
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΠΑΡΑΛΑΓΑΖΑ ΣΟΤ ΜΑΣΟ, ΣΑ ΕΚΚΗΜΘΙΑ 
ΠΑΜΕΠΘΣΗΛΘΑ;  

 

Λίγν θαηξό πξηλ, ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΕΕ έγηλε πνιύ ληόξνο γηα ην (ππαξθηό θαη ζεκαληηθό) δήηεκα 
ηεο κεηαηξνπήο ησλ ΑΕΙ θαη εηδηθόηεξα ησλ πνιπηερλείσλ ζε κειεηεηηθέο εηαηξείεο παξνρήο «ππεξεζηώλ» πξνο 
ην ηδησηηθό θεθάιαην. Σηε ζπδήηεζε απηή, είρακε ππνζηεξίμεη όηη ην ζέκα είλαη επξύηεξν θαη εληαγκέλν ζε κηα 
ζπλνιηθόηεξε πξνζπάζεηα αιινίσζεο θαη δηαζηξνθήο ησλ αθαδεκατθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ 
ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο. Δπζηπρώο, απηό είλαη όρη απιά αθξηβέο, αιιά θαη ζρεηηθά «ιίγν» ζην λα πεξηγξάςεη ην 
πνπ πάλε ηα πξάγκαηα. Αλαδεκνζηεύνπκε από ην «Ρηδνζπάζηε» ηεο 8 Μάε 2008, ην εμήο αλαηξηρηαζηηθό: 
 

“Με ηηο επινγίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη, δπζηπρώο, θαη ηε ζύκπξαμε Παλεπηζηεκηαθώλ Αξρώλ, όπσο ζην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ελ πξνθεηκέλσ, Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιεία ησλ 

πνιπεζληθώλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ινγήο «εξεπλεηηθά» πξνγξάκκαηα γηα αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπ κεγάινπ 

θεθαιαίνπ. Σν ρεηξόηεξν, όπσο απνθάιπςε κε ρηεζηλό απνθιεηζηηθό δεκνζίεπκά ηνπ ν «Ρ», νπζηαζηηθά ζην θόλην ησλ 

αλαδηαξζξώζεσλ ζηα ΑΔΙ, ηα ηδξύκαηα κπαίλνπλ ζηελ ππεξεζία θαη ηκπεξηαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, όπσο ην πνιεκνθάπειν 

ΝΑΣΟ, ζπκκεηέρνληαο κε θνηηεηέο ή λένπο επηζηήκνλεο ζε πξνγξάκκαηα «πξαθηηθήο άζθεζεο» ζην Αξρεγείν ηνπ ΝΑΣΟ! 

πγθεθξηκέλα, ζην έγγξαθν ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ απνθάιπςε ε εθεκεξίδα καο θαη θνηλνπνηείηαη ζε ζρνιέο ηνπ ΑΠΘ, θαινύληαη 

θνηηεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξόγξακκα «πξαθηηθήο άζθεζεο» ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο. Σν έγγξαθν θνηλνπνηήζεθε ζηηο 

20 Μάξηε από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε πληνληζκνύ Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ ηνπ 

ηδξύκαηνο πξνο ηε Ννκηθή ρνιή, την Πολυτεχνική χολή (ε έκθαζε δηθή καο, ζ.ζ. ηεο Παλεπηζηεκνληθήο) ηα Σκήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Γεκνζηνγξαθίαο γηα ζπκκεηνρή ζην ζρεηηθό πξόγξακκα. 

Δηζη, ην ΝΑΣΟ, κε ηε ζπκθσλία ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Αξρώλ, επηρεηξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθά Παλεπηζηήκηα γηα 

ηνπο πνιεκνθάπεινπο ζθνπνύο. Δπηρεηξείηαη, νπζηαζηηθά, ε ζηξαηνιόγεζε λέσλ, πνπ ζα δώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζην 

ΝΑΣΟ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο «θήξπθεο» ησλ «επαγώλ», «θνηλσθειώλ» ζθνπώλ ηνπ ζηηο ρώξεο - κέιε, όπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη όζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό έγγξαθν 

«πξαθηηθήο άζθεζεο» ζην Αξρεγείν ηνπ ΝΑΣΟ, σο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

«Να παράζτει ζηον Οργανιζμό πρόζβαζη ζηις πλέον πρόζθαηες θεφρηηικές και ηετνολογικές γνώζεις, ηις οποίες μπορεί να 

τρηζιμοποιήζει ο ζσμμεηέτφν ζηο Πρόγραμμα Πρακηικής Αζκηζης μέζα από ηην ανάθεζη πρακηικών καθηκόνηφν ζε ασηόν, 

καθώς και με επιπλέον προζφπικό. 

Να παράζτει ζηοσς ζσμμεηέτονηες ηοσ Προγράμμαηος Πρακηικής Αζκηζης ηη δσναηόηηηα να αποκηήζοσν γνώζεις ζτεηικά με 

ηην κοινόηηηα ηοσ NATO και να αποκηήζοσν μια πιο ενδελετή και ιζορροπημένη άπουη για ηον Οργανιζμό. 

Να ζσμβάλει ζηη διαμόρθφζη ενός πιο διαθοροποιημένοσ εργαηικού δσναμικού. 

Να διεσρύνει ηην καηανόηζη ηοσ NATO ζηις τώρες - μέλη ηης Σσμματίας». 

Παξ' όια απηά, ν Αν. Μάνθος, πξύηαλεο ηνπ ΑΠΘ, ν νπνίνο ζηελ αξρή, ζε επηθνηλσλία πνπ είρε κε ην «Ρ», δήισζε 

άγλνηα, ρηεο, κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπ, πξνζπάζεζε λα δηθαηνινγήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΑΣΟ! Οπσο είπε, ην ΑΠΘ «δεηάεη» από νξγαληζκνύο δηεζλείο (ΝΑΣΟ, ΟΗΔ, ΔΔ) θαη εζληθνύο 

(ππνπξγεία, άιινπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο) λα δέρνληαη θνηηεηέο ηνπ γηα πξαθηηθή άζθεζε. Μάιηζηα, πξόζζεζε πσο δε 

ζεσξεί «εζηθά κεκπηό» ή «θνιάζηκν» ην λα ζπλεξγάδεηαη ην ΑΠΘ κε έλαλ νξγαληζκό όπσο είλαη ην ΝΑΣΟ!” 

 

Τα ζρόιηα πεξηηηεύνπλ. Τν ΤΕΕ, ηη ζηάζε ζα θξαηήζεη ζε απηή ηελ απαξάδεθηε εμέιημε; Ίδσκελ... 

  

 


