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Συνοπτική τεκµηρίωσης της ανάγκης οργάνωσης και δράσης ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
- Αξιολογώντας σωστά τη σκοπιµότητα, τους στόχους και τις διαδικασίες µεθόδευσης της
υποταγής της παιδείας, (ενός από τα ελάχιστα πεδία εθνικής κρατικής ευθύνης, ακόµα και
κατά την ιδρυτική συνθήκη της Ρώµης), στα συµφέροντα της νέας τάξης και της
παγκοσµιοποίησης των αγορών και του χρηµατιστηριακού και τραπεζικού κεφαλαίου τα
οποία θέλουν να την µεταλλάξουν από δηµόσιο αγαθό µόρφωσης, πολιτισµού και
προετοιµασίας καλών επιστηµόνων και υπεύθυνων και συνειδητών πολιτών σε
µονοδιάστατη τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση άβουλων και «ευέλικτα» εργαζοµένων
και/ή ανέργων «υπηκόων»,
- ∆ιαπιστώνοντας µια σαφή τάση όλο και περισσότερο εντεινόµενης «υπαλληλοποίησης»
και «οµογενοποίησης» επιλογών, στάσεων και συµπεριφορών πολιτικών όλων των
κοµµάτων, αλλά και πανεπιστηµιακών, που καλόπιστα ή κακόπιστα βλέπουν
κοντόφθαλµα το δένδρο ενός ισοπεδωτικού ευρωπαϊκού -οικονοµικού κυρίωςεκσυγχρονισµού (και των πολυποίκιλων προσωρινών ωφελειών του) και αγνοούν το
δάσος των αναπόδραστων µακροπρόθεσµων συνεπειών του σε πολιτικό, κοινωνικό,
επιστηµονικό/ερευνητικό/τεχνολογικό, πολιτισµικό, περιβαλλοντικό αλλά και οικονοµικό
τελικά επίπεδο και
- Εκτιµώντας τις συνέπειες της συστηµατικής πορείας εγκατάλειψης των αντιστάσεων
σηµαντικής µερίδας των εκπαιδευτικών αλλά και των πολιτών και των οργανώσεών τους
σε θέµατα υπονόµευσης, από υπερεθνικές και εθνικές εξουσίες, των θεµελιωδέστερων
αρχών και αξιών µιας δηµοκρατικής κοινωνίας:
είµαστε πλέον µπροστά στην υλοποίηση της τελικής φάσης µιας κυβερνητικής πολιτικής για την
παιδεία, η οποία συναντά δυστυχώς ελάχιστες αντιδράσεις από την συντριπτική πλειοψηφία της
αντιπολίτευσης και στοχεύει ευθέως µε µέτρα απολύτως αντισυνταγµατικά, λαϊκίστικα και
αναξιοκρατικά στην ολοκληρωτική υποβάθµιση και κατάργηση πρακτικά του δηµόσιου
πανεπιστηµίου και της αποστολής του.
∆ύο δοµικού χαρακτήρα φράσεις του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου Υπουργού τεκµηριώνουν
απόλυτα τα παραπάνω:
«Προχωρούµε, παρά τις αντιδράσεις του κατεστηµένου στην ανωτατοποίηση των ΤΕΙ γιατί
αυτό έκανε όλη η Ευρώπη».
«Προχωρούµε πρώτα στην ανωτατοποίηση των ΤΕΙ µε νόµο, χωρίς αξιολόγησή τους και
ακολουθούµε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη γιατί δεν µπορούµε να γίνουµε Αλβανία και να
µείνουµε µόνοι µας έξω από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο που οικοδοµείται µε βάση τις
αποφάσεις της Μπολόνια»,
παρά το γεγονός ότι ο Υφυπουργός, αξιοποιώντας τις χειραγωγικές δυνατότητες της διπλής
γλώσσας και των ασαφειών που αυτή συνεπάγεται, έσπευσε να προσθέσει ότι:
«Ανωτατοποίηση δεν σηµαίνει Πανεπιστηµιοποίηση».
Χαρακτηριστικά στοιχεία της ακολουθούµενης κυβερνητικής πολιτικής στην Παιδεία είναι:
•
η άγνοια των πραγµατικών υποχρεώσεων της χώρας µας που καθορίζονται από την ιδρυτική
συνθήκη της Ρώµης, η οποία αναγνωρίζει στα κράτη µέλη την πλήρη ευθύνη των κρατικών
πολιτικών στα θέµατα παιδείας. [Η εκχώρηση σχετικών εξουσιών σε γραφειοκράτες των
Βρυξελών ή υπαλληλοποιηµένους πολιτικούς και πανεπιστηµιακούς οι οποίοι εκτελούν χωρίς
να σκέφτονται ότι φέρεται ως ευρωπαϊκό ή εκσυγχρονιστικό ή βλακωδώς παρερµηνεύεται ως
τέτοιο, δεν συνιστά σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση κράτους µέλους. Η υπογραφή της
χάρτας από Έλληνα Υπουργό ερήµην οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής και ακαδηµαϊκής
διαδικασίας δεν µπορεί να νοµιµοποιήσει την εξακολουθητική συνέχεια τέτοιων καταλυτικής
σηµασίας λαθών µε αλυσιδωτές δυσµενείς επιπτώσεις σ’ όλο το οικοδόµηµα της παιδείας στη
χώρα µας.]

