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Θέμα: Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για την πρακτική του Υπουργού
Παιδείας να χρησιμοποιεί την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση για ψηφοθηρία και για
σκοπούς δήθεν «κοινωνικής πολιτικής».
Τα στελέχη του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, οι συνοδοιπόροι τους και οι λοιπές συνιστώσες τους στη
διάρκεια της μεταπολίτευσης ανέχονταν συστηματικά, αν δεν υποστήριζαν και καθοδηγούσαν,
πράξεις διάλυσης όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης (άσκοπες και αδικαιολόγητες απεργίες,
καταλήψεις, καταστροφές, βία και τρομοκρατία), δείχνοντας μια ιδιαίτερη προτίμηση στην
Ανώτατη. Σήμερα, αφού εξαπάτησαν τον Ελληνικό λαό πουλώντας τη χίμαιρα της εύκολης
διεξόδου από την κρίση, συγκυβερνούν με το ακροδεξιό μόρφωμα και επιδίδονται -από θέση
εξουσίας πια- στο αγαπημένο τους σπορ της ολοκλήρωσης της αποδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού
συστήματος. Τα παρακάτω είναι μερικά μόνο, πρόσφατα, παραδείγματα επιπόλαιων αποφάσεων
και εξαγγελιών στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Η δήθεν κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση (βλέπε [1]),
Η αύξηση του αριθμού των πανεπιστημίων μέσω
• Της πανεπιστημιοποίησης της ΕΣΔΥ (αποκαλούμενης εφεξής και «Πανεπιστήμιο
Πολάκη» προς τιμήν του ευεργέτη της),
• Της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (βλέπε [2] - να αναμένουμε στο
άμεσο μέλλον την εξαγγελία ίδρυσης των Πανεπιστημίων Ανατολικής, Βόρειας και
Νότιας Αττικής;)
Πανεπιστημιοποίηση κατά βούληση όποιου ΤΕΙ το επιθυμεί - πρόσφατη εξαγγελία και
παρότρυνση του Υπουργού Παιδείας στη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ (βλέπε [3]).
Δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων διετών Τμημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα
στα ΑΕΙ, με προφανή δυσμενή επίπτωση τη διασπάθιση ποσού άνω των 500 εκατομμυρίων
ευρώ, προερχόμενου από τα ευρωπαϊκά προγράμματα (βλέπε [1]).
Όλα αυτά -και αναρίθμητα άλλα- ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία, χωρίς
κανένα σχέδιο, χωρίς καμιά μελέτη και με προσχηματικό μόνο διάλογο. Δεν μας εκπλήσσει,
βέβαια, η πρακτική αυτή: έτσι, καθεστωτικά και συνάμα ανεύθυνα, λειτουργούσαν οι «αριστεροί»
συνάδελφοι, όπου τύχαινε να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και να ασκήσουν διοίκηση στο
εκπαιδευτικό σύστημα και αλλού.
Μερικές φορές όμως, καταφέρνουν ακόμη, παίρνοντας ανεκδιήγητες πρωτοβουλίες να μας
εκπλήσσουν: Πριν λίγες μέρες, εμβρόντητοι, ακούσαμε τον Υπουργό Παιδείας ομότιμο καθηγητή
του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Γαβρόγλου, να εξαγγέλλει ανερυθρίαστα ότι οι Ρομά θα
εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις εξετάσεις σε ΑΕΙ! (βλέπε [1]). Η πρώτη απορία είναι, τι
νόημα έχει μια τέτοια ειδική εξαγγελία, όταν, ήδη, έχει εξαγγελθεί για όλους τους υποψηφίους η
κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση;
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Έχοντας όμως πλήρη συνείδηση της σοβαρότητας του θέματος της κοινωνικής ένταξης ομάδων
πολιτών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, την οποία προδήλως στερείται ο κύριος Υπουργός
Παιδείας, τον ρωτάμε:
Πόθεν συνάγεται ότι το σημερινό περιβάλλον των ΑΕΙ, που εν πολλοίς ο ίδιος και οι σύντροφοί
του εξέθρεψαν και καλλιέργησαν επί δεκαετίες, θα συμβάλλει θετικά στη διαπαιδαγώγηση
των νέων φοιτητών-Ρομά;
Μήπως ακριβώς αυτό το περιβάλλον θα αυξήσει τα προβλήματα, που υποτίθεται ότι καλείται
να λύσει;
Γνωρίζει ότι, ήδη, υπάρχει ένας σεβαστός αριθμός Ρομά φοιτητών στα Ελληνικά ΑΕΙ, οι οποίοι
έχουν εισαχθεί κανονικά και ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη φοιτητική τους ιδιότητα τους;
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ομάδων πολιτών ως κριτήριο κατοχύρωσης προνομιακής –ή έστω
διαφοροποιημένης- διαδικασίας πρόσβασης στη Ανώτατη εκπαίδευση θα επεκταθούν και σε
άλλες ομάδες Ελλήνων – ή ενδεχομένως και αλλοδαπών - πολιτών; Έχει τοποθετηθεί άραγε επ’
αυτής της πολιτικής η ρατσιστική συνιστώσα της κυβέρνησης, την οποία φαίνεται να
εκπροσωπεί ο βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Κατσίκης;
Πότε θα σταματήσετε να αποδομείτε το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και κάθε σύγχρονη και
σύμφωνη με τα διεθνώς κρατούντα θεσμική οντότητα, ελπίζοντας στην άγρα μερικών ψήφων; Ο
Μαυρογιαλούρος παραιτήθηκε, όταν συνειδητοποίησε το βάρος της ευθύνης του για την κοροϊδία
και τα ψέματα που πούλαγε στους συντοπίτες του. Εσείς κ. Υπουργέ της Παιδείας;
Δική μας θέση και αρχή είναι ότι η πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι θέμα εκπαιδευτικής
πολιτικής. Για το καλό του ακαδημαϊκού συστήματος και, πρωτίστως, των φοιτητών, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη αμιγώς ακαδημαϊκά και όχι άλλα κριτήρια, που δεν διασφαλίζουν ισότιμη
πρόσβαση και εκκίνηση. Παράλληλα, η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να ασκείται με τα κατάλληλα
εργαλεία, και όχι με επικοινωνιακές πομφόλυγες.
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Συνημμένα:
[1] Οι 40 προτεραιότητες της Κυβέρνησης στην παιδεία την τριετία 2018-2021. Περιλαμβάνονται στις μνημονιακές
δεσμεύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και
Αποτίμησης. https://www.esos.gr/arthra/50624/oi-40-proteraiotites-tis-kyvernisis-stin-paideia-tin-trietia-2018-2021
[2] Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής: Στο Μηχανογραφικό το 2018, Σύσκεψη της Κοινής Επιτροπής,
https://www.esos.gr/arthra/51262/panepistimio-dyt-attikis-sto-mihanografiko-2018
[3] Υπουργός: Διδακτορικά από ΤΕΙ με κριτήρια. Ο υπουργός Παιδείας ζήτησε από τους προέδρους των ΤΕΙ να
μελετήσουν το ενδεχόμενο συγχώνευση δυο και τριών ΤΕΙ και την μετατροπή τους σε πανεπιστήμιο, στα πρότυπα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, https://www.esos.gr/arthra/51076/ypoyrgos-didaktorika-apo-tei-me-kritiria
[4] Χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΙ οι Ρομά - Μείωση του αριθμού μαθητών από 25 σε 15 ανά τάξη,
https://www.esos.gr/arthra/51288/horis-exetaseis-sta-tei-oi-roma-meiosi-toy-arithmoy-mathiton-apo-25-se-15-ana-taxi
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