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ην παξφλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θείκελα ζε
ζέκαηα Παηδείαο, κε έκθαζε ζηα ΣΔΗ, πνπ θαηά
θαηξνχο είηε ζηάιζεθαλ σο πξνηάζεηο πξνο ηηο
αξκφδηεο Αξρέο είηε/θαη δεκνζηεχζεθαλ
ζηα
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ ηνπ ΣΔΗ-Α θαη ζηνλ Ζκεξήζην
Σχπν. Μεξηθά εμ΄ απηψλ ίζσο θαη λα δηαβάζηεθαλ απφ
ηηο αξκφδηεο πνιηηηθέο αξρέο, ίζσο θαη λα ειήθζεζαλ
ππ΄φςηλ. Σνπιάρηζηνλ ν ππνγξάθσλ ζεψξεζε –
δηθαίσο ή αδίθσο- πσο έπξαμε ην θαζήθνλ ηνπ,
ηνπιάρηζηνλ
σο
πξνο
ηε
δηαθάλεηα
ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ησλ απφςεψλ ηνπ.
Ζ ζπιινγή ησλ θεηκέλσλ απηψλ απνηειεί θαη
ινγνδνζία ηνπ ππνγξάθνληνο, πνπ απφ ην 2003 έσο
ην 2010 έηπρε ηεο άθξσο ηηκεηηθήο γη‟ απηφλ
αλάζεζεο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ρνιήο Γξαθηθψλ
Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗΑζήλαο, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνπο θνηηεηέο
ηνπ.
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Ζ ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΑ,
Ή ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ1

Αζήλα 2005
Δίλαη θαλεξφ πσο βξηζθφκαζηε ζηα ηέιε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ άξρηζε κε ηε ζηαδηαθή
νπηζζνρψξεζε ησλ παιαηφηεξσλ νληνινγηψλ-πεδίσλ αλαθνξάο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη έρεη
σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απντεξνπνίεζε ηεο δσήο θαη ηειηθψο ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο ηνπ
Αλζξψπνπ. Ζ ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ παιαηφηεξσλ θηινζνθηθψλ ζεκειηψζεσλ ησλ
θνηλσληψλ – ή θηινζνθηθψλ ζεζκίζεσλ ησλ θνηλσληψλ – δελ πξνήγαγε κία λέα θηινζνθηθή
ζεκειίσζε, αιιά αληηζέησο έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κία αλζξσπφηεηα πνπ θαηλνκεληθψο
ηνπιάρηζηνλ δελ ζηεξίδεηαη ζε θαλελφο είδνπο λνεκαηνδφηεζε ηεο δσήο, ζε θακκία κάιια
ιφγηα λέα πνιηηηζκηθή πξφηαζε , πέξαλ ηεο λέαο αληίιεςεο πεξί επηπρίαο θαη αλάπηπμεο ή
πξνφδνπ, πξνεξρφκελεο απφ ηελ αλαγσγή ηεο θαηαλάισζεο ζε ζρεδφλ νληνινγηθφ επίπεδν,
πνπ ηαπηίδνπκε ζήκεξα κε ηνλ Πνιηηηζκφ.
Ο Πνιηηηζκφο φκσο είλαη πξψη‟ απ‟ φια λνεκαηνδφηεζε ηεο Εσήο θαη ζέζπηζε
πξνηεξαηνηήησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Σξφπν ζεψξεζεο ηεο αλζξψπηλεο Όπαξμεο, ηνπ
Κφζκνπ θαη ηεο Ηζηνξίαο. Ζ ζηαδηαθή νπηζζνρψξεζε ησλ ζξεζθεηψλ – φπσο αδφθηκα
νλνκάδνπκε ζήκεξα ηηο παιαηφηεξεο νληνινγίεο, πνπ ήηαλ ζηήξηγκα θαη πεδία αλαθνξάο ησλ
ιαψλ – ήδε απφ ηελ αξρή ηεο λεσηεξηθήο πεξηφδνπ, δει. απφ ηνλ 15 ν αηψλα, είρε σο ζπλέπεηα
ηελ «πξψηε απνγνήηεπζε ηνπ θφζκνπ», φπσο έιεγε ν Καζηνξηάδεο2 . Σα δηάθνξα «πνιηηηθά»
ηδενινγήκαηα ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλνο πξνζπάζεζαλ λα θαιχςνπλ ην θελφ , δει. ην απφ ηελ
νπηζζνρψξεζε ησλ παιαηφηεξσλ νληνινγηψλ δεκηνπξγεκέλν νληνινγηθφ θελφ, γξήγνξα
φκσο έδεημαλ ηα φξηά ηνπο, πνιιέο θνξέο κε ηξφπν ηξαγηθφ, κε απνθνξχθσκα ηε δηάιπζε ηεο
δήζελ ζνζηαιηζηηθήο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ πξνδνζία ηνπ ιανχ ηεο. Οδεγεζήθακε έηζη
ζηε «δεχηεξε απνγνήηεπζε ηνπ θφζκνπ», πνπ δείρλεη λα είλαη θαη ε ηειηθή: ε νηθνλνκία ηεο
«αγνξάο» - ηη πξνδνκέλε αιήζεηα ιέμε, αλ αλαινγηζηνχκε ηελ αξραία ειιεληθή αγνξά - θαη ν
νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο, δείρλνπλ λα είλαη θάηη ζαλ απηνλφεηε θαη ηειηθή θαηάιεμε
ηεο Πνιηηηθήο – απηήο πνπ θάπνηε εμέθξαδε θαη πξνσζνχζε κεγάινπο ζπιινγηθνχο
ζηφρνπο ησλ θνηλσληψλ, πνπ ζηφρεπαλ ζηελ ρσξηθή θαη ρξνληθή επέθηαζε ηεο εκβέιεηάο ηνπο
θαη ζηελ πξφζδνζε ζηνλ Άλζξσπν αλψηεξσλ ππαξμηαθψλ ζηφρσλ. Παξαγσγή θαη
θαηαλάισζε, «εδψ θαη ηψξα» , γηαηί δελ ππάξρεη ην «χζηεξα» ζηε ζεκεξηλή απνζηέξεζε απφ
ηνλ Άλζξσπν κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο ηεο δσήο ηνπ. H Αλζξσπφηεηα θαίλεηαη λα έρεη έηζη
θηάζεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηεο : ην ηέινο ηεο θέςεο, ην ηέινο ηεο Πνιηηηθήο 3 : ε επνρή
ηεο Μειαγρνιίαο.
Απηή ε λέα ζεκειίσζε ησλ θνηλσληψλ έρεη θαηαδήισο νδεγήζεη ηε ζεκεξηλή
αλζξσπφηεηα ζε δξακαηηθά θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά αδηέμνδα, πνπ απεηινχλ ηελ ίδηα ηελ
χπαξμε ηνπ Αλζξψπνπ πάλσ ζηνλ πιαλήηε : ε «πάζε ζπζία» αλάπηπμε, κε ζηφρν ηελ
1
2

Πεξηνδηθφ ΑΝΣΗ, Νν 839, Μάξηηνο 2005

Καζηνξηάδεο Κνξλήιηνο : «Θξπκκαηηζκέλνο Κφζκνο» εθδ. „Τςηινλ 1992, «Ζ θαληαζηαθή ζέζκηζε ησλ
θνηλσληψλ», Δθδφζεηο ΡΔΠΠΑ, Αζήλα 1981 θαη άξζξν “Κνηλσλία ρσξίο κλήκε”, εθ. ΣΑ ΝΔΑ, 10/8/1993.
3
1. Υησηίλεο Νηθήηαο : «La fin de l‟histoire ou/et le commencement de la nouvelle ?» Proceedings of the VIIth
International Congress “Cosmos and Philosophy”, Varna 1997, Bulgaria θαη ην θεθάιαην κε ζέκα : «Σν
εξψηεκα ηνπ Σέινπο ηεο Ηζηνξίαο», ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν «Σέρλε, Πνιηηηζκφο θαη Παγθνζκηνπνίεζε», επηκ. Β.
Φηνξαβάληε, εθδφζεηο ΠΑΠΑΕΖΖ, Αζήλα 2005
2. Fukuyama Francis, «Σν ηέινο ηεο Ηζηνξίαο θαη ν ηειεπηαίνο Άλζξσπνο», εθδ. Α.Α.ΛΗΒΑΝΖ, Αζήλα 1993
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επηπρία ηνπ Αλζξψπνπ – κε ηελ «επηπρία» ππφ κία έλλνηα πνπ θαλέλα πνιηηηθφ ηδενιφγεκα
δελ δηαθσλεί - αδηαθνξεί γηα ηα ζχκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζηελ πνξεία ηεο πξνο απηή ηε
λένπ ηχπνπ «πξφνδν», δει. ζην ηδαληθφ ηεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο παξαγσγήο γηα ηελ
φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε. Αδηαθνξεί γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχλ
λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ ή λα ηελ απνδερηνχλ ζηελ μέθξελε απηή πνξεία ηεο , πνπ
νπζηαζηηθψο είλαη απάλζξσπε θαη αληηθνηλσληθή, αδηαθνξεί θαη γηα ην ίδην ην πεξηβάιινλ
πνπ εγγπάηαη ηελ χπαξμε ησλ επνκέλσλ γελεψλ, πνπ θαζίζηαηαη θαη απηφ θαηαλαισηηθφ θαη
αλαιψζηκν αγαζφ. Μηιάκε γηα έλα λέν «δπηηθνχ ηχπνπ» θνληακεληαιηζκφ , πνπ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν δείρλεη αδίζηαθηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο λέαο νληνινγίαο – γη‟ απηφ
άιισζηε κηιάκε θαη γηα «θνληακεληαιηζκφ».
Παξά φκσο ηνπ φηη ε ζεκεξηλή δηαλφεζε , δει. νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο,
επηθαιείηαη ηελ αλάγθε κηαο λέαο πνιηηηζκηθήο πξφηαζεο, ε ζεκεξηλή Παηδεία, απφ ηε
βαζηθή σο ηελ αλψηαηε, θαίλεηαη , παγθνζκίσο, απνιχησο ππνηαγκέλε ζηηο επηθξαηνχζεο
αληηιήςεηο πεξί αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. Ηδηαίηεξα ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηνπο, ζηφρνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ε εμππεξέηεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, ζηελ
εμππεξέηεζε ηεο «παξαγσγήο». Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα Παλεπηζηήκηα θξίλνληαη – απφ
ηα θξάηε αιιά θαη απφ ηηο θνηλσλίεο- απφ ην βαζκφ απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπο απφ
ηελ επηθξαηνχζα - επηθξαηνχζα σο πξαθηηθή θαη σο λέα ζρεδφλ νληνινγία – «αγνξά» θαη
ηεο ζπλαθφινπζεο «αγνξάο» εξγαζίαο. Σα ηειεπηαία κάιηζηα ρξφληα ηα Παλεπηζηήκηα, σο
εθπαηδεπηηθά αιιά θαη σο εξεπλεηηθά θέληξα, θξίλνληαη θπξίσο κε ηέηνηα – ηα ιεγφκελα
«ηδησηηθννηθνλνκηθά» – θξηηήξηα : νζνλνχπσ κάιηζηα ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ
Πνιηηεία – δει. απηφ ζρεδηάδεηαη- ζην βαζκφ πνπ ζα είλαη αληαπνδνηηθά, ζην βαζκφ δει. πνπ
νη απφθνηηνί ηνπο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ «νηθνλνκία» ηνπ θξάηνπο ηνπο πεξηζζφηεξν απ‟ φζν
θνζηίδνπλ ζε απηφ γηα λα ζπνπδάζνπλ.
Ο ξφινο φκσο ηεο Παηδείαο ζηελ παγθφζκηα αλάγθε κηαο λέαο πνιηηηζκηθήο
πξφηαζεο, πνπ ζα μαλαβάιεη ηνλ Άλζξσπν ζηελ Ηζηνξία , πξέπεη λα είλαη θαζνξηζηηθφο. Σα
θξάηε φκσο, δει. ε πνιηηηθή ηνπο φπσο απηή κνξθνπνηείηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, πνπ
αζζκαίλνληαο πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ «παγθνζκηνπνηεκέλε» νηθνλνκία θαη κε
ηνπο φξνπο πνπ απηή ζήκεξα ζπληειείηαη – ζεσξψληαο εζθαικέλα πσο εθεί βξίζθεηαη ην
παγθφζκην αιιά θαη ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα - πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ ην αλάινγν κε ηε
λέα απηή λνν-ηξνπία κνληέιν «Παηδείαο» πνπ πξσηνεγθαζηδξχζεθε ζηηο ΖΠΑ. Οη ηειεπηαίεο
θαλνληζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ π.ρ. ζηελ Δπξψπε, κε ππμίδα ηε πεξίθεκε
ζπλζήθε ηεο Μπνιψληα, θαηαδήισο επηδηψθνπλ λα ηελ εληζρχζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο
κε ην ακεξηθαληθφ κνληέιν αλάπηπμεο, νηθνλνκίαο θαη δσήο. Δπί πιένλ ζεσξνχλ ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζαλ λα ήηαλ επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ
«νηθνλνκηθψο» αληαπνδνηηθά. Κακία πξνζπάζεηα νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ θξίζε θαη
ζθαηξηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ φπνηνπ επαγγέικαηνο : απηφ δελ ζα είλαη κφλν αθξηβφ
ζε θαζεγεηέο θαη ρξφληα ζπνπδψλ , ζα ήηαλ θαη επηδήκην ζηνλ επηθξαηνχληα ηξφπν χπαξμεο
ησλ θνηλσληψλ. Μνλαδηθφο ζηφρνο ν νηθνλνκηθά αληαπνδνηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαιψλ
θαη πηζηψλ «ρεηξηζηψλ ησλ επηζηεκψλ», πνπ δελ ζθέθηνληαη ηίπνηε παξαπάλσ απφ απηφ, θάηη
αλάινγν κε ηνπο ρεηξηζηέο ησλ κεραλψλ ζηελ επνρήο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο.
Μνηξαία θαηάιεμε βέβαηα ην πέξαζκά ηεο «Παηδείαο», απφ ηελ επζχλε ηνπ επίζεκνπ
θξάηνπο, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο πνιηηηθνχο θαη πνπ ππνηίζεηαη φηη
κεξηκλά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζπιινγηθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ππφζεζεο ηνπ
Αλζξψπνπ, ζηελ επζχλε ησλ θνξέσλ ηεο παξαγσγήο – επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα, εηαηξίεο ,
θαη‟ αξρήλ «ηδησηηθψλ» αιιά πνπ ίζσο ηηο δνχκε κε ηνλ καλδχα ηνπ «θνηλσληθνπνηεκέλνπ»
θνξέα ή ηνπ «δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο». Απηφ κάιηζηα ίζσο έιζεη ζρεδφλ «απηνλφεηα»,
θαζφζνλ μέξνπλ λα θάλνπλ θαιιίηεξα ηε δνπιεηά απηή θαη δελ έρνπλ άιινπο ζηφρνπο. πσο
άιισζηε «απηνλφεηα» ζα επηθξαηήζεη, φπνπ δελ έρεη ήδε επηθξαηήζεη, ε «ηδησηηθή»
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αζθάιηζε, πνπ θαη απηή ίζσο πεξηβιεζεί ηνλ καλδχα ηνπ θνηλσληθνπνηεκέλνπ θνξέσο, αιιά
ζα έρεη αθξηβψο ηνλ ίδην «ηδησηηθννηθνλνκηθφ» ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Μάιηζηα ήδε ηα
πεξηζζφηεξα «αξηζηεξά» θφκκαηα ζηελ Δπξψπε απνδέρνληαη επραξίζησο ηελ ηδησηηθή
αζθάιηζε ζαλ «ζπκπιεξσκαηηθή» αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νζνλνχπσ ζα ηελ
απνδερζνχλ ζαλ ηελ κνλαδηθή. Αθξηβψο ην ίδην θηλδπλεχεη λα γίλεη θαη κε ηε «Παηδεία».
Σν λέν Κφζκν πνπ ηψξα νηθνδνκείηαη , νθείινπκε λα ηνλ ζεκειηψζνπκε, ζε έλα λέν
Πνιηηηζκφ, αλ ζέινπκε λα ηνλ θαηαζηήζνπκε βηψζηκν. Βεβαίσο αλαγλσξίδνπκε ηελ ηζηνξηθή
ζπλεηζθνξά ησλ κέρξη ηψξα θαηαθηήζεσλ, ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο ηεο Γχζεσο. Απηή φκσο
ηείλεη λα απηναθπξσζεί θαη λα αληηζηξαθεί απφ ηα αδηέμνδα πνπ ε ίδηα δεκηνχξγεζε. Γελ
επηζπκνχκε κήηε ηελ ακαχξσζή ηεο κήηε ηελ αλαθνπή ηεο. Δπηζπκνχκε απιψο ηελ
ζπκπιήξσζε ή νινθιήξσζή ηεο, κε κνριφ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ Πνιηηηζκνχ κέζσ κηα λέαο
αληίιεςεο πεξί Παηδείαο : ε Παηδεία πξέπεη λα μαλαζέζεη ηνπο κεγάινπο ζηφρνπο πνπ
παξαδνζηαθά ηελ θαηέηαζζαλ ζηελ πξσηνπνξία ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζηηθνχ γίγλεζζαη.
ε έλα ζεκαληηθφ δηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, πνπ δηνξγαλψζεθε
ζηε Βαξθειψλε ην 2003 απφ ηελ Unesco, παξνπζία ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ηα
Παλεπηζηήκηα φινπ ηνπ θφζκνπ θαη πνιιψλ θαηφρσλ βξαβείσλ Νφκπει, αλαθνηλψζεθαλ
ζπκπεξάζκαηα κηα κεγάιεο έξεπλαο πεξί ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα : Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ελψ νη ακεξηθαλνί
επηθέληξσλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κφλν ζηελ πξφνδν ησλ επηζηεκψλ σο ηέηνησλ – εηδίθεπζε
ζην αληηθείκελν, δηεπηζηεκνληθή αξκνδηφηεηα θαη δηεπηζηεκνληθή εκπεηξία , disciplinary
excellence, transdisciplinary competence, interdisciplinary experience - αθνινπζνχκελνη απφ
ηνπο αζζκαίλνληεο Δπξσπαίνπο (πνπ απηνί φκσο αλαθεξφληνπζαλ - θάπσο ζνιά είλαη ε
αιήζεηα - θαη ζε έλλνηεο «θαιιηέξγεηαο» θαη «Πνιηηηζκνχ»), απφ ηηο άιιεο επείξνπο
επηζεκαίλεην θαη‟ αξρήλ ε αλάγθε θαιιηέξγεηαο αμηψλ – δει. Πνιηηηζκνχ, θξηηηθήο ζθέςεο
θαη παγθφζκηαο ζπιινγηθφηεηαο . Απηφ κάιηζηα ηδηαηηέξσο απφ ηνπ Ηάπσλεο, πνπ πξνηείλνπλ
έηζη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο – θαη εθαξκφδνπλ – έλαλ άιιν ηξφπν αλάπηπμεο, κηα αλάπηπμε
δει. βαζηζκέλε ζηελ Παξάδνζή ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηζκηθήο
ηνπο ηαπηφηεηαο.
Σν ζέκα ηεο Παηδείαο είλαη Πνιηηηθφ, κε ηελ Πνιηηηθή φρη βεβαίσο κε ηε ζεκεξηλή
εθπεζνχζα ζε απιή δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή κνξθή ηεο, αιιά κε απηήλ πνπ έρεη ηνλ
Πνιηηηζκφ σο ην θεληξηθφ δεηνχκελφ ηεο4. Πνιιέο είλαη νη εθθιήζεηο γηα επηζηξνθή απηήο
ηεο Πνιηηηθήο, ην ζέκα φκσο θαηαδήισο πξνζθξνχεη ζηελ ζεκεξηλή θηινζνθηθή ζεκειίσζε
ησλ θνηλσληψλ5 . Παξφια απηά φκσο είλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε λα παξαθάκςνπκε ηηο
φπνηεο δπζθνιίεο πείζνληαο θαη δεηψληαο απφ ηελ Πνιηηεία ηελ πξνψζεζε κηαο Παηδείαο κε
θχξην δεηνχκελν ηνλ Πνιηηηζκφ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα πεξηζσξηνπνηεζεί απνθνπηφκελε απφ
ηελ νχησο ή άιισο επηθξαηνχζα ζπγθπξηαθή «δήηεζε»: ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά
θέληξα, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα θαιχπηνπλ θαηά ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν θαη
πξνλνκηαθά ηελ «ηξέρνπζα» πξαγκαηηθφηεηα , αιιά επί πιένλ λα ηελ πξνζαλαηνιίδνπλ - φρη
δει. ην αληίζεην, φπσο ηψξα ζπκβαίλεη.

4

Γηαλλαξάο Υξίζηνο, «Πνιηηηζκφο, ην θεληξηθφ πξφβιεκα ηεο Πνιηηηθήο», εθδ. ΚΑΚΣΟ , Αζήλα 2005
Υησηίλεο Νηθήηαο, « On the pπrpose of the XXIst century architecture or on the philosophic institution of
societies in the XXist century» , Πξαθηηθά απφ ην ΥΥν Γηεζλέο πλέδξην ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ
(UIA) Πεθίλν, Ηνχληνο 1999 θαη «Le sens du Cosmos dans la vie quotidienne», 9th Congress ηεο «Ηnternational
Association Cosmos and Philosophy», πάξηε , επηέκβξηνο 1997
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ΠΑΗΓΔΗΑ, ΧΡΑ ΜΖΓΔΝ1

Αζήλα 2006
Σα ζπκβαίλνληα ζην ρψξν ηεο Παηδείαο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, πηζηεχνπκε πσο
δείρλνπλ πιένλ θαζαξά ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. Δίλαη ζαθέο πσο ε «Δπηηξνπή ησλ νθψλ»
φρη κφλν ιαζεκέλα αιιά θαη κε ελ πνιινίο παξαπιαλεηηθψο ιεηηνπξγνχζεο πξνηάζεηο,
εζηίαζαλ ην δήηεκα ηεο Παηδείαο ζε επνπζηψδε ή ηνπιάρηζηνλ ζηα κε ζεκειηψδε δεηήκαηα :
ην ζεκεξηλφ πξφβιεκα ηεο Παηδείαο δελ βξίζθεηαη – θαη‟ αξρήλ , γηαηί βεβαίσο είλαη θαη
απηά πξνο εμέηαζε δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ξχζκηζε- κήηε ζηνπο «αηψληνπο» θνηηεηέο, κήηε
ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ αζχινπ, κήηε ζηα άιια αθφκα επνπζησδέζηεξα πνπ «δηνξζψλνληαη».
Βξίζθεηαη ζην ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηακεξηζκφ ξφισλ, θπξίσο ζην ξφιν πνπ ζα
πξέπεη λα απνθηήζεη ε Μέζε Δθπαίδεπζε – θαιιίηεξα λα μαλαπνθηήζεη ε Μέζε Δθπαίδεπζε,
ζην ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ε επαγγεικαηηθή κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε θαη
ζηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Χο εξγαδφκελνο ζηα ΣΔΗ – σο
εθπαηδεπηηθφο θαη σο δηνηθεηηθφο ιεηηνπξγφο – ζα επηθεληξσζνχκε εδψ ζην κεγάιν δήηεκα
ησλ ΣΔΗ, γηα λα πάςεη επί ηέινπο ε Πνιηηεία λα εμαπαηά γνλείο θαη θνηηεηέο (γηα λα κελ
αλαθεξζνχκε θαη ζηα εθπαηδεπηηθά θελά πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ή αδπλαηεί λα θαιχςεη).2
Ζ θνηλσλία ρξεηάδεηαη αθ‟ ελφο εηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο θαη επαγγεικαηίεο – πνπ ζα
πξέπεη βεβαίσο λα έρνπλ θαη απηνί ηελ βαζηθή θαη ζε φινπο απαξαίηεηε εμαεηή ιπθεηαθή
κφξθσζε, αθ‟ εηέξνπ επηζηήκνλεο κε θχξηα απνζηνιή ηελ ζεξαπεία ηερλψλ (ππφ ηελ επξεία
έλλνηα ηνπ φξνπ) ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο, επηηειηθψλ θαη ελ πνιινίο δηεπηζηεκνληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ επηζηεκψλ. Έηζη ινηπφλ ηα
επαγγεικαηηθά ζηειέρε εθπαηδεχνληαη ζε ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο δηαθνξεηηθήο
θάζε θνξά – αλάινγα κε ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε- δηαβαζκίζεσο (εηψλ ζπνπδψλ,
πξνζφλησλ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, θ.ι.π) θαη ηα επηζηεκνληθά ζηειέρε εθπαηδεχνληαη
ζηα Παλεπηζηήκηα , δει. έηζη πξέπεη λα γίλεηαη. Αλη‟ απηνχ φκσο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν
επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχλ έλα ή δχν ή ην πνιχ ηξία έηε ζπνπδψλ, ε Πνιηηεία
λα ηηο αλαγνξεχεη ζε επηζηήκεο πνιπεηνχο εθπαίδεπζεο – π.ρ. γηα λα αλνίμεη θαλείο
εξγαζηήξην κηθξνβηνινγίαο φρη γηα έξεπλα αιιά γηα λα ρεηξίδεηαη ην θπγνθεληξηθφ κεράλεκα
θαη λα εκβαπηίδεη ραξηάθηα ζην αίκα, ζα πξέπεη λα ζπνπδάζεη 9 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, αθνχ
πξψηα αξηζηεχζεη ζην Λχθεην θαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, γηα λα γίλεη ηρζπνθαιιηεξγεηήο
ή αιηεχο, πθαληνπξγφο ή αλζνθφκνο λα έρεη ζπνπδάζεη ηέζζεξα ρξφληα κε θαζεγεηέο
θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη πνιιψλ δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ελψ εηδηθφηεηεο κε κεγάιν εηδηθφ βάξνο – π.ρ. εηδηθφηεηεο πνπ άπηνληαη Σερλψλ3,
αλαθέξνκαη ζηε ρνιή Γξαθηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ-Α θαη πνιιέο άιιεο
βεβαίσο - ηηο έρεη θαζεισκέλεο ζε κε Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ζηα ΣΔΗ4, πνπ ελψ απφ ηε
κηα επηζπκεί λα αλαβαζκίζεη, απφ ηελ άιιε ππνβαζκίδεη κε απίζαλεο εηδηθφηεηεο, θάηη πνπ
άιισζηε θάλεη θαη κε ηα Παλεπηζηήκηα (γλσξίδσ «παλεπηζηήκηα» πνπ άξρηζαλ λα
1

Σερλνινγηθά Υξνληθά ΣΔΗ-Α, Σεχρνο Μ-Η-Ηνπιίνπ 2006
Θεσξνχκε πσο απφ ηε δηνηθεηηθή ζέζε πνπ ππεξεηνχκε έρνπκε φρη κφλν ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε
λα εθθξάδνπκε ηηο αγσλίεο καο θαη ηηο απφςεηο καο πξνο πάζα θαηεχζπλζε.
3 Ζ Σέρλε είλαη εμ νξηζκνχ «Παλεπηζηεκηαθήο» εκβέιεηαο
4 Δδψ ππάξρεη θαη κία κεγάιε αδηθία εηο βάξνο ησλ θνηηεηψλ απηψλ ησλ ΣΔΗ : α) κία θαθή εγθαηεζηεκέλε
λννηξνπία ηνπ λενζχζηαηνπ ΓΟΑΣΑΠ ηηο αληηζηνηρεί κε ηξηεηείο ζπνπδέο παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ
θαηαδήισο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ θαη β) ην φηη ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδέο, ζε παλεπηζηεκηαθήο εκβέιεηαο
αληηθείκελν ζπνπδψλ – φπνπ βεβαίσο ππάξρεη ηέηνην - κε πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πςειψλ
αθαδεκατθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δελ νλνκάδνληαη παλεπηζηεκηαθέο, απνηειεί δηεζλή πξσηνπππία!
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ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα έρνπλ πξνγξακκαηίζεη κήηε ηη είδνπο επαγγεικαηίεο ζα παξάμνπλ, κήηε
θάλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ φισλ ησλ εηψλ, δεκηνπξγήζεθαλ δει. ηα πξνγξάκκαηα κε ηελ
εμέιημε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπο!) .
Πηζηεχνπκε πσο είλαη πιένλ αδήξηηνο ε αλάγθε λα γίλεη κία «ιεηηνπξγηθή
απνηίκεζε»5 φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίσλ
θαη ΣΔΗ. Απηή ε ιεηηνπξγηθή απνηίκεζε, πνπ ζα «αθηηλνγξαθήζεη» ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
θαη ζα δηαπηζηψζεη αλ απηφ είλαη παλεπηζηεκηαθνχ ή ηερληθφ-επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ θαη
ζα δηαπηζηψζεη ηελ αθαδεκατθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζα πξέπεη λα νδεγήζεη
ακέζσο είηε ζηελ παλεπηζηεκηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδξχκαηνο, ην ελ ιφγσ ΣΔΗ, π.ρ.,
λα κεηνλνκαζηεί ζε Παλεπηζηήκην ή Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην ή ζηελ δηαβάζκηζή ηνπ ζε
ηερληθή-επαγγεικαηηθή ζρνιή, έζησ θαη αλ ηα έηε ζπνπδψλ είλαη ή παξακείλνπλ ηέζζεξα, ή
αθφκα θαη λα ηα θιείζεη κε δηαησλίδνληαο ηελ απάηε εηο βάξνο παηδηψλ θαη νηθνγελεηψλ : π.ρ.
Σκήκα Αλζππνππξαγψλ, Σκήκα Ναπηηιηαθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπνπδψλ Αηγαίνπ ,
Παλεπηζηεκίνπ Υίνπ, Σκήκα Σνπξθηθψλ πνπδψλ, Σκήκα Οηθηαθήο νηθνλνκίαο
Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ρεδηαζκφο ελδπκάησλ, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο
ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ νηθνλνκία, Σκήκα Ηρζεηνκείαο θαη Αιηείαο θαη ινηπψλ ζαθψο είηε κε
παλεπηζηεκηαθψλ εηδηθνηήησλ πνπ λα απαηηνχλ ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ, είηε
αληηεπηζηεκνληθψο εμεδεηεκέλσλ εηδηθνηήησλ ή αθφκα θαη ςεπδεπηγξάθσλ εηδηθνηήησλ 6
(φπνπ κπαίλεη θαη ζέκα θαζαξήο απάηεο ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ) . 7
Δίλαη αλάγθε ε πνιηηηθή εγεζία λα επηδείμεη απνθαζηζηηθφηεηα θαη λα αγλνήζεη ην
ιεγφκελν «πνιηηηθφ θφζηνο» (πνπ αθπξψλεη ηελ Πνιηηηθή ). Άιισζηε δελ πξφθεηηαη λα
ππάξμεη πνιηηηθφ θφζηνο : ε θνηλσλία έρεη ζαθψο θαηαλνήζεη ηα πξάγκαηα, επηδεηεί γελλαίεο
κεηαξξπζκίζεηο πνπ κε αλαθνχθηζε ζα ππνδερζεί, νη πξφζθαηεο άιισζηε δηελεξγεζείζεο
δεκνζθνπήζεηο πξνο απηφ ζπλεγνξνχλ.

