την εφαρµόσει, σε µια µικρή 
νησίδα της κοινωνίας, είναι ουτοπιστής. Η άλλη πλευρά θα µπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς ότι φτιάχνουµε µια νέα κοινωνία και όλα τα επιµέρους προβλήµατα θα 
λυθούν, ως δια µαγείας. Κάνουµε σοσιαλισµό κι όλα τα άλλα λύνονται. Τώρα τι αξία 
έχει η αξιοβίωτη ανάπτυξη, χάνουµε πολλές δυνάµεις, ας παλέψουµε για σοσιαλισµό 
κι όλα τα άλλα θα προέλθουν από αυτό. ∆εν συµφωνώ σε µια τέτοια προσέγγιση. Στα 
θέµατα της ανάπτυξης αναπτύσσονται θεωρίες. Η κυρίαρχη θεωρία είναι αυτή της  
βιώσιµης ανάπτυξης. Το να παλεύεις για την αξιοβίωτη ανάπτυξη, προσδιορίζοντάς 
την µε χαρακτηριστικά που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, 
προσφέρεις πολύ ουσιαστική βοήθεια στη συσπείρωση δυνάµεων που βλέπουν εκτός 
συστήµατος. Κι εγώ σ’ αυτό βλέπω κάτι πολύ θετικό. Και κάτι τελευταίο. Οι ιδέες 
κυνηγιούνται σήµερα; Κάποιος είπε ότι σήµερα δεν κυνηγιούνται οι ιδέες. Οι ιδέες 
κυνηγιούνται σήµερα, και µάλιστα σκληρά! Ας δούµε ένα απλό παράδειγµα. Μου 
έλεγε τώρα ο ∆ηµήτρης ότι σε µια εργασία που ήταν για την ανάπτυξη της γεωργίας 
στο Μέτσοβο, έλεγαν κάποιοι δικοί µας φοιτητές ότι θα πρέπει τα προϊόντα να γίνουν 
ανταγωνιστικά, θα πρέπει να αναπτυχθεί ο οικοτουρισµός, τα δέκα κλισέ για την 
ανάπτυξη που τα ακούµε παντού. Ας υποθέσουµε ότι πρότειναν κάποιο µη συµβατικό 
περιεχόµενο και στη βάση αυτού του περιεχοµένου να ψάξουν να βρούν 
χρηµατοδότηση. Να πούνε κατεβάζουµε µια πρόταση για το Μέτσοβο το οποίο θα 
είναι στην κατεύθυνση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης.  Τι points θα έφερνε, για να 
δούµε, κυνηγιούνται οι ιδέες; Γιατί οι ιδέες δεν είναι κάτι άυλο. Θέλουν χρήµα για να 
συντηρηθούν. Γιατί οι άνθρωποι που τις παράγουν έχουν ανάγκες. ∆εν υπάρχει, 
αυθύπαρκτος, ο κόσµος των ιδεών. Είχα πει στην οµιλία µου ότι η πιο σκληρή µορφή 
πειθαρχίας είναι η εσωτερική πειθαρχία. Σου βάζουν τα κριτήρια και µετά είσαι 
υποχρεωµένος να ακολουθήσεις τον συγκεκριµένο δρόµο. Ότι γλιτώνει από αυτό 
πέφτει στη µέγγενη του καταναγκασµού, µε διάφορες µορφές. Αλλά η πρώτη µορφή 
πειθαρχίας, δεν είναι καθόλου λιγότερο βίαιη, άσε που είναι και περισσότερο 
αποτελεσµατική. 
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∆. Ρόκος: Έχουµε και το παράδειγµα του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στο 
οποίο νοµίζω έχουµε κάνει ένα βήµα, πολύ σηµαντικό, µπροστά. Πριν τρεις µήνες 
ήµασταν εδώ µε το ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».Τα παλικαράκια 
δουλεύανε µέχρι το πρωί για να προετοιµάσουν τελευταία στιγµή τις εισηγήσεις τους. 
Εάν δείτε εργασίες, έχουµε φέρει µερικές, προαιρετικές, ενός τετραµήνου. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ δείτε τες κάποια στιγµή. Βέβαια είναι λυπηρό που το λέµε αυτή 
τη στιγµή, στο κλείσιµο του Συνεδρίου. ∆είτε τες. λιγάκι..  
Και δεν είναι µόνον οι είκοσι εκλεκτοί όπως λέει ο συνάδελφος που ελπίζω να πάρει 
το λόγο µετά. Αυτό παλεύουµε να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Αυτό λέµε ακριβώς. 
Κοιτάξτε κύριε συνάδελφε, µπορούµε να κάνουµε πράγµατα και σήµερα. ∆εν είναι 
κατεβασµένα ρολά. Αυτό θέλω να πω. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι αµφισβητούµε, 
πολεµούµε, εµπνέουµε. Και τον εαυτό µου για λόγους δεοντολογίας τον βγάζω έξω. 