•
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η κατάργηση των δηµοσίων επενδύσεων για τα ΑΕΙ,
η προώθηση του απαράδεκτου και γραφειοκρατικού Σ.Ν. για τις µεταπτυχιακές σπουδές και
την έρευνα,
•
η απονοµή πανεπιστηµιακών πτυχίων και επαγγελµατικών δικαιωµάτων «δια νόµου» ερήµην
των απαραίτητων επιστηµονικών και ακαδηµαϊκών προϋποθέσεων,
•
η υποβάθµιση της στρατηγικής ανάπτυξης της παιδείας σε µηχανισµό διάθεσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών (• Στο νέο αιώνα πρώτη προτεραιότητα κατά τον αρµόδιο υπουργό είναι κάθε
10 µαθητές να έχουν ένα υπολογιστή». Ο Γερµανός οµόλογός του λέει κάθε µαθητής και
φορητός υπολογιστής),
•
το συνεχιζόµενο κλείσιµο δηµοτικών σχολείων (ως συνέπεια της γενικότερης αναπτυξιακής
πολιτικής της κυβέρνησης)
•
οι διαδοχικές ανατροπές και ψιµυθιωµένες επαναφορές των ΠΣΕ, της «µεταρρύθµισης» κ.λ.π.
Σε µια τέτοια πολιτική, η παθητική ανοχή, η ανόρεχτη σύµπλευση έναντι πινακίων φακής και
προσωρινών εµβαλωµατικών λύσεων σε χρονίζοντα προβλήµατα των ΑΕΙ, η αποδοχή
εκµαυλιστικών σεναρίων, η «ρεαλιστική» εκτίµηση ότι δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε γιατί
κανείς δεν ενδιαφέρεται (και όταν ενδιαφέρεται εύκολα υποστέλλει τις ορθές απόψεις του «χάριν
του καλού του πανεπιστηµίου του») κ.λ.π., οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε συνεχείς ήττες.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ανάληψη από το ΕΜΠ µιας σειράς πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ για τη διάσωση της Εθνικής Παιδείας ως καταλυτικής σηµασίας
δηµοσίου θεσµού µόρφωσης και πολιτισµού αλλά και ολοκληρωµένης ανάπτυξης της χώρας µας.
Η υπεύθυνη, σοβαρή και ουσιαστική παρέµβαση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο
θεµελιώδους σηµασίας για την πατρίδα µας αυτό θέµα που δεν αφήνει χώρο για ευκαιριακές,
δήθεν επαναστατικές εξτρεµιστικές κινήσεις µειοψηφιών που συνήθως αξιοποιούνται δεόντως
από τους κρατούντες, µπορεί ν’ αποτελέσει πρόκριµα και αιτία για αφύπνιση, εγρήγορση και
δηµιουργική δράση και άλλων κοινωνικών δυνάµεων, οι οποίες σέβονται και αναγνωρίζουν το
ΕΜΠ ως αξιόπιστο φορέα ευρύτερων σχετικών πρωτοβουλιών.
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Ενδεικτικές πρώτες ενέργειες
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Πρόσκληση από τον Πρύτανη (µετά από έντονη και συγκροτηµένη καµπάνια
δηµοσιοποίησης) των δυνάµει συµµάχων (Πρυτάνεις ΑΕΙ, Εκπρόσωποι φοιτητών από
όλα τα ∆.Σ. των συλλόγων (όχι παρατάξεις), Ενώσεις και Επιµελητήρια Μηχανικών και
Επιστηµόνων, Ακαδηµία, ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ, ∆ΣΑ, Ιατρικός Σύλλογος ……. κ.λ.π. σε
συνάντηση εργασίας στην αίθουσα ∆ιοίκησης του Ε.Μ.Π. µε ηµερήσια διάταξη που θα
αποφασισθεί από το Πρυτανικό Συµβούλιο του ΕΜΠ και Καθηγητές οι οποίοι
συµφωνούν σε µια τέτοια πρωτοβουλία και προτίθενται να εργασθούν γι’ αυτό.
Προετοιµασία απόφασης της συνάντησης εργασίας.
Συνέντευξη τύπου στην οποία θα παρουσιασθεί η απόφαση της συνάντησης εργασίας.
Οργάνωση ηµερίδας στο Ε.Μ.Π. µε θέµα «Τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερασπίζονται το
∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο» στο οποίο θα κληθούν Κυβέρνηση και κόµµατα, αυτή τη φορά
για να µας ακούσουν.
Προσκεκληµένοι εισηγητές προτείνονται (πέραν όλων όσων θα ενδιαφερθούν να
ανταποκριθούν στην ανοιχτή και δηµόσια σχετική πρόσκλησή µας):
ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π.,
ο Καθηγητής Θ.Τάσιος,
ο Ακαδηµαϊκός Αντ.Κουνάδης,
ο Καθηγητής ∆.Ρόκος
και εκπρόσωπος του Συλλόγου µελών ∆ΕΠ του ΕΜΠ,
οι οποίοι θα πρέπει να καλύψουν συστηµατικά καίριους τοµείς της θεµατολογίας.
(Οργανωτική Επιτροπή προτείνονται οι Πρυτάνεις, επικουρούµενοι από εθελοντές).
Παράσταση στο Υπουργείο Παιδείας µε ένα τεκµηριωµένο κατάλογο θέσεων και
συγκεκριµένων προτάσεων που θα προκύψουν και από την ηµερίδα.
Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό.
Ανάδραση και σχεδιασµός των εποµένων βηµάτων.
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