5 Γηαλεκεζέλ έγγξαθφ καο ζρεηηθφ κε ηελ «αμηνιφγεζε» ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη «Πεξί
ηεο «αμηνιφγεζεο» ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ» ζηα «Νέα ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ», αξ. 2, 2006.
6
Βεβαίσο έρνπκε ηελ επζχλε ησλ φζσλ γξάθνπκε θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε παληφο ελδηαθεξνκέλνπ. Δδψ απιψο
δελ ρξεηάδεηαη λα ππεηζέιζνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο.
7
Σν αλ απηά ηα ΣΔΗ ή Παλεπηζηήκηα βξίζθνληαη ζε ρσξηφ ή πφιε, κεγάιε ή κηθξή, δελ έρεη πνιχ ζεκαζία.
Φεκηζκέλα Παλεπηζηήκηα ζε Δπξψπε θαη ΖΠΑ βξίζθνληαη ή μεθίλεζαλ απφ «ρσξηά». Αλ ην ελ ιφγσ
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα έρεη ζσζηφ πεξηερφκελν θαη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα αλαβαζκηζηεί
ζεζκηθά θαη λα εληζρπζεί, εηδάιισο λα θιείζεη θαη κάιηζηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ : λα είζηε ζίγνπξνη πσο νη
κφλνη πνπ ζα δηακαξηπξεζνχλ είλαη νη ηδηνθηήηεο γθαξζνληεξψλ θαη θαθεηεξηψλ θαη βέβαηα δελ ζα ζπζηάζνπκε
γη΄ απηνχο λέα παηδηά θαη ην κέιινλ ηνπ Σφπνπ!
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Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΧΝ.
ΑΝΑΓΚΖ ΜΗΑ ΤΝΟΛΗΚΟΣΔΡΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ.1

Οη θνηλσλίεο ππάξρνπλ θαη εμειίζζνληαη ζηεξηγκέλεο ζε ζηνηρεία θαληαζηηθά, εμ
ίζνπ, αλ φρη πεξηζζφηεξν σο πξνο ηηο «πξαγκαηηθέο» αλάγθεο, θαηά ηελ ηξέρνπζα αληίιεςε
ηνπ φξνπ «πξαγκαηηθφο», φξνο ζε θάζε πεξίπησζε δχζθνινο λα νξηζηεί. Ο Απφιισλ ησλ
Γειθψλ, έιεγε ν λεαξφο Μarx, ήηαλ γηα ηνπο Έιιελεο κία δχλακε ηφζν πξαγκαηηθή φζν
θαη νπνηαδήπνηε άιιε, ε δε ππνηηζέκελε «πξαγκαηηθή» Οηθνλνκία έρεη θαηαδήισο
θαληαζηαθά ζεκέιηα. Απηή ε θαληαζηαθή ζεκειίσζε ησλ θνηλσληψλ, πνπ ν Καζηνξηάδεο
απνθαινχζε «θαληαζηαθή ζέζκηζε ησλ θνηλσληψλ», είλαη θαη‟ νπζίαλ ε θηινζνθηθή
ζεκειίσζή ηνπο, γηαηί έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Άλζξσπνο ζεσξεί ηελ χπαξμή ηνπ
ζην Υψξν θαη ζην Υξφλν, ζηνλ Κφζκν θαη ζηελ Ηζηνξία, απ‟φπνπ πξνθχπηνπλ ε
λνεκαηνδφηεζε ηεο δσήο θαη ε ζέζπηζε ππαξμηαθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ, αμηψλ, θαλφλσλ
θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Ζ Σέρλε, δει. απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε Σέρλε, είρε αλέθαζελ σο ζηφρν ηελ
επέθηαζε ηεο εκβέιεηαο ησλ Αλζξψπσλ ζ‟ απηφ ην «θαληαζηαθφ» πεδίν αλαθνξάο ηεο
Όπαξμεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Πξνηξέρσ κάιηζηα λα ηνλίζσ πσο ε παξνπζία ηεο θαη ε
ιεηηνπξγία ηεο ήηαλ «καδηθή», θάηη πνπ ζήκεξα εγείξεη αληηθξνπφκελεο απφςεηο. Ζ επέθηαζε
ηεο εκβέιεηαο ησλ Αλζξψπσλ ζε αλψηεξα ππαξμηαθά επίπεδα, αλαθεξφκελα ζε αμίεο θαη ζε
λνήκαηα δσήο, ππήξμε ζπιινγηθφο ζηφρνο, ήηαλ ην «θνηλφ θαη ην θχξην ησλ ιαψλ» γηα ην
νπνίν κίιαγε ν νισκφο, ππήξμε ην θεληξηθφ δεηνχκελν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Σν έξγν
αλαβηβαδφηαλ ζε ζπιινγηθή αλάγθε, ζε κέξνο δει. ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηεο δσήο σο
εμππεξεηψλ ηνπο θχξηνπο θαη κεγάινπο ζηφρνπο ηεο.
Ζ κεγάιε ζχγρπζε πνπ θαηαηξχρεη ζήκεξα ηελ Σέρλε – βεβαίσο θαη ηνλ
θηλεκαηνγξάθν – απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλνο σο ηηο κέξεο καο, ζχγρπζε θαηαδήισο
νινέλα απμαλφκελε, νθείιεηαη ζαθψο ζηελ βίαηε απηνλφκεζή ηεο , ζηελ βίαηε απνθνπή ηεο
απφ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Οη «θηιφζνθνη» κάιηζηα ηεο επνρήο εθείλεο
πξσηνζηάηεζαλ, ζπλέπξαμαλ ή ελ πάζεη πεξηπηψζεη πξνζχκσο επηθχξσζαλ θαη
πξνζρψξεζαλ, ζε κία ηζηνξηθά ιαλζαζκέλε ζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ξφινπ χπαξμεο
θάπνησλ κέρξη ηφηε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ εθεμήο απζαηξέησο νλφκαζαλ
ηέρλε, ζηα πιαίζηα ελφο ηζηνξηθά πξσηφγλσξνπ θαη απζαίξεηνπ δηαρσξηζκνχ ηέρλεο θαη
ηερληθήο, ηέρλεο θαη γλψζεο, ηέρλεο θαη επηζηήκεο. Ο ιφγνο γη‟ απηφ θαίλεηαη πσο είλαη ην
ηέινο θάζε επξχηεξνπ ππαξμηαθνχ λνήκαηνο, δείρλεη λα είλαη ε απνζηέξεζε ηεο δσήο θάζε
επξχηεξεο εκβέιεηαο θαη θάζε πςειφηεξνπ ζηφρνπ, δείρλεη λα είλαη ην νληνινγηθφ θελφ ζην
νπνίν έρεη πεξηπέζεη ε ζεκεξηλή αλζξσπφηεηα - θάηη πνπ νδεγεί κνηξαίσο ζην ηέινο ηεο
θέςεο θαη ζην ηέινο ηειηθψο ηεο Ηζηνξίαο, ηέινο πξναλαγγειζέλ ήδε απφ ηνλ Hegel.
Οη ιεηηνπξγνί ηεο Σέρλεο θαηαθαλψο δελ αθνινχζεζαλ απηήλ ηελ πνξεία, κάιινλ
φκσο θαηαδηθαζκέλνη ζε εθ ησλ πξνηέξσλ απνηπρία : δνχιεπαλ θαη δνπιεχνπλ εξήκελ ηνπ
θνηλνχ ηνπο, ζηεξηδφκελνη ζε ηδέεο πξνεξρφκελεο απφ κηα δηαλφεζε πνπ απηνζπγθηλείηαη
απφ ηηο δηθέο ηεο θάζε θνξά ηδέεο, κε κάιινλ κηθξή επαθή κε ην θνηλφ ηεο. Γελ εμεγείηαη
αιιηψο ην φηη «θηλήκαηα» ηερλψλ θαη ηδεψλ δηαξθνχλ ζηηο κέξεο καο ην θαζέλα κηα
πεληαεηία, απνηειψληαο θαη απηά θαηαλαισηηθά αγαζά : ν ρξφλνο πνπ δηαξθεί κεηαμχ ηεο
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παξαγσγήο ηνπο θαη ηεο θαιάζνπ ησλ αρξήζησλ νινέλα κεηψλεηαη, φπσο δει. γίλεηαη κε ηα
απηνθίλεηα, ηα πιπληήξηα θαη ηνπο θαλαπέδεο.
Ζ λενειιεληθή Σέρλε πηζηεχνπκε πσο ζηάζεθε δηαθνξεηηθά: Ζ ίδηα ε χπαξμε ηνπ
λενειιεληθνχ θξάηνπο ελ πνιινίο νθείιεηαη ζ‟ έλα ιατθφ ζπιινγηθφ ππεξηνπηθφ θαη
ππεξρξνληθφ, δει. ηζηνξηθφ αζπλείδεην, πέξαλ θάζε εθήκεξεο ζπγθπξίαο θαη θνζκηθήο
εμνπζίαο. Aπηφ
δηαθπιάρζεθε απφ κία Tέρλε – θηβσηφ , πνπ ζήκεξα ζρεκαηηθψο
απνθαινχκε Παξάδνζε, ρσξίο φκσο λα πνιπαληηιακβαλφκαζηε ηελ βαζχηεξε δηάζηαζε ηνπ
ηζάκηθνπ, ηνπ κπάιινπ, ηνπ δετκπέθηθνπ – κνχξρεηαη ζην κπαιφ ην δετκπέθηθν ζην Γξάθν
ηνπ Κνχλδνπξνπ ή ην Εετκπέθηθν ηεο Δπδνθίαο ζην νκψλπκν έξγν ηνπ Γακηαλνχ- ηνπ
Θεφθηινπ, ησλ ηαπεηλψλ ζπηηηψλ πνπ ν κεηαλνεκέλνο Le Corbusier ηνπ „35 δηαπίζησλε πσο
“θαίλεηαη ζαλ λα είλαη απφ πάληα ζηνλ ηφπν απηφλ” – γηα ζεφθηηζηα θάλεη ιφγν ν
Κσζηαληηλίδεο – ζηα αζπξφκαπξα πιαθάθηα ησλ απιψλ, ζηα δεκνηηθά θαη ζηα ξεκπέηηθα
ηξαγνχδηα, ζηα νπνία ν Φέξξεο αλαδεηά ηελ επηβίσζε ηεο Παξάδνζεο – δει. ειπίδσ πσο γη‟
απηφ θαηαπηάλεηαη κε απηά.
Ζ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα λενειιεληθή έθθξαζε δέρζεθε επραξίζησο θαη
αθνκνίσζε γφληκα ηα νξάκαηα κηαο ζεκαληηθήο κεξίδαο ηεο δπηηθήο δηαλφεζεο ηνπ 19νπ
αηψλα, πνπ πξνζέθπγε πξνο αλαδήηεζε ηζηνξηθήο ηαπηφηεηνο γηα ηελ αλζξσπφηεηα ζε κία
ηζηνξηθή κλήκε ηεο νπνίαο νη λενέιιελεο απεδείρζεζαλ δψληεο θνξείο αλαδεηψληαο κέζα
ζηε δψζα Παξάδνζε έλα λέν Πνιηηηζκφ. Ηζρπξέο βάζεηο έζεζαλ γη‟ απηφ νη Εάρνο,
ηθειηαλφο, Καβάθεο, Κφληνγινπ, Παξζέλεο, Πηθηψλεο, εθέξεο, Σζαξνχρεο, Ρίηζνο,
Διχηεο, Μφξαιεο, Γθίθαο, Υαηδεδάθεο θαη ηφζνη άιινη, θαζψο θαη κεγάιε κέξνο ηνπ
λενειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο ζπγθεληξψλεη πνιιέο ηέρλεο καδί θαη έρεη
κηα κεγάιε εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα θαη ζπλ-θηλεηηθή δχλακε. ηα ρέξηα έηζη κεγάισλ
δεκηνπξγψλ εμέθξαζε ην ιαφ, ζε φιε ηνπ ηε κεγαινπξέπεηα θαη κε φιεο ηηο αξρέγνλεο
θαηαβνιέο ηνπ. Γελ είλαη κφλν νη κεγάινη Καθνγηάλλεο, Κνχλδνπξνο, Αγγειφπνπινο θαη
φινη απηνί πνπ έγξαςαλ ηε βίβιν ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Δίλαη θαη ν ππνηηκεηηθά
ιεγφκελνο «εκπνξηθφο θηλεκαηνγξάθνο» : Θπκεζείηε ηελ εθπιεθηηθή εηθφλα ηεο θεδείαο ηεο
ιαηέξλαο ηνπ Απισλίηε, ζην «Λαηέξλα Φηψρεηα θαη θηιφηηκν», αιιά θαη ηηο αμίεο ζηα έξγα
ηνπ (ηφηε) Φψζθνινπ θαη ηφζεο άιιεο. ηη θαη λα πνχκε γη‟ απηέο, φζν θαη λα ηηο ινηδνξνχλ
νη κηθξνί θαη νη αηάιαληνη, ζην εθ πξψηεο φςεσο απιντθφ ηνπο ζηνηρείν θξχβνληαη λνήκαηα
θαη αμίεο δσήο πξνεξρφκελεο απφ κηα Παξάδνζε θαη έλα Ρνκαληηζκφ, λαη ξνκαληηζκφ, πνπ
έζσζε ηελ Δπξψπε απφ ηα αδηέμνδά ηεο ζηνλ 19ν αηψλα. «Βξήθα ην φλεηξφ ζνπ ζε γξακκέο
πνιηηηθέο», ηξαγνπδά ν αββφπνπινο «ζηηο γξακκέο ηηο θαζεκεξηλήο δσήο» ζα ιέγακε γηα
ηελ πεξίζηαζε, «αιιά ην πήγα πέξα απφ απηέο, γηαηί εθεί κε νδεγνχζε δίρσο λα ην
αληηιεθζψ, ε θαηαγσγή κνπ θαη ε Σέρλε πνπ εμαζθψ» (απηή ζα ήηαλ ε πξνζδνθία κνπ θαη ε
πξνηξνπή κνπ πξνο ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ).
Ο θηλεκαηνγξάθνο, παξά ηελ πξφζθαηξε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ ηειεφξαζε,
εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη ςπραγσγία. Γηαηί ηα κπζηαγσγεία ησλ ζθνηεηλψλ αηζνπζψλ έρνπλ
ηε δχλακε λα θέξνπλ ην ζεαηή ζε επηθνηλσλία κε λνήκαηα θαη αμίεο ηηο νπνίεο επηδεηά θαη
πξνο ηηο νπνίεο πξνζβιέπεη γηα λα κεηαθεξζεί ζε έλα αλψηεξν επίπεδν χπαξμεο. ‟ απηά ηα
κπζηαγσγεία ην βιέκκα ηνπ ζεαηή ζα πξέπεη φκσο φρη λα ζπλαληεζεί κε ην ηα νξάκαηα ηνπ
δεκηνπξγνχ , αιιά κε ηνπο κεγάινπο ζπιινγηθνχο – βιέπε ππαξμηαθνχο- ζηφρνπο ηεο
θνηλσλίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα ςπραγσγεζεί. Φπραγσγία δε, ζεκαίλεη αγσγή ςπρήο θαη φρη
θαηαλάισζε.
Ο ηίηινο απηήο ηεο δηεκεξίδαο είλαη «Διιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο – παξάζπξν ηεο
Διιάδνο ζηνλ θφζκν». Αλαθεξφκαζηε ζπλερψο θαη ζηνλ δηάινγν ησλ Πνιηηηζκψλ. Μα γηα
πνηα Διιάδα κηιάκε ; πάλσ ζε πνηφλ Πνιηηηζκφ, ζε πνηα ζηέξεα Παξάδνζε ζα ζηεξηρηεί ν
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θηλεκαηνγξαθηζηήο, ν ζθελνζέηεο, ν δεκηνπξγφο; Πνηφλ Πνιηηηζκφ ζα θέξεη ζε επηθνηλσλία
κε ην δηεζλέο πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη; ηη θαη λα κάζεη απφ ηηο ρνιέο, αλ δελ παηάεη πάλσ ζε
θάπνηνλ Πνιηηηζκφ, δελ πξφθεηηαη λα θάλεη ηίπνηα. Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη
Πνιηηηζκφο θαη λα κελ ππάξρνπλ ρνιέο, παξά λα ππάξρνπλ ρνιέο θαη λα κελ ππάξρεη
Πνιηηηζκφο.(ν Γακηαλφο π.ρ. δελ πήγε πνηέ ηνπ ζε ρνιή). Θα επηλνεζνχλ βεβαίσο
αθαζφξηζηεο θαη παξαπιαλεηηθέο εθθξάζεηο
πεξί «πνηφηεηαο» θαη πεξί «θαινχ»
θηλεκαηνγξάθνπ – πνπ ζα αιιάδνπλ ζπλερψο πεξηερφκελν - ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ν
ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο ζα ζπλερίζεη δηαιπφκελνο σο κε έρσλ πνιηηηζηηθφ πεδίν
αλαθνξάο.
Αλ ζέιακε λα δηαηππψζνπκε πξφηαζε ζα ιέγακε λαη κελ ζηε δεκηνπξγία θαη
αλάπηπμε ρνιψλ θαη «Αθαδεκηψλ», αιιά θπξίσο ζα παξαθαινχζακε ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, κηα πνπ θαίλεηαη πσο αδπλαηεί λα επηηειέζεη έξγν Παηδείαο, δει. έξγν εληαγκέλν
ζε κηα Πνιηηηζηηθή ζηξαηεγηθή, λα πάςεη λα πλίγεη ηνλ πθηζηάκελν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, φπσο
απηφο επηδεί – εηο πείζκα φισλ - ζηελ Κηβσηφ ηεο Παξάδνζεο : λα πάςεη λα δεκηνπξγεί
απνθνίηνπο ιπθείνπ πνπ δηαβάδνπλ Παπαδηακάληε απφ κεηάθξαζε, λα πάςεη λα αγλνεί ην
νισκφ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, λα πάςεη λα ζεσξεί ηελ Διιάδα
ηνπ –22 ζπλσζηηδφκελε ζηα παξάιιεια ηεο Μηθξάο Αζίαο πεξηκέλνληαο ηα θαξάβηα λα πάεη
απέλαληη δηαθνπέο, λα πάςεη λα δεκηνπξγεί απνθνίηνπο αλίθαλνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ζέκα
ηνπ «Μεγαιέμαλδξνπ» ηνπ Αγγειφπνπινπ ή «Σνπ ιηβαδηνχ πνπ δαθξχδεη» ή ηνπ ηξαγνπδηνχ
ηνπ Νεθξνχ Αδειθνχ ηνπ Θενδσξάθε, λα πάςεη λα δεκηνπξγεί ζεαηέο πνπ δελ αλεβαίλνπλ
νη ίδηνη ζε έλα αλψηεξν ππαξμηαθφ επίπεδν, αθνχγνληαο ηελ Παμηλνχ λα ειεπζεξψλεη ην γηφ
ησλ θνληάδσλ ηνπ γηνχ ηεο κε εθείλν ην ζπγθινληζηηθφ : «πήγαηλε ζηε κάλα ζνπ» ), θ.ι.π.
Αθνχζηεθε ε αλάγθε πεξί ζηξαηεγηθήο παηδείαο Κηλεκαηνγξάθνπ. Θα έιεγα φηη
πξνέρεη ζηξαηεγηθή Παηδείαο γεληθφηεξα. Μαθάξη λα δεκηνπξγεζεί Αθαδεκία Σερλψλ (θαη
θηλεκαηνγξάθνπ) – φπσο αλαθνίλσζε πξνζθάησο ν Πξσζππνπξγφο - απαηηείηαη φκσο πξψηα
Πνιηηηζκηθή ζεκειίσζε ηεο θνηλσλίαο. Αλ ηέηνηα δελ πθίζηαηαη, ζα πξέπεη απηέο νη
«Αθαδεκίεο» λα ηελ αλαζχξνπλ απφ ηε ιήζε – ζε ρψξεο πνπ ζηεξνχληαη Ηζηνξίαο θαη
Πνιηηηζκνχ, εθεπξίζθνπλ ή δαλείδνληαη απφ άιινπο ιανχο ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο Παξαδφζεηο,
ε Διιάο βεβαίσο δελ αλήθεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε - θαη λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ πεξαηηέξσ :
απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ην πξψην κέιεκά ηνπο (πνπ, εηξήζζσ ελ παξφδσ, δελ εμππεξεηείηαη
απφ ηελ αγγινζαμνληθή λνν-ηξνπία πεξί αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή κνξθνπνηείηαη
ζην θαηαξηηζηαθφ κνληέιν ηεο Μπνιψληα) .
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ΓΗΑΚΤΒΔΤΔΣΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΧΝ ΣΔΗ1

Με δεδνκέλε ηελ ππνρξέσζή κνπ θαη ηελ ππνρξέσζή καο, σο εθ ηεο ζέζεψο καο ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηνπ ΣΔΗ-Α θαη ηεο απνζηνιήο καο σο θαζεγεηψλ-ιεηηνπξγψλ ηνπ ζεζκνχ
ησλ ΣΔΗ, ζαο θνηλνπνηψ ηηο αλεζπρίεο κνπ γηα ην κέιινλ ησλ Ηδξπκάησλ καο θαη ην κέιινλ
ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνχ ησλ ΣΔΗ – επειπηζηψληαο ζε «δηνξζσηηθέο» παξεκβάζεηο ησλ
αξκνδίσλ, δει. ηεο Πνιηηείαο θαη εκψλ.
1. ηνλ λενζπζηαζέληα νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ ηεο αιινδαπήο ,
ΓΟΑΣΑΠ, πνπ αληηθαηέζηεζε ην παιαηφ ΓΗΚΑΣΑ, βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε λννηξνπία
ηζνηίκηζεο πηπρίσλ ηξηεηνχο θνίηεζεο κε ηα πηπρία πνπ απνλέκνληαη απφ ηα ΣΔΗ – πνπ είλαη
ηεηξαεηνχο θνίηεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαηφπηλ ιαλζαζκέλεο εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Ν.3328/2005. Ζ λννηξνπία απηή, φρη κφλν ππνβηβάδεη ην θχξνο θαη ηα πηπρία πνπ
απνλέκνληαη απφ ηα ΣΔΗ, αιιά νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ ηειηθή δηάιπζή ηνπο,
σο Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο : ζαο επηζπλάπησ ηελ ζρεηηθή δηακαξηπξία κνπ πξνο ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΟΑΣΑΠ , φπνπ αλαθέξνκαη ιεπηνκεξψο ζην ζέκα απηφ.
2. Έρσ ήδε αλαθεξζεί ζηελ αλάγθε ηα ΣΔΗ λα κεηνλνκαζηνχλ ζε Παλεπηζηήκηα
(Παλεπηζηήκηα Σερλνινγίαο, Σερλνινγηθά Παλεπηζηήκηα, Παλεπηζηήκηα Δθαξκνγήο,
Παλεπηζηήκηα Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ ή θάηη ζρεηηθφ). Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ ζηα
Ηδξχκαηα απηά, ε ζεζκνζέηεζή ηνπο σο Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη νη
πξνδηαγξαθέο πεξί ησλ αθαδεκατθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απηφ
επηβάιινπλ, δηεζλψο. Δπί πιένλ φκσο ε αλάγθε απηή έρεη πιένλ θαηαζηεί αδήξηηνο: ε
επηθείκελε – θαιψο ή θαθψο- ζεζκνζέηεζε «κε θξαηηθψλ παλεπηζηεκίσλ» θαη ε αλάγθε (;)
λα εθαξκνζηεί ε θνηλνηηθή νδεγία 36/2005 (πεξί ησλ θνιιεγίσλ σο παξαξηήκαηα
επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ), ζα θέξνπλ ηα ΣΔΗ ζε δεηλή ζέζε, αλ δελ έρνπλ κεηνλνκαζηεί ζε
Παλεπηζηήκηα : ζα ηα εμαθαλίζνπλ, ηνπιάρηζηνλ απφ ην ράξηε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
Γελ παξαγλσξίδσ φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα : λα δηνξζσζνχλ ακέζσο θαη ηαπηνρξφλσο!
Τπάξρνπλ, π.ρ., ΣΔΗ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ ζηεξνχληαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηα
θαηάιιεια αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά : λα πξνθεξπρηνχλ ακέζσο νη απαηηνχκελεο ζέζεηο 2
ή ηα ΣΔΗ απηά λα ελζσκαησζνχλ κε άιια γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ «Αλψηαηε»
εθπαίδεπζε ή λα θιείζνπλ σο ΣΔΗ. Γελ ρσξνχλ εδψ κηθξνπνιηηηθέο ή άιινπ είδνπο
ζθνπηκφηεηεο.
3. Βεβαίσο πξέπεη κε ηε κνξθή ηνπ θαηεπείγνληνο λα επηιπζνχλ θαη ηα πιηθνηερληθά
πξνβιήκαηα ησλ ΣΔΗ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίιπζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ ηνπο πξνβιήκαηνο
(αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θνηηεηηθέο εζηίεο : Πάκπνιιεο νη πεξηπηψζεηο επηηπρφλησλ λα
θνηηήζνπλ ζε πεξηθεξεηαθφ ΣΔΗ, πνπ δελ κεηαβαίλνπλ ζε απηφ ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο
ηνπ ελνηθίνπ γηα θαηνίθεζε ή γηαηί θξίλνπλ πσο ην ελνίθην απηφ είλαη πςειφ ζε ζρέζε κε ην
θχξνο ηνπ πηπρίνπ –κε παλεπηζηεκηαθνχ- πνπ ζα απνθηήζνπλ θνηηψληαο ζε ΣΔΗ. Σα
πεξηθεξεηαθά ΣΔΗ – αιιά θαη απηά ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ - πξέπεη λα γίλνπλ
ειθπζηηθά θαη ζηνλ ηνκέα απηφλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ ηνπ επεξρφκελνπ
αληαγσληζκνχ, αιιά θαη ησλ επθνιηψλ πνπ ήδε παξέρνπλ παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο).
1

Έγγξαθν πξνο ΤΠΔΠΘ
Δρεη π.ρ. ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ – δελ θξίλσ ζθφπηκν λα νλνκαηίζσ ηελ πεξίπησζε, είκαη πάλησο γη
απηφ ζηε δηάζεζε παληφο ελδηαθεξνκέλνπ – πεξίπησζε φπνπ πεξηθεξεηαθφ ΣΔΗ, πνπ ζηεξείηαη δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ κε αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ηθαλά λα ζηεξίμνπλ «Αλψηαηε» εθπαίδεπζε, πξνθεξχζζεη ζέζεηο
πνπ δελ απαηηνχλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν , πςειή επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία, θαη ηα ινηπά πξνζφληα
πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξνρή «Αλψηαηεο» θαη φρη επαγγεικαηηθήο θαηαξηηζηαθήο εθπαίδεπζεο.
2
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ΑΝΟΙΚΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αζήλα 2004
Θεσξώ αλαγθαίν λα επαλέιζσ κε ηελ θαησηέξσ επηζηνιή κνπ, πνπ έρσ πξν πνιινύ θαη
επαλεηιεκκέλσο απεπζύλεη πξνο όινπο ηνπο αξκνδίνπο, απεπζύλνληαο έθθιεζε ζηελ θνηλόηεηα
ηνπ ΤΔΙ-Αζήλαο λα δξάζεη κε επηκνλή πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε :
Ο Νφκνο 2916/2001 , αθνινπζψληαο ηελ αλάγθε ηα ΣΔΗ λα εληαρζνχλ θαη ηππηθψο
ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, έζεζε ηζρπξφηαην ζεζκηθφ ππφβαζξν κε ζηφρν ηελ
«αλσηαηνπνίεζή» ηνπο. κσο ζηε ζπλέρεηα, φρη κφλν απηά «αθέζεθαλ ζηελ ηχρε ηνπο»,
αιιά ζρεδφλ ππνλνκεχζεθαλ : ελψ θαηαδήισο αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα, πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο έσο θαη ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπο,
ελψ θαηαδήισο πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ
ηνπο, ηελ αλάπηπμε ζε απηά εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαηνρχξσζε ησλ απνθνίησλ
ηνπο, ηελ επίιπζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ ηνπο πξνβιήκαηνο , ηελ πεξαηηέξσ ζηειέρσζή ηνπο κε
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ , δηα ηεο πξνθεξχμεσο λέσλ ζέζεσλ κνλίκνπ Δ.Π., πξνθιεηηθώο
ε Πνιηηεία δείρλεη λα αδηαθνξεί γηα ηελ νπζηαζηηθή «αλσηαηνπνίεζή» ηνπο.
Δμαθνινπζεί λα ηα ζεσξεί σο δεχηεξεο θαηεγνξίαο Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη απηφ
θαίλεηαη παληνχ : ν ηξφπνο ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ι.ρ. ηνπ ΓΟΑΣΑΠ – πνπ
αληηθαηέζηεζε ην ΓΗΚΑΣΑ θαη ην ΗΣΔ – απηφ θαηαδεηθλχεη, ην ίδην θαη ε πξνθιεηηθή
ππνρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ηα
παλεπηζηήκηα) θαη άιια πνιιά.. Ζ αλάγθε ε Πνιηηεία λα ιάβεη επί ηέινπο γελλαίεο φζν θαη
ινγηθέο απνθάζεηο – θαίλεηαη λα ειιείπεη απηφο ν «θνηλφο λνχο» - έρεη θαηαζηεί πιένλ
επηηαθηηθή αλάγθε, γηαηί βξηζθφκαζηε αθξηβψο «ζην παξά πέληε».
Δίλαη αδήξηηνο πιένλ ε αλάγθε ηα ΣΔΗ λα κεηνλνκαζηνχλ – θαη κάιηζηα
αλαδξνκηθψο απφ ηνλ Ν.2916/2001 (δει. λα αληηθαηαζηαζνχλ φια ηα έθηνηε εθδνζέληα
πηπρία κε λέα ) – ζε Σερλνινγηθά Παλεπηζηήκηα ή Παλεπηζηήκηα Σερλνινγίαο ή
Παλεπηζηήκηα Δθαξκνγήο ησλ Δπηζηεκώλ (ή θάηη άιιν ζρεηηθφ) , γηαηί έρνπλ φια ηα
αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παλεπηζηεκίσλ : Σα 4 έηε ζπνπδψλ , ηα θαηάιιεια
αθαδεκατθά
πξνζφληα γηα ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ, αλαβαζκηζκέλα θαη
παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνιπεηή εθπαηδεπηηθή παξνπζία θαη
εκπεηξία. Απηή ε κεηνλνκαζία ηνπο, απνιχησο ζπλάδνπζα κε ην πλεχκα ηνπ Ν.2916, ζα
αλαβαζκίζεη ηελ εηθφλα ηνπο πξνο ηελ θνηλσλία, ζα ηα εληάμεη απξφζθνπηα ζην δηεζλέο
εθπαηδεπηηθφ ηνπίν, ζα δψζεη επαγγεικαηηθή πξννπηηθή θαη δπλαηφηεηεο αθαδεκατθήο
εμέιημεο ζηνπο απνθνίηνπο ηνπο. 4Ζ ζεκεξηλή πβξηδηθή κνξθή ηνπο απνηειεί παγθφζκηα
πξσηνηππία ! Γελ ππάξρεη θαλέλαο απνιχησο ιφγνο ηα ΣΔΗ λα κελ κεηνλνκαζηνχλ ζε
Παλεπηζηήκηα : αληηζέησο απηή ε κεηνλνκαζία ηνπο είλαη απνιχησο δφθηκε θαη ζα ιχζεη
νξηζηηθψο ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πεξί ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ
απνθνίησλ ηνπο , πξνβιήκαηα πνπ αλ δελ ιπζνχλ ακέζσο ηψξα - θαη δεδνκέλσλ ησλ
εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο Παηδείαο – ηα ΣΔΗ ζα νδεγεζνχλ ζε πιήξε απαμίσζε θαη
θαηάξξεπζε.
3

Έγγξαθν πξνο ΤΠΔΠΘ
Aλαθέξνκαη βεβαίσο ζηηο ρνιέο θαη ζηα Σκήκαηα πνπ έρνπλ παλεπηζηεκηαθνχ πεξηερνκέλνπ γλσζηνινγηθφ
αληηθείκελν
4
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Σρεδίαζκα πξνηάζεσλ δξάζεο πξηλ ηελ καθαξηόηεηα ηεο πιήξνπο ππνβάζκηζεο
Μάτνο 2005
Δίλαη παζηθαλέο πσο ην Σ.Δ.Η.-Α ζήκεξα – φπσο άιισζηε θαη φια ηα Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο
θαη ν ίδηνο ν ζεζκφο απηφο – δηέξρνληαη απφ θξίζηκε θακπή πνπ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ
επηβίσζή ηνπο. Σν ηειεπηαίν θαηλφκελν ησλ «θαηαιήςεσλ» θαη ησλ επηζρέζεσλ εξγαζίαο
απφ ηνπο εθηάθηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Ηδξχκαηφο καο, πνπ θηλδπλεχεη λα νδεγήζεη ζε
αθχξσζε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ζπνπδψλ, είλαη έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Παηδείαο ζηελ
Διιάδα ηα ηειεπηαία είθνζη – ηξηάληα ρξφληα.
πρλά-ππθλά αθνχκε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πεξί αλάγθεο «επαλίδξπζεο ηνπ Κξάηνπο»,
ζεζκψλ, νξγαληζκψλ, θ.ι.π., δπζηπρψο απνιχησο βεξκπαιηζηηθά, φπσο εθ ησλ πζηέξσλ
απνδεηθλχεηαη, αιιά απνιχησο ζσζηά, σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο ηέηνηαο
«επαλίδξπζεο», δει. επαλεθθίλεζεο κε πγηείο βάζεηο . Απηνί πνπ δηαθεξχηηνπλ απηήλ ηελ
αλάγθε «επαλίδξπζεο», ην θάλνπλ γηαηί δηαπηζηψλνπλ πσο ε κέρξη ηψξα πνξεία ,ν κέρξη
ηψξα ηξφπνο ζεψξεζεο θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο, ηνπ Θεζκνχ, ηνπ Οξγαληζκνχ ή
ηεο επηρείξεζεο, έρεη ζπζζσξεχζεη πιήζνο πξνβιεκάησλ, πξνβιεκάησλ πνπ αθπξψλνπλ
θάζε πξνζπάζεηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημεο, πνπ έρνπλ δηαιχζεη ηα νξάκαηα, πνπ καο
έρνπλ απνπξνζαλαηνιίζεη απφ ηα θχξηα δεηνχκελα, πνπ καο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ
απνγνήηεπζε ή ζηε καθαξηφηεηα ηνπ ιήζαξγνπ. Ζ πεξίπησζε ησλ Σ.Δ.Η., ηνπ Σ.Δ.Η.-Α ελ
πξνθεηκέλσ, εκπίπηεη απνιχησο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε.
Έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην Ίδξπκά καο, είλαη ην
πνιχπιεπξν δήηεκα ησλ Δθηάθησλ Δθπαηδεπηηθψλ, βεβαίσο θαη άιια πνιιά. Αλαθέξνκαη
φκσο θαη‟ αξρήλ ζε απηφ, ηφζν γηαηί είλαη «επίθαηξν», θαζφζνλ νη πξφζθαηεο θηλεηνπνηήζεηο
ησλ Δθηάθησλ Δθπαηδεπηηθψλ θηλδπλεχνπλ λα θάλνπλ λα ραζεί ην ηξέρνλ εμάκελν ζπνπδψλ
– έρνπλ άιισζηε ηαιαηπσξεζεί θαη ηα δχν πεξαζκέλα δηδαθηηθά εμάκελα γηα ηνλ ίδην ιφγν δπζθνιεχνληαο ηε δσή εθαηνληάδσλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη
ππνζεθεχνληαο ην ίδην ην κέιινλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ Θεζκνχ, φζν θαη γηαηί είλαη ην
δήηεκα απηφ είλαη πνιχπιεπξν .

