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 Κολλέγια: οι μάζκες πέθηοσν... 
 

Δελ ήηαλ έλα θαη δπν ηα «δώξα» ηεο απειζνύζαο θπβέξλεζεο πξνο ηελ λπλ θαηά ηελ 
πξνεθινγηθή πεξίνδν. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη, αζθαιώο, ε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε 33 από ηα θνιέγηα πνπ είραλ ιάβεη άδεηα 
ίδξπζεο, ιίγεο κέξεο κόιηο πξηλ ηηο εθινγέο. Πξόθεηηαη γηα ηδξύκαηα πνπ ζην εμήο (εθόζνλ 
ελζσκαησζεί θαη ε Επξσπατθή Οδεγία 36/05), αλ ζπλεξγαζηνύλ κε Επξσπατθά Παλεπηζηήκηα, 
ζα κπνξνύλ λα θηγνπξάξνπλ σο ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ζηε ρώξα καο. 

Η πξάμε απηή δίλεη ην πξάζηλν θσο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο-ηδηνθηήηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε 
θαηλνύξησλ «πειαηώλ», ελώ αληίζεηα ζα ππνβαζκίζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηε Δεκόζηα Αλώηαηε 
Εθπαίδεπζε ε νπνία θαιείηαη λα «αληαγσληζηεί» ηελ ηδησηηθή. Πιήγκα από απηή ηελ εμέιημε δε ζα 
έρνπλ κόλν ηα πεξηθεξεηαθά Παλεπηζηήκηα θαη ΣΕΘ ιόγσ ηεο έληαζεο ηεο θνηηεηηθήο αθαίκαμεο, 
αιιά ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζπλνιηθά. Η λέα εληαία αγνξά ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 
δεκηνπξγεζεί ζα αζθήζεη επηπιένλ πίεζε ζηα Δεκόζηα Παλεπηζηήκηα ώζηε ζηα πιαίζηα ηνπ 
ιεγόκελνπ αληαγσληζκνύ λα πξνζαξκόζνπλ ηίηινπο θαη πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ ζηηο «αλάγθεο 
ηεο αγνξάο» γηα «απαζρνιεζηκόηεηα ησλ απνθνίησλ», λα επηηαρύλνπλ, ηα ίδηα ελ ηέιεη, ηελ 
εθπαηδεπηηθή - εξεπλεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο κε εκπνξεπκαηηθνύο όξνπο. 

Καιύηεξε «πάζα» από απηήλ, ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, δύζθνια ζα κπνξνύζε λα επρεζεί ε 
θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ. Άιισζηε, όινη ζπκνύληαη όηη ήηαλ ν ζεκεξηλόο πξσζππνπξγόο πνπ 
πξόηεηλε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ άξζξνπ 16 θαη ηελ ίδξπζε «κε θξαηηθώλ ΑΕΘ». Αιιά θαη ζηε 
ζπδήηεζε ηνπ λόκνπ γηα ηα θνιιέγηα, ε ζέζε ηνπ ΠΑΟΚ ήηαλ θαηά, όρη γηα ιόγνπο αξρήο, αιιά 
γηα ιόγνπο «δηαθάλεηαο» θαη «κε ύπαξμεο ζαθνύο πιαηζίνπ θαη θαλόλσλ» γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 
όπσο ν ίδηνο ν θ. Παπαλδξένπ ηόληζε ζην πξόζθαην debate θαη επαλέιαβε ζηηο πξνγξακκαηηθέο 
δειώζεηο. ην πλεύκα απηό, αθξηβώο, θηλήζεθε ε λέα ππνπξγόο Παηδείαο ζηηο πξόζθαηεο 
δειώζεηο ηεο ζε εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, όπνπ ηόληζε όηη «...δεν εθελοησθλούμε απένανηι ζηην 
πραγμαηικόηηηα ποσ σπάρτει ζηην Εσρωπαϊκή Ένωζη ζε ζτέζη με ηη μεηαλσκειακή – μη κραηική 
εκπαίδεσζη, η οποία καθιερώθηκε (!!!) ζηη τώρα μας με ηη μορθή ηων κολλεγίων...». Είλαη 
ζαθέο, ινηπόλ, όηη ε θπβέξλεζε – πηζηή θαη δεδεισκέλε νπαδόο ηεο εθαξκνγήο ηεο Bologna ηελ 
νπνία ε ίδηα άιισζηε πξώηε ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην (κε ηα ΠΔ 165/00 θαη 385/02 πνπ 
ελζσκάησζαλ ηηο νδεγίεο 89/48 θαη 92/51 ηεο ΕΕ) – ζπεύδεη λα αμηνπνηήζεη ηε «γελλαηνδσξία» 
ηεο ΝΔ γηα λα πξνρσξήζεη κε αθόκα γξεγνξόηεξνπο ξπζκνύο ζην «απνηειείσκα» ηεο δεκόζηαο 
αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο. 