Με την άοκνη συµβολή του Κώστα Καγκαράκη και των άλλων συναδέλφων της Ε∆Ε 
και των δασκάλων του ∆ΠΜΣ. Από τη στιγµή που ήρθε ο ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος 
στο µεταπτυχιακό.  Αλήθεια λέω. Με τον τρόπο µε τον οποίο µίλησε η Ελίζα 
Παναγιωτάτου χθες. Σου χρωστάω Ελίζα την παράκληση να καθίσουµε δύο ώρες να 
συζητήσουµε επί του περιεχοµένου της "βιώσιµης" και της αξιοβίωτης ανάπτυξης. 
Γιατί οι βαθιές δοµικές διαφορές αφορούν πάντα στο περιεχόµενο και όχι σε όρους 
του συρµού. Θα το θέσεις οπωσδήποτε µόλις έρθει η σειρά σου. ∆ύο λέξεις ο κ. 
Ζούβιας. 
Η. Ζούβιας: Εγώ δεν είµαι καθηγητής. ∆ιέγνωσα την αγωνία στις οµιλίες όλων των 
καθηγητών κι αυτό είναι ένα πάρα πολύ παρήγορο σηµείο. Μια παράκληση ενός 
ανθρώπου ο οποίος είναι εκτός Πανεπιστηµίων υπό την έννοια την δική σας, βρείτε 
τα µεταξύ σας. Αφήστε κοµµατικές ταυτότητες στην µπάντα, βρείτε ένα modus 
vivendi  και ξαναµπείτε µπροστά στην νεολαία. Γιατί εγώ αυτή την στιγµή πολύ 
φοβάµαι ότι η νεολαία είναι πολύ πιο µπροστά από εσάς. Προσωπική µου άποψη, 
µπορεί να είναι  και λανθασµένη. ∆εν ήθελα να µιλήσω γι’ αυτό, ήθελα να µιλήσω 
για το spa που είπατε. Αυτό δεν νοµίζω να το ακούσατε από Μετσοβίτες ή από 
Μετσοβίτικα χείλη. Εάν το Μέτσοβο τριάντα χρόνια από το 1977 αγωνιά και 
προσπαθεί να έρθει το Πολυτεχνείο στο Μέτσοβο, προς Θεού. Προσπαθεί και 
αγωνίζεται να έρθει το Πολυτεχνείο στο Μέτσοβο για να γίνει κυψέλη γνώσης ξανά, 
µια µεγάλη κυψέλη γνώσης, για το Μέτσοβο και για την κοινωνία του Μετσόβου κι 
όχι µόνο. Και των Ιωαννίνων και όλης της Ηπείρου. Αν αγωνίζεται το Μέτσοβο να 
ξανάρθει το επίπεδο της αγωγής παιδιών από το Μέτσοβο στο Πανεπιστήµιο στην 
εποχή του Σιοµόπουλου του µακαρίτη και στην εποχή του Βαλέκα αγωνίζεται για 
παιδεία δεν αγωνίζεται για spa. Ούτε θέλει spa το Μέτσοβο. Το Μέτσοβο θέλει άλλη 
µορφή τουρισµού, ήπιες µορφές τουρισµού. Να έρχεται ο κόσµος εδώ να είναι 
ευχαριστηµένος, να προτιµά γιατί όχι τα Μετσοβίτικα προϊόντα. Και θα ΄θελα κάποια 
στιγµή να απασχοληθείτε µε αυτό και θα παρακαλούσα ιδιαίτερα εσάς του 
Πολυτεχνείου να το δείτε, θα πρέπει να γίνει µια σοβαρή µελέτη η οποία δυστυχώς 
δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την περιοχή του 
Μετσόβου από την λειτουργία της Εγνατίας; Εγώ φοβάµαι ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις θα είναι πολύ περισσότερες από τις θετικές. Εκεί θα παρακαλούσα εγώ 
για την βοήθεια σας. Άρα λοιπόν µακριά απ΄ το Μέτσοβο αν θέλει κανένας να 
επενδύσει τα χρήµατα του και να κάνει spa. Μακάρι να πάει µπροστά ο άνθρωπος, 
αλλά εµείς δεν το επιδιώκουµε. Εµείς επιδιώκουµε το Μέτσοβο να ξαναγίνει το 
Μέτσοβο των διδασκάλων, του Τζαρτζούλη και των λοιπών διδασκάλων οι οποίοι 
επάνδρωσαν όλες τις Σχολές του Γένους. Αυτό να ξαναγίνει το Μέτσοβο. Και εδώ 
ζητάµε την βοήθεια σας. Ευχαριστώ! Όσον αφορά τα άλλα εγώ πιστεύω µε γόνιµο 
διάλογο θα τα βρείτε. 