Αο δνχκε θαη‟ αξρήλ ην πξφβιεκα : Απφ πάξα πνιιά ρξφληα, απφ επνρήο ΚΑΣΔ θαη
ΚΑΣΔΔ κέρξη ηα ζρεηηθά πξφζθαηα Σ.Δ.Η. , ε Πνιηηεία έδεηρλε κηα «ακέιεηα» ζηε ζηειέρσζε
ησλ Ηδξπκάησλ κε κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δηζη, κέγα κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο
δηεμάγεηαη απφ Έθηαθηνπο Δθπαηδεπηηθνχο , ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δηαξθψο απμάλεηαη. Γελ
έρεη λφεκα ε βαζχηεξε αλάιπζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζεκαζία έρεη φηη απηή ηε ζηηγκή
ζην Ίδξπκα ππεξεηεί θαη‟ έηνο έλαο κεγάινο αξηζκφο Δθηάθησλ Δθπαηδεπηηθψλ, πνπ
ελδερνκέλσο δελ
έρεη πάληα ηα ηππηθά πξνζφληα δηδαζθαιίαο ζε Ίδξπκα Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο Δθηάθησλ Δθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Ίδξπκα
10 , 15 ή θαη πεξηζζφηεξα αθφκα ρξφληα. Απηνί νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξνθαλέο φηη έρνπλ
απνθνπεί απφ θάζε άιινπ είδνπο εξγαζία, ειεχζεξν επάγγεικα ή άιιν ηη - φηαλ κάιηζηα
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παιαηφηεξα δίδαζθαλ ζην Σ.Δ.Η. κέρξη θαη 25 ψξεο ηελ εβδνκάδα! - είλαη δε πνιχ δχζθνιν γη‟
απηνχο λα ςάμνπλ ηψξα γηα άιιε δνπιεηά (ζθεθηείηε ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνπο βνπιεπηέο
πνπ δελ επαλεμειέγεζαλ…) . Δπί πιένλ, εμ‟ αηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο κέζα ζηελ νπνία
δηαβηνχλ, δελ έρνπλ θαη θίλεηξα λα βειηηψζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο
ελαζρφιεζε – αλ θαη πηζηεχσ πσο πνιινί παζρίδνπλ θαη γη‟ απηφ. Οξζψο ν λένο πεξί Σ.Δ.Η.
λφκνο απαηηεί αλαβαζκηζκέλα πξνζφληα γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπ. Οξζψο νη Έθηαθηνη απηνί
Δθπαηδεπηηθνί δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ δηθαηνχληαη
κνληκνπνίεζε. Γηθαηνινγεκέλα φκσο νη επί ζεηξά εηψλ ή θαη δεθαεηηψλ αζρνινχκελνη
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζην ΣΔΗ επηζηήκνλεο (απηφ δε ην «ζρεδφλ» είλαη ην
ρεηξφηεξν θαη γη‟ απηνχο θαη γηα ηελ δηδαθηηθή ηνπο ελαζρφιεζε) αγσληνχλ γηα ηελ
πεξαηηέξσ ηχρε ηνπο θαη αληηδξνχλ νινέλα θαη εληνλφηεξα ζηνρεχνληαο ζε κηα θάπνηνπ
είδνπο επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζή ηνπο (αζρέησο ηεο φπνηαο θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ησλ
«δεδνπιεπκέλσλ» ηνπο, αζρέησο ηεο φπνηαο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, απηά δελ απνηεινχλ
παξά πξνζρήκαηα – αο κε θξχβεηαη θαλείο πίζσ απφ ην δάθηπιφ ηνπ!). Πηζηεχσ πσο πξέπεη
λα δνζεί ηέινο ζε απηήλ ηελ απφ θάζε πιεπξά θαπιφηεηα, πφζνλ κάιηζηα ηψξα πνπ ζα
πξέπεη επηηαθηηθψο λα αλαβαζκηζηεί ην ππεξεηνχλ ζην Ίδξπκα Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη λα
εμνξζνινγηζηνχλ νη δαπάλεο , ν δε ζεζκφο ησλ εθηάθησλ λα ιεηηνπξγήζεη επί ηέινπο θαηά ην
πλεχκα ηνπ Νφκνπ 2919 θαη κφλν. Πξνηείλσ ινηπφλ ηα αθφινπζα :
Να δεκηνπξγεζεί πξνζσξηλή βαζκίδα Δηδηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ
Πξνζσπηθνχ , κε ππνρξέσζε δηδαζθαιίαο 16 έσο 18 ψξεο /εβδνκάδα. Ζ βαζκίδα απηή ζα
ππάξρεη γηα 6 έηε, κεηά δε ην πέξαο ησλ 6 απηψλ εηψλ ζα θαηαξγεζεί. ηελ βαζκίδα απηή ζα
εληαρζνχλ φζνη ππεξεηνχλ ζην Ίδξπκα πέξαλ ησλ 7 –8 ή 10 εηψλ –θαηά ζπγρψλεπζε θαη
κε αλαγσγή ζε πιήξεο σξάξην- θαη πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 6 απηψλ εηψλ ζα κπνξνχλ λα πξνθεξχμνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε βαζκίδα
Καζεγεηή Δθαξκνγψλ ή Δπίθνπξνπ Καζεγεηή. Ζ πξνθήξπμε απηή ζα είλαη αλνηθηή. ε
πεξίπησζε πνπ κέρξη ην 6ν ρξφλν δελ έρνπλ πξνθεξχμεη ηε ζέζε ηνπο , απηνδηθαίσο παχνληαη,
ην δε Ίδξπκα πξνθεξχζζεη ηε ζέζε απηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ (είλαη
πξνθαλέο πσο ε πιεξσκή ησλ κειψλ απηήο ηεο πξνζσξηλήο βαζκίδαο ζα γίλεηαη απ‟ επζείαο
απφ ην Κξάηνο).
Σν πξνηεηλφκελν απηφ ζχζηεκα είλαη απνιχησο ζχλλνκν, δίθαην πξνο πάζα
θαηεχζπλζε θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Σ.Δ.Η., απφ θάζε άπνςε : Γελ αληηβαίλεη ζε θαλέλα
λφκν, εθφζνλ ε δεκηνπξγνχκελε βαζκίδα ΔΔΓΠ είλαη πξνζσξηλή. Οη εληαζζφκελνη ζηε
βαζκίδα απηή ζα έρνπλ ηνλ ειάρηζην γηα ην ΣΔΗ απαηηνχκελν ηππηθφ ηίηιν ζπνπδψλ γηα
δηδαζθαιία . Γίλεη δηέμνδν ζε επηζηήκνλεο πνπ επί ζεηξά εηψλ δεζκεχηεθαλ ζην ΣΔΗ θαη
είλαη άδηθφ λα δησρζνχλ απφ ην «γξάκκα» ησλ λέσλ απαηηνπκέλσλ πξνζφλησλ γηα ηηο ζέζεηο
ηνπ Δ.Π. (πνπ δηθαίσο απαηηνχληαη γηα ηηο λέεο ζέζεηο ηαθηηθνχ Δ.Π.) ηηο νπνίεο δελ
ππνθαζηζηνχλ, θαζφζνλ εληάζζνληαη ζε άιιε βαζκίδα θαη κε δηαθνξεηηθφ σξάξην
δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Θα έρνπλ ην θίλεηξν λα απμήζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο, γηα λα
δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ηαθηηθνχ Δ.Π.. Σν σξάξην απαζρφιεζήο ηνπο ζα εμνξζνινγηθνπνηήζεη
ηηο δαπάλεο γηα Έθηαθην Δ.Π. θαη ζα ιεηηνπξγήζεη, επί ηέινπο, ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ
Ν.2916 πεξί ηνπ ζεζκνχ ησλ Δθηάθησλ Δθπαηδεπηηθψλ.
Σα ππφινηπα θαη θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην Ίδξπκά καο,
καδί κε ηηο πξνηάζεηο κνπ κε ζηφρν ηελ επαλεθθίλεζή ηνπ πάλσ ζε πγηείο βάζεηο, είλαη ελ
ζπληνκία (θαζ‟φζνλ έρσ ήδε ζην παξειζφλ αλαθεξζεί ζε απηά εθηελέζηεξα) ηα παξαθάησ:
1. Σν ζέκα ηεο απνζαθήληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Δδψ
αληηκεησπίδνπκε ηελ απεηιή αθχξσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα ηεο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο θαη ηελ δηνιίζζεζή ηεο ζε ζηελψο ελλννχκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, φπσο
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απηή εθπνξεχεηαη απφ κηα νηθνλνκηθίζηηθε («νηθνλνκηθίζηηθε» γηαηί καθξννηθνλνκηθά,
φπσο δει. ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηνχκελε νηθνλνκία,
είλαη απνιχησο ιαλζαζκέλε ) ζεψξεζε ηεο Παηδείαο πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηελ Ζ.Π.Α.,
αιιά φρη ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ ππφινηπν Κφζκν - θαη πνπ είκαη βέβαηνο φηη ζχληνκα ζα
απνξξηθζεί απφ φινπο – αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκπλεχζηξηα ΖΠΑ - σο θαηαζηξνθηθή απφ
θάζε πιεπξά. Ζ απεξρφκελε Γηνίθεζε δείρλεη λα έρεη επαξθψο ππεξαζπηζηεί ηελ
αθαδεκατθφηεηα ηνπ Ηδξχκαηφο καο. Δίλαη φκσο βέβαην πσο νη επεξρφκελεο Γηνηθήζεηο – θαη
νη πνιηηηθέο εγεζίεο - ζα βξεζνχλ ζε δπζκελέζηεξε ζέζε θαη ζα πξέπεη λα παιέςνπλ πνιχ γη‟
απηφ.
2. Σν ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηίηινπ ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ ρνιώλ, κε
ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηηο εμειίμεηο ησλ επηζηεκψλ. Καη εδψ ε απεξρφκελε Γηνίθεζε
πξνψζεζε κεηνλνκαζίεο Σκεκάησλ θαη ρνιψλ, πνπ φκσο αθφκα δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ
ην Τπνπξγείν Παηδείαο.
3. Σν ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηνρύξσζεο ησλ απνθνίησλ. Θα πξέπεη, επί
ηέινπο , ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα λα πάςνπλ λα δίδνληαη απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη ηα
«ζπλαξκφδηα» Τπνπξγεία, ηνπιάρηζηνλ φρη κφλνλ απφ απηά. Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα
πξέπεη λα δίλνληαη απφ ηα θαζ‟ χιελ αξκφδηα θάζε θνξά επηζηεκνληθά-επαγγεικαηηθά
Δπηκειεηήξηα, ηνπιάρηζηνλ λα πξνηείλνληαη θαη‟ αξρήλ απφ απηά. ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δελ
ππάξρνπλ επηζηεκνληθά-επαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα ζα πξέπεη λαη δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηα,
ηα δε πθηζηάκελα λα επεθηείλνπλ ηελ εκβέιεηά ηνπο. Απηφ, ζπλδπαδφκελν κε ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη βεβαίσο ησλ ηίηισλ, ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ
ρνιψλ ηνπ ΣΔΗ-Α, ζα δψζεη νξηζηηθή θαη ζσζηή ιχζε ζην δήηεκα απηφ.
4. Σν θηηξηαθό δήηεκα. Ζ απεξρφκελε Γηνίθεζε έρεη θαη εδψ παξάμεη έξγν.
Απαηηείηαη φκσο πεξαηηέξσ δξάζε, κε βάζε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Πνιηηεία
γλσξίδεη ήδε λα παξάγεη ζεκαληηθά δεκφζηα έξγα, ηξφπνη νη νπνίνη φκσο ρξήδνπλ βειηίσζεο
θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηα θάζε θνξά λέα δεδνκέλα θαη δεηνχκελα.
5. Σν ζέκα ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Ηδξύκαηνο. Απαηηείηαη βειηίσζε ηεο
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ζρεηηθή απηνλφκεζε ηεο δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, εηδηθψλ
κειεηψλ ξνήο εξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ ζηειέρσζεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
6. Σν δήηεκα ηεο βηβιηνγξαθηθήο θάιπςεο ησλ καζεκάησλ. Δδψ παξαπέκπσ ζηε
πξφηαζε πνπ έρσ επαλεηιεκκέλσο δηαηππψζεη : θαηάξγεζε ηεο (ρνπληηθήο εκπλεχζεσο)
«παηδείαο ηνπ ελφο βηβιίνπ (ή ηνπ ελφο δήζελ επηζηεκνληθνχ ζπγγξάκκαηνο) » , κε δηθαίσκα
επηινγήο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο βηβιίνπ ή βηβιίσλ απφ θαηάινγν «θαηαιιήισλ βηβιίσλ» πνπ
ζα δίλεη ν θαζεγεηήο, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ζε απηνχο θνππνληψλ αγνξάο.
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ΠΔΡΗ ΣΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΟΤ ΤΠΔΠΘ ΔΝΑΝΣΗ ΣΧΝ ΣΔΗ1

Aζήλα 2007
Μαο πξνμελεί ηδηαίηεξε αλεζπρία ε ηνπιάρηζηνλ αδξάλεηα πνπ επηδεηθλχεη ε Πνιηηεία
έλαληη ελφο ζεζκνχ πνπ ε ίδηα δεκηνχξγεζε - πνιχ νξζψο κελ, αιιά θαη πνπ ηαθηηθά
θξνληίδεη λα «ρχλεη ηε θαξδάξα κε ην γάια» - ηα ΣΔΗ. Δμεγνχκεζα : Αλαηξέρνληαο ζηελ
ηζηνξία, δηαπηζηψλνπκε φηη πνιχ νξζψο θάπνηα ζηηγκή ε Πνιηηεία δεκηνχξγεζε ηα ΚΑΣΔ,
θαζφζνλ ηφηε απαηηείην κία «ελδηάκεζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα» ζηελ εθπαίδεπζε, γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ επηζηεκψλ, δειαδή γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πξάμε. Μεηέπεηηα, πνιχ
νξζψο ηα αλαβάζκηζε ζε ΚΑΣΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ΣΔΗ, ηα νπνία πνιχ νξζψο αλαβάζκηζε
έηη πεξαηηέξσ, εληζρχνληαο ηηο απαηηήζεηο ζε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα απφ ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη αιιάδνληαο επί ην επηζηεκνληθφηεξν ηίηινπο Σκεκάησλ πνπ
αλαθέξνλην ζε ππνδεέζηεξεο εκβέιεηαο ζπνπδέο. Απηή ε αλαβάζκηζε ππήξμε αλαγθαία,
γηαηί νη εμειίμεηο ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξαθηηθή απαηηνχζαλ – θαη απαηηνχλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν- πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ παιαηά «ελδηάκεζε βαζκίδα» : απηνί πνπ έρνπλ σο
θχξηα απνζηνιή ηελ «εθαξκνγή» ησλ επηζηεκψλ – νη νπνίεο επηζηήκεο βξίζθνληαη ζε δηαξθή
θαη πξσηφγλσξε γηα ηελ ηζηνξία εμέιημε - νθείινπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλνη κε
ηελ ζεσξία θαη ηελ έξεπλα - απφ φηη ήζαλ νη αληίζηνηρνη ζπλάδειθνί ηνπο ηνπ παξειζφληνο νθείινπλ ηειηθψο λα έρνπλ θαη απηνί «παλεπηζηεκηαθή» κφξθσζε, γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο
ηξέρνληεο φξνπο. ην θάησ-θάησ, ηνλ ξφιν ηεο παιαηάο «ελδηάκεζεο βαζκίδαο» - εθεί πνπ
απηή απαηηείηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή - ηελ έρνπλ αλαιάβεη επηηπρψο ηα ΗΔΚ.
Σα ΣΔΗ απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ- θαη φπσο απαηηνχλ νη δηεζλείο εμειίμεηο ζηε ζεσξία
θαη ζηελ πξαθηηθή- πεξηιακβάλνπλ ζπνπδέο 4εηνχο δηάξθεηαο θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο
πξνζσπηθφ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Πνπζελά
ζηνλ θόζκν νιόθιεξν, δελ ππάξρνπλ Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα κε ζπνπδέο 4εηνύο
δηάξθεηαο θαη κε θαζεγεηέο πςειόηαησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ (θάηνρνη
δηδαθηνξηθνύ, επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία, δεκνζηεύζεηο θαη αθαδεκατθή
αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο), πνπ λα κελ νλνκάδνληαη Παλεπηζηήκηα. Μπνξεί σο
αληίινγνο λα ηεζεί πσο ηα παιαηά ΚΑΣΔ θαη ΚΑΣΔΔ, δελ απαηηνχζαλ απφ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχο πςειά πξνζφληα. χκθσλνη, αιιά ζε ηειηθή αλάιπζε, εθ ησλ παιαηψλ
εθείλσλ θαζεγεηψλ δελ έρνπλ απνκείλεη πιένλ παξά ειάρηζηνη. Αθφκα δε θαη απηνί νη
ηειεπηαίνη ελαπνκείλαληεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα , αλαγθάζηεθαλ λα
αλαβαζκίζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Νφκν πνπ αλαβάζκηζε ηα ΣΔΗ
ζηελ αλψηαηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηεο ρψξαο.
Σα ΣΔΗ πιένλ έρνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο πςειφηαηεο βαζκίδνο εθπαηδεπηηθνχο : είλαη
απνξίαο άμην πνπ ε Πνιηηεία, ην ΤΠΔΠΘ ελ πξνθεηκέλσ, δελ ηα κεηνλνκάδεη ζε
Παλεπηζηήκηα, γηα λα ζπκβαδίζεη κε ηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (πνπ δηαξθψο ηελ
επηθαιείηαη ςεπδεπηγξάθσο). Γελ ππάξρεη φκσο πιένλ άιιν πεξηζψξην. Βξηζθφκαζηε πξν
ησλ ππιψλ αλαβάζκηζεο ησλ Κέληξσλ Διεπζέξσλ πνπδψλ. Βξηζθφκαζηε πξν ησλ ππιψλ
ίδξπζεο ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Δίλαη ινηπφλ αδήξηηνο ε αλάγθε ηα ΣΔΗ λα
κεηνλνκαζηνχλ ζε Παλεπηζηήκηα (π.ρ. Παλεπηζηήκηα Δθαξκνγήο ή Δθαξκνγήο ησλ
Δπηζηεκψλ, ή Σερλνινγηθά Παλεπηζηήκηα ή άιιν ηη), πνιχ πξνηνχ ζπκβνχλ ηα αλσηέξσ πνπ

1
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αλαθέξακε, δειαδή ακέζσο ηώξα. Δηδάιισο ζα νδεγεζνχλ ζε απφιπην καξαζκφ θαη
απαμίσζε, κε ηεξάζηην θνηλσληθφ (θαη πνιηηηθφ βεβαίσο ) θφζηνο.
Δίλαη θαηάδεινλ φηη ην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηα «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» θαη
ζηηο εμ‟ απηνχ αληηδξάζεηο ησλ πθηζηακέλσλ Παλεπηζηεκίσλ- θαη γη‟ απηφ ζα κπνξνχζακε
ίζσο λα θαηαλνήζνπκε ελ κέξεη ηελ αδξάλεηα απηή. Πξέπεη φκσο επί ηέινπο λα πάςνπκε σο
ρψξα λα ιεηηνπξγνχκε φπσο ιεηηνπξγνχζαλ πξν εηψλ (γηαηί πνιιά εμ απηψλ ιεηηνπξγνχλ
πιένλ απνιχησο εθζπγρξνληζκέλα) ηα ηξηηνθνζκηθά θξάηε. Γελ κπνξεί ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηώκαηα λα δίδνληαη από «ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία». Σα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα
είλαη ζέκα Δπηζηεκνληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Δπηκειεηεξίσλ. Πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε νθείινπκε λα πνξεπζνχκε, εηδάιισο ζα βξεζνχκε αλέηνηκνη (θαη κε φηη απηφ
ζπλεπάγεηαη) ελψπηνλ επξσπατθψλ ηεηειεζκέλσλ – θαη έρνπκε άιισζηε ελ πνιινίο ήδε
βξεζεί.
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ΠΔΡΗ ΣΖ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ΣΧΝ
ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ1

Αζήλα 2006
Μέζα ζηε έληνλε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζρεηηθά κε ηελ
«αμηνιφγεζε» ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ , πνπ έρεη δπζηπρψο δηνιηζζήζεη ζε
κηθξνθνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο, αιιά θαη ζε κηθξνζπληερληαθέο βιέςεηο, ζα ήζεια λα
θαηαζέζσ πξνο ζπδήηεζε θαη ηηο δηθέο κνπ απφςεηο, ζεσξψληαο πσο ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΗΑ νθείιεη λα ιάβεη μεθάζαξε ζέζε ζην θξίζηκν απηφ δήηεκα.
Ζ πξφηαζή κνπ έρεη σο εμήο:
1. Καη‟ αξρήλ είλαη επηβεβιεκέλε κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή, πεξηγξαθή θαη αλάιπζε
ηνπ πθηζηακέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπίνπ ζηε ρψξα καο. Δίλαη επηβεβιεκέλε κηα
αλαιπηηθή εμέηαζε φισλ ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ – θαη φρη κφλν.
Μφλν έηζη κπνξεί – θαη κφλν έηζη πξέπεη - ε Πνιηηεία λα αζθεί ηελ φπνηα πεξί
παηδείαο πνιηηηθή ηεο ( δει. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
Ηδξπκάησλ, ηηο απαηηνχκελεο επεκβάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ ζηηο αλάγθεο ησλ θνηλσληψλ θαη ζηελ εμέιημε ησλ ηδεψλ θαη ησλ
επηζηεκψλ, θ.ι.π). Δπί πιένλ έηζη πιεξνθνξνχληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ
παξερφκελε απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δθπαίδεπζε. Απηή ε αλάγθε θαηαδήισο
πθίζηαηαη, ε δε έιιεηςή ηεο νδεγεί ζπρλά ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο κε ζπλέπεηεο πνπ
αθνξνχλ αθ‟ ελφο ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε αηφκσλ αθ‟ εηέξνπ ηφζν ζηελ νηθνλνκία
φζν θαη ζηνλ Πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο.
2. Απηή ε θαηαγξαθή , πεξηγξαθή θαη αλάιπζε φκσο, δελ κπνξεί λα νλνκάδεηαη
«αμηνιφγεζε». Ο φξνο απηφο, πξνθεηκέλνπ πεξί Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ, δελ έρεη λφεκα. Θα είρε λφεκα αλ ε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε
θνηλσλία – ή νη ζεκεξηλέο επί κέξνπο θνηλσλίεο – είραλ ζαθείο ζπιινγηθνχο ζηφρνπο,
θνηλή θηινζνθηθή ζεκειίσζε, ζαθέο αμηνινγηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπο. Γελ
ζπκβαίλεη φκσο απηφ. Ζ Ηζηνξία εμειίζζεηαη κε πνιππνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, θαη
επηθιήζεηο πνιηηηζκηθψλ ζπλζέζεσλ. Δάλ «αμηνινγήζνπκε» ηα Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, δει. ηνπο θνξείο ηνπ κέιινληνο, κε έκκεζν ηξφπν
επηβάινπκε αμίεο θαη ζηφρνπο νληνινγηθνχ ζρεδφλ επηπέδνπ. Αλαθφπηνπκε ή
θαζνδεγνχκε έηζη ηελ Ηζηνξία, θάηη πνπ είλαη απαξάδεθην ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ
Δπξψπε πνπ ζέιεη (;) λα αξλείηαη θνληακεηαιηζηηθέο ππαξμηαθέο αλαθνξέο θαη δελ
ζέιεη(;) λα απεκπνιήζεη ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ξφιν.
3. Ο ζθνπφο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (θαηά ηελ
Δπξσπατθή
Παξάδνζε ) είλαη ε παξνρή Αλσηάηνπ Δπηπέδνπ Δθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε κφξθσζε
επηζηεκφλσλ πνπ :
Α. ζα είλαη ηθαλoί λα αληαπνθξηζνχλ κε ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
αληηζηνίρνπ επαγγέικαηφο ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα είλαη πξσηνπφξνη ζηελ
1
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έξεπλα, ζεσξψληαο ηελ εμ‟ ίζνπ θχξηα αξκνδηφηεηά ηνπο (ζα ιέγακε φηη απηφ είλαη
«αμηνινγήζηκν»).
Β. ζα έρνπλ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα παξαθνινπζνχλ
αιιά θαη λα πξνβιέπνπλ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηνπο. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη ηελ
πξνο ηνχην απαηηνχκελε δηεπηζηεκνληθή εκβέιεηα (απηά είλαη δχζθνια «αμηνινγήζηκα».
ίγνπξα πάλησο ην θπλήγη κηαο «αληαπνδνηηθήο», δει. άκεζα αληαπνδνηηθήο εθπαίδεπζεο –
λα πείζεηο κάιηζηα θαη ηνπο θνηηεηέο φηη απηφ είλαη ην θχξην δεηνχκελν ηεο Αλψηαηεο
Παηδείαο - αληηζηξαηεχεηαη απηφλ ηνλ ζηφρν. Δπη πιένλ νη ζχληνκεο ζπνπδέο – νηθνλνκηθά
«αληαπνδνηηθέο» θαη‟ απηνχο πνπ ζεσξνχλ ζαλ κφλν δεηνχκελν ηελ άκεζε επαγγεικαηηθή
απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ, δεδνκέλεο ηεο ηαρχηαηεο εμέιημεο ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ
ηδεψλ, κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ζε ιίγα ρξφληα αλέξγνπο πνπ δχζθνια ζα
κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζηηο λέεο εμειίμεηο . Απηή ε παξάκεηξνο απνηειεζκαηηθφηεηνο ησλ
Αλσηάησλ πνπδψλ είλαη πνιχ δχζθνια κεηξήζηκε θαη «αμηνινγήζηκε»)
Γ. ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
αμηψλ ζηηο νπνίεο ζα εδξάδνληαη νη θνηλσλίεο ηνπ κέιινληνο. (απηφ θη‟ αλ είλαη δχζθνια
«αμηνινγήζηκν»)
Σν φηη νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο «αμηνιφγεζεο», επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο – πνιιέο θνξέο αλνκνιφγεηα - ζηνλ πξψην κφλν ζηφρν ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ, ζ‟ απηφλ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άκεζεο απνξξφθεζεο απφ ηελ
αγνξά εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ , παγηψλεη ηελ άπνςε πσο ζθνπφο ηεο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο είλαη ε εμππεξέηεζε ηεο «αγνξάο» - ακέζσο θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, γηα λα
έρεη «αληαπνδνηηθφηεηα» σο επέλδπζε – κε ζεκεξηλή ζπξξηθλσκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ
«αγνξά» θαη ε αλαβίβαζε απηήο ηεο «αγνξάο» ζε νληνινγηθφ επίπεδν. Γελ έρνπκε φκσο
απηφ ην ηζηνξηθφ δηθαίσκα θαη απηήλ ηελ ηζηνξηθή δηθαηνδνζία! Αιιά αθφκα θαη ζηελά
νηθνλνκηθά θαη «παξαγσγηθίζηηθα» αλ ζεσξήζνπκε ηελ Παηδεία, πάιη απηή ε λννηξνπία
ζθάιεη, γηαηί ζα δεκηνπξγήζεη κειινληηθνχο αλέξγνπο θαη αδχλακνπο λα εμειίμνπλ ηηο
επηζηήκεο. Ζ θαιή εθπαίδεπζε δελ κεηξάηαη κε ηελ πξφζθαηξε αληαπνδνηηθφηεηα ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη δελ ελδηαθέξεη απηνχο πνπ αλαδεηνχλ πξφζθαηξα νθέιε:
ελδηαθέξεη ηα θξάηε πνπ πξέπεη – επί ηέινπο- λα αζθήζνπλ πνιηηηθή κε πξννπηηθή θαη φρη
πνιηηηθή ηνπ ηξαγηθνχ γηα ην κέιινλ ησλ θνηλσληψλ «εδψ θαη ηψξα»!
4. Ζ «αλαιπηηθή εμέηαζε» ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, πνπ πξνηείλνπκε
λα νλνκαζηεί «ιεηηνπξγηθή απνηίκεζε» (ή απιψο «απνηίκεζε» - performance
assessment, ή operational assessment, ή απιψο assessment), πέξαλ φισλ ησλ άιισλ
ζα αλαγλσξίζεη θαη ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ εμ „ αληηθεηκέλνπ είλαη ή πνπ
πξέπεη λα είλαη Αλψηαηα , κε ηνλ φξν πνπ θαζνξίζακε πξνεγνπκέλσο ηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε. Ζ ρνιή Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ-Α ,
ι.ρ. – ηα αληηθείκελα ηεο νπνίαο εθ ζέζεσο θαη εμ εηδηθφηεηνο γλσξίδσ θαιιίηεξα δελ κπνξεί λα είλαη «θαηαξηηζηαθή». Δίλαη – ηνπιάρηζηνλ απηφ απαηηεί ε θάζε είδνπο
θαιιηηερληθή παηδεία – Παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ. ε παιαηφηεξν έγγξαθφ καο
επηζεκάλακε ηελ αλάγθε ηα ΣΔΗ λα κεηνλνκαζηνχλ ζε Παλεπηζηήκηα (Σερλνινγηθά,
Δθαξκνγήο ή άιιν ηη), γηαηί ε θνίηεζε ζε απηά είλαη ηεηξαεηήο θαη νη πξνδηαγξαθέο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη αλσηάηνπ επηπέδνπ : Απφ ηε ζηηγκή πνπ
δηαπηζηνχηαη φηη θαη ην αληηθείκελν ησλ ρνιψλ είλαη – ή πξέπεη λα είλαη –
παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ , ε κεηνλνκαζία πξέπεη λα γίλεη ακέζσο θαη ρσξίο
πεξηζηξνθέο!
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5. Ζ «ιεηηνπξγηθή απνηίκεζε» ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζα πξέπεη λα
απνηειεί κία δηαδηθαζία κε ζθνπφ φρη ηελ «ηηκσξία» ηνπο, π.ρ. κε ρακειφηεξε
ρξεκαηνδφηεζε θαη άιια παξεκθεξή πνπ σζνχλ ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζε έλαλ
απαξάδεθην θαη αληηζηξαηεπφκελν ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ζηφρν «αληαγσληζκφ», αιιά
κε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. (αληηζέησο
κε επηρεηξήκαηα πνπ ζπρλά-ππθλά αθνχγνληαη, ζα έιεγα φηη
δηαπηζηψζεηο
δπζιεηηνπξγηψλ θαη αδπλακηψλ ζα πξέπεη ελδερνκέλσο λα επηθέξνπλ φρη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ην Ίδξπκα απηφ, αιιά αληηζέησο ηελ
αχμεζή ηεο : ελίζρπζε ηνπ Ηδξχκαηνο απηνχ κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ,
εθπαηδεπηηθά θηήξηα, θνηηεηηθέο εζηίεο, θ.ι.π., πνπ ζεκαίλνπλ επί πιένλ
ρξεκαηνδφηεζε!)

