
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΥΡΩΤΑΣ:			
Πρώτα	απ'	όλα	θα	ήθελα	να	πω	καλημέρα	σε	όλους	και	να	ευχηθώ	και	εγώ	με	
την	σειρά	μου,	καλή	χρονιά	στις	εργασίες	της	Επιτροπής	μας,	στο	πλούσιο	και	
φορτωμένο	έργο	που	έχει	και	να	ευχαριστήσω	επί	την	ευκαιρία	και	τον	Πρόεδρο	
της	Επιτροπής,	γιατί	έχει	ξεκινήσει	τη	διαδικασία	του	προγραμματισμού	και	μας	
έχει	κάνει	και	εμάς	με	αυτό,	κοινωνούς	σε	όλη	αυτή	την	διαδικασία,	αλλά	και	τον	
προβληματισμό	που	υπάρχει.	Σίγουρα,	ο	διάλογος	για	την	παιδεία,	είναι	κάτι	στο	
οποίο	από	την	αρχή	συναινέσαμε	και	με	χαρά	συμμετέχουμε.	
Ένας	 από	 τους	 τρεις	 πυλώνες,	 είναι	 ο	 πυλώνας	 της	 Επιτροπής	 Μορφωτικών	
Υποθέσεων,	που	ξεκινάει,	ουσιαστικά.		
Ένας	 δεύτερος	 πυλώνας,	 είναι	 το	 Ε.ΣΥ.Π.,	 και	 σήμερα	 εξετάζουμε	 την	
υποψηφιότητα	του	Προέδρου	του	Ε.ΣΥ.Π..	
Ο	τρίτος	πυλώνας,	είναι	η	Επιτροπή	Σοφών,	η	οποία	παρά	τις	προσπάθειες	που	
έχει	κάνει,	έχει	σκοντάψει	θα	έλεγα	στις	δυναμικές	παρεμβάσεις	και	αυτό	είναι	
κάτι	στο	οποίο	εμείς	οι	πανεπιστημιακοί	έχουμε	συνηθίσει	όλα	αυτά	τα	χρόνια,	
δηλαδή,	 αυτή	 την	 παρεμπόδιση	 του	 διαλόγου	 που	 τώρα	 βλέπουμε	 να	 το	
γεύονται	και	οι	εκπρόσωποι	της	Επιτροπής	Σοφών.	Αυτό,	θα	πρέπει	να	ληφθεί	
σοβαρά	 υπ'	 όψιν	 σε	 όλους	 τους	 νομοθετικούς	 σχεδιασμούς	 που	 έχουμε	 να	
κάνουμε	 από	 δω	 και	 πέρα,	 δηλαδή,	 για	 το	 πώς	 μπορούμε	 να	 τον	 κάνουμε	
λειτουργικό,	 αλλά	 και	 πώς	 μπορούμε	 να	 προάγουμε	 τον	 διάλογο,	 χωρίς	 να	
αφήνουμε	περιθώρια	να	παρεμποδίζεται.	
Ουσιαστικά,	η	υποψηφιότητα	του	κ.	Θεοτοκά,	είχε	προαναγγελθεί	πριν	από	δύο	
μήνες	 από	 τον	 κ.	 Φίλη,	 λέγοντας,	 ότι	 το	 Εθνικό	 Συμβούλιο	 Παιδείας,	 θα	 ανά-
συσταθεί,	 με	 Πρόεδρο	 τον	 καθηγητή	 κ.	 Θεοτοκά	 και	 με	 την	 συμμετοχή	 των	
κοινωνικών	φορέων	και	εταίρων.	
	