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Κ. Τζαφέας: Στο τέλος θα ακούσετε πολύ Μέτσοβο και θα παρεξηγηθούµε. Για την 
παιδεία δεν θα σας πούµε εµείς, δεν είµαστε ειδικοί. Συµφωνώ µε τον κ. Καθηγητή 
για το επίπεδο των παιδιών,  των σπουδαστών, εγώ έχω παρακολουθήσει πολλές 
εργασίες. Εγώ παρόλο που δεν είµαι ειδικός καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ καλές 
οι εργασίες. Εχω παρακολουθήσει πολλές φορές τις εργασίες των µεταπτυχιακών 
φοιτητών του ∆ΠΜΣ του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη". Τώρα για το 
Μέτσοβο, επειδή είπαµε λίγο για τον τουρισµό και αναφέρθηκαν ορισµένα 
χαρακτηριστικά για την ξυλεία ή τα κεραµίδια ή τις στέγες. ∆εν µπορεί να αλλάξει, 
αν δεν πάµε σε ποιοτικό τουρισµό. ∆ηλαδή συγκριτικό πλεονέκτηµα του Μετσόβου 
από εδώ και πέρα όπως ανέφερε και ο κ. Ζούβιας πριν µε την Εγνατία, θα ’ναι η 
ποιότητα στις υπηρεσίες που θα προσφέρουµε. ∆εν µπορεί να αλλάξουµε τις στέγες, 
δεν µπορεί να αφαιρέσουµε ξύλα και να περιµένουµε περισσότερο τουρισµό. 
Συγκριτικό πλεονέκτηµα του Μετσόβου λοιπόν θα είναι ο ποιοτικότερος τουρισµός. 
Μόνο έτσι ή µε αυτές τις κινήσεις που κάνουµε να µην υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα 
στο κέντρο, να υπάρξει ποιότητα ζωής των επισκεπτών µόνο έτσι νοµίζω θα 
µπορέσουµε να απαντήσουµε σε αυτό που είπαµε πριν. Σε αυτό θέλουµε την βοήθεια 
σας πραγµατικά. Και κλείνοντας µε χαρά είδαµε να λειτουργεί αυτό το κτίριο στο 
Πρώτο Συνέδριο που έγινε εδώ και θέλουµε να το δούµε στη συνέχεια ακόµα 
περισσότερα Συνέδρια κι εµείς θα είµαστε κοντά ως δήµος και ως κοινωνία του 
Μετσόβου, που το έχει αγκαλιάσει και το περιµένει. 
∆. Ρόκος: Είναι η κ. Ρούνη, δεν ξεχνώ Ελίζα. Κυρία Ρούνη επιτρέπεται να κάνω µια 
παρέκκλιση;  
Ε. Παναγωτάτου: Σύµφωνα µε το οµαδικό κλίµα που έχουµε κατακτήσει αυτές τις 
µέρες θα ήθελα ευθέως να σας ρωτήσω κ. Καλιαµπάκο αν φωτογραφίζατε εµένα στις 
απαντήσεις που δώσατε; Με ενδιαφέρει αυτό δεν είναι προσωπικό θέµα. Είναι θέµα 
ιδεολογικού περιεχοµένου. Φωτογραφίζατε εµένα;   
∆. Καλιαµπάκος: Συµφωνώ απόλυτα µε όσα είπατε. Αν φωτογράφιζα κάποιον, πιο 
πολύ φωτογράφιζα εµένα. Επειδή ακριβώς συµφωνώ µε τον τρόπο που σκέφτεστε και 
µε τον διαλεκτικό υλισµό ως στοιχείο µεθοδολογικής ανάλυσης της 
πραγµατικότητας. Με το ίδιο µεθοδολογικό κριτήριο θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, 
σχετικά µε µια παρατήρηση του κ. Λιοντάκη. Μια κατεύθυνση αξιοβίωτης ανάπτυξης 
δεν θα µπορεί να αγνοήσει για ένα µεγάλο διάστηµα το θέµα το κοινωνικό, της 
συγκρότησης της κοινωνίας σε άλλη βάση. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν οδηγεί σε µια 
γραµµή «πάλης για το σοσιαλισµό που θεραπεύει τα πάντα». Απεναντίας, µια σειρά 
συνθήµατα-στόχοι, οι οποίοι  διεµβολίζουν την υφιστάµενη κατάσταση, ακόµη κι αν 
δεν απαντούν συνολικά σε αυτή, είναι πολύ χρήσιµα. Είναι στο πεδίο της συζήτησης, 
οδηγούν έξω τα όρια του συστήµατος και προσφέρουν πολλά.  