Υ.Γ. Θα ήζεια επηπξνζζέησο λα επηζεκάλσ όηη Αλώηαηε Δθπαίδεπζε, όπσο ηελ
πεξηέγξαςα παξαπάλσ, δει. σο θνξέα ηνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Μέιινληνο, δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη - θαη λα ρξεκαηνδνηείηαη επαξθώο- παξά κόλν αλ είλαη δεκνζίαο επζύλεο ή κηαο
άιιεο επξείαο ζπιινγηθήο επζύλεο. Βεβαίσο κηθξόηεξεο εκβέιεηαο επαγγεικαηηθά
θαηαξηηζηαθά θέληξα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζε άκεζε ζύλδεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ
«παξαγσγή». Αξθεί επηθεθαιήο ησλ κεγάισλ ζρεδηαζκώλ λα βξίζθνληαη ηζρπξά θαη δεκόζηαο
επζύλεο εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, θπξίσο ζην ρώξν ηεο «αλώηαηεο» εθπαίδεπζεο, ζηα νπνία
πξόζβαζε ζα κπνξνύλ λα έρνπλ όινη, κε θαζαξά αμηνθξαηηθά θξηηήξηα θαη ηα νπνία βεβαίσο
δελ ζα πξέπεη λα ράζνπλ ηελ ειθπζηηθόηεηά ηνπο απνθνπηόκελα από ηελ ηξέρνπζα
επαγγεικαηηθή πξαγκαηηθόηεηα : απελαληίαο , ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά απηά θέληξα, ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε όρη κόλν λα θαιύπηνπλ θαηά ηνλ θαιιίηεξν ηξόπν θαη πξνλνκηαθά ηελ
«ηξέρνπζα» πξαγκαηηθόηεηα, αιιά επί πιένλ λα ηελ πξνζαλαηνιίδνπλ - όρη δει. ην αληίζεην,
πνπ ηώξα ζπκβαίλεη.
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«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ» : ΜΤΘΟΗ, ΑΛΖΘΔΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ1

Αζήλα 2008
Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, ηίζεηαη έληνλα ην αίηεκα πεξί «επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ»
πνπ πξέπεη λα εθδψζεη ην ΤΠΔΠΘ , ζε απνθνίηνπο Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ, πνπ δελ έρνπλ
αθφκα «θαηνρπξσκέλα» επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Θα πξνζπαζήζνπκε εδψ
λα
δηεξεπλήζνπκε ην δήηεκα απηφ, λα δνχκε δει. ηη λφεκα έρνπλ θαη ηη λφεκα κειινληηθψο ζα
έρνπλ απηά ηα «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα», θαζφζνλ απηφο ν φξνο ζηεξίδεηαη ζε εθ ησλ
πξαγκάησλ παξσρεκέλεο λννηξνπίεο, λννηξνπίεο, λννηξνπίεο πνπ καο απνπξνζαλαηνιίδνπλ
απφ απηφ πνπ πξέπεη λα είλαη ην θχξην δεηνχκελν απφ ηελ Πνιηηεία, αιιά θαη απφ ην θχξην
δεηνχκελν ηεο Παηδείαο, ζην δηαξθψο εμειηζζφκελν δηεζλνπνηεκέλν επηζηεκνληθφ,
παξαγσγηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπίν. Πξνζθνιιεκέλνη ζε παξσρεκέλα
ζηεξεφηππα, φπσο απηφ ησλ «επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ» ησλ ζπλνκνινγεκέλσλ απφ
«ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία», απνπξνζαλαηνιηδφκαζηε απφ ηηο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηεο θαη
αλάγθεο, απνπξνζαλαηνιίδεηαη θαη ε ελ πνιινίο «βνιεκέλε» Πνιηηεία, ηδηαηηέξσο φηαλ απηή
ζεσξεί πσο πξνέρεη λα «θξαηήζεη ηζνξξνπίεο», θάηη πνπ ηειηθψο ηζνδπλακεί κε ηελ
ζπληήξεζε ηεο ηξηηνθνζκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ειιαδηθνχ θξαηηδίνπ.
«Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» είλαη ε εθρψξεζε απφ ηελ Πνιηηεία, κέζσ θπξίσο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο,
απνθιεηζηηθψο θαη κφλν ζε απνθνίηνπο ζπγθεθξηκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. Απηή ε
πξαθηηθή είλαη πξνθαλψο ηειεπηαία επηλφεζε. Γελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε πσο νη
Γνηζηθνχ Νανί, π.ρ., θαηαζθεπάζηεθαλ απφ Αξρηηέθηνλεο θαη Μεραληθνχο κε
«επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» εθρσξεκέλα απφ ην θξάηνο θαη απφ «ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία»,
ην ίδην θαη ηα ζπίηηα ησλ νηθηζκψλ πνπ ζαπκάδνπκε ζην Πήιην π.ρ. ή ζηα λεζηά. Πξνείρε ε
πξαγκαηηθή γλψζε ηνπ «επαγγέικαηνο», ρσξίο λα εμεηάδεηαη ην πψο απηή απνθηήζεθε - θαη
πνπ πξνθαλψο απνθηήζεθε κε θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε, πνιιέο θνξέο κάιηζηα κε ηελ
πιεξσκή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θάπνην «ηάιαλην»2, θαζφζνλ νη ζπνπδέο απνηεινχζαλ θαη
απνηεινχλ επέλδπζε κε πξψηνλ σθειεκέλν ηνλ ζπνπδαζκέλν. Απηφο βεβαίσο ν ζεζκφο ηεο
απφ ην θξάηνο θαη κφλνλ εθρψξεζεο επαγγεικαηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ,
ππήξμε ρξήζηκνο. Πξψη‟ απ‟ φια, φζν νη θνηλσλίεο γηλφληνπζαλ πνιππιεζέζηεξεο θαη
πνιππινθφηεξεο θαη φζν ην Κξάηνο δηαηεξνχζε ηε ζέζε ηνπ απφιπηνπ άξρνληα, ηδηνθηήηε,
ξπζκηζηή θαη άξα θαη εγγπεηή ησλ πάλησλ, ε εθρψξεζε απφ απηφ θαη κφλν «επαγγεικαηηθψλ
δηθαησκάησλ», ηδηαηηέξσο κάιηζηα αλ επξφθεηην πεξί θξηζίκσλ πξαθηηθψλ – π.ρ. γηαηξψλ,
κεραληθψλ, δηθεγφξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, θ.ι.π- εγγπνχηαλ ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ δηα
ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ κε πξαγκαηηθψο εηδηθεπκέλσλ ζηηο θξίζηκεο απηέο πξαθηηθέο,
πξνζηάηεπε επί πιένλ θαη απηνχο ηνπο ίδηνπο ηνπο πξαγκαηηθψο εηδηθεπκέλνπο ζε απηέο. Με
ηελ ζηαδηαθή κάιηζηα αλάπηπμε ησλ «Κξαηψλ Πξφλνηαο» θαη ηελ ζηαδηαθή επηδίσμε
δεκφζηαο Παηδείαο θαη επηδίσμε εγθαζίδξπζεο δπλαηνηήησλ ίζσλ επθαηξηψλ απφ φινπο ηνπο
πνιίηεο («δσξεάλ» Παηδείαο), θπξίσο απφ ηα ιεγφκελα θνηλσληνθεληξηθά Κξάηε (δειαδή
απηψλ πνπ πξνέηαζζαλ, επηηπρψο ή αλεπηηπρψο, θνηλσληνθεληξηθά νξάκαηα) θαη πνπ είραλ
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Οκηιία ζε πλέδξην γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηελ Κεθαιινληά.
ππελζπκίδσ ηελ Ηζηνξία θάπνηνπ παηέξα , ζηελ αξραία Αζήλα, πνπ πήγε ηνλ γην ηνπ ζε έλα νθηζηή γηα λα ηνλ
δηδάμεη. Ο νθηζηήο-δάζθαινο ηνπ δήηεζε γηα ακνηβή έλα ηάιαλην. Ο παηέξαο παξαπνλέζεθε ιέγνληαο φηη κε
έλα ηάιαλην αγνξάδεηο έλα βφδη θαη έηζη ν δάζθαινο ηνπ είπε : δελ πεηξάδεη, κε κνπ ηνλ θέξεηο γηα δηδαζθαιία,
αγφξαζε έλα βφδη θαη έηζη ζα έρεηο δχν βφδηα, απηφ πνπ ζα αγνξάζεηο θαη επί πιένλ ην γην ζνπ!
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ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θάζε δξαζηεξηφηεηνο ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο
Παηδείαο ηνπο θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, ν απζηεξφο θαηακεξηζκφο επαγγεικαηηθψλ
αξκνδηνηήησλ αλαιφγσο ησλ γλψζεσλ ηνπ θαζ‟ ελφο, απφ πιεπξάο Κξάηνπο, ππήξμε θαη
αλαγθαίνο θαη ρξήζηκνο. εκεησηένλ φηη ζην θνηλσληνθεληξηθφ απηφ θξάηνο, ην θφζηνο ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ ηνπ θαιππηφηαλ απφ απηφ, θαζφζνλ απφ ηηο ζπνπδέο απηέο
σθειείην πξσηίζησο ην θνηλσληθφ ζχλνιν αδηαθξίησο, γη‟ απηφ θαη νη πξνζσπηθέο απνιαβέο
ησλ απνθνίησλ δελ δηέθεξαλ απφ απηέο ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ3. ην θάησ-θάησ, φηαλ
ην Κξάηνο ππήξμε ν κνλαδηθφο ή ν θχξηνο εξγνδφηεο θαη ε κνλαδηθή απζεληία , νξζψο φξηδε
πνηνο ζα θάλεη ηη, ρσξίο λα δηαθνξνπνηεί ηηο απνιαβέο ηνπο θαη θαηαδήισο πέηπρε ζηνλ ηνκέα
ηεο αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ.
ήκεξα φκσο ηα πξάγκαηα έρνπλ, ζε παγθφζκην επίπεδν, νξηζηηθψο αιιάμεη. Σν
Κξάηνο έπαςε λα είλαη ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο – θαιψο ή θαθψο κάιινλ απέηπρε
ζε απηήλ ηνπ ηε ζηαδηνδξνκία - θηάζακε ζην Κξάηνο Πξφλνηαο, ην νπνίν φκσο θαη απηφ κε
ηε ζεηξά ηνπ έδεημε ηα φξηά ηνπ, κεηαηξεπφκελν ζηαδηαθψο ζε Κξάηνο Γηθαίνπ θαη απφ εθεί
ζε ζρεδφλ δηαθξηηηθφ εγγπεηή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη εμέιημεο ησλ θνηλσληψλ ηνπ.
Καηαδήισο δειαδή, δελ κπνξεί πιένλ απηνδπλάκσο λα επηθνξηηζζεί κήηε κε ηελ επζχλε ηεο
παξαγσγήο ησλ πιηθψλ αγαζψλ κήηε κε ηελ επζχλε ηεο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηεο
γλψζεο θαη ηελ δηάρπζή ηεο. Έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν ηα κέρξη πξφηηλνο «εζληθά θξάηε»
λα κε κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ δπλαηφηεηα ππάξμεψο ηνπο θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο
ζηε κνξθή πνπ κέρξη πξνζθάησο μέξακε, ε δε ζεκεξηλή Θεσξία θαη Πξαθηηθή επηβάιιεη ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπο, παξά ηε ζπρλά αγρψδε δηακαξηπξία θάπνησλ ειαρίζησλ
ζπληεξεηηθψλ λνζηαιγψλ ησλ παηεξλαιηζηηθψλ θξαηηθψλ κνληέισλ.
Με άιια ιφγηα, ε «παξαγσγή » - θαη ε παξαγσγή ηεο γλψζεο - έσο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
Πνιηηηζκνχ, έρνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ πιένλ «απνθεληξσζεί» θαη απηή ε «απνθέληξσζε»
βαίλεη παγθνζκηνπνηνχκελε θαη σο εθ ηνχηνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε θαη άξα
νινέλα θαη πην δχζθνια ειέγμηκε. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη πιένλ θαη‟αλάγθελ θαη εθ
ησλ πξαγκάησλ, θαη‟ αξρήλ θαη θαη‟ εμνρήλ, επζχλεο απηνδπλάκσλ επηρεηξήζεσλ νινέλα θαη
ιηγφηεξν εμαξησκέλσλ απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη δηαρείξηζε. Σν «θξάηνο» νθείιεη ινηπφλ
λα αξθεζηεί ζηνλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή θαη ειεγθηή – αμηνινγεηή,
δηαθπιάηηνληαο ηελ λνκηκφηεηα, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Απηέο
ινηπφλ νη «επηρεηξήζεηο» - επηρεηξήζεηο ελ ηε επξεία έλλνηα, πνπ θπκαίλνληαη δει. απφ
κεκνλσκέλνπο επαγγεικαηίεο έσο πνιππιεζείο νξγαληζκνχο - νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ
ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε παξαγσγή ηεο γλψζεο κε ηξφπν αληαγσληζηηθφ θαη βέβαηα ζηελ
παξαγσγηθή απηή δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη παξά φπνηνο είλαη εθ ησλ
πξαγκάησλ γλψζηεο θαη εμεηδηθεπκέλνο ζηα φπνηα απφ απηήλ δεηνχκελα. πλαθνινχζσο, ε
φπνηα επαγγεικαηηθή, επηζηεκνληθή ή θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε θαη ε φπνηα επηζηεκνληθή
έξεπλα δελ κπνξεί παξά λα εληάζζεηαη ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε παξαγσγή γλψζεο θαη
παγθνζκηνπνηεκέλε δηάρπζή ηεο, πνπ είλαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, αδχλαηνλ λα απνηειεί
απνθιεηζηηθψο πξνλφκην θαη αξκνδηφηεηα θαζαξψλ Κξαηηθψλ Οξγαληζκψλ, ηνπιάρηζηνλ
ζηηο ρψξεο εθείλεο φπνπ γξάθεηαη ε Ηζηνξία, δει. ζηα πξνεγκέλα Κξάηε πνπ επηδεηνχλ
πξσηνπνξία ζηελ αλάπηπμε ηεο Γλψζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Πξνθαλψο βεβαίσο
ε εθάζηνηε Πνιηηεία νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ην Γεκφζην θαη Γεκνθξαηηθφ έιεγρν θαη ηελ
3

αλ ελδηαθεξφηαλ κφλν γηα ηελ παξνρή «ίζσλ επθαηξηψλ» ζηνπο «έρνληεο θαη ζηνπο κε έρνληεο», πνπ ζα
επηδεηνχζαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο γηα λα δήζνπλ θαιιίηεξα θαη πινπζηφηεξα απφ ηνπο άιινπο, ζα ήηαλ
δηθαηφηεξν λα θαιχπηεη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο κφλν ησλ «κε ερφλησλ» : ε θάιπςε ηνπ θφζηνπο φισλ
αδηαθξίησο, ηζνδπλακεί κε ηελ επηβάξπλζε θαη ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ, θαζφζνλ ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο
ζα πιεξσζεί νχησο ή άιισο. Ο θησρφο δειαδή επηβαξχλεηαη κεξηθψο θαη κε ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ
πινπζίνπ. Απηφ ίζσο λνκηθψο είλαη δίθαην, δελ κπνξεί φκσο λα ζεσξείηαη ζαλ πξφλνηα πξνο ηνπο κε
πξνλνκηνχρνπο !
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ηθαλνπνίεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζηφρσλ ησλ θνηλσληψλ, ειέγρνληαο θαη εγγπφκελε ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηφζν ησλ παξαγσγηθψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Απηφ άιισζηε θαη ήδε γίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηηο
πξνεγκέλεο ρψξεο, είηε κέζσ εηδηθψλ θάζε θνξά δεκνζίσλ ειεγθηηθψλ θαη αμηνινγηθψλ
κεραληζκψλ, είηε κέζσ εθρψξεζεο ηέηνησλ αξκνδηνηήησλ ζε εηδηθνχο αλεμάξηεηνπο
κεραληζκνχο, πνπ ηαπηνρξφλσο φκσο ππφθεηληαη ή πξέπεη λα ππφθεηληαη – θαη κάιηζηα
απζηεξψο- ζε Γεκφζην έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ηεο σθειηκφηεηαο ηνπο.
Έηζη ινηπφλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ζηελ θάζε είδνπο παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δει. θαη ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη έξεπλαο, ζπκκεηέρνπλ θαη‟
αξρήλ θαη θαη‟ εμνρήλ, απηνί πνπ ελ ηνηο πξάγκαζη έρνπλ ηηο αλάινγεο ηθαλφηεηεο. ηα
πξνεγκέλα θξάηε – ζα έιεγα ζηνπο πξνεγκέλνπο θξαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο- ν θαηακεξηζκφο
ηεο εξγαζίαο θαη ε εθρψξεζε ησλ εμ‟ απηνχ απνξξεφλησλ δηθαησκάησλ –
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζπρλά θαη ηνπ χςνπο ησλ απνιαβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ – ηα
«επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» κε άιια ιφγηα, ειέγρνληαη απφ αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο θαη
επηζηεκνληθέο ελψζεηο – πνπ νλνκάδνπκε «Δπηκειεηήξηα» θαη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
ειέγρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο. ζν κάιηζηα
θξηζηκφηεξεο επηζηεκνληθέο επζχλεο ζπλαξηψληαη κε ηα εθρσξνχκελα «επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα», ηφζν κεγαιχηεξεο επηζηεκνληθήο εκβειείαο πξέπεη λα είλαη απηά ηα
«επηκειεηήξηα» , κέρξη ζεκείνπ κάιηζηα λα αλάγνληαη ζηνπο θαη‟ εμνρήλ επηζηεκνληθνχο
ζπκβνχινπο ησλ Κξαηψλ ηνπο. Ζ εκβέιεηα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζπξξηθλψλεηαη αθφκα
πεξηζζφηεξν ζήκεξα πνπ ε Παηδεία παγθνζκηνπνηείηαη κε ηξφπν ξαγδαίν θαη πξσηνθαλή
ζηελ ηζηνξία θαη πνπ είλαη αδχλαηνλ λα παξαθνινπζεζεί απφ έλα θεληξηθφ θαη δε «θξαηηθφ»
κεραληζκφ. Σν κέιινλ είλαη πξνθαλέο, αθνχ απνηειεί θαη ελ πνιινίο παξφλ. Έηζη ινηπφλ ην
«Κξάηνο», αλ ζέιεη λα ζηαζεί ζην χςνο ηεο ζεκεξηλήο δηακνξθσζείζαο απνζηνιήο ηνπ, ζα
πξέπεη :
1. Να ελζαξξχλεη θαη βνεζήζεη ζηελ ζχκπεμε έγθπξσλ επαγγεικαηηθψλ θαη θπξίσο
επηζηεκνληθψλ επηκειεηεξίσλ, πνπ απηά θαη κφλν ζα εθδίδνπλ «επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα» θαη αξκνδηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίδεη θαη
ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ σθειηκφηεηά ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
2. Να δεκηνπξγήζεη θξαηηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο
σθειηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ηφζν απηψλ πνπ είλαη απνθιεηζηηθψο
δηθήο ηνπ επζχλεο φζν θαη ησλ φπνησλ άιισλ ηπρφλ δεκηνπξγεζνχλ θαη
3. Να ζπλδξάκεη ζηελ ιεηηνπξγία θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, είηε απηά είλαη
θαζαξψο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, είηε «κε θαη κε», είηε άιιν ηη , πνπ βεβαίσο ζα ηα
ειέγρεη - ραξαθηεξίδνληάο ηα π.ρ. σο «θνηλήο σθειείαο» φπσο ζπκβαίλεη ζηε Γαιιία θαη θαηαηάζζνληάο ηα αλαιφγσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο

Οη απαηηήζεηο καο ινηπφλ πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη πξνο απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Σα
«επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» δελ κπνξνχλ πιένλ λα απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ΤΠΔΠΘ θαη
ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ – θάηη πνπ απνηειεί πξαθηηθή ηξηηνθνζκηθνχ θξάηνπο - αλ θαη
πνιιά απφ απηά ηα «ηξηηνθνζκηθά θξάηε» ιεηηνπξγνχλ ήδε πεξηζζφηεξν εθζπγρξνληζκέλα
απφ ην δηθφ καο, πνπ δείρλεη παγηδεπκέλν ζε παιαηέο λννηξνπίεο θαη πηέζεηο επαγγεικαηηθψλ
νκάδσλ αιιά θαη παλεπηζηεκηαθψλ ζηειερψλ, πνπ κάρνληαη γηα ηε «ζπληήξεζε» (θαη πνπ
θαιφ ζα είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά ηνλ φξν απηφ). Δπίζεο ζα πξέπεη ην ΤΠΔΠΘ λα
θαηαιάβεη πσο θχξηα απνζηνιή ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ απηήλ ηεο πηζηνπνίεζεο
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ησλ φπνησλ ζπνπδψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ θαη ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ ήδε δηακνξθσζείζα
παγθνζκίσο εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηφζν ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ
επηζηεκφλσλ – π.ρ. εκείο σο Έιιελεο δελ κπνξνχκε πιένλ λα απεπζπλφκαζηε
απνθιεηζηηθψο θαη κφλν ζην ειιεληθφ θξαηίδην πξνο εμεχξεζε εξγαζίαο, ν θαηακεξηζκφο ηεο
εξγαζίαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ παλεπξσπατθήο θιίκαθαο – φζν θαη ηεο
δηεπθφιπλζεο ηεο νξζήο δηαθξαηηθήο αλαγλψξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ
ζπνπδψλ. ε απηφ εληάζζεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ ΤΠΔΠΘ λα ειέγμεη ηφζν ην αθξηβέο
πεξηερφκελν φζν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ήδε
ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δει. θαη ησλ ΣΔΗ πνπ ηα έρεη
αθφκα θαηαηαγκέλα ζε κηα πβξηδηθή θαηάζηαζε, θαίηνη έρνπλ ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ θαη
πςειψλ πξνζφλησλ πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλαιφγσλ δει. ησλ ινηπψλ
εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο πνπ δηεζλψο θαηαηάζζνληαη κε ηνλ φξν
«Παλεπηζηήκηα» . Δπίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα πηζηνπνηήζεη , λα αμηνινγήζεη θαη λα θαηαηάμεη
ηηο γλψζεηο πνπ απηά παξέρνπλ, κε πιήξε δηαθάλεηα. Ζ απνζηνιή ηνπ φκσο δελ κπνξεί λα
επεθηείλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ «επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ». Απηά απνηεινχλ αληηθείκελν
ησλ αληηζηνίρσλ επηκειεηεξίσλ θαη ηειηθψο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ απηννξγαλψλεηαη, απηνδηαρεηξίδεηαη θαη ηειηθψο αμηνινγείηαη
κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηεο.
Απφ ηελ πιεπξάο ηνπο ηα (αθφκα έηζη νλνκαδφκελα) ΣΔΗ θαη ηα Παλεπηζηήκηα, ζα
πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ην αληηθείκελφ ηνπο, λα απηναμηνινγνχληαη σο πξνο απηφ,
δει. λα δηαπηζηψλνπλ ηελ επηηπρή δηδαζθαιία ηνπ θαη ηελ εκβέιεηά ηνπ θαη απηφ λα ην
θνηλνπνηνχλ πξνο ηνπο ππνςεθίνπο κε πάζα εηιηθξίλεηα θαη πάζα ιεπηνκέξεηα. Σν
παξάξηεκα Γηπιψκαηνο π.ρ., πνπ ηφζεο αληηδξάζεηο έθεξε θαη θέξεη, είλαη κηα πξψηε ζσζηή
ελέξγεηα. Δίλαη ρξήζηκν εδψ λα ηνληζηεί πσο ην θπλήγη ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ησλ
ζπνπδψλ κε ηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ απαηηεί ε «παξαγσγή», δελ είλαη πάληα, ζα έιεγα ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, πξνζθνξά πξνο ηνπο θνηηεηέο : Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είκαζηε
κάξηπξεο κηαο ξαγδαίαο αιιαγήο ησλ ζηφρσλ ηεο Παηδείαο. Ζ επθνιία δηάρπζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ, ε ζπλαθφινπζε πξσηνθαλήο εμέιημε ησλ επηζηεκψλ, ν πξσηνθαλήο ζηελ
ηζηνξία παγθφζκηνο νξγαζκφο ηδεψλ θαη επηηεπγκάησλ , είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαηνλ, λα
παξαθνινπζεζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ , πφζν κάιινλ λα πξνβιεθζεί απφ ηνπο δαζθάινπο θαη
ηηο ρνιέο , γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπλ απνθνίηνπο ήδε παξσρεκέλνπο άκα ηε ιήςε ηνπ
πηπρίνπ ηνπο. Ο ζηφρνο ινηπφλ ηεο φπνηαο εθπαίδεπζεο, δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ απηφλ
ηεο δεκηνπξγίαο επηζηεκφλσλ επέιηθησλ πξνο κηα δηαξθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα θάζε
θνξά δεδνκέλα θαη ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαξθή θαη ελ πνιινίο απξφβιεπηε εμέιημε
ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ θνηλσληψλ . Ζ εθπαίδεπζε έηζη, έρεη πιένλ σο ζηφρν ηελ πξφζδνζε
ζηνπο θνηηεηέο θαη‟ αξρήλ ελφο γεληθνχ ηζρπξνχ ππνβάζξνπ , κηαο παηδείαο θαηά ην
δπλαηφλ «επξείαο» θαη φρη παηδείαο εμεηδίθεπζεο, εμεηδίθεπζεο ζε θάπνηεο εηδηθέο γλψζεηο
πνπ ζα δεηά ε πξφζθαηξε θάζε θνξά αγνξά , πνπ γξήγνξα φκσο ζα μεπεξαζηεί απφ ηηο
εμειίμεηο πνπ ζα αθήζνπλ άλεξγνπο ηνπο επηζηήκνλεο πνπ δελ ζα έρνπλ ηζρπξφ γεληθφ
ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ ηαρχηαηε εμέιημε θαη ηηο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ θνηλσληψλ. Γη‟ απηφ θαη ν ζεζκφο ησλ
Ηλζηηηνχησλ δηα βίνπ Δθπαίδεπζεο4, κε παλεπηζηεκηαθφ έιεγρν, είλαη απαξαίηεηνο – θαη
βνεζνχλ εκκέζσο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαζφζνλ ηηο
απαιιάμνπλ απφ ην θπλήγη ηεο άθξαο εμεηδίθεπζεο.
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Ν. Υησηίλεο , Μπνπθνχλνπ Β. : «Σα Ηλζηηηνχηα δηα βίνπ Δθπαίδεπζεο σο πξνυπφζεζε αλαβάζκηζεο ησλ
πξνπηπρηαθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ πνπδψλ», αλαθνίλσζε ζην 2ν Athens International Conference on University
Assessment Quality, Αζήλα 12-14 Οθησβξίνπ 2007 θαη Πεξηνδηθφ ΣΔΗ-Η Νν 7-2007
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Βεβαίσο, κε ηα αθφκα ηζρχνληα ζηε ρψξα καο, «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» πξέπεη
λα εθδνζνχλ απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη ηα «ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία», απηφ φκσο δελ κπνξεί παξά
λα είλαη πξφζθαηξεο ζεκαζίαο. Σφζν δει. ην ΤΠΔΠΘ φζν θαη ηα Παλεπηζηήκηα θαη νη
θνηηεηέο, δελ ζα πξέπεη λα επαθίεληαη ζε απηφ : Απηά ηα «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα», δελ
απνηεινχλ θαη‟ νπζίαλ παξά πηζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ θαη ησλ γλψζεσλ
ησλ απνθνίησλ, θάηη πνπ βεβαίσο είλαη ζεκαληηθφ, αθφκα θαη αλ γίλεηαη έηζη. Χο πξνο ηνλ
ραξαθηεξηζκφ φκσο «δηθαηψκαηα», απηφο δελ πνιπέρεη αμία, ηψξα έρεη αμία ίζσο κφλν γηα
πξφζιεςε ζην Γεκφζην πνπ αθφκα ιεηηνπξγεί έηζη, αιιά κειινληηθψο ζα ηελ ράζνπλ θαη
απηή, θαζ‟ φζνλ είλαη δηεζλήο πιένλ ε αλάγθε ηα επαγγέικαηα λα «αλνίμνπλ» θαη αλ είλαη λα
πξνζηαηεχνληαη ζα είλαη κφλν απφ ηα αλάινγα Δπηζηεκνληθά Δπηκειεηήξηά ηνπο. Απφ
πιεπξάο κνπ, π.ρ., ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα παξνηξχλσ ηνπο ζπιιφγνπο ησλ απνθνίησλ ηεο
ρνιήο κνπ5 λα ζπκπήμνπλ αληίζηνηρν Δπηζηεκνληθφ Δπηκειεηήξην , ηνπιάρηζηνλ θαηά ην
κέξνο πνπ δελ πθίζηαηαη ηέηνην ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη ην απηφ ζα πξφηεηλα θαη γηα ηηο
άιιεο ρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη (ησλ αθφκα έηζη νλνκαδνκέλσλ) ΣΔΗ. Θεσξψ επίζεο
ππνρξέσζή κνπ λα θάλσ έθθιεζε ζηελ Πνιηηεία, ζην ΤΠΔΠΘ ελ πξνθεηκέλσ, λα πάςεη λα
δεκαγσγεί κε ηελ ππφζρεζε ηεο (ηνπιάρηζηνλ κειινληηθψο) κηθξήο έσο ειάρηζηεο αμίαο
έθδνζεο «επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ» θαη απηάξεζθα λα επαλαπαχεηαη ζε απηφ : νθείιεη
λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ ζπκβαδίδνληαο κε ηελ δηακνξθνχκελε δηεζλή
πξαγκαηηθφηεηα, εθζπγρξνληδφκελν ην ίδην θαη εληάζζνληαο ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζην
δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ ηνπίν, αδηαθνξψληαο γηα ην ιεγφκελν «πνιηηηθφ θφζηνο» θαη γηα ηηο
θάζε είδνπο ηξνκνθξαηηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη, πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ
εγθαζηδξπκέλεο εμαξηήζεηο θαη απφ ηηο ζπληεξεηηθέο θαη νπηζζνδξνκηθέο εκκνλέο ησλ θάζε
είδνπο «βνιεκέλσλ». Απηά δελ κπνξεί παξά λα είλαη πξφζθαηξα θαη ε Πνιηηηθή θξίλεηαη ζε
βάζνο ρξφλνπ.
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ΠΡΟΣΑΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ – 11

Αζήλα 2004
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είκαζηε κάξηπξεο κηαο ξαγδαίαο αιιαγήο ηεο Παηδείαο, δει.
κηαο ξηδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ζηφρσλ θαη πξαθηηθήο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλνο κέρξη ηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ‟60, ε Παηδεία, φπσο απηή εκθαληδφηαλ ζην ζπληξηπηηθψο
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Αλζξψπνπ, ζηαδηαθά εμέπεζε ζε θαηαξηηζηαθή κάζεζε
επηθεληξσλφκελε ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηηο νπνίεο φκσο ν
απφθνηηνο εθάξκνδε ζρεδφλ ζε φιε ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. Απηή ε
«απναθαδεκατθνπνίεζε» ηεο Παηδείαο, δειαδή ε ζπξξίθλσζε ηεο ζηελ εμππεξέηεζε ηεο
«παξαγσγήο» ζηελ εθρπδατζκέλε έλλνηά ηεο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο «θαηαλάισζεο» πνπ
πήξε ηε ζέζε ησλ παιαηφηεξσλ νληνινγηψλ, κε ππάξρνληνο λένπ ππαξμηαθνχ πεδίνπ
αλαθνξάο ηεο Αλζξσπφηεηνο 2, ελδερνκέλσο λα νθεηιφηαλ ζε αληηθεηκεληθέο αλάγθεο3. Απφ
ηελ δεθαεηία φκσο απηή θαη απηή ε «παηδεία» έδεημε ηα φξηα θαη αδηέμνδά ηεο : ε επθνιία
δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ζπλαθφινπζε πξσηνθαλήο εμέιημε ησλ επηζηεκψλ, ν
πξσηνθαλήο ζηελ ηζηνξία παγθφζκηνο νξγαζκφο ηδεψλ θαη επηηεπγκάησλ , είλαη δχζθνιν, αλ
φρη αδχλαηνλ, λα παξαθνινπζεζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ , πφζν κάιινλ λα πξνβιεθζεί απφ ηνπο
δαζθάινπο θαη ηηο ρνιέο θαηαξηηζηαθνχ ηχπνπ, γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπλ απνθνίηνπο ήδε
παξσρεκέλνπο άκα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Ο ζηφρνο ινηπφλ ηεο φπνηαο εθπαίδεπζεο δελ
κπνξεί λα είλαη άιινο απφ απηφλ ηεο δεκηνπξγίαο επηζηεκφλσλ επέιηθησλ πξνο κηα δηαξθή
πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα θάζε θνξά δεδνκέλα θαη ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαξθή θαη
ελ πνιινίο απξφβιεπηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Ζ εθπαίδεπζε έηζη, έρεη
πιένλ σο ζηφρν ηελ πξφζδνζε ζε απηνχο θαη‟αξρήλ ελφο γεληθνχ ηζρπξνχ ππνβάζξνπ, κηαο
παηδείαο θαηά ην δπλαηφλ «επξείαο» θαη φρη παηδείαο εμεηδίθεπζεο, εμεηδίθεπζεο ζε θάπνηεο
εηδηθέο γλψζεηο πνπ ζα δεηά ε αγνξά ή νη εηδηθέο γλψζεηο ηνπ εθάζηνηε θαζεγεηή, πνπ
γξήγνξα ζα μεπεξαζηνχλ απφ ηηο εμειίμεηο. Ζ πξνζαξκνγή ζηηο εμεηδηθεχζεηο ηεο αγνξάο
αθνξά ζε παηδεία «θαηαξηηζηαθή», θαη ε θάζε αγνξά ή ν θάζε δεκφζηνο θνξέαο ή θξάηνο αο
θξνληίζεη γη‟απηφ – κέζσ ζεκηλαξίσλ, επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ εμεηδίθεπζεο, δεκνζίσλ ή
ηδησηηθψλ ΗΔΚ π.ρ., θ.ι.π. Ζ Αλψηαηε Παηδεία φκσο ζα πξέπεη λα παξακείλεη «νιηθή»,
ηζρπξή θαη δεκνζίαο επζχλεο, θαζ‟ φζνλ ε Παηδεία θαη ν Πνιηηηζκφο ζα πξέπεη λα
μαλααπνηειέζνπλ ην θεληξηθφ δήηεκα ηεο Πνιηηηθήο, ηνπ ζπιινγηθνχ
ζηφρνπ θαη
νξάκαηνο ηεο θνηλσλίαο ή ηνπ θξάηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο
φπνηαο «αγνξάο», κε ηελ ζεκεξηλή παξεθκαζκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ (γηαηί ν αξρηθφο φξνο
«αγνξά» είρε εληειψο δηαθνξεηηθή ζεκαζία)4.
1

