
Αν, και μόνο αν, ...

Επιστολή προς
- την Υπουργό Παιδείας κα. Άννα Διαμαντοπούλου
- τους Βουλευτές Χανίων κκ. Σήφη Βαλυράκη, Ευτύχη Δαμιανάκη, Χρήστο Μαρκογιαννάκη, 
Εμμανουήλ Σκουλάκη

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,

Μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας συνειδητοποιεί ότι η χώρα έχει φτάσει στο χείλος του 
γκρεμού. Η τραγική αυτή κατάληξη είναι αποτέλεσμα χρόνιων παθογενειών της 
μεταπολιτευτικής Ελλάδας, οι οποίες διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό και αποπροσανατόλισαν τη 
χώρα. Οι διορισμοί με μέσο, οι μίζες, οι υπερτιμολογήσεις, η φοροδιαφυγή, η 
εισφοροδιαφυγή, το φακελάκι, το γρηγορόσημο, η αρπαχτή, η παραπαιδεία, η άκρατη 
κομματικοποίηση του σχολείου και του πανεπιστημίου αποτέλεσαν και, δυστυχώς, συνεχίζουν 
να αποτελούν βασικά συστατικά της καθημερινότητάς μας και μάς στέλνουν κατευθείαν στον 
γκρεμό. Οι ευθύνες κυβερνώντων και κυβερνωμένων είναι τεράστιες.

Ζητάτε από τους μισθωτούς, και ειδικότερα από τους πανεπιστημιακούς, να στηρίξουν την 
προσπάθεια της κυβέρνησης, αποδεχόμενοι σημαντική μείωση του εισοδήματός τους. Το 
γεγονός ότι ο μισθός των πανεπιστημιακών ήταν επιδοματικός είναι γνωστό ότι σήμαινε 
μικρότερη σύνταξη, και αυτό βόλευε το κράτος. Τώρα έρχεστε και περικόπτετε τα επιδόματα, 
σαν να μην τα δικαιούμαστε. Ταυτόχρονα:

α) Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια αλλά, ίσως, όχι τόσο 
έντονα προβλήματα, όπου οι ηγέτες των μεγάλων κομμάτων βρήκαν κοινή βάση συζήτησης 
και κατέληξαν σε συμφωνία (π.χ. Πορτογαλία), οι πολιτικοί μας, ιδιαίτερα των δύο μεγάλων 
κομμάτων, αλληλοκατηγορούνται σαν να έφταιξε μόνο η μία παράταξη για την κατάντια της 
χώρας. Τόση υποκρισία... Έπρεπε να θρηνήσουμε νεκρούς για να αποφασίσουν να 
συνυπάρξουν γύρω από ένα τραπέζι, με εξαιρετικά αμφίβολα αποτελέσματα...

β) Οι βουλευτές αύξησαν τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν, υπερκαλύπτοντας τις 
όποιες απώλειες εισοδήματος επέφερε η κυβερνητική πολιτική. Επιπλέον, εξακολουθούν να 
χαίρουν ασυλίας ακόμη και για οικονομικά ή άλλα παραπτώματα του κοινού ποινικού δικαίου. 
Οι δε υπάλληλοι της Βουλής συνεχίζουν να έχουν σκανδαλώδη προνομιακή μεταχείριση, ενώ 
άγνωστο πλήθος κομματικών εγκάθετων και αποτυχημένων πολιτευτών συνεχίζει να 
«αποζημιώνεται» συμμετέχοντας σε επιτροπές-φαντάσματα με μηδενικό έργο ή να διορίζεται 
σε διευθυντικές θέσεις εξαιρετικά ζημιογόνων δημόσιων οργανισμών.