Ε. Παναγωγάτου: Συµφωνώ µαζί σας. Τότε όµως, µιας και έχουµε τους σπουδαστές, 
έχουµε τεράστια ευθύνη να τους καλέσουµε πίσω στα αµφιθέατρα. Νοµίζω ένας από 
τους λόγους που δεν έρχονται στο αµφιθέατρο είναι ότι αµφισβητούν την ευθύτητα 
και ειλικρίνεια µας. Όχι τη δική σας, την δική µας, ολονών. Γιατί εξωραΐζουµε τη 
διαδροµή του καπιταλιστικού συστήµατος µε αυτό που είπατε προηγουµένως. Ότι 
µπορεί να µην βρούµε συµµετρία. Γιατί δεν λέµε την αλήθεια στα παιδιά; Ότι σ’ αυτό 
το σύστηµα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες; Υπάρχουν πολλοί δρόµοι. Της απάθειας, 
της µάχης, αλλά και του αµφιβόλου αποτελέσµατος. Γιατί ακριβώς εκεί είναι που έχω 
την αντίθεση µου µε τα κόµµατα µέσα στα Πανεπιστήµια. Ακριβώς εκεί υπάρχει το 
κλειδί το θεωρητικό και ιδεολογικό που διαφωνώ µε τα κόµµατα. Γιατί ενώ 
προχωράνε σε µια ανάλυση στο δια ταύτα η αλήθεια είναι διαφορετική. Στο δια 
ταύτα διαφωνώ. Λοιπόν σ’ αυτά που είπατε πριν όµως το δια ταύτα δεν ήταν κατά 
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την γνώµη µου, θα µου επιτρέψετε να σας πω, συνεπές µε την ανάλυση που κάνατε 
τώρα. Το λέω πολύ καλόπιστα. Και θεωρώ πάρα πολύ γόνιµη αυτή τη συζήτηση. 
Π.Ρούνη: Ζήτησα κι εγώ το λόγο γιατί είδα ότι απασχόλησε πολύ την οµήγυρη εδώ 
το θέµα των άδειων αµφιθεάτρων κι εκτός απ’ όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν 
και είναι πολύ σηµαντικοί θα ήθελα να πω κι ένα παράγοντα ακόµα που νοµίζω ότι 
παίζει ρόλο. Νοµίζω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποστεωθεί απ’ το να 
αναφέρεται ή να συζητά και να γίνεται διάλογος µεταξύ δασκάλων και φοιτητών για 
όλες τις επιπτώσεις που έχει η τεχνολογία. Πολιτικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές. 
Παραδείγµατος χάριν εγώ θα πω κάποιες εµπειρίες που έχω από την Σχολή των 
Μηχανολόγων που έχω σπουδάσει. Τι έχει παραπάνω να πάρει ο φοιτητής την ώρα 
της διδασκαλίας όσον αφορά π.χ. το µάθηµα του κλιµατισµού, αν εκείνη την ώρα ο 
ίδιος ο καθηγητής δεν δώσει κάποιες κατευθύνσεις ή ανοίξει κάποια συζήτηση ότι 
ωραία τα κλιµατιστικά, καλά τα κλιµατιστικά αλλά έχουν και κάποιες επιδράσεις 
βλαβερές για το περιβάλλον. ΄Η όταν π.χ. γίνεται το µάθηµα των τηλεπικοινωνιών. 
Να αναφερθούν και να γίνει κάποια συζήτηση εκεί που υπάρχει διαπάλη και 
αντιπαράθεση των ιδεών, γατί η κινητή τηλεφωνία µπορεί να έχει κάποιες αρνητικές 
επιδράσεις, βλαβερές για τον άνθρωπο. ∆ηλαδή δεν µπορεί να γίνεται διάλογος και 
επικοινωνία φοιτητών και δασκάλων γι’ αυτά τα οποία ήδη είναι παγιωµένες 
επιστήµες. Θα γίνει σ’ αυτά τα θέµατα τα οποία υπάρχουν αµφισβητήσεις και νοµίζω 
ότι έτσι θα περάσει κι η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και άλλα κοινωνικά 
ζητήµατα σε όλους τους φοιτητές την ώρα που είναι ευαίσθητοι  ακόµα στην µάθηση. 
Όταν τελειώνουν, µόνο όσοι έχουν ήδη µια συγκεκριµένη κατεύθυνση θα φτάσουν 
προς τα εκεί. Ευχαριστώ! 