Έγγξαθν πξνο ΤΠΔΠΘ θαη Νέα ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, Νν 1, 2006
Σα πνιηηηθά ηδενινγήκαηα πνπ πάζρηζαλ γη΄ απηφ θαηαδήισο απέηπραλ
3
Μεξηθά φκσο κεγάια Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο δελ απεκπφιεζαλ ηηο κεγάιεο ζηνρεχζεηο,
γηαπηφ θαη παξέκεηλαλ ζηελ πξσηνπνξία .
4
Ζ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε νθείιεη λαη ζηνρεχεη ζηελ κφξθσζε επηζηεκφλσλ πνπ:
1. ζα είλαη
ηθαλoί λα αληαπνθξηζνχλ κε ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αληηζηνίρνπ
επαγγέικαηφο ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα είλαη πξσηνπφξνη ζηελ έξεπλα, ζεσξψληαο ηελ εμ΄
ίζνπ θχξηα αξκνδηφηεηά ηνπο
2. ζα έρνπλ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα παξαθνινπζνχλ αιιά θαη λα
πξνβιέπνπλ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνο ηνχην απαηηνχκελε δηεπηζηεκνληθή
εκβέιεηα
3. ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εμέιημε ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ αμηψλ ζηηο νπνίεο ζα
εδξάδνληαη νη θνηλσλίεο ηνπ κέιινληνο
2
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Γελ κπνξνχκε πηα παξά λα επαλαζεσξήζνπκε θαη ζηε ρψξα καο ην πεξηερφκελν θαη
ηνλ ηξφπν ηεο Αλψηαηεο , ηνπιάρηζηνλ, Παηδείαο. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα πξνβνχκε ζε
ηνκέο κε ηφικε θαη θαληαζία .Έλα δε απφ ηα «αγθάζηα» ηεο ζεκεξηλήο Αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, είλαη θαη απηφ ηεο βηβιηνγξαθηθήο θάιπςεο ησλ καζεκάησλ
(βεβαίσο θαη άιια πνιιά, αιιά αο θάλνπκε κηαλ αξρή). Ζ βηβιηνγξαθηθή θάιπςε ησλ
καζεκάησλ ινηπφλ ζηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε, δηέπεηαη αθφκα απφ ηηο ρνπληηθέο ξπζκίζεηο ,
δειαδή ζηηο ζθφπηκεο δηεπθνιχλζεηο ησλ «θπβεξλήζεσλ» ηεο επηαεηίαο 1967-74, πξνο ηνπο
θνηηεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Σν θάζε κάζεκα ζηξέθεηαη γχξσ απφ έλα βηβιίν
(«δηεπθνιχλζεηο» πξνο ηνπο θνηηεηέο) ή ηηο «ζεκεηψζεηο» ηνπ θαζεγεηή, πνπ κάιηζηα
ακείβνληαη («δηεπθνιχλζεηο» πξνο ηνπο θαζεγεηέο). ια φζα είπακε πξνεγνπκέλσο πεξί
Παηδείαο έηζη ράλνληαη, θαη ην αζηείν είλαη πσο απηέο ηηο ρνπληηθέο δηεπθνιχλζεηο νη
πεξηζζφηεξνη θνηηεηηθνί ζχιινγνη, αλ φρη φινη, ζεσξνχλ σο θαηαθηήζεηο θαη δελ επηηξέπνπλ
ζε θαλέλα λα ηηο ζίμεη, νη δε θαζεγεηέο θαίλεηαη ή λα κε ζέινπλ λα έξζνπλ ζε αληίζεζε κε ηηο
επηζπκίεο ησλ θνηηεηψλ ηνπο ή απιψο λα αδηαθνξνχλ απφ νθλεξία ή θαη λα ζεσξνχλ πσο
εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ ηξφπνλ απηφλ.
Πηζηεχσ πσο ήξζε ε ψξα λα γίλεη ε αιιαγή, αλ δελ ζέινπκε λα κείλνπκε ζην
πεξηζψξην, κεηά θαη απφ ηηο εμειίμεηο πνπ θαηαδήισο επίθεηληαη ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Ζ πξφηαζή κνπ (πνπ έρεη θαη παιαηφηεξα , επαλεηιεκκέλσο αιιά ρσξίο
απνηέιεζκα, δηαηππσζεί «αξκνδίσο» - επηζεκαίλσ κάιηζηα πσο θαη άιιεο παξεκθεξείο
πξνηάζεηο έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο, επίζεο αλεπηηπρψο) ,
έρεη σο εμήο:
ην θάζε κάζεκα ν εθάζηνηε θαζεγεηήο καδί κε ηελ επξεία βηβιηνγξαθία πνπ ζα
πξέπεη λα δίλεη ζηνπο θνηηεηέο, πξέπεη λα δίλεη θαη θαηάινγν ηξηψλ έσο πέληε (3 έσο 5)
«θαηαιιήισλ» βηβιίσλ, πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (είλαη πξνθαλέο
φηη κέζα ζ‟ απηά ηα 3 έσο 5 βηβιία κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ην δηθφ ηνπ). Ζ δηδαζθαιία ηνπ
θαζεγεηή θαη θαη‟ επέθηαζε ηα ζέκαηα ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα
επηθεληξψλεηαη ζηελ απνζηήζηζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, αιιά ζηελ θξηηηθή
ζθέςε θαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο – απηφ
βεβαίσο δελ απνθιείεη θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πνπ πξνθαλψο ζα πεξηέρνληαη ζηα
«θαηάιιεια» βηβιία. Δάλ ηψξα ζε θάπνην κάζεκα ν θαζεγεηήο έρεη λα πεί θάηη ην
πξαγκαηηθά ηδηαίηεξν, πνπ δελ πεξηέρεηαη ζε θαλέλα βηβιίν, ηφηε νθείιεη λα γξάςεη
«ζεκεηψζεηο» , πνπ ζα δηαλέκνληαη δσξεάλ θαη δελ ζα ακείβεηαη ν θαζεγεηήο γη‟ απηφ,
θαζφζνλ απνηεινχλ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. ε θακία φκσο πεξίπησζε νη «ζεκεηψζεηο»
δελ ζα απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.
Γηα ηελ πξνψζεζε ηψξα κηαο φζν ην δπλαηφλ «δσξεάλ» παηδείαο θαη ίζσλ επθαηξηψλ,
ζα πξέπεη ε Πνιηηεία λα ρξεκαηνδνηεί ηελ αγνξά ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα 3 έσο 5
«θαηάιιεια» βηβιία θαη λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην θνηηεηή λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο
απφ ηνπο θαζεγεηέο πξνηαζείζεο βηβιηνγξαθίεο, πξνθαλψο κέζσ ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ . Ο θάζε ζπνπδαζηήο ζα επηιέγεη κφλνο ηνπ
πνην απφ ηα 3 έσο 5 «θαηάιιεια» βηβιία ζα αγνξάζεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην ΣΔΗ ή ην
Παλεπηζηήκην ζα έξρεηαη ζε ζπλελλνήζεηο κε εθδνηηθνχο νίθνπο θαη βηβιηνπσιεία θαη ζα
παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο θνππφληα αγνξάο βηβιίσλ. ε πξψηε θάζε πξνηείλσ λα δηαηεζνχλ
αθξηβψο ηα ρξήκαηα πνπ ήδε δαπαλψληαη γηα αγνξά βηβιίσλ ζε θάζε Σκήκα, κε κνξθή
θνππνληψλ (ίζσο γηα ζπγθεθξηκέλα βηβιηνπσιεία, πνπ ζα θάλνπλ ηδηαίηεξεο ηηκέο – κε πηζαλά
θίλεηξα απφ πιεπξάο Πνιηηείαο, π.ρ. κηθξφηεξε θνξνιφγεζή ηνπο ζηα βηβιία πνπ δίλνπλ κε
θνππφληα ζε θνηηεηέο, ή θάηη άιιν). Θεσξψ πξνθαλέο φηη έηζη νη θνηηεηέο ζα πάξνπλ
πεξηζζφηεξα θαη θπξίσο θαιιίηεξα βηβιία απφ απηά πνπ ηψξα ηνπο δίδνληαη, ηα δε καζήκαηα
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ζα αλαβαζκηζηνχλ θαζνξηζηηθά γηα ην κέιινλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηεο
Γεκφζηαο Παηδείαο.
ε θάζε πεξίπησζε ζέησ ηελ πξφηαζή κνπ απηή ππφ ζπδήηεζε, κε ζθνπφ λα πξνθχςεη
θάηη θαιφ γηα ηελ ππφζεζε ηεο Παηδείαο πνπ φινη καο ππεξεηνχκε.

ΠΡΟΣΑΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ – 2
Αζήλα 2008
Καη‟ αξρήλ ζεσξψ ζεηηθέο ηηο λέεο ξπζκίζεηο πεξί ηνπ ηξφπνπ πξνκήζεηαο
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο καο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ππέξβαζε ηεο παηδείαο ηνπ
ελφο βηβιίνπ. Κξίλσ φκσο ζθφπηκν λα επαλέιζσ ζε παιαηφηεξε πξφηαζή κνπ, φπνπ είρα
ζεσξήζεη πσο ν θαιιίηεξνο ηξφπνο πξνκήζεηαο ησλ βηβιίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ζα ήηαλ
κέζσ «θνππνληψλ» πξνο ηα βηβιηνπσιεία πνπ ζα πξνζέθεξαλ ηηο κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο –
θαη εμαθνινπζψ λα ζεσξψ ηνλ ηξφπν απηφ ιεηηνπξγηθφηεξν ηνπ ήδε ηζρχνληνο - θαζψο θαη
ζηνλ γεληθφηεξν ηξφπν βηβιηνγξαθηθήο θάιπςεο ησλ καζεκάησλ : Δλ νιίγνηο είρα ηφηε
πξνηείλεη ηα αθφινπζα :
ην θάζε κάζεκα ν εθάζηνηε θαζεγεηήο καδί κε ηελ επξεία βηβιηνγξαθία πνπ ζα
πξέπεη λα δίλεη ζηνπο θνηηεηέο, πξέπεη λα δίλεη θαη θαηάινγν ηξηψλ έσο πέληε (3 έσο 5)
«θαηαιιήισλ» βηβιίσλ, πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (είλαη πξνθαλέο
φηη κέζα ζ‟ απηά ηα 3 έσο 5 βηβιία κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ην δηθφ ηνπ). Ζ δηδαζθαιία ηνπ
θαζεγεηή θαη θαη‟ επέθηαζε ηα ζέκαηα ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα
επηθεληξψλεηαη ζηελ απνζηήζηζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, αιιά ζηελ θξηηηθή
ζθέςε θαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο – απηφ
βεβαίσο δελ απνθιείεη θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πνπ πξνθαλψο ζα πεξηέρνληαη ζηα
«θαηάιιεια» βηβιία. Δάλ ηψξα ζε θάπνην κάζεκα ν θαζεγεηήο έρεη λα πεί θάηη ην
πξαγκαηηθά ηδηαίηεξν, πνπ δελ πεξηέρεηαη ζε θαλέλα βηβιίν, ηφηε νθείιεη λα γξάςεη
«ζεκεηψζεηο» , πνπ ζα δηαλέκνληαη δσξεάλ θαη δελ ζα ακείβεηαη ν θαζεγεηήο γη‟ απηφ,
θαζφζνλ απνηεινχλ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. ε θακία φκσο πεξίπησζε νη «ζεκεηψζεηο»
δελ ζα απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ πξνψζεζε ηψξα
κηαο φζν ην δπλαηφλ «δσξεάλ» παηδείαο θαη ίζσλ επθαηξηψλ, ζα πξέπεη ε Πνιηηεία λα
ρξεκαηνδνηεί ηελ αγνξά ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα 3 έσο 5 «θαηάιιεια» βηβιία θαη λα δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα ζην θνηηεηή λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο απφ ηνπο θαζεγεηέο πξνηαζείζεο
βηβιηνγξαθίεο, πξνθαλψο κέζσ ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ αιιά θαη
ηνπ δηαδηθηχνπ . Ο θάζε ζπνπδαζηήο ζα επηιέγεη κφλνο ηνπ πνην απφ ηα 3 έσο 5 «θαηάιιεια»
βηβιία ζα αγνξάζεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην ΣΔΗ ή ην Παλεπηζηήκην ζα έξρεηαη ζε
ζπλελλνήζεηο κε εθδνηηθνχο νίθνπο θαη βηβιηνπσιεία θαη ζα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο
θνππφληα αγνξάο βηβιίσλ. ε πξψηε θάζε πξνηείλσ λα δηαηεζνχλ αθξηβψο ηα ρξήκαηα πνπ
ήδε δαπαλψληαη γηα αγνξά βηβιίσλ ζε θάζε Σκήκα, κε κνξθή θνππνληψλ (ίζσο γηα
ζπγθεθξηκέλα βηβιηνπσιεία, πνπ ζα θάλνπλ ηδηαίηεξεο ηηκέο – κε πηζαλά θίλεηξα απφ
πιεπξάο Πνιηηείαο, π.ρ. κηθξφηεξε θνξνιφγεζή ηνπο ζηα βηβιία πνπ δίλνπλ κε θνππφληα ζε
θνηηεηέο, ή θάηη άιιν). Θεσξψ πξνθαλέο φηη έηζη νη θνηηεηέο ζα πάξνπλ πεξηζζφηεξα θαη
θπξίσο θαιιίηεξα βηβιία απφ απηά πνπ ηψξα ηνπο δίδνληαη, ηα δε καζήκαηα ζα
αλαβαζκηζηνχλ θαζνξηζηηθά γηα ην κέιινλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηεο Γεκφζηαο
Παηδείαο. )
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Σψξα φκσο, κε βάζε ηηο λέεο εμειίμεηο, πνπ είλαη ξαγδαίεο, ζεσξψ ζθφπηκν λα
εμεηαζηεί θαη ν εμήο ηξφπνο βηβιηνγξαθηθήο θάιπςεο ησλ θνηηεηψλ, πνπ ζεσξψ πνιχ
θαιιίηεξν - γηαηί ζα πξνζθέξεη πινπζηφηεξε βηβιηνγξαθία - ιεηηνπξγηθφηεξν, αιιά θαη
νηθνλνκηθφηεξν. Δμεγνχκαη:
Σν ΤΠΔΠΘ λα δεκηνπξγήζεη Γηθηπαθφ Σφπν κε βηβιία, ζηνλ νπνίνλ ζα έρνπλ θαη‟
αξρήλ πξφζβαζε νη θνηηεηέο (αιιά θαη γηαηί κφλν νη θνηηεηέο;). Σν Τπνπξγείν ζα αγνξάδεη
ηα ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα απ‟ επζείαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο, αιιά ελδερνκέλσο θαη απφ
εθδνηηθνχο νίθνπο θαη ζα ηα εληάζζεη ζε απηφλ ηνλ Γηθηπαθφ Σφπν– αθνχ δεκηνπξγήζεη
εηδηθή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ. Οη θνηηεηέο έηζη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια απηά ηα βηβιία, αλεμαξηήησο
δειαδή ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο ζηελ νπνία θνηηνχλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφλ :
1. Οη θνηηεηέο δελ ζα επηιέγνπλ κεηαμχ 2 ή 3 βηβιίσλ, ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο
πιεζψξα βηβιίσλ – ην ίδην θαη νη δηδάζθνληεο.
2. Δπηηπγράλεηαη κία δηεπηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε ησλ θνηηεηψλ, αιιά θαη ησλ
δηδαζθφλησλ – πνπ απνηειεί πιένλ βαζηθφ αίηεκα ηεο ζχγρξνλεο παηδείαο
3. Σν ζχζηεκα είλαη απνιχησο ιεηηνπξγηθφ.
4. Σν θξάηνο ζα δαπαλά ιηγφηεξα ρξήκαηα απ‟ φηη δαπαλά ηψξα κε ηε θησρή
βηβιηνγξαθία πνπ παξέρεη. Αθφκα θαη αλ ρνξεγεί εθ‟ άπαμ ζηνπο λενεηζεξρνκέλνπο
θνηηεηέο ηζρπξφηαην θνξεηφ ππνινγηζηή (θάηη ην νπνίν ελζέξκσο πξνηείλσ λα
θαζηεξσζεί) – ηθαλφ λα δηαξθέζεη δειαδή 4-5 ρξφληα – πάιη ηα ρξήκαηα ζα είλαη
ιηγφηεξα.
5. Βεβαίσο δελ ζα ππάξρεη ε «πνηφηεηα ηνπ βηβιίνπ» ζηελ νπνίαλ έρνπκε ζπλεζίζεη νη
παιαηφηεξνη. Αο ζεκεησζεί φκσο πσο νη λεψηεξνη έρνπλ άιιεο ζπλήζεηεο θαη
εκπεηξίεο, θαζψο θαη πσο ην θφζηνο ελδερφκελεο εθηχπσζεο απφ ηα βηβιία ζα είλαη
εχθνιν λα ρνξεγείηαη απφ ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, φπσο δειαδή ηψξα ρνξεγνχλ
ζεκεηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε απηφ ην κεηνλέθηεκα ηζνβαζκίδεηαη απφ ηα ηεξάζηηα
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη απηφο ν λένο ηξφπνο
πξνζθνξάο ηεξάζηηαο
βηβιηνγξαθίαο. Δπί πιένλ ε βηβιηνγξαθία ζα εκπινπηίδεηαη θαη κε απηήλ
Παλεπηζηεκίσλ άιισλ ρσξψλ : βξηζθφκαζηε πξν ησλ ππιψλ κηαο παγθφζκηαο
ζπλεξγαζίαο θαη ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν.
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ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΠΟΦΔΧ ΣΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΗ 1

Ηαλνπάξηνο 2007
Λίγν πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο ε παγίσο βξαδππνξνχζα γεξαηά
Αθαδεκία, εμέδσζε δηαθήξπμε ζρεηηθή κε ηελ πξν πνιινχ δηαπηζησκέλε – θαη φρη κφλν απφ
ηηο «θηλεηνπνηήζεηο» καζεηψλ, θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ – θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο. Μέζα ζηηο πνιιέο – θαη φρη πξσηφηππεο – δηαπηζηψζεηο θαη
παξαηλέζεηο ηεο, αλαθέξζεθε θαη ζηα ΣΔΗ, δηαθεξχηηνληαο πσο «είλαη επηζηεκνληθψο
αλεπίηξεπην λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα Παλεπηζηήκηα». Δπηζηεκνληθψο
αλεπίηξεπην φκσο δελ είλαη λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα Παλεπηζηήκηα,
επηζηεκνληθψο αλεπίηξεπην είλαη λα κε βξίζθνληαη πνπζελά ή ελ πάζε πεξηπηψζεη λα
βξίζθνληαη ζε κηα αζαθή θαη πβξηδηθή θαηάζηαζε!
Σα ΣΔΗ πξνέξρνληαη απφ ηα ΚΑΣΔ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο ρνιέο Σερλνινγηθήο
θαηάξηηζεο. ε κεγάιν βαζκφ πέηπραλ ηνπ ζθνπνχ ηνπο. κσο ρξεηάζηεθε νη ρνιέο απηέο
λα αλαβαζκηζηνχλ, έσο αλσηαηνπνηήζεψο ηνπο - δει. λα επεθηαζνχλ νη ζπνπδέο ζε 4 έηε,
λα κεηεμειηρζνχλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ θαη λα αλαβαζκηζηεί
ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ - γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ε εμέιημε ηεο Θεσξίαο θαη ηεο
Πξαθηηθήο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πεξηιακβαλφληνπζαλ ζηα ΚΑΣΔ απηφ επέβαιε θαη νξζψο
ε Πνιηηεία αληαπνθξίζεθε ζε απηήλ ηελ αλάγθε. κσο ζα πξέπεη ε Πνιηηεία λα
νινθιεξψζεη ηελ – κέρξη ηψξα ρξήζηκε- παξέκβαζή ηεο ζην ζεζκφ ησλ ΣΔΗ. Απνηειεί
παγθφζκηα πξσηνηππία ρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε δηάξθεηα ζπνπδψλ 4 έηε θαη κε
πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλάινγν ησλ Παλεπηζηεκίσλ, λα κε νλνκάδνληαη
Παλεπηζηήκηα : Σα ΣΔΗ απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζε πβξηδηθή κνξθή. Οη ζπλέπεηεο είλαη
πνιιέο, εγγίδνπλ ηα φξηα ηεο απάηεο απφ πιεπξάο Πνιηηείαο - ζην βαζκφ πνπ απηή ζπλαηλεί
λα ηζνηηκψληαη ηα ΣΔΗ (έζησ θαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ ζε κεξηθά καζήκαηα) κε ηξηεηείο
ζπνπδέο ζε «Παλεπηζηήκηα» ηνπ εμσηεξηθνχ – πεξαζκέλα απφ ηελ θνιπκβήζξα ηεο κάιινλ
παξαπαίνπζαο – σο φρη θαη ηφζν ρξήζηκεο, δεδνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ πνπ εμειίζζνληαη ην
γλσζηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ε πξαθηηθή ησλ επηζηεκψλ - ζπλζήθεο(;) ηεο «Μπνιψληα» (ην
«γξάκκα» απηήο ηεο ζπλζήθεο ίζσο λα κε έρεη πξφβιεκα, πξνβιεκαηηθφο είλαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίνλ απηή εξκελεχεηαη).
Σα ΣΔΗ πξέπεη ακέζσο λα κεηνλνκαζηνχλ ζε Παλεπηζηήκηα (πηζαλφλ Σερλνινγηθά
Παλεπηζηήκηα ή άιιν ηη, πάλησο Παλεπηζηήκηα). Σν φηη ε Πνιηηεία κηθξνπνιηηηθψο
θεξφκελε ίδξπζε Σκήκαηα ΣΔΗ – θαη Σκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ - ρσξίο «παλεπηζηεκηαθνχ»
επηπέδνπ γλσζηηθφ αληηθείκελν, ρσξίο θακκία νπζηαζηηθή ππνδνκή, ρσξίο εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ θαη ηειηθψο ρσξίο ζπνπδαζηέο, δελ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα εμαθνινπζεί λα
θξαηάεη ζπιιήβδελ ηα ΣΔΗ ζε πβξηδηθή θαηάζηαζε! Απηά ηα ΣΔΗ ζα πξέπεη ή λα ηα θιείζεη ή
λα ηα ζπγρσλεχζεη κε άιια ή – αθφκα θαιιίηεξα – λα αλαβαζκίζεη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελφ
ηνπο, αλ απηφ βεβαίσο γίλεηαη, θαη ζε βάζνο πεληαεηίαο (π.ρ.) θαη αλ έρνπλ ζηαζεί ζην ρψξν
ηνπο κε αμηφινγν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη βεβαίσο ζπνπδαζηέο, λα ηα νλνκάζεη θαη απηά
Παλεπηζηήκηα. Σα ππφινηπα Σκήκαηα ησλ ΣΔΗ – δει. απηά πνπ είλαη θαηαιιήισο
ζηειερσκέλα κε Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ θαη πνπ έρνπλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ
γλσζηνινγηθφ πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ζα πξέπεη ακέζσο λα ηα κεηνλνκάζεη ζε Παλεπηζηήκηα
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– φπσο έρνπλ αλαιφγσο πξάμεη κε ηα δηθά ηνπο «ΣΔΗ» θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Θα
πξφθεηηαη πεξί απνθαηάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ ηα ΣΔΗ δελ κεηνλνκαζηνχλ ζε
Παλεπηζηήκηα, φπσο δει. θαη‟ νπζίαλ θαη κε βάζε ηα δηεζλή δεδνκέλα ιεηηνπξγνχλ, είλαη
πξνθαλέο φηη ζε κεξηθά ρξφληα ζα πάςνπλ λα ππάξρνπλ ειιείςεη ζπνπδαζηψλ. Αο ζεκεησζεί
επίζεο, φηη απηή ηε ζηηγκή γηα πάκπνιια γλσζηηθά πεξηερφκελα Σκεκάησλ ΣΔΗ ππάξρνπλ
αληίζηνηρα Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ, κεξηθέο κάιηζηα θνξέο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, πνπ
αξθεηά απφ απηά ζπλεξγάδνληαη κε επξσπατθά Παλεπηζηήκηα : ζηελ πεξίπησζε πνπ
επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία κε θξαηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, απηά ζα κεηαηξαπνχλ κε ζπλνπηηθέο
δηαδηθαζίεο ζε Παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΗ ζα απαμησζνχλ πιήξσο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε
παξάιεηςε ηεο Πνιηηείαο λα νλνκαηίζεη επζέσο - θαη απφ ηψξα - ηα ΣΔΗ ζε Παλεπηζηήκηα δελ
ζα είλαη κφλν άδηθε παξάιεηςε, αιιά ζα εγγίδεη ηα φξηα ηεο δνιηνθζνξάο. Αο ζεκεησζεί
ηέινο πσο δελ πθίζηαηαη ζέκα «πνιηηηθνχ θφζηνπο» (πνπ είλαη ε κάζηηγα ηεο Πνιηηηθήο,
θαζφζνλ ηελ αθπξψλεη) : είλαη θαηάδεινλ πσο ε θνηλσλία απαηηεί γελλαίεο απνθάζεηο ζην
ρψξν ηεο Παηδείαο, ηηο νπνίεο θαη ζα επηδνθηκάζεη, πφζν κάιινλ φηαλ απηέο απνθαζηζηνχλ
ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αίξνπλ αδηθίεο.
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ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΧΝ «ΚΟΛΛΔΓΗΧΝ»1

Ννέκβξηνο 2008
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο δείμακε πσο εθπιαγήθακε θαη «νκφςπρα» δηακαξηπξφκαζηε,
γηα θάηη πνπ φινη μέξακε ή πνπ φινη ζα έπξεπε λα μέξακε : κηιάκε γηα ην ζέκα ησλ
Κνιιεγίσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ. Αο δνχκε φκσο πην θαζαξά
θαη ξεαιηζηηθά, θαζψο θαη κε ιηγφηεξν ιατθηζκφ, ην δήηεκα απηφ. Σν πξψην δεδνκέλν είλαη
φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίζακε πνιηηηθψο λα εληαρζνχκε ζηελ ελσκέλε Δπξψπε, αιιά
θαη ζηελ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηνχκελε θνηλσλία νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε,
δελ κπνξνχκε λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί. ην θάησ-θάησ, νχηε αξηζηεία πξνφδνπ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ επηζηεκψλ έρνπκε, αιιά νχηε αξηζηεία θξάηνπο πξφλνηαο,
ψζηε λα δηεθδηθήζνπκε ηελ αλάδεημή καο ζε δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο πεξί παηδείαο θαη
αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο θσηεηλφ παξάδεηγκα . Σν εθπαηδεπηηθφ ηνπίν ινηπφλ δελ κπνξεί
πιένλ λα είλαη απηφ πνπ ήηαλ ηε δεθαεηία ηνπ –50 ζηελ Δπξψπε θαη ηε δεθαεηία ηνπ –20
ζηελ Ακεξηθή. Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ (ν λεψηεξνο), φηαλ ήηαλ Τπνπξγφο Παηδείαο
πξνζπάζεζε λα εηζαγάγεη λέεο (λέεο γηα ηελ Διιάδα, ζεζκνζεηεκέλεο γηα ηνλ ππφινηπν
θφζκν) ηδέεο, αιιά εθφλ-άθνλ πξνζαξκφζηεθε, απφ πνιηηηθφ ζπληεξεηηζκφ, ζηα παιαηά
ζπλζήκαηα ηνπ ζνζηαιεπψλπκνπ θφκκαηφο ηνπ. Ο δξφκνο πξνο ηε γλψζε φκσο θαη ηελ
έξεπλα, δελ κπνξεί πιένλ λα είλαη θξαηηθφ κνλνπψιην. ινο ν θφζκνο ην έρεη θαηαιάβεη
απηφ θαη ην έρεη πηνζεηήζεη, εθηφο απφ εκάο πνπ επηκέλνπκε ζε κνληέια ηνπ παξειζφληνο,
δίρσο λα μέξνπκε ην γηαηί θαη δίρσο λα κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ην νξζφλ ησλ ζπλζεκάησλ
καο : ην ζιφγθαλ πνπ δήζελ εθαξκφδνπκε πεξί «δσξεάλ θαη δεκφζηαο Παηδείαο» είλαη
απνιχησο αλαιεζέο, παξαπιαλεηηθφ θαη επηδήκην γηα ηνπο κε πινπζίνπο : είλαη γηα πνιινχο
ιφγνπο κε εθαξκφζηκν ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο θαη ζηνλ ηξφπν αλάπηπμήο ηνπο, ε δε
Παηδεία ζηελ Διιάδα ζήκεξα φρη κφλν δελ είλαη δσξεάλ – ζηαηηζηηθέο έξεπλεο
θαηαδεηθλχνπλ φηη νη Έιιελεο μνδεχνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηηο ζπνπδέο ησλ
παηδηψλ ηνπο απφ πνιίηεο άιισλ ρσξψλ – νχηε δεκφζηα είλαη, εδψ θαη δεθαεηίεο : θαλείο δελ
εηζάγεηαη ζε δεκφζην Παλεπηζηήκην αλ νη γνλείο ηνπ δελ έρνπλ πιεξψζεη αδξά απνιχησο
ηδησηηθά θξνληηζηήξηα –πνπ έρνπλ θαηαξγήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο - κεηά
δε εθείλν ην πεξίθεκν «θάηζε θαιά Γεξάζηκε» άλζηζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη ηδησηηθέο
ζρνιέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Σν δε θφζηνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ είλαη δπζβάζηαθην γηα ηνπο
θνηηεηέο ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ, ηδίσο αλ θνηηνχλ ζε άιιε πφιε απφ
απηήλ ηεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο : νπδεκία κέξηκλα ππάξρεη γηα παξνρή ππνηξνθηψλ
ζηνπο έρνληεο αλάγθε, πξνθαλψο γηαηί ε «δεκφζηα» εθπαίδεπζε έρεη δψζεη επηρεηξήκαηα ζην
θξάηνο λα επαλαπαχεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε «δσξεάλ» παξνρή πξνο ηνπο πνιίηεο. Με
απιά ιφγηα : φινη νη Έιιελεο θνξνινγνχκελνη πιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπ πινχζηνπ θνηηεηή
πνπ εηζήρζε ζην παλεπηζηήκην ηεο αξεζθείαο ηνπ, γηαηί κπνξνχζε θαη πιήξσλε θξνληηζηήξηα
θαη παλάθξηβα ηδησηηθά καζήκαηα, ελψ ν θησρφο ζπνπδαζηήο πνπ θαηάθεξε λα εηζαρζεί ζε
παλεπηζηήκην π.ρ. ηεο Ξάλζεο, ελψ ν παηέξαο ηνπ είλαη εξγάηεο ζηελ Αζήλα, δελ κπνξεί λα
παξαθνινπζήζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ.
Ο ξφινο ηνπ Κξάηνπο δελ είλαη ε ηθαλνπνίεζε θελψλ λνήκαηνο ζπλζεκάησλ. Ο ξφινο
ηνπ Κξάηνπο είλαη λα δηαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο λένπο, βνεζψληαο κε άιια
ιφγηα ηνπο έρνληεο κελ ηηο δπλαηφηεηεο αιιά κε έρνληαο ηα κέζα – θαη ηξφπνη γη‟ απηφ
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ππάξρνπλ πνιινί. Ζ ηζρχνπζα πάλησο δήζελ «δεκφζηα θαη δσξεάλ παηδεία» δελ ην
δηαζθαιίδεη.
Αο έιζνπκε φκσο ηψξα ζην πξνθείκελν, πνπ εληνπίδεηαη ζην δήηεκα ηεο αθαδεκατθήο
αλαγλψξηζεο ησλ πηπρίσλ, αιιά θαη, θπξίσο, ζην δήηεκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ.
Καη‟ αξρήλ ην δήηεκα ηεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο ησλ πηπρίσλ. Γελ θαηαιαβαίλσ
γηαηί θάλνπκε ηα εχθνια δχζθνια. Με αξρηθφ δεδνκέλν ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κεηξάκε ηα έηε ζπνπδψλ – πξσηίζησο ηα
έηε ζπνπδψλ - θαη αλαγλσξίδνπκε αλαιφγσο. Σα Παλεπηζηήκηα είλαη Παλεπηζηήκηα θαη
ειέγρνληαη σο πξνο απηφ απφ ηα θξάηε ηνπο, ηα θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ είλαη θέληξα
ειεπζέξσλ ζπνπδψλ θαη επίζεο ειέγρνληαη – ή πξέπεη λα ειέγρνληαη- απφ ηα θξάηε ηνπο,
κέζσ ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο πξνθαλψο. Δδψ φκσο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:
1. ηα έηε ζπνπδψλ δελ κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε «πξνζζεηηθή» εηψλ δηαθνξεηηθήο
θηινζνθίαο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Π.ρ. άιιν έλα εμ‟ αξρήο 5εηέο πξφγξακκα
ζπνπδψλ θαη άιιν έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ 3 εηψλ, ζηα νπνία λα πξνζζέζνπκε έλα έηνο
αλ ζέιεη ν θνηηεηήο λα ζπνπδάζεη αθφκα έλα πξναηξεηηθφ έηνο απνθνκκέλν απφ ην
ζπκπαγέο θαη ππνρξεσηηθφ ησλ 3 εηψλ θαη αλ ζέιεη αθφκα άιιν έλα γηα λα γίλνπλ 5,
νκνίσο έλα ηεηξαεηέο δελ κπνξεί λα γίλεη έηζη πεληαεηέο ή εμαεηέο, θ.ν.θ.