Εγώ	δε	τον	ήξερα	τον	κ.	Θεοτοκά,	σήμερα	τον	γνώρισα	και,	πράγματι,	άκουσα	
και	 αυτά	 για	 το	 μεταπτυχιακό	 τμήμα	 στο	 οποίο	 έχει	 συμβάλει	 πολύ,	 στο	
συγκεκριμένο	στην	Πάντειο.	Έκανα	και	μια	μικρή	έρευνα	για	τον	συγκεκριμένο	
άνθρωπο	που	είναι	υποψήφιος	εδώ,	τον	συγκεκριμένο	Καθηγητή.		
Αυτό	που	θα	ήθελα	είναι	να	του	κάνω	κάποιες	ερωτήσεις	και	αν	γίνεται	να	τις	
απαντήσει.	 Ενώ	 στην	 επιστολή,	 ήταν	 Πρόεδρος	 του	 Τμήματος	 Πολιτικής	
Επιστήμης	και	 Ιστορίας	Παντείου	Πανεπιστημίου,	το	2011	παραιτήθηκε,	όμως,	
καταγγέλλοντας	 ουσιαστικά	 το	 νόμο	 Διαμαντοπούλου,	 λέγοντας	 ότι:	 καταλύει	
φοβάμαι	 τη	 συνταγματική	 νομιμότητα,	 καταλύει	 τα	 συλλογικά	 όργανα,	 τον	
ακαδημαϊκό	χαρακτήρα	των	Τ.Ε.Ι.	και	καταστρέφει	τον	ίδιο	τον	πανεπιστημιακό	
θεσμό.	Παρόλα	αυτά,	όμως,	μετά	από	ένα	χρόνο,	στα	Συμβούλια	Ιδρύματος	που	
ήταν,	 ουσιαστικά,	 δημιούργημα	 του	 νόμου	 Διαμαντοπούλου,	 συμμετείχε	 στο	
Συμβούλιο	 Ιδρύματος	 του	Παντείου	Πανεπιστημίου	ως	Αντιπρόεδρος.	Λέχθηκε	
προηγουμένως	 αυτό	 και	 θα	 ήθελα	 κάποια	 επιχειρηματολογία	 για	 το	
συγκεκριμένο,	πως	συμμετείχε.	
Γενικά,	 έχω	 την	 αίσθηση	 ότι	 στο	 πρόσωπο	 του,	 καθ'	 όλα	 συμπαθέστατου	 θα	
έλεγα,	κ.	Θεοτοκά	που	γνώρισα	σήμερα,	πρόκειται	για	μια	επιλογή	ενός	φιλικά	
διακείμενου	 προσώπου	 προς	 την	 κυβέρνηση	 για	 το	 ρόλο	 του	 Προέδρου	 του	
Ε.ΣΥ.Π.	 Και	 αυτό	 το	 κρίνω	 από	 ένα	 άρθρο	 που	 είχε	 γράψει	 στην	 ΑΥΓΗ	 στις	
8/2/2015,	λέγοντας	ότι:	Μετά	τις	πρόσφατες	εκλογές	η	χώρα	μας	απέκτησε	την	
καλύτερη,	την	ευρωπαϊκότερη	και	την	πιο	αδιάφθορη	κυβέρνηση	που	είχε	ποτέ.	
Και	αναφέρει	και	κάποια	άλλα	πράγματα	παρακάτω.	



Δεν	 μπορώ	 να	 πω,	 είναι	 επαρκείς	 οι	 ακαδημαϊκές	 επιδόσεις,	 αλλά	 νομίζω	 ότι	
ουσιαστικά	 κυριάρχησε	 το	 κριτήριο	 του	 φιλικά	 διακείμενου	 προς	 την	
κυβέρνηση.	
Έχουμε	 διάφορα	πράγματα	μπροστά	μας.	Αναφέρθηκε	 ο	 κ.	Κωνσταντόπουλος	
στην	 επικαιροποίηση	 της	 Έκθεσης	 του	 ΟΟΣΑ	 του	 2011,	 που	 θέτει	 κάποια	
πράγματα,	 κάνει	 κάποιες	 προτάσεις,	 τις	 οποίες	 θα	 πρέπει	 να	
επικαιροποιήσουμε.	 Εκεί	 μίλαγε	 και	 για	 τα	 Συμβούλια	 Ιδρυμάτων,	 ειρήσθω	 εν	
παρόδω,	δράττομαι	της	ευκαιρίας	της	παρουσίας	της	Αναπληρώτριας	Υπουργού	
κυρίας	 Αναγνωστοπούλου	 να	 ρωτήσω	 σχετικά	 με	 το	 σχέδιο	 Προεδρικού	
Διατάγματος	για	τα	νομικά	πρόσωπα	ιδιωτικού	δικαίου	που	έχει	υποβάλλει	το	
Συμβούλιο	Ιδρύματος	του	Ε.Μ.Π.,	αν	έχει	γνώση	και	αν	ξέρει	κάτι	να	μας	πει.	
Τέλος,	θα	ήθελα	να	κλείσω	χαιρετίζοντας	αυτά	που	είπε	ο	κ.	Θεοτοκάς	για	την	
απεμπλοκή	του	Ε.ΣΥ.Π.	από	την	κυβέρνηση,	από	τις	κυβερνητικές	πολιτικές,	να	
δρα	 σαν	 ένα	 ανεξάρτητο	 συμβουλευτικό	 όργανο.	 Το	 βλέπω	πολύ	 θετικά	 αυτό	
και	μακάρι	να	γίνει	έτσι.		
Διακρίνω	μια,	θα	έλεγα,	προκατάληψη	στη	μέχρι	τώρα	πορεία	του	σε	σχέση	με	
το	προς	τα	πού	θέλει	να	πάει	το	πράγμα.		
Θα	ήθελα	να	τον	ρωτήσω	για	τον	ευρωπαϊκό	χώρο	ανώτατης	εκπαίδευσης,	για	
την,	 ουσιαστικά,	 Συνθήκη	 της	 Μπολόνια,	 ποια	 είναι	 η	 δική	 του	 γνώμη	 και,	
γενικά,	θα	εκφράσουμε	θέση,	αφού	ακούσουμε	και	τις	απαντήσεις.	
	
	