Η. Ζούβιας: Ήθελα να βάλω ένα µικρό σηµείο που το θεωρώ πολύ σηµαντικό σε 
σχέση µε τα άδεια αµφιθέατρα. Το πρόβληµα ξεκινάει από το παιδί πριν καν πάει στο 
σχολείο, στο δηµοτικό. Είχα κάνει µια µεγάλη µελέτη σε σχέση µε τη ζωγραφική, που 
ζωγραφίζει. Το παιδί όταν είναι µικρό δεν ζωγραφίζει, γράφει. Γράφει ένα δικό του 
κόσµο και µόλις µπει στο δηµοτικό του καταστρέφουµε αυτή  τη µαγεία που έχει όλη 
αυτή η διαδικασία. Από κει ξεκινάει το πρόβληµα. ∆ηλαδή το παιδί από το 
νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο έχει καταστραφεί. Άρα µια πρόταση είναι να µη 
µιλάµε µόνο για Πανεπιστήµιο αλλά θα πρέπει να συνδεθεί αυτή η ιστορία και να 
προσθέσω ένα ακόµη και τελειώνω που είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Τα παιδιά ζούνε 
µία άλλη εποχή. Όσοι έχετε παιδιά θα ξέρετε ότι ξέρουν καλύτερα το κινητό σας απ’ 
ότι το χρησιµοποιείτε εσείς. Τα παιδιά που µπαίνουν στα ΑΕΙ είναι οθονόπαιδα. 
Γνωρίζουν καλά και κάποια στιγµή θα ζητήσουν αυτά το λόγο από µας. ∆ιότι έχουν 
τις πληροφορίες. ∆υστυχώς δεν έχουν την παιδεία µε την έννοια που την βάζει ο κ. 
Ρόκος, αλλά κάποια στιγµή θα τα βρούµε µπροστά µας. Είναι πολύ πιο ώριµα σε 
κάποια σηµεία και θα διεκδικήσουν κάποια πράγµατα πιο σύντοµα από µας. ∆ηλαδή 
ίσως εµείς δεν θα µπορέσουµε να τα λύσουµε και τα παιδιά θα τα βρούµε µπροστά 
µας.  
Ν. Ασπράγκαθος: Μια πρόταση θέλω να κάνω. Νοµίζω ότι θα βοηθηθεί πάρα πολύ 
το Πανεπιστήµιο και η κοινωνία αν ανοιχτούµε στην κοινωνία όχι προσφέροντας 
µαθήµατα δεξιοτήτων όπως είναι συνήθως τα προγράµµατα που παίρνουµε. ή 
µεταπτυχιακά, ή οτιδήποτε, ή δια βίου µάθηση, αλλά άλλες σπουδές. Όχι σπουδές, 
µάλλον λάθος είναι η έκφραση. Μόρφωση της κοινωνίας. ∆ηλαδή να κάνουµε αυτά 
που είπε ο συνάδελφος προηγουµένως µέσα και από εφηµερίδες. Μπορούµε να 
κάνουµε προγράµµατα γενικής παιδείας πάνω στις επιστήµες για όποιον θέλει. Όχι 
για να πάρει πτυχίο να πάει να δουλέψει. Αλλά γιατί θέλει να µάθει κάποια πράγµατα 
στη φυσική. Εγώ νοµίζω ότι ελεύθερες σπουδές, όπως θέλουµε ας τις πούµε, 
απαντάω και σ’ αυτό που είπε ο κ. Ζούβιας και νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να το 
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δοκιµάσετε ως ΜΕ.Κ.∆.Ε. εδώ. Για να φτιαχτεί µια άλλη, αν θέλετε, αντίληψη. Και 
όχι να βλέπουν οι Μετσοβίτες πόσοι καθηγητές θα ΄ρθουνε,  πόσα δωµάτια, πόσοι 
φοιτητές. Αν αυτό µπορεί να γίνει, να γίνει εδώ πειραµατικά. Να το κάνουµε όλοι µας 
και χωρίς χρήµατα. Χωρίς δίδακτρα και χωρίς να παίρνουµε κι εµείς επιπλέον 
αµοιβή. Ευχαριστώ! 
Ε.Σιάνου: Λέω πολύς ο λόγος για τα άδεια αµφιθέατρα και πως θα πρέπει να τα 
γεµίσουµε  -όχι ότι διαφωνώ ως προς αυτό- ένιωσα λίγο σαν να είµαι από άλλο 
πλανήτη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, η εµπειρία η δική µου τουλάχιστον λέει είναι πάρα 
πολύ εύκολο να τα γεµίσουµε τα αµφιθέατρα. Τα γεµίζουν οι συνάδελφοι των οποίων 
η κατανοµή των αξιολογήσεων των βαθµών είναι στραµµένοι όλοι προς τα δεξιά. 
Έτσι απ’ το εννιά προς το δέκα µόνο. Σε αυτούς τα αµφιθέατρα είναι γεµάτα. 
Τουλάχιστον η εµπειρία η δική µου αυτό λέει. Αυτό όµως το ακροατήριο των 
φοιτητών δεν  ξέρω αν ενδιαφέρεται για µάθηση έτσι όπως την προτείνει ο κ. 