2. πξέπεη λα βάινπκε ηα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο καο εθεί πνπ δηεζλψο
εληάζζνληαη κε βάζε ηα (ππνρξεσηηθά) έηε ζπνπδψλ ηνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ. Π.ρ. ηα ΣΔΗ πξέπεη, ακέζσο ηψξα, λα κεηνλνκαζηνχλ
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή δεδνκέλα. ε φιν ηνλ θφζκν ηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα 4εηνχο θνηηήζεσο, κε πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλψηαησλ
αθαδεκατθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νλνκάδνληαη Παλεπηζηήκηα. (εδψ βεβαίσο δελ
ηζρπξηδφκαζηε λα κεηνλνκαζηνχλ φια ηα ΣΔΗ ηεο ρψξαο ζε Παλεπηζηήκηα, ηνπιάρηζηνλ
φρη ακέζσο. Σα ΣΔΗ φκσο πνπ έρνπλ ήδε «παλεπηζηεκηαθφ» πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη
αλσηάησλ αθαδεκατθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη ακέζσο λα
κεηνλνκαζηνχλ ζε Παλεπηζηήκηα (Παλεπηζηήκηα Δθαξκνγήο, εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ,
ή άιιν ηη). Σα ππφινηπα ή λα αλαβαζκίζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ
ηνπο πξνζσπηθφ – θαη γη‟ απηφ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα νλνκάδνληαη ΣΔΗ γηα θάπνην
δηάζηεκα – ή ζα κεηαηξαπνχλ ζε επαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαηαξηηζηαθνχ ηχπνπ, κε
αληίζηνηρε κείσζε ησλ εηψλ ζπνπδψλ ηνπο ή λα θιείζνπλ ακέζσο, γηα λα κελ
εμαθνινπζνχκε λα εκπαίδνπκε ηνπο λένπο πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ ππνβάιινληαη γη‟ απηφ ζε πάκπνιιεο ζπζίεο)
3. Σν ΓΟΑΣΑΠ (νξγαληζκφο αλαγλψξηζεο ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο) ζα πξέπεη δεί ηα
πξάγκαηα πην ζσζηά : είλαη ηνπιάρηζηνλ αθαηαλφεηε ε πξφβιεςε ηνπ ΦΔΚ ηδξχζεψο
ηνπ πσο «γηα ηελ αλαγλώξηζε ηίηισλ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πνπ απνθηώληαη κεηά από
ηξηεηή θνίηεζε, όηαλ γηα ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο εκεδαπήο πξνβιέπεηαη ηεηξαεηήο
ή πεληαεηήο θνίηεζε, «ηζνηηκία» ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία» ηνπ πηπρίνπ αλαγλσξίδεηαη
κόλνλ εθόζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. Σηελ
πεξίπησζε απηή δελ αλαγλσξίδεηαη «ηζνηηκία» ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. Η θαηνρή
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ γηα ηζνηηκία κε πηπρίν
Τερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο…». Απηή ε δπλαηφηεηα, είλαη θαη‟ αξρήλ γεληθψο
ιάζνο, γηαηί αιινηψλεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεηξαεηνχο
θνηηήζεσο, θαηά δεχηεξνλ άγλσζην κε πνην ζθεπηηθφ δίδεηαη κφλν γηα ηελ ηζνηίκηζεο
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ησλ ηξηεηψλ ζπνπδψλ κε ηα ηεηξαεηή ΣΔΗ θαη φρη κε ηα ηεηξαεηή Παλεπηζηήκηα (δελ ζα
έπξεπε δειαδή λα ππάξρεη νχηε γηα ην έλα νχηε γηα ην άιιν). Δηδηθψο ηψξα
ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθψο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ θαη έηζη ηα ηεηξαεηή ΣΔΗ έρνπλ
παγηνπνηεκέλσο δηνιηζζήζεη ζε ηξηεηή Bachelor. Με άιια ιφγηα : ζα πξέπεη ε Πνιηηεία
λα πάςεη , κέζσ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, λα ππνβαζκίδεη ηα ΣΔΗ, Ηδξχκαηα πνπ ε ίδηα – θαη
νξζψο - κεηέηξεςε ζε ηεηξαεηή θαη ζηε ζπλέρεηα, πάιη νξζψο, ελέηαμε ζηελ
ηξηηνβάζκηα αλψηαηε εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο. Θα πξέπεη επίζεο λα πάςεη λα
ππνβαζκίδεη ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο ηεο ρψξαο καο. (Αλ ζέινπκε
– θαη θαιφλ είλαη λα ζέινπκε - λα ππάξμεη
«επηθνηλσλία» κεηαμχ ελφο εληαίνπ
πεληαεηνχο ή ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε έλα ηεηξαεηέο ή ηξηεηέο πξφγξακκα
αληηζηνίρσο , ζα πξέπεη ίζσο ν απφθνηηνο ηνπ ηεηξαεηνχο ή ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο λα
εληαρζεί ζην δεχηεξν ή ηξίην ή αθφκα θαη ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε
ην νπνίν επηζπκεί λα ηζνηηκίζεη ηηο ιηγνηέξσλ εηψλ ζπνπδέο ηνπ - γηα λα εκπεδψζεη ην
ζπλεθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ- θαη φρη λα «θαζαξίζεη» κε εμέηαζε ζε κεξηθά καζήκαηαφπσο γίλεηαη δει. ηψξα)
Χο πξνο ην δήηεκα ηψξα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν δήηεκα εδψ είλαη ή
κπνξεί λα γίλεη απιφ : Σν θξάηνο δελ κπνξεί λα δίλεη «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα». Αλ ην
Κξάηνο θξίλεη φηη πξέπεη κεξηθά επαγγέικαηα λα παξακείλνπλ πξνζηαηεπκέλα, π.ρ. ην
επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ, ηνπ κεραληθνχ, ηνπ δηθεγφξνπ, ηνπ δαζθάινπ ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ, ηνπ θαζεγεηή κέζεο εθπαίδεπζεο, ηνπ λεπηαγσγνχ, ηεο καίαο, ηνπ δηθαζηή, ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ, ησλ επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηξνθή καο, ησλ
επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηκέιεηα θαη ζπληήξεζε ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη φπνηνπ άιινπ (ζα έιεγα θαη ηνπ Βνπιεπηή…) ζα πξέπεη –
φπσο γίλεηαη ζε φινλ ηνλ θφζκν άιισζηε - λα αλαζέηεη ζηα αξκφδηα Δπηζηεκνληθά θαη
Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα – ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεη βεβαίσο ην θχξνο θαη ηε ιεηηνπξγία λα ειέγρνπλ ηνπο εηζαγφκελνπο ζηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Έρνπκε
επαλεηιεκκέλσο ηνλίζεη ζε ζπιιφγνπο ησλ απνθνίησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ησλ ΣΔΗ - θαη
έρνπκε ηελ άπνςε πσο αξθεηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε - λα
νξγαλψζνπλ αληίζηνηρα κε ηηο ζπνπδέο ηνπο Δπηζηεκνληθά θαη Δπαγγεικαηηθά
Δπηκειεηήξηα). Χο πξνο ηα κε πξνζηαηεπφκελα θαη ειεγρφκελα επαγγέικαηα ηψξα, απηά αο
θξίλνληαη απφ ηελ πξαθηηθή. Απηφ ηειηθψο ζα αλαβαζκίζεη ηελ Παηδεία, ζα αλαβαζκίζεη ηηο
παξερφκελεο εθπαηδεχζεηο απφ ηα φπνηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θαζφζνλ ζα θξίλνληαη
δηαξθψο απφ ηελ πξαθηηθή, δει. απφ ηελ θνηλσλία. Δμ άιινπ ζε απηφ νθείιεηαη ελ πνιινίο
θαη ε ζρεδφλ πιήξεο απηνλνκία πνπ απνιακβάλνπλ δηεζλψο πιένλ ηα θξαηηθά Παλεπηζηήκηα
(ε απηνλνκία ηνπο δε απηή, δελ νθείιεηαη ζην φηη νη «δεκφζηνη» θαζεγεηέο ζεσξνχληαη a
priori απζεληίεο!).

Απηά πνπ είπακε δελ ππνβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπ Κξάηνπο : Σν λέν Κφζκν πνπ ηψξα
νηθνδνκείηαη , νθείινπκε λα ηνλ ζεκειηψζνπκε ζε έλα λέν Πνιηηηζκφ, αλ ζέινπκε λα ηνλ
θαηαζηήζνπκε βηψζηκν: ε Παηδεία πξέπεη λα μαλαζέζεη ηνπο κεγάινπο ζηφρνπο πνπ
παξαδνζηαθά ηελ θαηέηαζζαλ ζηελ πξσηνπνξία ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Ζ ζεκεξηλή
θαηάζηαζε δελ θάλεη άιιν παξά λα ηελ ππνβαζκίδεη (ππνβάζκηζε έσο δηαιχζεσο ηεο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο, αλάπηπμε παξαπαηδείαο πνπ ππνβαζκίδεη, έσο θαηαξγήζεσο, ηελ φπνηα θξαηηθά
ζρεδηαζκέλε Παηδεία, ζπλαθφινπζε ππνβάζκηζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θ.ι.π.). Σα
Κξάηνο νθείιεη λα αλαζεσξήζεη λννηξνπίεο θαη κεζφδνπο ηζηνξηθά παξσρεκέλεο, αλ δελ
ζέιεη λα κείλεη ε ρψξα καο ζην πεξηζψξην ηεο δηεζλνχο εμέιημεο.
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ΣΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Χ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΣΧΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ1
Θα πξέπεη θαη‟ αξρήλ λα πεξηγξάςνπκε ζρεκαηηθά ηελ απνζηνιή ησλ
Παλεπηζηεκίσλ, αλαδεηψληαο έλα θνηλφ ζε φινπο πεδίν αλαθνξάο. Σα Παλεπηζηήκηα ινηπφλ ,
πηζηά ζηελ επξσπατθή παξάδνζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ αιιά θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο
ζεκεξηλέο εμειίμεηο θαη αλάγθεο, πξνζβιέπνπλ ή πξέπεη λα πξνζβιέπνπλ :
1. ηε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ κε ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν ζηηο
απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο ηνπο ζηελ πξάμε, κε άιια ιφγηα ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ αληηζηνίρνπ επαγγέικαηφο ηνπο.
2. ηελ δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηνπο ηεο
επηζηήκεο κέζα ζηελ αικαηψδε εμέιημε ζπλνιηθψο ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ
απαηηήζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Με άιια ιφγηα ζηε δεκηνπξγία εξεπλεηψλ
θαη ζρεδηαζηψλ ηνπ κέιινληνο.
3. ηε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγψο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
Πνιηηηζκνχ ζην νπνίν ζα εδξαζηεί ε αλζξσπφηεηα ηνπ κέιινληνο.
Αο δνχκε απηά ηα ζεκεία αλαιπηηθφηεξα :
Πξψηα απ‟ φια ινηπφλ νη απφθνηηνη ησλ παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ επηζηεκψλ ηνπο ζηελ πξάμε θαη βέβαηα λα βξίζθνπλ
δνπιεηά. Απαηηείηαη δειαδή εηδίθεπζε ζην αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα, απηνί νη ίδηνη
επηζηήκνλεο είλαη πνπ, κε πξφζζεηεο ελδερνκέλσο ζπνπδέο ή εκπεηξία, ζα επσκηζζνχλ ηελ
εμέιημε ηεο ίδηαο ηνπο ηεο επηζηήκεο : ζα ζηειερψζνπλ ηα εηδηθά εξεπλεηηθά θέληξα θαη ζα
θέξνπλ ηελ επηζηήκε ηνπο ζε ζπληνληζκφ κε ηηο ππφινηπεο επηζηήκεο, γηαηί θακία επηζηήκε
δελ ππάξρεη θαη δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα. Θα πξέπεη ινηπφλ λα έρνπλ ην απαηηνχκελν
γλσζηηθφ ππφβαζξν, ηηο απαηηνχκελεο δηεπηζηεκνληθέο γλψζεηο
θαη ηελ απαξαίηεηε
δηεπηζηεκνληθή εκπεηξία. Σνπιάρηζηνλ γηα ηα δχν πξψηα αξκφδην είλαη ην Παλεπηζηήκην, ζ‟
απηφ πνπ θαινχκε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο. Δπίζεο φκσο πξνηεξαηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
πξέπεη λα είλαη θαη ε παξνρή θαηάιιειεο παηδείαο ζηνπο θαη‟ εμνρήλ θνξείο θαη
δηακνξθσηέο ηνπ Πνιηηηζκνχ : Δίλαη θαλεξφ πσο ε ζεκεξηλή Αλζξσπφηεηα έρεη νδεγεζεί ζε
πνιιαπιά πξνβιήκαηα, ζρεδφλ αδηέμνδα. Αδηέμνδα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά, εζηθά θαη
νηθνινγηθά, πνπ ην έλα έρεη λα θάλεη κε ην άιιν θαη πνπ φια καδί απεηινχλ ηελ ίδηα ηελ
χπαξμε ηνπ Πιαλήηε καο ή ηνπ Αλζξψπνπ πάλσ ζε απηφλ. Απηά δελ είλαη νχηε ζρήκα ιφγνπ,
νχηε θφβνο γηα θάπνην απψηεξν κέιινλ. Αθνξνχλ ζην παξφλ θαη ζην ακέζσο πξνζερέο
κέιινλ, νθείινληαη δε ζην ζρεδφλ παγθνζκηνπνηεκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη ζεκεξηλέο
θνηλσλίεο θαη νη ζεκεξηλνί άλζξσπνη ζεσξνχλ ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν χπαξμήο ηνπο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο δσήο ηνπο, ζηνλ ζεκεξηλφ δειαδή ηξφπν ζεκειίσζεο ή θαιιίηεξα
«ζέζκηζεο» ησλ θνηλσληψλ – φπσο ηελ εμεγνχζε ν Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο . Δίλαη θαηάδειε
πιένλ ε αλάγθε ην λέν Κφζκν πνπ ηψξα νηθνδνκείηαη, λα ηνλ ζεκειηψζνπκε ζε έλα λέν
Πνιηηηζκφ, αλ ζέινπκε λα ηνλ θαηαζηήζνπκε βηψζηκν, αίξνληαο απηά ηα πνιιαπιά αδηέμνδα
ζηα νπνία έρεη νδεγεζεί ε ζεκεξηλή Αλζξσπφηεηα. Σα Παλεπηζηήκηα, δεκφζηαο ή άιινπ
είδνπο ζπιινγηθήο επζχλεο - ζε θάζε πάλησο πεξίπησζε εθθξάδνληα ζπιινγηθνχο ζηφρνπο 1

Οκηιία κε ηελ Γξ Παξαζθεπή Μπνπθνχλνπ κε ηίηιν «The Long Life Learning Institutes as a Prerequisite
for University Upgrading», ζηνλ ηφκν Quality Assurance in Higher Education : an anthology of best practice,
έθδνζε Hellenic American Union, 2008 θαη Νέα ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ Νν 7, 2007
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ζα πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα επαλαζέζoπλ ηνπο κεγάινπο ζηφρνπο πνπ ηα θαηέηαζζαλ ζηελ
πξσηνπνξία ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζηηθνχ γίγλεζζαη – θαη βέβαηα λα ππάξρεη σο δεηνχκελν
απηφ ην πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη : απηφ πξνυπνζέηεη λα μαλαζέζεη ε ζεκεξηλή εθπεζνχζα ζε
απιή δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή Πνιηηηθή - αιιά θαη ε θνηλσλία - ηνλ Πνιηηηζκφ σο ην
θεληξηθφ δεηνχκελφ ηνπο : δελ ππάξρνπλ πιένλ πεξηζψξηα γηα θάηη άιιν.
Αο δνχκε φκσο ηελ παζνινγία ηνπ ζεκεξηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ. Χο γλσζηφλ, απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ ΥΥνπ αηψλα, είκαζηε
κάξηπξεο κηαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ξαγδαίαο εμέιημεο ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο
ζπλαθφινπζεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δήηεζεο απφ πιεπξάο αγνξάο εξγαζίαο. ηελ αγσλία
ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ απηήλ ηελ εμέιημε, ηα Παλεπηζηήκηα θαηαδήισο παξακεινχλ φια
ηα ππφινηπα θαη αζρνινχληαη κφλν κε ηελ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπο ζηελ άκεζε
αληαπφθξηζή ηνπο ζε απηφλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ αληαγσληζκφ. Μεηαηξέπνληαη έηζη ηα
πεξηζζφηεξα – γηαηί ηα παιαηά παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο κέλνπλ πηζηά
ζηελ επξχηεηα ηεο απνζηνιήο ηνπο – ζε απιά θαηαξηηζηαθά θέληξα, πνπ επί πιένλ θηάλνπλ
ζηελ απνιχησο εζθαικέλε δηαπίζησζε φηη είλαη αληαπνδνηηθφηεξν νη λένη λα ζπνπδάδνπλ
κφλνλ φζνλ απαηηείηαη γη‟ απηήλ ηελ άκεζε επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Θεσξνχλ
δειαδή φηη θάλνπλ αληαγσληζηηθή εθπαίδεπζε φηαλ απηή δηαξθεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν
(π.ρ. 3 ρξφληα) θαη ην ρεηξφηεξν κάιηζηα είλαη πσο νη λένη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο δείρλνπλ
λα έρνπλ πεηζηεί γη‟ απηφ. Απηφ φκσο απνβαίλεη ηειηθψο επαγγεικαηηθά επηδήκην θαη γηα ηνπο
απνθνίηνπο αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ πνπ επελδχνπλ ζε ηέηνηαο λννηξνπίαο
εθπαηδεχζεηο. Πξψηα απ‟ φια ε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ είλαη ηφζν ξαγδαία, πνπ αδπλαηνχλ
πιένλ ηα παλεπηζηήκηα – δειαδή νη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ κφληκνη θαζεγεηέο ηνπο - λα ηελ
παξαθνινπζήζνπλ. Αθφκα θαη αλ θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνχο λα
αζρνιεζνχλ άκεζα κε ην επάγγεικα, απηνί ζε ιίγα ρξφληα ζα κείλνπλ άλεξγνη, γηαηί δελ ζα
έρνπλ ην θαηάιιειν γλσζηηθφ ππφβαζξν – ππφβαζξν εξεπλεηηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ – λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηνπο. Τπάξρνπλ ζήκεξα γλψζεηο πνπ δηαξθνχλ
έλα (1) έηνο! (νη έρνπζεο ζρέζε κε ηελ ππξεληθή θπζηθή θαη νη έρνπζεο ζρέζε κε εθαξκνγέο
πςειήο ηερλνινγίαο). Σα Παλεπηζηήκηα απηά δεκηνπξγνχλ έηζη πξφζθαηξνπο «ρεηξηζηέο ησλ
επηζηεκψλ» (παξαθξάδνληαο ηνπο «ρεηξηζηέο ησλ κεραλψλ» ησλ «κνληέξλσλ θαηξψλ»). Γελ
δεκηνπξγνχλ εξεπλεηέο, νη δε επηζηήκεο, αθφκα θαη νη ηξέρνπζεο εθαξκνγέο ηνπο, απαηηνχλ
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εξεπλεηέο, δειαδή επηζηήκνλεο κε γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν
εξεπλεηή. Απηφ θαζίζηαηαη πιένλ
πξνλφκην είηε θάπνησλ – ειαρίζησλ- θαιψλ
Παλεπηζηεκίσλ, είηε πξνλφκην Κέληξσλ Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ακηγψο – ή θπξίσο ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη αλεμέιεγθησλ απφ ηνλ ζπιινγηθφ έιεγρν ησλ θνηλσληψλ, πνπ
έηζη κνηξαίσο ζα κεηαηξαπνχλ– θαη έρνπλ ήδε κεηαηξαπεί – ζε πξαγκαηηθή Πνιηηηθή
Δμνπζία. ζνλ αθνξά δε ζηνπο κεγάινπο πνιηηηζηηθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηιήζακε
πξνεγνπκέλσο, απηνί θαληάδνπλ είηε γξαθηθνί, είηε σο ππεξβνιηθή πνιπηέιεηα.
Γηα λα κπνξέζνπλ ηα Παλεπηζηήκηα – φια ηα Παλεπηζηήκηα – λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ
επξχηεξν ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ Πνιηηηζκφ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ηέηνηα
πξψηα απ‟ φια απφ ηελ Πνιηηεία θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο λένπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Ζ πξνζπάζεηα κηαο δήζελ νηθνλνκηθήο αληαπνδνηηθφηεηάο ηνπο κε ζπξξίθλσζε ηεο
εκβέιεηαο – θαη ηεο δηάξθεηαο – ησλ ζπνπδψλ ηνπο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νηθνλνκηθψο
επηβιαβήο θαη γηα ηα θξάηε πνπ ηα ζηεξίδνπλ θαη γηα ηνπο λένπο πνπ ζα κεηαηξαπνχλ ζε
ρεηξηζηέο ησλ επηζηεκψλ κίαο ρξήζεο θαη βεβαίσο επηβιαβήο θαη γηα ην κέιινλ ηεο ίδηαο ηεο
Αλζξσπφηεηαο .
Ζ Παηδεία πξέπεη λα αλαδηαξζξσζεί θαη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη σο πξνο ηηο
κεζφδνπο ηεο. Φαίλεηαη πσο θάηη λα θηλείηαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Καη‟ αξρήλ ε
ζπξξίθλσζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ πνπ έγηλε πξηλ ιίγα ρξφληα ζρεδφλ ελζνπζησδψο
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δεθηή απφ ηελ αγσληνχζα Δπξψπε λα ζηαζεί αληαγσληζηηθά ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ε
αγσλία γηα ζηελψο ελλννχκελε – δειαδή πξφζθαηξε- νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα ησλ
ζπνπδψλ, έρεη γίλεη αληηθείκελν απμαλφκελεο ακθηζβήηεζεο . Σα «θαιά» Παλεπηζηήκηα γηα
ηα νπνία κηιήζακε πξνεγνπκέλσο, γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα. Σν ίδην θξηηηθά
απέλαληη ζηελ ζηελψο ελλννχκελε αληαπνδνηηθή θαη ζπξξηθλσκέλεο εκβειείαο Παηδεία,
ζηέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηελ
Δπξψπε θαη γηα ηελ Διιάδα – παξά ηε κηα θάπνηα εμσγελή ζχγρπζε πνπ δείρλεη λα
πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε (ζεσξνχκε πσο απηφ είλαη απνιχησο πξφζθαηξν).
Έλα ζεηηθφ πξψην βήκα ζα ήηαλ ε απνδέζκεπζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ απφ ην άγρνο
ηεο άκεζεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. Δπελδχνληαο πεξηζζφηεξν
ζηελ ζε βάζνο γλψζε
απφ ηελ εθ ησλ πξαγκάησλ πξφζθαηξε ππεξεμεηδίθεπζε, ζα
δεκηνπξγνχλ επηζηήκνλεο επέιηθηνπο, κε γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη
πνιχ εχθνια ζα πξνζαξκφδνληαη ζηελ δηαξθή, αλαπφθεπθηε – θαη επθηαία - εμέιημε ηεο
επηζηήκεο ηνπο, αιιά θαη λα ηελ πξνβιέπνπλ θαη λα ηελ δηακνξθψλνπλ. Απηφ εμππεξεηείηαη
θαηά ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν απφ ηα ήδε ζεζκνπνηεκέλα, απφ ηελ Πνιηηεία, «Ηλζηηηνχηα δηα
βίνπ Δθπαίδεπζεο». πσο πνιχ νξζψο νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ θχιιν ηεο Δθεκεξίδνο ηεο
Κπβεξλήζεσο , παξέρεηαη δηδαζθαιία « ….γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε», ζαθψο δε
απηά αλαθέξνληαη «..ζε απνθνίηνπο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκηαθήο θαη
Σερλνινγηθήο». Σα Ηλζηηηνχηα απηά (ζαο κεηαθέξσ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ
ζπνπδψλ πνπ δηακνξθψζακε ζην ΣΔΗ- Αζήλαο)
«..έρνπλ ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ
απνθνίησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηηο εμειίμεηο ησλ επηζηεκψλ θαη ζηηο δηαξθψο
κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε
ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νδεγεί ζε «πηζηνπνίεζε» πνπ δελ ζπληζηά
αθαδεκατθφ ηίηιν ζπνπδψλ…. Δηδηθφηεξα επηδηψθνπκε :
α) ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ απνθνίησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηηο εμειίμεηο ησλ
επηζηεκψλ θαη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
β) ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δεκηνπξγία ελεξγψλ απηνδχλακσλ πνιηηψλ -αλαθεξφκαζηε
πάληα ζε απνθνίηνπο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο - θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο νπζηαζηηθήο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα βαζηθά ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο δσήο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν
γ) ηε δηεπθφιπλζε θαη εμνκάιπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηελ εμαζθάιηζε
ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
δ) ηε δεκηνπξγία επλντθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη
νινθιήξσζεο . »
Απφ ηα παξαπάλσ, θαληαδφκαζηε πσο γίλεηαη θαλεξφ ην γηαηί ε ιεηηνπξγία ηέηνησλ
Ηλζηηηνχησλ δηα βίνπ Δθπαίδεπζεο ζε απνθνίηνπο Αλσηάησλ ρνιψλ, απνηειεί θχξηα
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ – κε ηε
ζπλαθφινπζε ζσξεία επεξγεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ απηφ ζα έρεη γηα ηελ θνηλσλία– αιιά θαη
εμαηξεηηθή βνήζεηα ζηνπο ήδε απνθνίηνπο ησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ θάπνηνη
αληηδξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, νη ζχιινγνη ησλ απνθνίησλ - φινη νη ζχιινγνη ησλ
απνθνίησλ - επηζπκνχλ δηαθαψο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Απηφ δειαδή πνπ θάλνπλ ήδε φινη νη
απφθνηηνη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα, επηζπκνχλ λα ην θάλνπλ θαιιίηεξα, θζελφηεξα θαη κε
παλεπηζηεκηαθφ έιεγρν.
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HOMESCHOOLING ΚΑΗ ….. ΤΜΔΗ ΑΓΔΣΔ1

Γεθέκβξηνο 2008
Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη δηαδεδνκέλνο ζηηο ΖΠΑ έλαο λένο ηξφπνο εθπαίδεπζεο ησλ
παηδηψλ, πνπ νλνκάδεηαη Homeschooling : ην παηδί δελ πεγαίλεη ζε θάπνην δεκφζην ή
ηδησηηθφ ζρνιείν, αιιά δηδάζθεηαη «θαη‟νίθνλ», ζε πεξηβάιινλ νηθείν θαη επράξηζην, κεηαμχ
θίισλ θαη γεηηφλσλ ηνπ, κε επζχλε ησλ γνλέσλ ηνπ. Βεβαίσο ηε δηδαζθαιία αλαιακβάλνπλ
εηδηθνί θαζεγεηέο, κε ρξήζε p.c., κε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ θαη βεβαίσο
internet.
Έρεη απνδεηρηεί πσο ηα παηδηά πνπ δηδάζθνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν
θνηλσληθνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια θαη καζεζηαθά ππεξηεξνχλ. Σν 1995 15000
παηδηά παξαθνινπζνχζαλ απηφλ ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο, ηo 2003 1,1 εθαη. θαη ην 2006 2,5
εθαηνκκχξηα!

To ζέκα απηφ πνπ πνιινί ην γλσξίδακε, δελ ηνπ δίλακε ηδηαίηεξε ζεκαζία, ην
βιέπακε ιίγν ζαλ ακεξηθαληθή ηδηαηηεξφηεηα «καθξηά απφ καο». Θεσξνχζακε πσο ε Δπξψπε
έρεη ηε δηθή ηεο θνπιηνχξα θαη απηφ είλαη ζέκα πνπ δελ ηελ αθνξά: θαη φκσο! Σνλ ηειεπηαίν
θαηξφ ήξζε θαη πξν ησλ δηθψλ ηεο ππιψλ, αθφκα θαη ζηε ρψξα καο. Πέξαλ ελφο πξφζθαηνπ
δηζπξακβηθνχ θαη πξνηξεπηηθνχ γηα ην λέν απηφλ ηξφπν εθπαηδεχζεσο άξζξνπ ζηελ
εθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν Σάθε Μίρα 2, πνιινί γνλείο κε
παηδηά ζε βξεθηθή ειηθία, δέρνληαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηειεθσλήκαηα απφ
δεκνζθνπηθέο εηαηξείεο.

Δμ αξρήο βεβαίσο δειψλσ ηελ αληίζεζή κνπ πξνο απηφλ ηνλ – φρη πιένλ λέν - ηξφπν
εθπαηδεχζεσο ησλ παηδηψλ καο. Σνχην γηαηί επειπηζηψ πσο ν Πνιηηηζκφο – θαη
ζπλαθνινχζσο ε Παηδεία- ζα μαλαθαηαζηεί θεληξηθφ δήηεκα ηεο Πνιηηηθήο, απηήο πνπ έρεη
εθπέζεη ζε απιή – θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαπνηειεζκαηηθή- δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή.
Σν λέν Κφζκν πνπ ηψξα νηθνδνκείηαη , νθείινπκε λα ηνλ ζεκειηψζνπκε ζε έλα λέν
Πνιηηηζκφ : ε Παηδεία , δεκνθξαηηθψο θαη αμηνθξαηηθψο νξηζκέλε θαη ζρεκαηνπνηεκέλε,
πξέπεη λα μαλαζέζεη ηνπο κεγάινπο ζηφρνπο πνπ παξαδνζηαθψο ηελ θαηέηαζζαλ ζηελ
πξσηνπνξία ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Δάλ φκσο νη «θαηαζηάζεηο», φρη θαη ηφζν αζψεο ή
αληδηνηειείο (δηθαίσο ίζσο θάπνηνη ηζρπξίδνληαη ην αληίζεην) , εμαθνινπζήζνπλ λα ηελ
ππνβαζκίδνπλ - ππνβάζκηζε έσο δηαιχζεσο ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο, αλάπηπμε
παξαπαηδείαο πνπ ππνβαζκίδεη, έσο θαηαξγήζεσο, ηελ φπνηα θξαηηθά ζρεδηαζκέλε Παηδεία,
ζπλαθφινπζε ππνβάζκηζε έσο θαηαζηξνθή ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, θ.ι.π.
– ίζσο νδεγεζνχκε ζηελ απνδνρή απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ
θαη κάιηζηα κε αλαθνχθηζε.
1
2

Σερλνινγηθά Υξνληθά ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο , Σεχρνο 16, 2009.

Καηαιήγεη σο εμήο: «Πάλησο, είλαη εθπιεθηηθφ φηη ζηελ Διιάδα νη «πξννδεπηηθέο δπλάκεηο» (ζηνλ βαζκφ πνπ
ν φξνο απηφο έρεη λφεκα ζηα Βαιθάληα…) εμαθνινπζνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή κνξθή νξγάλσζεο
ηεο παηδείαο ζηηο καδηθέο θξεαηνκεραλέο πνπ θαη‟ επθεκηζκφ νλνκάδνληαη «εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα». Ηδηαίηεξα
αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν ήξσαο ηνπ ρψξνπ Σζε Γθεβάξα ήηαλ πξντφλ homeschooling. Γηα πξψηε θνξά ν
γηαηξφο Σζε πήγε ζρνιείν φηαλ ήηαλ 13. Μέρξη ηφηε ηελ παηδεία ηνπ ηελ είρε αλαιάβεη ε κεηέξα ηνπ ζην ζπίηη.»
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Γελ ζα πξέπεη πάλησο λα αγλνήζνπκε πσο ε εθπιεθηηθή πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ, ε
αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο θαη ν ηξφπνο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε
παγθφζκηα θιίκαθα, επηβάιινπλ αλαζεψξεζε κεζφδσλ ηνπ παξειζφληνο, ηδηαηηέξσο ζε
επίπεδν «αλσηάηεο» εθπαηδεχζεσο. Σα Παλεπηζηήκηα ηνπιάρηζηνλ, ζα πξέπεη λα εηζαγάγνπλ
ζχγρξνλεο κεζφδνπο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ζπλαθφινπζε
«παγθνζκηνπνίεζή» ηνπο, θαζφζνλ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ γη‟ απηφ κεηαμχ ηνπο ζε
παγθφζκηα θιίκαθα. πλαθνινχζσο, ζα πξέπεη λα αιιάμεη θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ
ζπνπδαζηψλ, βεβαίσο θαη ν ξφινο ηνπ Καζεγεηή . Γελ κπνξνχλ ηα Παλεπηζηήκηα λα έρνπλ
ηε δνκή θαη ηελ απνζηνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ 18νπ, ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νπ αηψλα (κέρξη
ηελ δεθαεηία ηνπ -50). Ο δε Καζεγεηήο δελ κπνξεί λα έρεη πιένλ σο ζηφρν ηε «κεηάγγηζε»
ησλ γλψζεψλ-ηνπ. Δίλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηνλ λα παξαθνινπζήζεη ηελ εθπιεθηηθή
πξφνδν ησλ επηζηεκψλ, ηελ εθπιεθηηθή εμέιημε ηδεψλ θαη πξαθηηθήο : σο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο
ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ απηφλ ηεο εηζαγσγήο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ζε θάπνηεο
βαζηθέο πξνβιεκαηηθέο ηεο επηζηήκεο ηνπ θαη ζηελ έξεπλα, ηηζέκελνο επηθεθαιήο ηεο
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.

