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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πρόσκληση σε Εκδήλωση - υζήτηση 

 
“Πολιτεία που δεν έχει βάση της την Παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο” 

        Φίλες και φίλοι, 

η παιδεία ήταν και είναι ο προνομιακός χώρος συνάντησης των προοδευτικών 

ιδεών. Ήταν και είναι όμως και ο χώρος των μεγάλων αντιφάσεων και συγκρούσεων, 

καθώς η Παιδεία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την φυσιογνωμία και την ιστορία των 

κοινωνιών. 

 Στην χώρα μας υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική εξέλιξη της κοινωνίας 

μέσα στα χρόνια. Παιδεία Δημόσια και Δωρεάν συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα 

για κάθε Έλληνα. Δημόσιο Πανεπιστήμιο για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα με δικαίωμα 

εισαγωγής σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση. Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο αυτοδιοικούμενο και Δημοκρατικό στην λειτουργία του. Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο στυλοβάτης της μεταπολιτευτικής πορείας της χώρας και διαμορφωτής του 

κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της. 

Σήμερα είμαστε ξανά στην χρονική στιγμή μηδέν, που θα καθορίσει την νέα 

ιστορική περίοδο. Την περίοδο που ξεκινά με την ένταξη της χώρας στον μηχανισμό 

στήριξης και το μνημόνιο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε και πώς θα αφήσει την 

χώρα μας. Την περίοδο που ξεκινά με την κοινωνική απαίτηση της αποκομματικοποίησης 

του κράτους και της κοινωνίας και της επαναιδεολογικοποίησης της. Την περίοδο που 

ξεκινά θέτοντας την πρόκληση για ουσιαστική ανατροπή αναχρονιστικών και 

συντηρητικών αντιλήψεων του χτες. Μια περίοδο που κύριο χαρακτηριστικό της είναι η 

πολύπλευρη Κρίση. 



 Πριν από μερικούς μήνες ξεκίνησε και ο διάλογος για την νέα μεταρρύθμιση στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση και την συγκρότηση του νέου Πανεπιστημίου. Ένας διάλογος που 

συνεχίζεται και σήμερα τόσο μέσα στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της 

χώρας όσο και στην ίδια την κοινωνία. 

 

     Ο διάλογος για την Παιδεία οφείλει να είναι μια πλατειά διαδικασία μεταξύ των 

πολιτών με στόχο τόσο την ανταλλαγή απόψεων, κατάθεση προτάσεων, αλλά και την 

ενημέρωση. Εκτίμηση μας είναι ότι η νέα γενιά οφείλει να είναι στην πρώτη γραμμή 

αυτού του διαλόγου σε κάθε χώρο δράσης της. Με αυτό το σκεπτικό σας καλούμε σε 

Ανοικτή Εκδήλωση διαλογικού χαρακτήρα με θέμα: 

 

«Το νέο Πανεπιστήμιο μπροστά στην Κρίση… 

…Η νέα γενιά παρούσα» 
 

 Παρασκευή 18 Μάρτη & ώρα 17.30  

Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου  

 

Παπαδοπούλου Σουζάνα , π. Κοσμήτωρ Θετικών Επιστημών Π.Κ  

 

Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Π.Κ. 

 

    Βασικός μας στόχος ο διάλογος για την Παιδεία και το Πανεπιστήμιο που θέλουμε στην 

σημερινή πραγματικότητα. Ένα «Νέο Πανεπιστήμιο» που μπορεί και θέλει να 

πρωτοστατήσει στην ανασυγκρότηση της χώρας, των θεσμών της ίδιας της Δημοκρατίας 

μας. 

 


