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ΘΕΜΑ: Η αριστεία υπό διωγμό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το Υπουργείο των αιώνιων
φοιτητών
Πριν από λίγες μέρες αποκαλύφθηκε, μέσω της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου, η
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μη χορηγηθούν φέτος υποτροφίες στους πρωτεύσαντες και
αριστεύσαντες φοιτητές των ΑΕΙ, λόγω έλλειψης χρημάτων. Το ποσό που απαιτείται για
υποτροφίες, σε ετήσια βάση, είναι 13.000.000 ΕΥΡΩ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ΙΚΥ για
το 2016 φτάνει μόνο τα 2.156.446 ΕΥΡΩ.
Η αενάως λεβέντικα διαπραγματευόμενη (στις τηλεοπτικές οθόνες) αλλά συνεχώς και άνευ όρων
παραδιδόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν μπόρεσε να βρει 13 εκατομμύρια ΕΥΡΩ για να ενισχύσει
εκείνους από τους άριστους φοιτητές που είναι και οικονομικά αδύναμοι, ενώ διαρρηγνύει τα
ιμάτιά της ότι κόπτεται και αγωνίζεται για την υπεράσπιση αυτών των αδυνάμων. Βεβαίως, πολύ
ευκολότερο αποδείχθηκε να εξευρεθούν και να εκταμιευθούν, χωρίς καθυστέρηση και νύκτωρ, 40
εκατομμύρια Δολάρια για την ενεργοποίηση του συμβολαίου του κυβερνητικού μικρο-εταίρου
περί αναπαλαίωσης των υπέργηρων αεροπλάνων ναυτικής συνεργασίας. Και να μη μιλήσουμε για
τις δαπάνες και την κατασπατάληση χρημάτων για στρατιωτικές παρελάσεις και εκδηλώσεις
επίδειξης και εντυπωσιασμού, καθώς και για "εθνικοπατριωτικές" φιέστες (π.χ. για τους
Σαλαμινομάχους!). Ειδικά αυτό το τελευταίο αναδεικνύει με αποκαλυπτικό τρόπο τις
προτεραιότητες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Συνεχίζεται δηλαδή αμείωτος ο διωγμός της
αριστείας, που ξεκίνησε επί αλήστου μνήμης Μπαλτά, μέχρι τελικής εξόντωσης όλων εκείνων που
δεν αρκούνται στην, ιδεολογικά κατοχυρωμένη από αυτήν την «αριστερά», μετριότητα.
Οι υποτροφίες αριστείας δεν είναι το μόνο κρούσμα. Εδώ και πέντε μήνες, τα ελληνικά ΑΕΙ και
ερευνητικά κέντρα δεν έχουν πλέον πρόσβαση στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, επειδή το
Υπουργείο Παιδείας δεν διέθεσε τα απαραίτητα για τη συνέχιση των συνδρομών κονδύλια.
Κατά τα άλλα, ο πολύ αξιόλογος ως συνάδελφος, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και
Καινοτομίας, σε χθεσινή του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε περήφανα ότι η έρευνα
και η καινοτομία είναι ψηλά στις προτεραιότητες της αξιοκρατικής μας κυβέρνησης. Ευτυχώς!
Φανταστείτε τι θα γινόταν αν η έρευνα και η καινοτομία ήταν χαμηλότερα στην ατζέντα της
κυβέρνησης. Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός ανέπτυξε το σχέδιό του για το ταμείο
χρηματοδότησης της έρευνας. Μακάρι να το καταφέρει, αλλά μήπως μέχρι τότε να φρόντιζε να
επιστραφούν στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα τα αποθεματικά τους, που τα
«δανείστηκε» η «πρώτη φορά αριστερά» Κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι;
Την περασμένη εβδομάδα, πέντε εξωτερικοί αξιολογητές του Πανεπιστημίου Αθηνών,
διακεκριμένοι έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, δέχτηκαν φραστική και σωματική επίθεση και
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απειλές από τους «γνωστούς-άγνωστους φοιτητές» του Πανεπιστημίου που διαφωνούν με την
αξιολόγηση. Ο αιώνιος φοιτητής Υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε το επεισόδιο ως
«καταδικαστέο». Είναι όμως η πολιτική και τακτική του κυβερνώντος κόμματος, που όσο
βρισκόταν στην αντιπολίτευση παρεμπόδισε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης στα ΑΕΙ, που
ουσιαστικά εξέθρεψε και επιτρέπει ακόμη τέτοια φαινόμενα φυσικής ή ψυχολογικής βίας σε
βάρος όσων προσπαθούν για το αυτονόητο σε όλα τα Πανεπιστήμια του προηγμένου κόσμου: την
αξιολόγηση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού
έργου και την επιβράβευση της Αριστείας ως μοχλό παραγωγής καινοτομίας και νέων
αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την χώρα. Γι αυτό, η λεκτική καταδίκη αυτών των απαράδεκτων
φαινομένων βίας δεν αρκεί. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής φιλοσοφίας και πολιτικής για την
Παιδεία από την Κυβέρνηση, η οποία πρέπει επιτέλους να κατανοήσει ότι η μόνη πραγματική
προοπτική εξόδου από την κρίση για την χώρα μας εστιάζεται στην ουσιαστική στήριξη της
Παιδείας, της Έρευνας και της Καινοτομίας.
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