Ασπράγκαθος µε τον οποίο συµφωνώ απολύτως. Έχουµε καταλάβει πως σέρνονται οι 
φοιτητές να µπουν στα Πανεπιστήµια;  Νοµίζω ότι πρέπει να το δούµε αυτό κάποια 
στιγµή.  
Φ. Πάκος: Εµένα η βαθµολογία, η µέση βαθµολογία είναι κάτω από το έξι. Έχω 
γεµάτο αµφιθέατρο. Ξέρετε γιατί; Γιατί παίρνουν παρουσίες.  
Α. Κωσταρόπουλος: Μου επιτρέπεται ένα λεπτό; Ήθελα απλώς να συγχαρώ το 
ΜΕΚ∆Ε, εσάς και τους συνεργάτες σας για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου. 
Πιστεύω ότι συµµερίζονται όλοι την άποψη αυτή.  
Γ.Πετράκη: Εγώ δεν θα έπαιρνα τον λόγο, παρόλο που βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα 
αυτή τη συζήτηση αν δεν άκουγα απ’ τον κ. Ασπράγκαθο -και αν παραµορφώνω αυτό 
που είπε και να µε διορθώσει παρακαλώ- ότι θα πρέπει να σταµατήσουµε να 
διδάσκουµε στο Πανεπιστήµιο δεξιότητες και κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει ο κ. 
Ασπράγκαθος, θα µου επιτρέψει και θα µου επιτρέψετε κι εσείς να εκφράσω 
αυθόρµητα -και νοµίζω ότι αυτό αποδίδει λίγο κι ένα ευρύτερο κλίµα που υπάρχει 
εδώ- ότι είµαστε λίγο στον κόσµο µας. Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η συζήτηση 
αποδίδει ένα στίγµα λίγο έξω από αυτό που βιώνει η κοινωνία σήµερα ως πρόβληµα. 
Εγώ θα σας έλεγα κ. Ασπράγκαθε ότι αυτή τη στιγµή το Πανεπιστήµιο έχει ένα 
πρόβληµα σε σχέση µε τη συνολική κοινωνική αναπαραγωγή. Και αυτό που λέτε, ενώ 
παραπέµπει σε µια ουµανιστική παράδοση, µένει να επαναπροσδιοριστεί σήµερα 
κάτω από τα νέα αιτούµενα. Επίσης  επιτρέψτε µου να πω ότι σε πάρα πολλές από τις 
τοποθετήσεις υπάρχει ένας αναγωγισµός, θεωρητικός, ο οποίος γίνεται και πολιτικός 
αναγωγισµός και  ο οποίος µας στερεί την δυνατότητα να ζήσουµε εδώ και τώρα, να 
απαντήσουµε εδώ και τώρα και να κάνουµε προτάσεις εδώ και τώρα. Και νοµίζω ότι 
αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβληµα που έχει και µια ταυτότητα 
Ευχαριστώ!   
Α. Σιόλας: Κοιτάξτε παίρνω αφορµή από την τελευταία παρέµβαση. Έχω την 
αίσθηση ότι δεν έχουµε καµία επικοινωνία εδώ µέσα. Αναπαραγόµαστε διάφοροι 
Πανεπιστηµιακοί, άλλοι µε καλές προθέσεις, άλλοι µε λιγότερο καλές κλπ. Ξέρετε 
δεν συζητά αυτά τα πράγµατα η κοινωνία η ελληνική. ∆εν τα συζητάει καθόλου. Εγώ 
δεν άκουσα τίποτα εδώ µέσα για τον εξωφρενικό θεσµό των Πανελλαδικών 
εξετάσεων που καταστρέφει τα παιδιά. ∆εν υπάρχει σε καµία άλλη χώρα. Ξέρετε τι 
σκέφτονται οι γονείς οι έλληνες, όταν τα παιδιά τους γίνουν 14, 15 χρονών; Πως θα 
πετύχουν τις Πανελλαδικές. Αν έχουν 5 δεκάρες τα στέλνουν στην Αγγλία που είναι 
ισοτιµηµένα και αξιολογηµένα τα πιο πολλά Πανεπιστήµια και περνάνε και άλλα 4 
ευχάριστα χρόνια ή στην Ιταλία σε ισοτιµηµένα αξιολογηµένα Πανεπιστήµια κλπ. 
Εµείς δεν λέµε κιχ για όλα αυτά, τα θεωρούµε όλα καταπληκτικά και 
αναπαραγόµαστε τώρα εδώ µέσα για να γεµίσουµε τα αµφιθέατρα κλπ. Φεύγω µε 
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περισσότερη θολούρα από αυτή που είχα όταν ήρθα  Εγώ έθεσα ένα ερώτηµα χθες. 
