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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ο µαθητικός διαγωνισµός του ΕΒΕΑ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστηµίων 
 
Oλοένα και στενότερη γίνεται η σύνδεση του Υπουργείου Παιδείας και της 

ασκούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής µε τον κόσµο του χρήµατος και των 
επιχειρήσεων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο µαθητικός διαγωνισµός «Βραβεία 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών» (ΕΒΕΑ) για µαθητές των 
Λυκείων Αττικής. Μέσω αυτού του διαγωνισµού οι οργανωτές καλούν εφέτος τους 
µαθητές και µαθήτριες Λυκείου να αναπτύξουν σε δοκίµιο τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις,  ώστε «η ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων να αποφέρει να 
µεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη», προεξοφλώντας 
ουσιαστικά και προπαγανδίζοντας ταυτόχρονα την απόφαση για αναθεώρηση του 
Άρθρου 16 του Συντάγµατος. Οι διοργανωτές προσδοκούν προφανώς ότι η θέσπιση 
χρηµατικών βραβείων θα διευκολύνει την  απροσχηµάτιστη ιδεολογική τους  
παρέµβαση στο χώρο του σχολείου υπέρ των «αξιών» της αγοράς και των 
επιχειρήσεων. Περιθώρια για µια διαφορετική απάντηση δεν αφήνονται σε όσους θα 
λάβουν µέρος στο διαγωνισµό από τους οργανωτές του διαγωνισµού, που αρέσκονται 
να αυτοαναγορεύονται σε υπέρµαχους του πλουραλισµού και της ελεύθερης σκέψης. 
Μπροστά στον ιερό σκοπό της διαφήµισης και της εξασφάλισης  πελατείας για το 
ιδιωτικό πανεπιστήµιο που ετοιµάζουν  ο ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒ θυσιάζονται τα πάντα. 
Όπως, εξάλλου, αναφέρεται στο ενηµερωτικό σηµείωµα των οργανωτών του 
διαγωνισµού που έστειλαν στα Λύκεια Αττικής, η απονοµή των βραβείων θα γίνει 
από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.  

Η παραπάνω πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ δεν είναι µεµονωµένη . Την προηγούµενη 
σχολική χρονιά το ΥΠΕΠΘ προώθησε στα σχολεία διαγωνισµό της Ενωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την αξία (!!!) της Ιδιωτικής Ασφάλισης.    

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έλαβε ενεργό µέρος πρόσφατα στο 
«Money Show 2007», όπου η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε κεντρική οµιλία, ενώ 
πολλοί φορείς και ιδρύµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας συµµετείχαν σε 
αυτό µε ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις. Το «Money Show» πραγµατοποιείται κάθε 
χρόνο σε διάφορες πόλεις της χώρας από το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, µε πλούσια συµµετοχή του επιχειρηµατικού κόσµου, 
κρατικών φορέων και άλλων φορέων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στόχος αυτών των 
δραστηριοτήτων είναι η στενότερη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τις 
πρωτοβουλίες και τους στόχους των επιχειρήσεων, ακόµη και µε τη µορφή 
εκπόνησης κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και παρεµβάσεων στις σχολικές 
µονάδες.  



Καλούµε τους συναδέλφους και τους µαθητές των Λυκείων της Αττικής  να 
αρνηθούν τη συµµετοχή τους  σε ένα διαγωνισµό που µε ωµό και απροκάλυπτο 
τρόπο επιχειρεί να χειραγωγήσει τις συνειδήσεις τους αµφισβητώντας το 
χαρακτήρα της δηµόσιας εκπαίδευσης ως καθολικού κοινωνικού αγαθού.  

Καταγγέλλουµε τις πρακτικές που αποβλέπουν στην υποταγή  της 
εκπαίδευσης στα συµφέροντα και τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων. 

Καλούµε την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να περιφρουρήσει , επιτέλους, το δηµόσιο 
σχολείο  και  να εγκαταλείψει την πολιτική της ιδεολογικής χειραγώγησης  των 
µαθητών  που επιχειρείται αµέσως ή εµµέσως µε τη συνεργασία των ισχυρών  
οικονοµικών  συµφερόντων της ολιγαρχίας. 

Αγωνιζόµαστε για µια εκπαίδευση δηµόσια πραγµατικά, «δωρεάν» 
παρεχόµενη σε όλους και όλες και ποιοτικά αναβαθµισµένη, προσηλωµένη  στην 
εξυπηρέτηση του συνόλου της κοινωνίας και όχι  υποταγµένη στα ιδιοτελή 
συµφέροντα των ισχυρών του χρήµατος και της διαπλοκής.  
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