Ειδικότερα, για τον ακαδημαϊκό χώρο,

α) διατηρείτε τους κομματικούς στρατούς σας στα πανεπιστήμια, οι οποίοι περιοδικά τα 
καταλύουν και ενίοτε τα διαλύουν,

β) δεν προσπαθείτε να περιορίσετε τη διαπλοκή στα πανεπιστήμια, διατηρώντας τη διάταξη -
παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία- σύμφωνα με την οποία, για την ανάδειξη διοικητικών 
οργάνων, η ψήφος ενός ή ελάχιστων φοιτητών ισοδυναμεί με το 80% αυτής των μελών ΔΕΠ,

γ) ιδρύετε νέα τμήματα με σκεπτικό στρεβλής τοπικής οικονομικής «ανάπτυξης», χωρίς 
κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο,

δ) «στριμώχνετε» στα πανεπιστήμια περίπου διπλάσιο αριθμό φοιτητών από αυτούς που 
μπορούν να εκπαιδεύσουν,

ε) δεν θέτετε σχεδόν κανένα κάτω όριο στην προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουν οι
υποψήφιοι για να εισαχθούν και σχεδόν κανένα άνω όριο στη διάρκεια φοίτησης,

στ) σχεδιάζετε να συγχωνεύσετε τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο,

ζ) δεν κάνετε καμία προσπάθεια να δημιουργήσετε νησίδες αριστείας,



η) δεν έχετε κανένα όραμα για την έρευνα.

Τα παραπάνω είναι λίγα παραδείγματα από τις πάμπολλες στρεβλές πρακτικές που έχουν 
συμβάλει σημαντικά στην αρνητική πορεία της χώρας. Αναγνωρίζουμε ότι και οι ακαδημαϊκοί 
δάσκαλοι, με τις πράξεις μας ή τις παραλείψεις μας, φέρουμε μεγάλο μέρος της ευθύνης.

Με την επιστολή αυτή, εκφράζουμε τη στήριξή μας στα σκληρά κυβερνητικά μέτρα αν, και 
μόνο αν, φροντίσετε να δημιουργηθεί ισχυρό αίσθημα ευθύνης και δικαίου, αρχής γενομένης 
από την κυβέρνηση και τους βουλευτές. Αν, και μόνο αν, χυθεί άπλετο φως στην 
κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος από πολίτες και πολιτικούς, με αντίστοιχο 
επιμερισμό ευθυνών. Αν, και μόνο αν, σχεδιάσετε και υλοποιήσετε άμεσα αναπτυξιακά μέτρα 
που να στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς εθνικής σημασίας και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Αν, και μόνο αν, στηρίξετε την έρευνα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην 
κοινωνία. Αν, και μόνο αν, αποφασίζετε για τα πανεπιστήμια με ακαδημαϊκά και όχι με 
κομματικά κριτήρια. Αν, και μόνο αν, προωθήσετε την αξιοκρατία δίνοντας ελπίδα και κίνητρο 
στους νέους να παραμείνουν στη χώρα.

Προς το παρόν, αυτές οι προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται ούτε κατ’ ελάχιστο.

Εκτιμούμε ότι ίσως υπάρχει μικρό χρονικό περιθώριο για να ενεργήσετε όπως επιβάλλουν οι 
περιστάσεις. Προσπαθήστε να το εκμεταλλευτείτε για το καλό της χώρας. Διαφορετικά, η 
πτώση στο γκρεμό είναι αναπόφευκτη.

Οι Καθηγητές του Τμήματος ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Μίνως Γαροφαλάκης
Αντώνιος Δεληγιαννάκης
Απόστολος Δόλλας
Μιχάλης Ζερβάκης
Γιώργος Καρυστινός
Ευτύχιος Κουτρούλης
Πολυχρόνης Κουτσάκης
Μιχαήλ Λαγουδάκης
Αθανάσιος Λιάβας
Κώστας Μπάλας
Άγγελος Μπλέτσας
Γιάννης Παπαευσταθίου
Διονύσιος Πνευματικάτος
Βασίλης Σαμολαδάς
Νικόλαος Σιδηρόπουλος
Εµµανουήλ Χριστοδούλου