νπο ζρεδηαζκνύο απηνύο ζπεύδνπλ λα πξνζθέξνπλ «ρείξαλ βνεζείαο» νη εγεζίεο ηνπ ΣΕΕ, 
αιιά θαη ηεο ΠΟΔΕΠ. Η πξώηε, παξά ηηο θξαζηηθέο θαηαδίθεο, δελ ηόικεζε θαλ λα δεηήζεη ην 
θιείζηκν ησλ θνιιεγίσλ, ελώ ζπγρξόλσο έζπεπζε λα αζσώζεη ηελ ΕΕ, πξνβάιινληαο ηνλ 
ηζρπξηζκό όηη ππάξρεη «θαιό» θαη «θαθό» θνηλνηηθό δίθαην θαη ην δήηεκα είλαη, ζε ηειηθή αλάιπζε 
λνκηθό (αλ ζα ραξαθηεξηζηνύλ ηα θνιιέγηα «εθπαηδεπηηθέο» ππεξεζίεο ή «εκπνξηθέο») θαη είλαη 
επζύλε ηεο θπβέξλεζεο λα ...παξαθάκςεη ηηο νδεγίεο ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ, ηάρα, «δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή»(!) Αιιά θαη ε ΠΟΔΕΠ από ηε κεξηά ηεο θεξύζζεη ραξηνπόιεκν θαηά ησλ 



θνιεγίσλ, ραξαθηεξίδεη "αλήζηθε" ηελ απόθαζε, ελώ ην πξνεγνύκελν αθξηβώο δηάζηεκα 
απαηηνύζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ επηηξνπή πνπ λνκηκνπνηεί ηα ηδησηηθά ΑΕΘ (ππνδεηθλύνληαο ηα 
κέιε ΔΕΠ ζηελ Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Ειέγρνπ ησλ Κνιεγίσλ λα νξίδνληαη). Παξάιιεια 
επηθξνηεί ηνπνζεηήζεηο «ελαληίσζεο» ζηελ απόθαζε, κνινλόηη απηέο απνδέρνληαλ ηε ινγηθή ησλ 
ηδησηηθώλ ΑΕΘ θαη πξνβάιιεη ην απνπξνζαλαηνιηζηηθό αίηεκα πξνο ηηο πγθιήηνπο θαη ηηο 
πξπηαληθέο αξρέο ησλ ΑΕΘ λα αθαηξνύλ ηνπο ηίηινπο από ηνπο νκόηηκνπο πνπ ζηεξίδνπλ ηα ΚΕ, 
ιεο θαη ηα θνιέγηα ηα ζηεξίδνπλ κόλν νκόηηκνη. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην πξνεδξείν ηεο ΠΟΔΕΠ θαη ζηεξίδνπλ ηα ηδησηηθά θνιέγηα αζσώλνληαη! 

Κνηλόο παξνλνκαζηήο θαη ησλ δπν εγεζηώλ (ζηηο νπνίεο δηόινπ ηπραία θπξηαξρνύλ από 
θνηλνύ δπλάκεηο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ ΤΝ/ΤΡΘΖΑ), είλαη όηη απνθεύγνπλ «όπσο ν δηάνινο ην 
ιηβάλη» λα ζέζνπλ ην θύξην δήηεκα: ηε μη εθαρμογή ζηη τώρα ηης Οδηγίας 36/2005 θαη ηελ 
πιήξε θαηάξγεζε όινπ ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθήο 
εθπαίδεπζε, αιιά θαη γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο. Μόλν κε απεηζαξρία, αληίζηαζε 
θαη αλππαθνή ζηελ πνιηηηθή ηεο Ε.Ε. κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ηνπ ιανύ ζηε δεκόζηα, 
πςεινύ επηπέδνπ παηδεία γηα όινπο, ρσξίο ηαμηθνύο θξαγκνύο θαη αληηεπηζηεκνληθέο 
θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

Γη απηό θαη θαινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο κεραληθνύο, ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα θαη ΟΛΟ 
ΣΟ ΛΑΟ λα αληηδξάζεη απνθαζηζηηθά θαη λα απαηηήζεη ηελ απόζπξζε ηνπ λόκνπ γηα ηα θνιέγηα 
θαη ηε κε ελζσκάησζε ηεο Επξσπατθήο Οδεγίαο 36/05 ζην εζληθό δίθαην. πκπνξεπόκαζηε κε ην 
θνηηεηηθό θίλεκα ζηνλ αγώλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκόζηαο θαη δσξεάλ αλώηαηεο 
εθπαίδεπζεο, ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπνπδώλ θαη ηεο αμίαο ησλ πηπρίσλ, ελάληηα ζηελ απνζύλδεζε 
πηπρίνπ από ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. 