Έχουµε οραµατιστεί κάποια κοινωνία και θέλουµε να ταιριάξουµε σε αυτήν την 
κοινωνία  το Πανεπιστήµιο; ∆εν πήρα καµία απάντηση. Το έθεσα στον κ. 
Καλιαµπάκο που νοµίζω έκανε µία πολύ ολοκληρωµένη εισήγηση και θα τελειώσω 
µε ένα χιουµοριστικό. Ξέρετε ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχουν ισότιµα µε τα δικά µας 
Ιδιωτικά "Πανεπιστήµια"; Αυτόν τον µήνα θα γίνουν ισότιµα µε την οδηγία που θα 
εφαρµοστεί, τον Οκτώβριο και είναι διάχυτα στον ελλαδικό χώρο. Τα παιδιά δεν 
πηγαίνουνε και το απαντάω και στον φίλο µου τον κ. Ζεντέλη δεν πηγαίνουν ούτε σε 
αµφιθέατρα ούτε σε τίποτα. Πηγαίνουν µία φορά το Σάββατο. Παίρνουν το 
διπλωµατάκι τους πάρα πολύ ωραία, κάνει 13.000 ευρώ το πρώτο δίπλωµα, άλλες 
12.000 ευρώ το δεύτερο δίπλωµα. Σ’ αυτά στρέφεται η ελληνική κοινωνία, εµείς τα 
θεωρούµε αυτά ισότιµα γιατί έχουν την πατέντα από την Αγγλία από την Ιταλία, από 
την Γαλλία. Και η Σορβόννη ακόµα ψεύτικα πιστοποιητικά δίνει, για στην 
στρατολογία. Επειδή η στρατολογία έχει βάλει ένα κολπάκι ακόµη και η Σορβόννη το 
Paris 4, το Paris 5, το Paris 6,  δίνουν χαρτί ότι τα µαθήµατα στα συµβεβληµένα µ’ 
αυτά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών της Ελλάδας γίνονται έξω για να µπορέσουν τα 
παιδιά που είναι εδώ να πάρουν αναβολή απ’ το στρατό. Τα ξέρετε αυτά; Κλείνουµε 
τα µάτια µας.    
∆. Ρόκος: Φίλτατε Άγγελε όχι µόνο τα ξέρουµε, αλλά τα συζητήσαµε πάρα πολύ εδώ 
µέσα απόντος σου. Είναι πάρα πολύ θετικά αυτά που λες αλλά δεν ήσουν εδώ όταν τα 
συζητήσαµε. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να µας εγκαλείς. Λοιπόν ξεκινάω από κάτι 
πρακτικό. ∆ίνεται σε όλους µας η δυνατότητα να επανεξετάσουµε τις εργασίες που 
υποβάλαµε κι αν θέλουµε να τις πλουτίσουµε, να τις τροποποιήσουµε κλπ. Θα πάρετε 
ένα e-mail σε δύο µήνες προθεσµία. Μέχρι να βγούµε στην γύρα για να ζητήσουµε 
λεφτά για να βγάλουµε τα πρακτικά. Υπήρξε µία πρόταση την οποία θα φροντίσουµε 
να την ικανοποιήσουµε. Μόλις θα είµαστε έτοιµοι θα τα κρεµάσουµε στο διαδίκτυο. 
Θα το κάνουµε πιο γρήγορα αυτό. ∆εύτερο. Παράκληση θερµή.  Το ΜΕΚ∆Ε έχει 
κάνει 4 Συνέδρια και αυτό είναι το 5ο. Έχει βγάλει πρακτικά 1000 τόσων σελίδων 
κλπ. σε ένα ή σε δύο τόµους. Μπορούµε να σας τα στείλουµε επειδή δεν τα 
εµπορευόµαστε µε την εξής ωραία από τα αρχαία χρόνια πράξη ανταλλαγής. Μας 
στέλνετε τα συγγράµµατα σας, µας στέλνετε άλλα βιβλία, µας στέλνετε πορίσµατα 
ερευνητικών σας έργων και εµείς σας στέλνουµε τα πρακτικά. Στείλτε πολλά και θα 
πάρετε ένα. ∆εύτερο. Ακριβώς επειδή είµαστε ένα ζωντανό Συνέδριο και δεν ξέρω 
γιατί θύµωσε ο φίλος µου ο Άγγελος, εγώ είµαι καταγοητευµένος από το γεγονός ότι 
η Ελίζα θα µου δώσει 2 ώρες από τον πολύτιµο χρόνο της για να συζητήσουµε επί 
του περιεχοµένου και όχι επί των όρων, παρόλο που ο πλουραλισµός στο 
Μεταπτυχιακό µας Πρόγραµµα  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" επιτρέπει ακόµα και τη 
σφαγή. Επιτρέπει, µε τον ασύδοτο πλουραλισµό του, ακόµα και τον Κ.Χατζηµπίρο 
και την υπεράσπιση από µέρους του των αρχών της βιώσιµης δήθεν ανάπτυξης. 
