
Κύριε διευθυντά,
με την από 9 Ιουλίου 2009 α-

πόφαση της 16ης Γενικής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Μηχανι-
κών Ορυκτών Πόρων του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης, χωρίς την πα-
ραμικρή συνεννόηση με το καθ'
ύλην αρμόδιο Γενικό Τμήμα και
τους διδάσκοντες, καταργούνται
τα μαθήματα: Κοινωνιολογία,
Τέχνη και Τεχνολογία και Φιλο-
σοφία και Ιστορία των Επιστη-
μών. Κατά παρόμοιο τρόπο, πριν
λίγα χρόνια, το τμήμα Μηχανι-
κών Παραγωγής και Διοίκησης
κατήργησε το μάθημά μου: Εισα-
γωγή στη φιλοσοφία, ενώ το
τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών Η/Υ μείωσε τον αριθμό των
κατ' επιλογήν κοινωνικών γνω-
στικών αντικειμένων. 

Μαθήματα απαραίτητα για
την καλλιέργεια υπεύθυνων πο-
λιτών, μηχανικών με κοινωνική
συνείδηση της αποστολής τους

και για την ολόπλευρη παιδεία
των φοιτητών μας. Όλα αυτά γί-
νονται στο πνεύμα της συστημα-
τικής υπονόμευσης του πανεπι-
στημιακού χαρακτήρα της ανώ-
τατης παιδείας, με στόχο την α-
ναγωγή της τελευταίας σε α-
σπόνδυλα επιχειρηματικά - πει-
θαρχικά εκπαιδευτήρια, που θα
τιθασεύουν νέους υποτακτικούς. 

Σε αυτές τις κρίσιμες συγκυ-
ρίες, ο μηχανικός χωρίς τον εξο-
πλισμό των βασικών επιστημών
(φυσικών και κοινωνικών) που
άπτονται του αντικειμένου του
και χωρίς κοινωνικοφιλοσοφική
παιδεία, δεν λειτουργεί ως συνει-
δητό υποκείμενο, αλλά ως ενερ-
γούμενο (ως εκτελεστικό όργανο
βάσει προδιαγεγραμμένων πακέ-
των πληροφορίας και δεξιοτή-
των με ημερομηνία λήξης) και
ως εκ τούτου είναι άκρως επικίν-
δυνος για την ανθρωπότητα και
την επιστήμη. Είναι ο άνθρωπος

εκείνος, ο οποίος επικαλούμενος
τον τεχνοκρατικά εννοούμενο ε-
παγγελματισμό του και την κοι-
νωνική του «ουδετερότητα» και
«αμεροληψία» (βλ. κυνική αδια-
φορία για τον άνθρωπο), θα δη-
μιουργήσει και θα βελτιστοποιή-
σει ό,τι του αναθέσουν οι οικονο-
μικά και πολιτικά ισχυροί, με τα
κριτήρια και τους όρους που
προτάσσουν αυτοί και όχι με τα
όσα επιτάσσουν οι πραγματικές
ανάγκες της επιστήμης και της
ανθρωπότητας. Επιστήμονας χω-
ρίς φιλοσοφική παιδεία, σημαί-
νει επιστήμονας χωρίς επιστημο-
νικά θεμελιωμένη κοινωνική συ-
νείδηση και αυτοσυνειδησία, χω-
ρίς γνώση και αυτογνωσία της
θέσης, του ρόλου και του προο-
ρισμού του στην κοινωνία, χωρίς
προβληματισμό για την κατά-
σταση και τις προοπτικές της αν-
θρωπότητας. Επιστήμονας χωρίς
φιλοσοφική παιδεία, σημαίνει
άνθρωπος με στενό ορίζοντα και
περιορισμένες ευρετικές - δημι-
ουργικές ικανότητες ακόμα και
στο στενό γνωστικό του αντικεί-
μενο.  

Η ενέργεια αυτή συνιστά αυ-
θαιρεσία που πλήττει κάθε έν-
νοια συναδελφικής αλληλεγ-
γύης, παιδαγωγικής δεοντολο-
γίας και ακαδημαϊκού ήθους. Η

απόφαση ελήφθη εν κρυπτώ και
παραβύστω, στο πνεύμα του “α-
ποφασίζομεν και διατάσσομεν”
από 9 Ιουλίου, ενώ το σχετικό α-
πόσπασμα πρακτικού κοινοποιή-
θηκε “πονηρά” 7 Σεπτεμβρίου
2009, ώστε να εδραιωθεί το τετε-
λεσμένο!!!

Τι κάνουν άραγε τα ανώτερα
συλλογικά όργανα του Ιδρύμα-
τος: η Σύγκλητος και οι εκτελού-
ντες χρέη Πρυτανικού Συμβουλί-
ου (μέχρι να εκδικαστεί η σχετι-
κή προσφυγή στο Συμβούλιο Ε-
πικρατείας); 

Αναρωτήθηκαν άραγε οι
συμμετέχοντες στο ως άνω διοι-
κητικό όργανο πόσο νόμιμη και
ηθική είναι η αυθαιρεσία τους
και τι μαθήματα διδάσκουν με
παρόμοιες ενέργειες;

Μέχρις ότου προβούν οι αρ-
μόδιοι σε δημόσια επανόρθωση
της ως άνω αυθαίρετης διοικητι-
κής πράξεως που καταπατά ακα-
δημαϊκά δικαιώματα και ελευθε-
ρίες μελών ΔΕΠ, επιφυλάσσομαι
παντός νομίμου δικαιώματός
μου.

Μετά λύπης μου,
επίκουρος καθηγητής 
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