Σν Κξάηνο νθείιεη λα αλαζεσξήζεη λννηξνπίεο θαη κεζφδνπο ηζηνξηθά παξσρεκέλεο,
αλ δελ ζέιεη λα κείλεη ε ρψξα καο ζην πεξηζψξην ηεο δηεζλνχο εμειίμεσο. Σα πξφζθαηα
γεγνλφηα ζην ρψξν ηεο «Παηδείαο», θίηο απνκίκεζε ησλ (θαζπζηεξεκέλσλ) εμεγέξζεσλ ηεο
δεθαεηίαο ηνπ „60 ζηελ Δπξψπε, δελ νθείινληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο :
νθείινληαη ζην φηη φιε ε ρψξα θνηκάηαη, θαζνδεγνχκελε απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη ινηπνχο
«ηαγνχο» ηεο (πνιηηηθνί, θαζεγεηέο, ζπλδηθαιηζηέο, θ.ι.π.), πνπ δείρλνπλ λα κελ έρνπλ
θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζην θφζκν ( ή απηφ ζπκβαίλεη ή δξνχλ κε εγθιεκαηηθή
ηδηνηέιεηα ).
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Κνηλ.

Γξαθείνλ Τπ. Μαξ. Γηαλλάθνπ
Γξαθείνλ Τθ. π. Σαιηαδνχξνπ
Γξαθείνλ Δηδ. Γξ. Κ. νχηζα

Αμηφηηκε Κε Πξφεδξε, Αμηφηηκνη πλάδειθνη,
Πξνηνχ ζαο εθθξάζσ ηηο αλεζπρίεο κνπ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ –
φπνπ, φπσο ζα εμεγήζσ, δηαθπβεχεηαη ην θχξνο θαη ηειηθψο ε ίδηα ε χπαξμε ησλ ΣΔΗ - ζαο
κεηαθέξσ ην έγγξαθν πνπ ζαο έρσ ήδε απεπζχλεη απφ 25/9/2005 :
Η πξνέιεπζε θαη εμέιημε ησλ ΤΔΙ είλαη γλσζηή : Όιεο νη κέρξη ηώξα εγεζίεο ηνπ
ΥΠΔΠΘ νξζώο ηα αλαβάζκηζαλ θαη εμαθνινπζνύλ λα ηα αλαβαζκίδνπλ , νπζηαζηηθά θαη
ζεζκηθά, θαζόζνλ ε εμέιημε ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Πξαθηηθήο πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε
αληίζηνηρε αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ. Απνκέλεη όκσο ε ηππηθή πιένλ έληαμε
ησλ ΤΔΙ ζηελ βαζκίδα πνπ πξάγκαηη αλήθνπλ : κε βάζε ηα έηε ζπνπδώλ (ηέζζεξα), ην
πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ θαη ηα πξνζόληα ησλ δηδαζθόλησλ ζε απηά πξέπεη λα κεηνλνκαζηνύλ
ζε Παλεπηζηήκηα, «Τερλνινγηθά Παλεπηζηήκηα», γηα λα ζπκβαδίζνπκε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο
ρώξεο θαη γηα λα απνθηήζνπλ ηα Ιδξύκαηα απηά ην θνηλσληθό θύξνο θαη ηελ ειθπζηηθόηεηα πνπ
δηθαηνύληαη : λαη, ειθπζηηθόηεηα, θαζόζνλ, είηε ην ζέινπκε είηε όρη, ην εθπαηδεπηηθό ηνπίν
ζήκεξα είλαη αληαγσληζηηθό θαη δελ δηθαηνύκεζα λα ζηξαγγαιίδνπκε εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα
πνπ έρνπλ απνδείμεη ηελ εκβέιεηά ηνπο, δηαηεξώληαο ηα ζε πβξηδηθή κνξθή, κνλαδηθή ζηα
δηεζλή δεδνκέλα !
Από ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζηνλ λενζπζηαζέληα ΓΟΑΤΑΠ (Γηεπηζηεκνληθόο
Οξγαληζκόο Αλαγλώξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο), δηαπηζηώλσ πσο ηέηνηνπ
είδνπο «πβξίδηα» δελ ππάξρνπλ πνπζελά ζηνλ θόζκν. Μάιηζηα πάκπνιια Παλεπηζηήκηα ηεο
αιινδαπήο – αλαθέξνκαη κόλν ζε απηά - πζηεξνύλ θαηαθαλώο ησλ ΤΔΙ, ηόζν ζε έηε ζπνπδώλ
όζν θαη ζε πεξηερόκελν, πνηόηεηα θαη πνζόηεηα δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, θαζώο θαη ζε
ηξόπν εθπαίδεπζεο. Ολνκάδνληαη δε όια απηά «Παλεπηζηήκηα». Τν Γ.Σ. ηνπ ΓΟΑΤΑΠ κάιηζηα,
ζηεξηδόκελν θαη ζηνλ ηδξπηηθό ηνπ Ν.3328/1-4-2005, θαίλεηαη λα ππνρξεώλεηαη λα αλαβαζκίδεη
ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο εκβέιεηαο ηέηνηα πηπρία : ην Α’ Τκήκα ηνπ («Παλεπηζηεκηαθήο
Δθπαίδεπζεο»), αληηζηνηρεί κε πηπρία Μεραληθνύ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ζπνπδέο 5
εηώλ, πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή κε 4 έηε ζπνπδώλ , ελώ πηέδνληαη νη ηνπ Β’
Τκήκαηόο ηνπ («Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο») λα αληηζηνηρίζνπλ ηξηεηείο ζπνπδέο κε
πηπρία ΤΕΙ, πνπ είλαη 4 έηε. Τν ΓΟΑΤΑΠ ζπζηεκαηηθώο ππνβαζκίδεη ηηο ζπνπδέο ζηα
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Διιεληθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα, κε ηελ θαηάδειε ππνβάζκηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Μεραληθνύ θαη
ηνπ πηπρίνπ ησλ ΤΔΙ. Τα πξνβιήκαηα όκσο ζα ιπζνύλ, δηθαίσο θαη δνθίκσο, αλ:
1. Τα ΤΔΙ κεηνλνκαζηνύλ ζε Τερλνινγηθά Παλεπηζηήκηα
2. Σηνλ ΓΟΑΤΑΠ ππάξμνπλ ηξία Τκήκαηα εμέηαζεο πηπρίσλ Παλεπηζηεκίσλ αιινδαπήο
α. Τκήκα Μεραληθώλ
β. Τκήκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (όπνπ ζα εληαρζνύλ θαη ηα πηπρία ΤΔΙ
ζπλαθνύο πεξηερνκέλνπ κε ηηο Πνιπηερληθέο Σρνιέο, πνπ δελ ζα αληηζηνηρνύληαη κε πηπρία
Μεραληθώλ : ζα αληηζηνηρνύληαη κόλν κε Παλεπηζηεκηαθά πηπρία. Οη θαηέρνληεο ηέηνηα
πηπρία – ηνπ εμσηεξηθνύ , αιιά ην ίδην ζα ηζρύεη θαη ζηα ηνπ εζσηεξηθνύ - ζα κπνξνύλ,
κεηά από πξόζζεηεο ζπνπδέο – θαη ζα ηνπο δίλεηαη απηή ε δπλαηόηεηα – λα απνθηνύλ πηπρίν
Μεραληθνύ).
γ. Τκήκα Ιαηξηθήο .
Είλαη πξνθαλέο πσο ε κεηνλνκαζία ησλ ΤΕΙ ζε Τερλνινγηθά Παλεπηζηήκηα ( ή
Παλεπηζηήκηα Εθαξκνγήο, ή Παλεπηζηήκηα Εθαξκνγήο ησλ Επηζηεκώλ), πξέπεη λα
ηζρύζεη αλαδξνκηθώο από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν.2916/2001. Ιζσο θάπνηα ΤΕΙ λα
αδπλαηνύλ εθ ησλ πξαγκάησλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε απηή (π.ρ. λα κελ έρνπλ
κόληκν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό κε ηα θαηάιιεια αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά). Η εγεζία
ηνπ ΥΠΕΠΘ όκσο νθείιεη λα ζέζεη εδώ ηνλ δάθηπινλ επί ησλ ηύπσλ ησλ ήισλ.
πλέρεηα απηνχ ζα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ ηα αθφινπζα :
Γπζηπρψο ε αλαγλψξηζε ησλ ηξηεηψλ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε πηπρίν ΣΔΗ δελ
γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ «πηέζεσλ», φπσο αλέθεξα ζην πξνεγνχκελν έγγξαθφ κνπ, αιιά – θαη
κάιηζηα θπξίσο – θαηφπηλ απνιχησο ιαλζαζκέλεο αιιά θαη θαηαρξεζηηθήο , έσο θαη
παξάλνκεο, εξκελείαο ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3328/2005 , απφ κεξίδα ζπλαδέιθσλ
θαζεγεηψλ ΣΔΗ θαη κειψλ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ : ζην άξζξν απηφ ζαθψο αλαθέξεηαη σο γεληθή
αξρή, πσο «ηζνηηκία» αλαγλσξίδεηαη εθφζνλ «Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ, ε δηαδηθαζία
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη νη φξνη αμηνιφγεζεο, πξναγσγήο θαη απνθνίηεζεο ησλ
ζπνπδαζηψλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ
Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο…» (παξ.1). ηελ παξ. 2 αλαθέξεηαη πσο «γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πνπ απνθηψληαη κεηά απφ ηξηεηή θνίηεζε, φηαλ
γηα ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο εκεδαπήο πξνβιέπεηαη ηεηξαεηήο ή πεληαεηήο θνίηεζε,
«ηζνηηκία» ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία» ηνπ πηπρίνπ αλαγλσξίδεηαη κφλνλ εθφζνλ ν θάηνρνο
ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ
αλαγλσξίδεηαη «ηζνηηκία» ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Ζ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ γηα ηζνηηκία κε πηπρίν Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ
Ηδξχκαηνο…» Καη‟ αξρήλ εδψ ζαθψο ππνβαζκίδνληαη ηα ΣΔΗ, παξφηη ζηε ζπλέρεηα
αλαθέξεηαη πσο κπνξνχλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε (άιισζηε φιεο νη απνθάζεηο
αηηηνινγεκέλεο είλαη..) θαη αλαγλσξίδνληαη νη ηξηεηείο θαη κφλνλ ζπνπδέο – «εληαηηθψλ
ζπνπδψλ» -σο ηζφηηκεο παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ – ρσξίο δει. ηελ θηήζε κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ. Απηφ φκσο πνπ δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, είλαη πσο δελ ππνρξεψλεη ν λφκνο λα
αλαγλσξίδνπκε σο ηζφηηκεο ησλ ηεηξαεηνχο δηαξθείαο ζπνπδέο ζηα ΣΔΗ κε ηξηεηείο ζπνπδέο
ηεο αιινδαπήο! Απιψο «δελ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ»
Μπνξνχκε λα δψζνπκε ηζνηηκία ΣΔΗ, αλ θξίλνπκε πσο ηα ππφινηπα θξηηήξηα πεξί πνηφηεηνο
ησλ ζπνπδψλ πιεξνχληαη, αιιά δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη: Γίλεηαη φκσο θαηαρξεζηηθή
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ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηφο καο θαη αλαγλσξίδνπκε ζπιιήβδελ φιεο ηηο ηξηεηείο ζπνπδέο
ζην εμσηεξηθφ ζαλ ηζφηηκεο κε ηηο ηεηξαεηνχο δηαξθείαο ζπνπδέο ζηα ΣΔΗ. Αλαγλσξίδνπκε
π.ρ. σο ηζφηηκα ηα ηξηεηνχο δηαξθείαο ζπνπδψλ Bacherors , πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κήηε πηπρηαθή εξγαζία – πνπ ζηα ΣΔΗ θξίλεηαη απφ ηξηκειή
εμεηαζηηθή επηηξνπή – κήηε εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε ζην επάγγεικα - πνπ επηβιέπεηαη απφ
θαζεγεηέο θαη ειέγρεηαη απφ ην θάζε Σκήκα θαη έηζη απνηειεί θαη‟ νπζίαλ ηκήκα ησλ
ζπνπδψλ - ηα δε δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη θαηά πνιχ ιηγφηεξα. Αγλννχληαη φκσο κε ηνλ
ηξφπν απηφλ νη πξνυπνζέζεηο ηζνηηκίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Ν. 3328/2005 : θαηαδήισο νη ειιείςεηο απηέο δελ θαιχπηνληαη – ηνπιάρηζηνλ ζε φιεο
ηηο πεξηπηψζεηο 0- κε «έσο έμη ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα»! Έηζη φκσο :
Α. ππνβαζκίδνπκε παξαλφκσο ηηο ζπνπδέο ζηα ΣΔΗ
Β. νδεγνχκε ηα ΣΔΗ ζε εμαθάληζε : είλαη πξνθαλέο πσο αλ θάπνηνο ππνςήθηνο
πεηχρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο λα θνηηήζεη ζηα ΣΔΗ, ζα πξνηηκήζεη λα κεηαβεί ζην
εμσηεξηθφ , φηαλ κάιηζηα δηακέλεη ζε άιιε πφιε απφ απηήλ ηνπ ΣΔΗ πνπ πέηπρε λα εηζαρζεί
– γηαηί ζα ζπνπδάζεη έλα ρξφλν ιηγφηεξν, νη ζπνπδέο ηνπ ζα θνζηίζνπλ ιηγφηεξν, ζα έρεη θαη
ηελ ειπίδα κε ηα ίδηα ρξφληα ζπνπδψλ λα απνθηήζεη «παλεπηζηεκηαθφ» ηίηιν. Δδψ βεβαίσο
είλαη θαλεξφ πσο επηβάιιεηαη – εθηφο ησλ άιισλ πνπ αλαθέξνπκε εδψ - ηα ΣΔΗ λα
κεηνλνκαζηνχλ ζε Παλεπηζηήκηα, πφζν κάιινλ ηψξα πνπ ζα αιιάμεη ην ηνπίν ηεο
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδξπζε «κε θξαηηθψλ» παλεπηζηεκίσλ , ηελ – πηζαλή ή
βεβαία- εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 36/2005 (πεξί ησλ θνιιεγίσλ σο παξαξηήκαηα
επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ) θαη ηα ζπλαθφινπζά ηεο.

Αμηφηηκε Κε Πξφεδξε,
Δάλ νη ζπλάδειθνη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα κέρξη ηψξα άπνςε, παξαθαιψ λα
δεηεζεί λνκηθή γλσκνδφηεζε , επηθπιαζζφκελνο λα πξάμσ ην ίδην. Σν ζέκα, φπσο
αληηιακβάλεζηε, είλαη ζνβαξφηαην.

Αζήλα, 31-01-2006
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3ε ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟ ΓΟΑΣΑΠ

Γξ Νηθήηαο Υησηίλεο

Πξνο
3. Πξφεδξν Β‟ Σκήκαηνο ΓΟΑΣΑΠ
Καζεγεηή Απφζηνιν Κνζζίδα

Καζεγεηήο ΣΔΗ
Αλ. Μέινο Γ.. ΓΟΑΣΑΠ
Κνηλ.

Γξαθείνλ Τπ. Μαξ. Γηαλλάθνπ
Γξαθείνλ Τθ. π. Σαιηαδνχξνπ
Γξαθείνλ Δηδ. Γξ. Κ. νχηζα

Αμηφηηκε Κε Πξφεδξε,
Αλαγθάδνκαη λα επαλέιζσ ζε παιαηφηεξν έγγξαθφ κνπ (30-1-2006) φπνπ είρα βξεζεί
ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα δηαπηζηψζσ – θαηά ηε γλψκε κνπ βεβαίσο –
«..
θαηαρξεζηηθή, έσο θαη παξάλνκε , εξκελεία ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3328/2005…», απφ
πιεπξάο ηνπ Γ.. ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.. Θα πεξίκελα κία ηέηνηα αλαθνξά κνπ λα ηχραηλε θάπνηαο
απαληήζεσο, ίζσο θαη «αλάθιεζήο κνπ ζε ηάμε». Αλ‟ απηνχ φκσο ε αλσηέξσ αλαθνξά κνπ
θαίλεηαη πσο αγλνήζεθε παληειψο, γη‟ απηφ άιισζηε θαη ζεσξψ πσο είκαη ππνρξεσκέλνο λα
επαλέιζσ - θαη φρη κφλν γηα ιφγνπο επζημίαο, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ . Πξνο ηνχην ινηπφλ :
Α.

Δπηζπλάπησ νιφθιεξν ην πξναλαθεξφκελν έγγξαθν-επηζηνιή κνπ.

(Δπηζεκαίλσ φηη κε ηηο απφςεηο κνπ απηέο έρεη ζπκθσλήζεη νκφθσλα ην πκβνχιην
ηνπ ΣΔΗ-Α θαη έρεη ήδε απνζηείιεη πξνο ην ΤΠΔΠΘ αλάινγν έγγξαθφ ηνπ)
Β.
1.

Δπηηξέςηε κνπ επηπξνζζέησο λα επηζεκάλσ θαη λα πξνηείλσ ηα αθφινπζα :

ηαλ, κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 αλ ζπκάκαη θαιά, είρακε ηε δπλαηφηεηα
πηπρηνχρνπο ρνιψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ, λα ηνπο θαηαηάμνπκε ζε θάπνην εμάκελν ησλ
ΣΔΗ (ή Παλεπηζηεκίσλ), νη απφςεηο κνπ φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην απφ ηηο 30-12006 έγγξαθφ κνπ γηλφληνπζαλ απφ φινπο απνδεθηέο. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο
απνθνίησλ εμσηεξηθνχ πνπ είραλ θνηηήζεη 3 έηε πνπ ηνπο είρακε νκφθσλα
θαηαηάμεη ζην 7ν εμάκελν ησλ αληηζηνίρνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ Σκεκάησλ ησλ
ΣΔΗ (αληίζηνηρα ίζσο λα είραλ θάλεη θαη νη Παλεπηζηεκηαθνί) θαη φια έβαηλαλ
θαιψο. Απφ θαηαξγήζεσο φκσο απηήο ηεο δπλαηφηεηάο καο, έρσ ηελ εληχπσζε πσο
ε «.. ε θαηαρξεζηηθή
έσο θαη παξάλνκε εξκελεία ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
3328/2005…» νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηηο εζηθέο πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα Μέιε ηνπ
ΓΟΑΣΑΠ θαη νη Αθαδεκατθνί χκβνπινη, ή ζην ελ πνιινίο εζηθφ (θαη‟εκέ ςεπδνεζηθφ) δίιεκκα, γηα ηνλ ηξφπν πηζηνπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ
Σκεκάησλ ηνπ Δμσηεξηθνχ ηξηεηνχο θνηηήζεσο.
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2.

Έρσ ινηπφλ ηελ άπνςε πνπ ηα πξάγκαηα ζα έκπαηλαλ ζε ηάμε αλ μαλαπνθηνχζακε
ηε δπλαηφηεηα λα θαηαηάζζνπκε απνθνίηνπο Σκεκάησλ ηνπ Δμσηεξηθνχ ζε θάπνην
εμάκελν ζπνπδψλ ησλ ΣΔΗ (π.ρ. ζην 7ν ή ζην 8ν – κε ηελ ππνρξέσζε εδψ λα θάλνπλ
πξαθηηθή άζθεζε ζην επάγγεικα θαη πηπρηαθή εξγαζία, πνπ πνιιάθηο ιείπεη, απφ ηα
Bachelor ι.ρ.) . Απηφ άιισζηε ζπλάδεη θαη κε ηελ παλεπξσπατθή επηζπκία αθ‟ ελφο
λα εγθαζηδξπζεί δηεζλήο θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ Αλσηάησλ ρνιψλ, αθ‟ εηέξνπ λα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε άιια
επίπεδα – δει. απφ ην επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζην αθαδεκατθφ επίπεδν – φρη κφλν
ζηελ ίδηα ρνιή, αιιά θαη ζε άιιεο ρνιέο.

3.

Δπηζεκαίλσ φηη κε ηελ αλσηέξσ πξφηαζή κνπ δελ «θνκίδσ γιαχθα…». Σν ζέκα
απηφ έρεη αλεπηζήκσο ζπδεηεζεί ζε επίπεδν Γ.. θαη έρσ ηελ εληχπσζε πσο ζρεδφλ
φινη νη ζπλάδειθνη έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε.

Αζήλα, 15-9-2006
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4ε ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟ ΓΟΑΣΑΠ

Γξ Νηθήηαο Υησηίλεο

Πξνο
4. Πξφεδξν Β‟ Σκήκαηνο ΓΟΑΣΑΠ
Καζεγεηή Απφζηνιν Κνζζίδα

Καζεγεηήο ΣΔΗ
Αλ. Μέινο Γ.. ΓΟΑΣΑΠ
Κνηλ.

Γξαθείνλ Τπ. Μαξ. Γηαλλάθνπ
Γξαθείνλ Τθ. π. Σαιηαδνχξνπ
Γξαθείνλ Δηδ. Γξ. Κ. νχηζα

Αμηφηηκε Κε Πξφεδξε,
Δπηηξέςηε κνπ λα απαληήζσ ζην ππ‟αξζκ. 31286/2006 έγγξαθφ ζαο, ζεσξψληαο ην
δήηεκα εμαηξεηηθά ζνβαξφ :
1. Γελ ζαο είπα πσο ην ΓΟΑΣΑΠ δξα παξαηχπσο. Δίπα πσο γίλεηαη θαηαρξεζηηθή
εθαξκνγή ησλ «δπλαηνηήησλ» αλαγλψξηζεο ζπνπδψλ πνπ παξέρεη ην άξζξν 4 ηνπ Ν.
3328/2005. Δμεγνχκαη : ηελ παξ. 2 αλαθέξεηαη πσο «γηα ηελ αλαγλώξηζε ηίηισλ ζπνπδώλ
ηεο αιινδαπήο πνπ απνθηώληαη κεηά από ηξηεηή θνίηεζε, όηαλ γηα ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα
ηεο εκεδαπήο πξνβιέπεηαη ηεηξαεηήο ή πεληαεηήο θνίηεζε, «ηζνηηκία» ή ηζνηηκία θαη
αληηζηνηρία» ηνπ πηπρίνπ αλαγλσξίδεηαη κόλνλ εθόζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο
κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ αλαγλσξίδεηαη «ηζνηηκία» ηνπ
κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. Η θαηνρή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε
πξνθεηκέλνπ γηα ηζνηηκία κε πηπρίν Τερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο…». Απηφ ην
ηειεπηαίν φκσο έρεη γίλεη θαλψλ ζην ΓΟΑΣΑΠ, ν δε Νφκνο δελ ην πξνβιέπεη απηφ. ρεδφλ
θαλέλα , θαηά ηελ αληίιεςή κνπ θαλέλα, ηνπιάρηζηνλ ζε απηά πνπ άπηνληαη ηεο εηδηθφηεηφο
κνπ1 , πηπρίν ηξηεηνχο θνηηήζεσο Bacheror δελ ζεσξήζεθε κε αληίζηνηρν ηνπ πηπρίνπ ησλ
ΣΔΗ. Βεβαίσο πάληα ππνρξεψλαηε ηνλ αηηνχληα ζε «ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε κέρξη 6
καζήκαηα» (λα ην φλησο ζχλλνκν πνπ επηθαιείζζε) ζεσξψληαο πσο έηζη θαιχπηεηαη ε
έιιεηςε ελφο έηνπο ζπνπδψλ ( παξαβιέπνληαο φηη ζε απηφ ην έηνο ζηα ΣΔΗ πεξηιακβάλεηαη
πηπρηαθή εξγαζία θαη εμάκελε άζθεζε ζην επάγγεικα, πνπ δελ αληηθαζίζηαληαη κε εμεηάζεηο
ζε καζήκαηα, ή πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη πνιχ δχζθνια αλαπιεξψλνληαη έηζη). Γελ ιέσ λα
απνξξηθζνχλ ζπιιήβδελ ηα ηξηεηνχο ζπνπδψλ πηπρία, λα κελ θαηαρξψκεζα φκσο ησλ
«δπλαηνηήησλ» πνπ δίλεη ν Νφκνο θαη λα ηα αλαγλσξίδνπκε φια : Απηφ
ζεκαίλεη
«θαηαρξεζηηθή» εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ! Γηαηί έηζη, αμηφηηκε Κε Πξφεδξε, θαηαιχεηαη ην
ηεηξαεηνχο θνηηήζεσο – θαη εκβειείαο - πηπρίν ησλ ΣΔΗ. Δπηζεκαίλσ πσο ζε πξνζσπηθή καο
ζπλνκηιία κνπ είραηε πεί – αλ θάλσ ιάζνο απνζχξσ απηήλ ηελ επηζήκαλζε – πσο έλα ζρέδην
παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο γηα ηα ΣΔΗ, πνπ αλέθεξε : ΣΔΗ (Bacheror), είρε ηχρεη ηεο άηππεο
εγθξίζεσο πνιιψλ κειψλ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, άιισζηε είρε ζπληαρζεί απφ ζηέιερνο ηνπ
ΓΟΑΣΑΠ.
1

θαη κάιηζηα ελίνηε ην Γ.. παξέθακςε , σο είρε ην λνκηθφ αιιά φρη ην δενληνινγηθφ δηθαίσκα (έηζη
ηνπιάρηζηνλ λνκίδσ) , ηνπο εηδηθνχο εηζεγεηέο θαη ηνπο έδσζε εληνιή πσο «πξέπεη λα δψζνπλ αληηζηνηρία κε
επηβνιή ππνρξέσζεο εμέηαζεο ζε καζήκαηα», ελψ νη εηδηθνί εηζεγεηέο είραλ άιιε γλψκε
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2. Έρσ επαλεηιεκκέλσο επηζεκάλεη φηη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ Ν.
3328/2005 αληηθάζθεη ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη ζπληειεί ζηελ επηθξαηνχζα
ζχγρπζε φζνλ αθνξά ζηα ΣΔΗ, δει. ζηε ζέζε ηνπο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ παξ. 1
αλαθέξεη σο πξνυπφζεζε αλαγλψξηζεο ηα έηε ζπνπδψλ, ηηο δηαδηθαζίεο πξναγσγήο θαη
απνθνίηεζεο θαη απαηηήζεηο ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο. ηελ
παξ. 2 δίδνληαη «παξαζπξάθηα» γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζή ηεο !
Αμηφηηκε Κε Πξφεδξε,
παξόηη απειύζελ ηεο ηδηόηεηόο κνπ, απηήο ηνπ αλ. κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΓΟΑΣΑΠ
– θαηά πσο κε πιεξνθνξήζαηε θαη ειπίδσ λα κελ είλαη ιόγσ «θαθήο δηαγσγήο κνπ» δελ ζα πάςσ λα κάρνκαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ πνπ
ππεξεηώ, πηζηεύνληαο πσο έηζη ζα βνεζήζσ ηα ΣΔΗ λα εμέιζνπλ από ηελ πβξηδηθή
θαηάζηαζε ζηελ νπνίαλ – από θαηαβνιήο ηνπο – πθίζηαληαη. Δίκαη απνιχησο βέβαηνο πσο
κε θαηαλνείηε θαη πσο γηα ηνλ ίδην ηειηθφ ζθνπφ κάρεζηε θαη Δζείο.

Αζήλα, 26-10-2006
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ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΑΤΛΟ2
Αζήλα 2009
Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ νινέλα θαη εληνλφηεξα έξρεηαη, θαιιίηεξα επαλέξρεηαη, ην δήηεκα ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ Αζχινπ. Οη εκπεηξίεο πνπ έρνπκε γη΄ απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα εγγίδνπλ ηα
φξηα ηνπ θσκηθνηξαγηθνχ. Καηεζηξάθεζαλ παλεπηζηεκηαθέο πεξηνπζίεο θαη δαπαλψληαη
ζπλερψο ηεξάζηηα πνζά γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαζεκεξηλψλ κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ
θαηαζηξνθψλ - ρσξίο λα βνεζηέηαη έηζη ε «ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ», απιψο πξφθεηηαη
πεξί δεκηψλ πνπ ηηο πιεξψλνπκε φινη καο θαη φρη ε «εμνπζία» ή ε νηθνλνκηθή νιηγαξρία
(πνπ γξάθεη ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα ζηα παιαηφηεξα ησλ ππνδεκάησλ ηεο) απνδηνξγαλψλεηαη θαη ε δηδαζθαιία. Πνιχ δχζθνια πεηζφκαζηε πσο δελ ζπκβαίλνπλ θάζε
είδνπο ζθφπηκεο πξνθιήζεηο (ειιεληζηί πξνβνθάηζηεο). θφπηκεο πξνθιήζεηο πνπ
θπκαίλνληαη απφ «πξνζηαζίεο» ησλ εληφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ κηθξνπσιεηψλ –
ή κεγαινπσιεηψλ θάζε είδνπο πξντφλησλ – έσο θαη πνιηηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ
ζθνπηκνηήησλ – αλαθέξνκαη εδψ ζε φιν ην θάζκα ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηθήο ζθελήο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη πνιινί εθ ησλ καρεηηθνηέξσλ ππεξαζπηζηψλ ηεο
Διεπζεξίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο, κε εμνξίεο θαη θπιαθέο ζηελ πιάηε ηνπο, ππνζηεξίδνπλ
επζέσο ηελ θαηάξγεζή ηνπ θαη αξζξνγξαθνχλ γη΄ απηφ. Άιινη πάιη ηζρπξίδνληαη – θαη
δηθαίσο- φηη δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαξγεζεί ην Άζπιν εμ΄ αηηίαο ησλ παξαλνκηψλ θαη ησλ
θαηαζηξνθψλ πνπ ζπληεινχληαη θαιππηφκελεο πίζσ απφ απηφ: ε αζηπλνκία κπνξεί λα
επέκβεη φηαλ δηαπηζηψλνληαη παξάλνκεο ελέξγεηεο, παξάλνκεο δε ελέξγεηεο είλαη ε
θαηαζηξνθή δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ε άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο. Ο αληίινγνο πάιη ζε απηφ
είλαη φηη θαλέλαο Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ ή Πξφεδξνο ΣΔΗ, δελ ηνικά λα θαιέζεη ηελ
αζηπλνκία – ελίνηε κήηε θαλ ηελ Ππξνζβεζηηθή (δεο Πνιπηερλείν) – γηαηί θνβάηαη ηα
ρεηξφηεξα, ηφζν γηα ην Παλεπηζηήκηφ ηνπ, φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ ζεζκφ ηνπ Αζχινπ, πνπ
γηα δηαθφξνπο γηα ηνλ θαζέλα ιφγνπο , φινη ζηεξίδνπλ.
Σν δήηεκα απηφ φκσο απαηηεί ιχζε, εκβαζχλνληαο ζην λφεκά ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο
ιεηηνπξγνχο ηνπ :

2



Σν Άζπιν ππάξρεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ εληφο ησλ
Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, έρεη φκσο θαη ηζηνξηθή θαη ζπκβνιηθή αμία
(απηφ απνηειεί απάληεζε ζε απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ είρε ιφγν χπαξμεο
παιαηφηεξα ζήκεξα δελ έρεη ηέηνην ιφγν). Άξα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη,
αο είλαη θαη κφλν γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ. Πψο φκσο είλαη απηφ
εθηθηφ, κε δεδνκέλεο ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ θαη κε γεγνλφηα πνπ
κνηξαίσο νδεγνχλ ή ζα νδεγήζνπλ ζηε ζρεδφλ θαζνιηθή θαηαδίθε ηνπ;



Σν Άζπιν ζηεξίδεη, νπζηαζηηθψο ή/θαη ζπκβνιηθψο, ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ
ηδεψλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θνηηεηέο, θαζεγεηέο
θαη ηελ ελ γέλεη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα - δειαδή απηνχο ζηεξίδεη θαη πξνζηαηεχεη
απφ ηελ φπνηα εμσηεξηθή εμνπζηαζηηθή παξέκβαζε. Σν Άζπιν κε άιια ιφγηα
εληάζζεηαη ζηελ απαίηεζε ή ζηελ αλάγθε απηφλνκεο θαη αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο Παηδείαο. Σέηνηνπ είδνπο φκσο ιεηηνπξγία ηεο Παηδείαο πξνυπνζέηεη ηελ