Λοιπόν η παράκληση η θερµή είναι η εξής. Περιµένουµε προτάσεις από όλους, από 
τον καθένα ξεχωριστά. Να αξιοποιήσουµε αυτόν τον χώρο µε ελεύθερα µαθήµατα 
που είπες. Με σεµινάρια, µε συνεχιζόµενη εκπαίδευση σε λίγο καιρό θα είµαστε 
έτοιµοι απολύτως για να λειτουργήσει και η δεύτερη κατεύθυνση του Μεταπτυχιακού 
µας Προγράµµατος εδώ. Πρόγραµµα. Τρίτο. Θέλω να παρακαλέσω να προτείνετε, αν 
θέλετε, όσοι θέλετε, θέµατα για το επόµενο Συνέδριο. Ο Άγγελος γι’ αυτό ακριβώς 
πρέπει να µη θυµώνει, είπε κάτι πολύ σηµαντικό για το οποίο κάποιες νύξεις έκανα κι 
εγώ. Ότι ίσως πρέπει να αντιµετωπίσουµε µέσα από µελέτη τα πολύ µεγάλα 
προβλήµατα της σηµερινής ελληνικής κοινωνίας κι ένα από αυτά είναι αυτό που 
έθεσε. Η δραµατοποίηση ας πούµε των εισαγωγικών εξετάσεων. Ότι ολόκληρες 
οικογένειες. ζουν και πεθαίνουν για να σπουδάσει το παιδί τους στο Πάντειο 
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Πανεπιστήµιο, καθόλου δεν το απαξιώνω, ενώ είναι εξαιρετικός ξυλογλύπτης. Όταν 
υπάρχει ας πούµε Σχολή από ευεργέτη, δεν ξέρω αν είναι Ηπειρώτης, ο κ. Ζούβιας 
µπορεί να το ξέρει, στην Καλαµπάκα Σχολή ξυλογλυπτών µε 12 υποτροφίες το χρόνο 
και 1 υποψήφιο. ∆ηλαδή όταν µιλάµε και θέλουµε να σεβαστούµε την παράδοση και 
τον πολιτισµό κλπ. θα πρέπει πρώτα πρώτα να ισοτιµήσουµε τη δουλειά του µυαλού 
και του χεριού. Και αυτό το πράγµα δεν το κάνουµε, γιατί πολλές φορές χανόµαστε 
σε αερολογίες. Και επίσης να γράψουµε σε εφηµερίδες, σε περιοδικά. Τώρα βέβαια 
εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα. ∆εν πρέπει να γίνουµε µαϊντανοί των 
παραθύρων, ούτε να παίξουµε τα παιχνίδια των συγκροτηµάτων. Μπορούµε να το 
κάνουµε αυτό στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο µπορούµε να το κάνουµε. Έχει κι αυτή 
την θετική όψη η τεχνολογία. Λοιπόν πρόταση. Το επόµενο Συνέδριο µας θα γίνει, 
εµού συνταξιούχου, από τους νέους συναδέλφους, ο Τάκης θα τραβήξει πάλι τα ζόρια 
µε την Έφη, την Τασία την Μίλλυ, τον Τάσο, τον Πωλ, τον σούπερ Πωλ και θα 
ετοιµάσουµε το επόµενο το 6ο Συνέδριό µας. Και προτείνω να προτείνετε θέµατα. Με 
µια όµως επαρκή τεκµηρίωση. Όχι έναν τίτλο. Με µια σοβαρή τεκµηρίωση. Και την 
τεκµηρίωση αυτή, προτείνω, διότι είναι πολύ ωραία τα λόγια και πολύ δύσκολο 
πράγµα η πράξη. Γιατί το προτείνετε αυτό; Σε ποιους προτείνετε να αποτείνεται. Θα 
πρέπει να δικαιολογήσετε ποιόν στόχο να έχει και που φαντάζεστε ότι θα 
µπορούσαµε δυνάµει να καταλήξουµε. Και αν τυχόν µπορούµε να καταλήξουµε κι 
εµείς σε ένα "προϊόν" όχι εµπορεύσιµο, όχι αγοράσιµο κι όχι κάλπικο, σε ένα προϊόν 
πολιτισµού και µόρφωσης, να το δώσουµε δωρεάν χωρίς πατέντα. Θέλω πολύ να µε 
καπελώσει η Ελίζα.  Θα µου δώσεις 2 ώρες για να µιλήσουµε επί του περιεχοµένου; 
Καλή Αντάµωση σε 3 χρόνια! Και ευχαριστούµε όλους από καρδιάς. Χωρίς εσάς δεν 
θα γινόταν ένα τόσο καλό όπως είπατε Συνέδριο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