Σερλνινγηθά Υξνληθά ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο , Σεχρνο 17, 2009 θαη έγγξαθν πξνο ΤΠΔΠΘ
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απηννξγάλσζή ηεο θαη ηελ απηνπξνζηαζία ηεο. Με άιια ιφγηα : Σα Παλεπηζηήκηα, αλ
ζέινπκε λα αλαρζνχλ ζε ξφιν αλεμάξηεηεο πξσηνπνξίαο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα
απηνπξνζδηνξηζηνχλ, λα απηννξγαλσζνχλ, λα απνδείμνπλ φηη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα
ζηαζνχλ ζε χςνο πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ θαη ζπζηεκηθψο λα απηνπξνζηαηεπζνχλ.
ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα απηνδηαρεηξηζηνχλ θαη ην Άζπιν. ηελ ελαληία
πεξίπησζε ζα κεηαηξαπνχλ – ή ζα παξακείλνπλ (εθεί φπνπ ζήκεξα ελ πνιινίο
απηννδεγήζεθαλ) - ζε θνηλσληθή ππεξεζία (ίζσο ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο άιιεο αιιά
απηφ δελ αιιάδεη ηνλ ραξαθηήξα απηφλ) θαη ζα εληαρζνχλ βεβαίσο ζηνπο λφκνπο ηεο
θαη ζηνπο ηξφπνπο απηνπξνζηαζίαο ηεο, κε άιια ιφγηα ην φπνην δηαθξηηφ απφ ηηο
άιιεο δεκφζηεο θαη ρξήζηκεο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνζηαηεπηηθφ «άζπιν» πξνθαλψο
δελ έρεη λφεκα.
Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη : ην ηαρχηεξν δπλαηφλ φινη νη ιεηηνπξγνί ησλ Αλσηάησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, δει. νη εθπαηδεπηηθνί, νη θνηηεηέο θαη ε ελ γέλεη αθαδεκατθή
θνηλφηεηα, λα νξγαλψζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηελ απηνπξνζηαζία ηνπο.
Να
απηνδηαρεηξηζηνύλ ην Άζπιν. Αλ βεβαίσο επηιέμνπκε ηελ αλαγσγή ηεο Παηδείαο, ηεο
Γεκφζηαο Παηδείαο, ζε ξφιν αλεμάξηεηεο πξσηνπνξίαο. Δίλαη εχθνιν λα βξεζνχλ νη ηξφπνη,
κε ηφικε θαη ξεαιηζκφ, γηα λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί, αξθεί λα εθιείςνπλ νη θνκκαηηθέο
πζηεξνβνπιίεο. Σν νθείινπκε ζε απηνχο πνπ κε «ινγηζκφ θαη φλεηξν» επέβαιαλ ην Άζπιν,
ην νθείινπκε ζηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ζπκβνιηθφηεηά ηνπ, ην νθείινπκε ζε απηνχο πνπ αθφκα
νξακαηίδνληαη ηελ Παηδεία ζηελ πξσηνπνξία ησλ θνηλσληψλ.
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Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΧΝ3. ΑΝΑΓΚΖ ΑΜΔΧΝ ΜΔΣΑΡΤΘΜΗΔΧΝ4
Αο μεθηλήζνπκε απφ ην θχξην δεδνκέλν ηεο επνρήο πνπ δηαλχνπκε , δεδνκέλν πνπ
δηακνξθψλεη ην άκεζν αιιά θαη ην απψηεξν κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο . Πξφθεηηαη βεβαίσο
γηα ηελ πνιπζπδεηεκέλε «παγθνζκηνπνίεζε» : νπνηαδήπνηε ζθέςε γηα ην παξφλ θαη γηα ην
κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη φισλ ησλ άιισλ εθθάλζεσλ ηνπ
Πνιηηηζκνχ, δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ν άλζξσπνο ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε απηφλ,
αεξνβαηεί, αλ δελ μεθηλήζεη κε απηήλ ηελ «παγθνζκηνπνίεζε» σο δεδνκέλν θαη πνπ είλαη
θάηη ζαλ κνίξα ηνπ αλζξψπνπ . Με μερλάκε άιισζηε πσο ην θαηλφκελν απηφ μεθίλεζε απφ
εκθαλίζεσο ηνπ αλζξψπνπ ζηε γε θαη νπθ νιίγεο θνξέο πξνηάζεθε σο θχξην θνηλσληθφ ή
πνιηηηθφ αίηεκα- δελ είλαη κε άιια ιφγηα θαηλνχξγην θαηλφκελν : απιψο ζηηο κέξεο καο είλαη
ξαγδαίσο εμειηζζφκελν θαη αδχλαηνλ λα αλαζρεζεί. Δπηγξακκαηηθψο, νη θχξηεο ζπλέπεηεο
απηήο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη νη εμήο:
1. Γεκηνπξγία
παγθφζκηαο
αγνξάο,
παγθνζκηνπνηεκέλεο
παξαγσγήο
θαη
παγθνζκηνπνηεκέλεο θαηαλάισζεο, άιισο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο
2. Σεξάζηηεο κεηαθηλήζεηο αηφκσλ, θαιιίηεξα πιεζπζκψλ, πνπ δελ κπνξνχλ κήηε λα
πξνβιεθζνχλ κήηε λα αλαζρεζνχλ.
3. Παγθνζκηνπνίεζε ηεο γλψζεο, παγθνζκηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, παγθνζκηνπνίεζε ηεο
θέςεο
4. Αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ αιινηψλεη ην κέρξη ηψξα ηξφπν
αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, έλλνηεο κε θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο. Βεβαίσο ε
πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ ιαψλ ζα επηθέξεη θαη λέεο θηινζνθηθέο ζεζκίζεηο ησλ
θνηλσληψλ, δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ.
Απνηέιεζκα απηψλ είλαη :
1. Ζ ζηξνθή ζηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία», κε άιια ιφγηα εγθαηάιεηςε ηεο
ςεπδαηζζεηηθήο ζπληαχηηζεο ηεο Οηθνλνκίαο κε ην δπηηθνχ ηχπνπ ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα θαη εγθαηάιεηςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηππψλεη
λνκίζκαηα θαη ειέγρεη – ή ήιεγρε κέρξη ζήκεξα- ηε δηεζλή νηθνλνκία.5
2. Ζ επηηαθηηθή αλάγθε θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ξφισλ –φισλ ησλ αλαγθψλ πεξί
Πνιηηηζκνχ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ - ζε παγθφζκηα απηή ηε
θνξά θιίκαθα
Μέζα ινηπφλ ζε απηήλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ε λεσηεξηθή πξφηαζε πεξί εζλψλ-θξαηψλ,
πνπ άιισζηε απφ γελέζεψο ηνπο θαξθηλνβαηνχζαλ σο ζηεξηγκέλα ζε εθ ησλ πξαγκάησλ
ρεηκεξηθέο πξνδηαγξαθέο, ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε,
ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. Πνιινί αλαιπηέο θέξνπλ ζε ζπδήηεζε ελαιιαθηηθά πνιηηηθά
ζπζηήκαηα νξγάλσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, είηε δει. έηζη είηε αιινηψο

Δηζήγεζε ζε εκεξίδα κε ζέκα «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηεο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπηκειεηήξην Εαθχλζνπ ζηη ο
17 Μαίνπ 2009
4
αιιά θαη θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθώλ θέληξσλ πνπ εληζρύνπλ αλαπηπμηαθώο ηηο «πεξηθέξεηεο»
5
απηφ δείρλεη ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, ε απνγνήηεπζε ησλ πηζηψλ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ πνπ ην πεηξέιαην δελ έθηαζε, φπσο είραλ
πξνβιέςεη, ηα 300 δνιάξηα ην βαξέιη, ε ριηαξή κελ αιιά ζε θάζε πεξίπησζε αξρή ηεο ακθηζβήηεζε ο ηνπ δνιαξίνπ σο λφκηζκα δηεζλψλ
ζπλαιιαγψλ, θ.ι.π.
3
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(γηα λα κελ πιαηεηάζσ κε πνιηηηθέο αλαιχζεηο 6) , είλαη αδήξηηνο ε αλάγθε εγθαηάιεηςεο ηνπ
κνληέινπ ηνπ θξάηνπο πνπ ε θάζε ηνπ γσληά εμαξηάηαη απνιχησο απφ κηα θεληξηθή δεκφζηα
(πνιηηηθή θαη δεκνζηνυπαιιειηθή) γξαθεηνθξαηηθή εμνπζία. Ζ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο ησλ
«πεξηθεξεηψλ» σο ηζφηηκεο ζπληζηψζεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ αληαγσληζηηθνχ
γεσπνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ άιισζηε ζε κεγάιν βαζκφ, δείρλεη λα βξίζθεη ηε
ηζνξξνπία ηνπ εξήκελ ησλ θεληξηθψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ7, είλαη αλάγθε πνπ αθνξά ζηε
βησζηκφηεηα ηφζν ησλ ηδίσλ ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ, φζν θαη ησλ θξαηψλ ζηα νπνία
αλήθνπλ. Αλ ζέινπκε λα αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο, απηνί είλαη πνιινί, κε θπξηφηεξνπο ηελ
αλάγθε ζπκκεηνρήο φιεο ηεο θξαηηθήο επηθξάηεηαο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πιένλ
νηθνλνκηθν-θνηλσληθφ γίγλεζζαη (αλάπηπμε παξαγσγήο, θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη ξφισλ
ζηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία», θ.ι.π.) θαη ηελ απαίηεζε πεξί θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
ζπλνρήο , θεληξηθφ αίηεκα ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, γηα λα αλαζρεζεί ε ππεξζπγθέληξσζε
ηνπ πιεζπζκνχ ζε κεξηθέο κεγάιεο πφιεηο. ηε ρψξα καο ην θαηαζηξεπηηθφ απηφ θαηλφκελν
(ε ππεξζπγθέληξσζε πιεζπζκψλ ζε ιίγεο κεγάιεο πφιεηο) έρεη πάξεη ηξαγηθέο δηαζηάζεηο,
παξφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα θάηη πάεη λα γίλεη, δξακαηηθά φκσο αηειψο . Σνχην δε γηαηί ε
αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ σο ζπληζηψζεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ
γίγλεζζαη πξνυπνζέηεη νηθνλνκηθή θαη ζε κεγάιν βαζκφ πνιηηηθή απηνηέιεηά ηνπο
(«πνιηηηθή» σο πξνο ηελ απηνδηαρείξηζή ηνπο) . Ζ θεληξηθή φκσο γξαθεηνθξαηηθή εμνπζία
ζζελαξψο αλζίζηαηαη. Υσξίο φκσο απηήλ ηελ απηνλνκία δελ ζα ηθαλνπνηεζεί κήηε ε
παλεπξσπατθή πιένλ επηηαγή
πεξί νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, κήηε απηή πεξί θνηλσληθήο
ζπλνρήο.
Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο8 κνρινχο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ζπλνρήο ζηελ Δπξψπε (ηειεπηαία ζπδεηείηαη θαη ε έλλνηα ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο) φπσο θαη
έλαο απφ ηνπο θχξηνπο κνρινχο ηεο κεηεμέιημεο ησλ πεξηθεξεηψλ ζε ηζφηηκεο
νηθνλνκηθνθνηλσληθέο νληφηεηεο ζην δηεζλέο πιένλ γίγλεζζαη, είλαη ε αλάπηπμε ηνπηθψλ
παλεπηζηεκίσλ. „πσο ε Παηδεία ππήξμε θνκβηθήο ζεκαζίαο ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο
Δπξψπεο σο μερσξηζηήο θαη ηζηνξηθήο νληφηεηαο, φζν θαη ησλ επί κέξνπο κέρξη ηψξα
θξαηψλ-εζλψλ ηεο, πνπ ηελ δηακφξθσζαλ, έηζη θαη είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλάπηπμε
ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο. ηελ εθ ησλ πξαγκάησλ, κε άιια ιφγηα, ζεκεξηλή αλάγθε
ηαπηφρξνλα ηνπηθήο θαη νηθνπκεληθήο αλάπηπμεο ησλ κέρξη ηψξα απνθαινχκελσλ
«πεξηθεξεηψλ» - πνπ είλαη ήδε θαλεξφ φηη απνηεινχλ ήδε θαη‟ νπζίαλ επξσπατθέο θαη φρη
ζηελψο θξαηηθέο «πεξηθέξεηεο» - απαηηείηαη λα δνζεί βάξνο ζηελ δσηηθή παξνπζία θαη
απξφζθνπηε αλάπηπμε Παηδείαο θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.
Οχηε θαη εδψ δελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο δελ έρεη γίλεη θάηη. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ -80
έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ Παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη εδψ θαηαδήισο ε
πξνζπάζεηα ειιηπήο, παξφηη πνιιά εμ απηψλ εμ αηηίαο ηεο απηαπάξλεζεο – ζηε θπξηνιεμίακεξηθψλ επηζηεκφλσλ έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ζεκαίλνπζεο δηεζλείο παξνπζίεο. Ζ ζρεδφλ
«ξεηζηληά» ηνπ «πεξηθεξεηαθνχ» ηα αθνινπζνχζε θαη ηα αθνινπζεί. Γηαηί; Μα αθ΄ ελφο γηαηί
δελ αξθνχλ απηά θαη κφλν γηα λα απνθηήζεη νληφηεηα κηα «πεξηθέξεηα», αθ΄ εηέξνπ γηαηί
πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κε ηξφπν βηψζηκν θαη νξζνινγηθφ. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νχηε ην έλα νχηε ην άιιν. Γελ είλαη δπλαηφλ νη πεξηθέξεηεο λα
εθιηπαξνχλ ζηήξημε απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, φηαλ κάιηζηα αλαπηχζζνπλ δηθά ηνπο
νηθνλνκηθά κεγέζε, νχηε ηα Παλεπηζηήκηά ηνπο λα ζηεξίδνληαη ζε ηπηάκελνπο θαζεγεηέο,
λα ζηεγάδνληαη ζε ππνβαζκηζκέλα θηήξηα ή λα κε δηαζέηνπλ θαλ θηήξηα, νη δε ηνπηθέο
ζε θάζε πάλησο πεξίπησζε ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο, γηα λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη πεξηζζφηεξν απφ αλαθνξά ζηνπο ζρνιηθνχο ράξηεο,
είλαη ε νκνζπνλδνπνίεζε ηεο
7
παξφηη ηειεπηαία γίλνληαη ζνβαξέο θεληξηθέο πνιηηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή , Π.ρ. ε «Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην»,
πξσηνβνπιία Ν.αξθνδί
8
αιιά φρη ν κφλνο βεβαίσο
6
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θνηλσλίεο λα ηα βιέπνπλ θνληφθζαικα, σο ηξφπν δει. πξφζθαηξεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζήο
ηνπο κέζσ ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ θαθεηεξηψλ. Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ
φηη δελ είλαη απηφο ν ξφινο ηνπο. Ζ ηνπηθή αλάπηπμε γηα λα είλαη βηψζηκε θαη εμειηζζφκελε,
πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηέξεεο βάζεηο θαη ε αλάπηπμε παλεπηζηεκίσλ είλαη γ΄ απηφ
θαζνξηζηηθφο παξάγσλ 9.
ήκεξα εθ ησλ πξαγκάησλ ζα αλαπηπρζεί αξγά ή γξήγνξα(θαη φηαλ ιέσ αξγά ή γξήγνξα,
ελλνψ ζε δχν, ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα) ηδησηηθή εθπαίδεπζε - φπσο θαη αλ απηή νλνκάδεηαηπνπ ζα επηδηψμεη λα γίλεη ειθπζηηθφηεξε απφ άπνςε παξερφκελεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη
θζελφηεξε γηα ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, πνπ ζήκεξα ζηελάδνπλ θάησ απφ κηα θαη΄ επίθαζε
δεκφζηα θαη δσξεάλ παηδεία (ζηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηδησηηθή
εθπαίδεπζε, ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ νηθνγελεηψλ είλαη θαηαδήισο κηθξφηεξε). Ζ
Γεκφζηα εθπαίδεπζε ινηπφλ πξέπεη λα γίλεη αληαγσληζηηθφηεξε, γηα λα εμαθνινπζήζεη λα
ππάξρεη θαη πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη σο ην θχξην πεδίν αλαθνξάο ηεο Παηδείαο
ζηε ρψξαο καο –γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο, πνπ δελ είλαη ηνπ παξφληνο λα
αλαιχζνπκε. Με ηνπο ζεκεξηλνχο φξνπο φκσο απηφ είλαη αδχλαηνλ. Απαηηνχληαη πξψη‟ απ΄
φια θνηηεηηθέο εζηίεο – θαη δελ πξφθεηηαη λα ράζεη απφ απηφ ε ηνπηθή θνηλσλία. Σα νθέιε ζα
είλαη ζχληνκα πνιιαπιάζηα απφ απηά ηεο ελνηθίαζεο δσκαηίσλ ζηνπο θνηηεηέο. Απαηηνχληαη
ιεηηνπξγηθνί εθπαηδεπηηθνί ρψξνη, ζε κνξθή ίζσο campus, απαηηνχληαη θαη αληαγσληζηηθά
θίλεηξα δηαβίσζεο θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ηελ ππφινηπε Δπξψπε σξαία
παλεπηζηεκηαθά campus ζε πεξηνρέο πξηλ αζήκαληεο, πξνζθέξνπλ πςειή εθπαίδεπζε θαη
δπλαηφηεηεο δηαβίσζεο θνηηεηψλ κε ρακειφ θφζηνο. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά εκπεηξία κνπ
πξηλ πνιιά ρξφληα, φηαλ ζε έλα ρσξηφ ηεο Γαιιίαο, ζην Albi, ζπλάληεζα έλα θαηαπιεθηηθφ
παλεπηζηεκηαθφ
campus – κε πςεινχ επηπέδνπ αξρηηεθηνληθή, θαηαπιεθηηθέο αίζνπζε
δηδαζθαιίαο θαη ακθηζέαηξα, σξαία θνηηεηηθή εζηία – φπνπ κε ρακειφ θφζηνο ζπνχδαδαλ
θνηηεηέο (αλ ζπκάκαη θαιά ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχζε κε ζεκεξηλά 400-500 € ην θφζηνο
ζπνπδψλ, δηακνλήο θαη ηξνθήο). Δμππαθνχεηαη φηη έθηνηε ην Albi αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ, ηφζν σο παλεπηζηεκηαθφ θέληξν φζν κε φια ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο
νηθνλνκηθνθνηλσληθήο αλάπηπμεο. Σν παλεπηζηεκηαθφ απηφ θέληξν είρε θηηζηεί κε
απηνρξεκαηνδφηεζε ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ζπλεπζχλε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ζ Πνιηηεία- λα κελ είκαζηε άδηθνη- θάηη έρεη θάλεη θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε : έρεη
λνκνζεηήζεη απφ ην 2005 – ζέισ λα ειπίδσ φρη σο ππνρξεσκέλε λα αθνινπζήζεη εθφλ άθνλ
ηα παξαδείγκαηα ησλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ- ηε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα. εκεησηένλ φηη απηφο ν ηξφπνο παξαγσγήο έξγσλ δεκνζίαο σθειείαο
μεθίλεζε ζηε Γαιιία ην 2ν ηξίην ηνπ 19νπ αηψλα, ε Ηηαιία έθηηαμε θαηαπιεθηηθνχο
απηνθηλεηνδξφκνπο κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Fiat ήδε απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ-50 θαη ηνπ-60,
εκείο κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ -90 αλαθαιχςακε απηφλ ηνλ ηξφπν – κε ηε δηαδηθαζία ησλ
«ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο»- θαη θηηάμακε ηελ Αηηηθή νδφ, ην αεξνδξφκην Δι.Βεληδέινο, ηε
γέθπξα Ρίνπ-Αληηξίνπ θαη άιια κεγάια έξγα πνπ αιιάδνπλ ηελ φςε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα
Οθείισ κηα εμήγεζε: κηιψ ζπλέρεηα γηα «παλεπηζηήκηα» θαη φρη γηα ΣΔΗ – πνπ φκσο είλαη θαη‟ νπζίαλ Παλεπηζηήκηα, ζπλεπεία ησλ εηψλ
ζπνπδψλ ζε απηά θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο - ή άιισλ «επαγγεικαηηθψλ» ζρνιψλ. Απηφ ην θάλσ γηαηί απινχζηαηα αθφκα
θαη νη κηθξφηεξεο απηέο «επαγγεικαηηθέο» ζρνιέο, φπσο ιέγνληαη, πξέπεη λα εμειηρζνχλ ζε «παλεπηζηήκηα». Σνχην γηαηί εί καζηε κάξηπξεο
κηαο άλεπ ηζηνξηθνχ πξνεγνπκέλνπ πξνφδνπ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο, ζε ηέηνην δει. βαζκφ πνπ ν φπνηνο εηδηθεπκέλνο ζε θ άηη
γξήγνξα ζα γίλεη αλεηδίθεπηνο. Γηα λα κε ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη‟ αξρήλ θαη θαη‟ εμνρήλ ηζρπξφ ζε σξεηηθφ ππφβαζξν πνπ
ζα ηνπ επηηξέπεη λα παξαθνινπζεί – δηα βίνπ- ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο πξαθηηθήο. Ζ παξαθνινχζεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο ζα
εμαζθαιίδεηαη απφ ηα θέληξα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πνπ ήδε δεκηνπξγνχλ ηα Παλεπηζηήκηα θαη άιινη θνξείο. Λέγεηαη ζπρλά πσο θαθψο
επηδηψθνπκε λα κπαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά ζε παλεπηζηήκηα. Θα έιεγα ην αληίζεην. Θα πξέπεη λα επηδηψθνπκε λα κπαίλνπλ – θαη
λα βγαίλνπλ – φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά απφ ηα παλεπηζηήκηα. ηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο – θαη έηζη πξέπεη λα βιέπνπλ ην κέιινλ
ηνπο ηα παηδηά καο- ν ξφινο ηεο Δπξψπεο είλαη, ή ήηαλ κέρξη ηψξα, ε παξαγσγή γλψζεο θαη έξεπλαο. Αθφκα είλαη αλφεην λα ιέκε φηη ε
παηδεία πξέπεη λα αιιάμεη, δει. λα βειηησζεί, απφ ηα «θάησ», δει. απφ ηα Γεκνηηθά θαη ηα Γπκλάζηα. Ση αιιαγή λα θάλεηο φηαλ νη
δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο, πνπ εθπαηδεχνληαη ζηα παλεπηζηήκηα, είλαη εκηκαζείο; Απηνχο πξέπεη πξψηα λα αιιάμεηο, δει. ηα
Παλεπηζηήκηα.
9
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ηεο ρψξαο καο10. κσο θαη παξά ηνπ φηη απφ ην 2006 ζην θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
ΤΠΔΠΘ αλαγξάθεηαη πσο δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθψλ θηεξίσλ κε
ηε δηαδηθαζία ΓΗΣ (χκπξαμε Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα) –πνπ ζίγνπξα ζα αλέπηπζζε
ακέζσο θαη πνιιαπιψο ηελ νηθνλνκία ησλ πεξηθεξεηψλ, κε μερλάκε πσο ζηελ Διιάδα νη
θαηαζθεπέο απνηεινχζαλ αλέθαζελ ηελ ινθνκνηίβα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο – δελ
έρεη γίλεη αθφκα ηίπνηα θαη ακθηβάιισ πνιχ αλ ζα γίλεη πνηέ θάηη. Οη αηηίεο γη‟ απηφ είλαη
πνιιέο : κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηηο θξίζηκεο ζέζεηο ρεηξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ, πιήζνο
αλεπίιπησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ – λπλ αιιά θαη θπξίσο κειινληηθψλ, εμ‟ αηηίαο ηεο
ζηξηθλήο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο καο θαη ηνπ λνκηθνχ επλνπρηζκνχ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ησλ δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ, ηεο δηνίθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ,
θ.ι.π. ην βάζνο θξχβεηαη ε πξν-πνιηηηθή εκκνλή καο ζηελ παληνδπλακία ελφο ζνβηεηηθνχ
ηχπνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, θξάηνο αληαγσληζηηθνχ πξνο ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο. 11
Δλ θαηαθιείδη : λα δνχκε ην κέιινλ φρη πξνζθνιιεκέλνη ζην παξειζφλ, δει. ζε ηδενιεςίεο
πνπ παγηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζρέζε θξάηνπο-πνιηηψλ , ν ξφινο ηνπ θξάηνπο λα
επαλαπξνζδηνξηζηεί κε θαηεχζπλζε ηελ πξφζδνζε πεξαηηέξσ απηνλνκηψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο
θαη ειεπζεξία δξάζεσλ ζηηο Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηνπο θνηλσληθνχο θνξείο - απηφ
πνπ γίλεηαη δει. θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Γελλαηφδσξε ηέινο ζηήξημε ζηε δεκηνπξγία
αληαγσληζηηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ θέληξσλ ζε φιε ηε ρψξα, κε παξνρή
θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (πνπ ε ρψξα
δηαζέηεη, επηπρψο, άθζνλν). Πεδίνλ δφμεο ινηπφλ ιακπξφλ γηα ηελ θπβέξλεζε πνπ ζα
ηνικήζεη ηέηνηεο γελλαίεο κεηαξξπζκίζεηο .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1. Ο
ζρεδηαδόκελνο ζήκεξα «Καιιηθξάηεο» ζα βνεζήζεη πξνο απηήλ ηελ
θαηεύζπλζε θαη είλαη θαλεξό όηη ν ππνθαηλόκελνο ζπκθσλεί ζηελ πινπνίεζή ηνπ,
θαζ’ όζνλ ζπλάδεη κε ηηο γεληθόηεξεο ζθέςεηο πνπ εθηέζεθαλ παξαπάλσ.
2. Οη ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ηνπ Υθππνπξγνύ Κνπ Παλάξεηνπ, πεξί δεκηνπξγίαο
ηνπηθώλ κεηαιπθεηαθώλ θνιιεγίσλ – όπνπ ε εηζαγσγή ζα γίλεηαη άλεπ εμεηάζεσλ
θαη ζα απνηεινύλ ελδηάκεζα εθπαηδεπηηθά θέληξα-γέθπξεο κεηαμύ δεπηεξνβάζκηαο
θαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο- απνηεινύλ δόθηκε ιύζε πνπ ζα ζπλεηζθέξεη
ηόζν ζηε ζεξαπεία ησλ εγγελώλ ζηξεβιώζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο καο, όζν θαη ζηελ αλαγθαία πιένλ αλάπηπμε
ησλ πεξηθεξεηώλ. Θα πξέπεη σο εθ ηνύηνπ λα ηύρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, κε ηόικε
θαη θαληαζία : απνηεινύλ ζεζκό απνιύησο επηηπρεκέλν ζηηο ΗΠΑ θαη δελ ζα
πξέπεη λα έρνπκε γη’ απηό παιηνκνδίηηθεο αγθπιώζεηο.
3. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε πξόηαζε ηνπ Κνπ Παλάξεηνπ, ζα μεθαζαξίζεη θαη ην
ηνπίν ησλ ΤΕΙ, ρσξίδνληάο ηα
α) ζε απηά πνπ είλαη παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ – θαη πνπ ζα πξέπεη ακέζσο λα
νλνκαζηνύλ Παλεπηζηήκηα, γηαηί απηό θαη’ νπζίαλ είλαη ζπκθώλσο ησλ δηεζλώλ
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δεδνκέλσλ (ηέζζεξα έηε ζπνπδώλ, αλσηάηνπ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό
θαη παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ πεξηερόκελν ζπνπδώλ) θαη
β) ζε απηά πνπ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηνπο θαη ησλ θνηηεηώλ
ηνπο θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή ηνπο ζηελ αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο
θαη ηεο ρώξαο καο, ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ ζε θαηαξηηζηαθά θέληξα
(«θνιιέγηα» θαηά ηνλ όξν πνπ εηζαγάγεη ν Κνο Παλάξεηνο) αιιά πνπ ζα δίλνπλ θαη
ηε δπλαηόηεηα ζε όζνπο επηζπκνύλ λα κεηαπεδήζνπλ ζε ζπλαθή Παλεπηζηήκηα.
(Η πξόηαζε ηνπ Κνπ Παλάξεηνπ πεξί απηνύ είλαη απνιύησο ζαθήο θαη
εκπεξηζηαησκέλε).
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Δπεηδή ηειεπηαία αλαγγέιιεηαη φηη ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο
θαη Θξεζθεπκάησλ, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία θνξέα πηζηνπνίεζεο ζπνπδψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, θξίλσ ζθφπηκν λα πξνζπαζήζσ λα δηαιεπθάλσ ηα δεηήκαηα
απηά θαη λα δεηήζσ απφ ηνπο αξκνδίνπο λα ηα δνπλ θαζαξφηεξα θαη απαιιαγκέλα απφ ηνπο
πεξηξξένληεο κχζνπο :
1. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, ζηελ Διιάδα επηθξαηεί ε βεβαηφηεηα πσο ηα «επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα» δίδνληαη απφ ην «θξάηνο», απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή απφ
«ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία». Απηφ είλαη ελ κέξεη αιήζεηα, δπζηπρψο. Δλ κέξεη, θαζφζνλ
δελ ζπκβαίλεη απηφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δπζηπρψο δε, θαζφζνλ φπνπ ζπκβαίλεη
ζπκβαδίδεη κε ηηο πξαθηηθέο ησλ ηξηηνθνζκηθψλ θξαηψλ. Γηεζλψο πιένλ, ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, δειαδή ηελ επζχλε άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα δίδνπλ επαγγεικαηηθά θαη θπξίσο επηζηεκνληθά
επηκειεηήξηα – ζηηο πεξηπηψζεηο επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ – θαη έηζη πξέπεη λα
γίλεηαη θαη ζηε ρψξα καο.
2. Οη ρνιέο ησλ ΣΔΗ δεηνχλ, απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, «επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα», ην ίδην δεηά θαη ε αληίζηνηρε Οκνζπνλδία δηδαζθφλησλ ζε απηά,
λνκίδνληαο πσο έηζη ιχεηαη ην δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ
απνθνίησλ ηνπο . Καη‟ αλαινγία, νη κέρξη ηψξα πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, επραξίζησο ζπληεξνχλ απηφλ ηνλ κχζν, ππφζρνληαη , θαηφπηλ «πηέζεσλ»,
ηελ έθδνζε απηψλ ησλ «επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ», αξγνχλ θαη ιίγν, γηα λα
θάλνπλ ηελ παξαρψξεζή ηνπο πεξηζζφηεξν πνζεηή θαη ζην ηέινο ηα παξαρσξνχλ.
Έηζη φινη θεχγνπλ επραξηζηεκέλνη ! κσο, απηά ηα «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» δελ
απνηεινχλ παξά βεβαίσζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πηζαλφλ λα δνζνχλ ζηνπο
απνθνίηνπο, απφ ηα Δπηκειεηήξηα, ή , θεπ, απφ ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία. Θα έπξεπε
λα νλνκάδνληαη ινηπφλ φρη «επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» αιιά «πηζηνπνίεζε
αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ» θαη κάιηζηα ρσξίο πηζηνπνίεζε επηπέδνπ ζπνπδψλ, θαζ‟
φζνλ ην επίπεδν ησλ ΣΔΗ είλαη αζαθέο.
Αλ ινηπφλ δελ ζέινπκε λα ζπληεξνχκε – εζειεκέλα ή αζέιεηα – κχζνπο θαη αζάθεηεο, κε
φηη απηφ ζπλεπάγεηαη – θαη ζπλεπάγεηαη δπζηπρψο πνιιά – ζα πξέπεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ λα
πξνβνχκε κε πνιηηηθφ ζάξξνο θαη ήζνο ζηα εμήο :
1. Να δεκηνπξγήζνπκε φπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα, επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά
επηκειεηήξηα θχξνπο – ην θξάηνο ππνρξενχηαη λα δηαθπιάηηεη θαη λα ειέγρεη ην
θχξνο ηνπο απηφ- πνπ ζα δίλνπλ ηα φπνηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη
αξκνδηφηεηεο.
2. Σν θξάηνο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ελ πξνθεηκέλσ, νθείιεη λα βάιεη ηάμε ζηηο
εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηεο ρψξαο, ρσξίο λα αθήλεη αζάθεηεο θαη λα πηζηνπνηεί ην
επίπεδν φισλ αλεμαηξέησο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο. Απηά ηα εθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα βεβαίσο ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα
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φινπ ηνπ ππφινηπνπ πξνεγκέλνπ θφζκνπ, ζε φιεο ηηο επείξνπο. Ζ κφλε δε αζθαιήο
κέζνδνο γη‟ απηφ, είλαη ηα έηε ζπνπδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, βεβαίσο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ. Σα ΣΔΗ δελ
κπνξνχλ λα παξακέλνπλ έηζη ζε αζαθέο επίπεδν : ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ, κε
αθαδεκατθέο πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπληζηνχλ Παλεπηζηήκηα,
Παλεπηζηήκηα 4εηνχο θνηηήζεσο. Βεβαίσο, ηα Σκήκαηα ΣΔΗ κε αληηθείκελν ζπνπδψλ
πνπ δελ απαηηεί παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε δηεηή ή
ηξηεηή θαηαξηηζηαθέο, δει. κε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή λα θαηαξγεζνχλ.
3. Σα επαγγεικαηηθά ηέινο δηθαηψκαηα θαη νη επαγγεικαηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα
δίδνληαη απφ ηα Δπηζηεκνληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα, ζα πξέπεη λα
ζηεξίδνληαη θαη‟ αξρήλ θαη θαη‟ εμνρήλ ζηα έηε ζπνπδψλ ησλ απνθνίησλ – είλαη ην
αζθαιέζηεξν δηεζλέο θξηηήξην, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ - αιιά θαη φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ζε άιια θξηηήξηα, φπσο π.ρ.
κεηαπηπρηαθέο εμεηδηθεχζεηο, επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή φ,ηη άιιν. Σν Τπνπξγείν
φκσο Παηδείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα απηά, νθείιεη λα δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνίηνπο ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά επηπέδσλ – κε βάζε ηα
έηε ζπνπδψλ ζε απηά - Παλεπηζηεκίσλ θαη ρνιψλ, λα κεηαπεδνχλ ζε άιιν επίπεδν,
είηε ζπκπιεξψλνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία, είηε ζπκπιεξψλνληαο ηηο
ζπνπδέο ηνπο.
Έρσ ηελ αίζζεζε φηη ε λέα πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο καο θαη ε λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, έρνπλ ηελ δηάζεζε, ην πνιηηηθφ ζζέλνο θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα ηαθηνπνηήζνπλ ηελ
πθηζηάκελε αηαμία θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηελ πθηζηάκελε παηδεία κε ηα δηεζλψο ηεθηαηλφκελα
ζε φια ηα επίπεδα, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο καο θαη ζηηο εμειίμεηο ησλ
επηζηεκψλ, ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο. Διπίδσ απηή ε αίζζεζε λα απνδεηρηεί
βεβαηφηεηα.

