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ΠΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΣΕΡΟΤ (κι  ότι μόνο) ΤΠΕΡΑΠΙΣΕ 

ΣΗ ΜΠΟΛΩΝΙΑ... (σνέτεια) 
 

ην ζεκεξηλό ζεκείσκά καο, ζα αζρνιεζνύκε κε ην “επηρείξεκα” ηεο ΔΚΥΜ πεξί ηεο δηάθξηζεο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. 

Καηαξράο ζα ζπληζηνύζακε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα είλαη πεξηζζόηεξν πξνζεθηηθνί όηαλ αλαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο ηεο 

“Παλεπηζηεκνληθήο” θαη λα κελ ηηο δηαζηξεβιώλνπλ, δηόηη ην κόλν πνπ θαηαθέξλνπλ είλαη λα εθηίζεληαη. Γξάθνπλ, 

θνπηνπόλεξα, σο δήζελ ζέζε ηεο “Παλεπηζηεκνληθήο” ηε ζέζε “πεληαεηείο ζπνπδέο ζε ΑΔΗ και ΣΕΙ” (ε ππνγξάκκηζε δηθή 

καο). Όκσο, θύξηνη, ρηππήζαηε ιάζνο πόξηα, δηόηη ε ζέζε καο είλαη Ενιαία Ανώηαηη Εκπαίδεσζη για όλες ηις ειδικόηηηες 

μητανικών, 5εηοσς ηοσλάτιζηον διάρκειας. Πνπζελά δε γίλεηαη ιόγνο γηα ζπλύπαξμε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζηα πιαίζηα ηεο Δληαίαο 

Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο. Ζ κηθξή ζαο ιαζξνρεηξία, θαλεξώλεη ηελ έλδεηα νπζηαζηηθώλ επηρεηξεκάησλ, από πιεπξάο όισλ 

όζσλ επηρεηξνύλ αθόκα θαη ζήκεξα λα ζηεξίμνπλ “ζέζεηο” πάλσ ζε κηα μεπεξαζκέλε θαη αληηεπηζηεκνληθή δηάθξηζε, απηή 

ηεο δηάθξηζεο ζε παλεπηζηεκηαθή θαη ηερλνινγηθή θαηεύζπλζε ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Γελ είλαη, άιισζηε, ε πξώηε θνξά 

πνπ ην παιηό θαη αξαρληαζκέλν “ληύλεηαη” ην ιακπεξό καλδύα ηνπ “ζύγρξνλνπ” γηα λα θξύςεη ηε ζαπίια πνπ θξύβεη. Αιιά 

αο ηα πάξνπκε από ηελ αξρή. 

Ζ ΔΚΥΜ ζεσξεί όηη ε δηάθξηζε απηή είλαη επηβεβιεκέλε γηα ιόγνπο “ζηνηρεηώδνπο προγραμμαηιζμού ηων δαπανών 

ηης εκπαίδεσζης θαη ησλ αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο” (ε ππνγξάκκηζε δηθή καο). Μάιηζηα. Γειαδή, ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, πξέπεη απηά λα είλαη ...δπν θαηεγνξηώλ, δηόηη, πξνθαλώο θαη νη αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο είλαη δπν θαηεγνξηώλ. Αο πνύκε, ζύκθσλα κε ηελ – εηιηθξηλά απίζαλε – ζπιινγηζηηθή ηεο ΔΚΥΜ, ν πνιηηηθόο 

κεραληθόο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ην ηερλνιόγνο πνιηηηθόο κεραληθόο ηνπ ΣΔΗ εμππεξεηνύλ δηαθνξεηηθή θνηλσληθή αλάγθε ν 

θαζέλαο. πγγλώκε αλ θάλνπκε ιάζνο, αιιά πνηα δηαθνξεηηθή αλάγθε εμππεξεηεί ην... 2σξνθν θηίζκα (πνπ κπνξεί λα 

ππνγξάθεη ν ζπλάδειθνο ηερλνιόγνο) από ην 4σξνθν (πνπ δε κπνξεί); Καη πνηαο επηζηήκεο ηα πνξίζκαηα εθαξκόδεη ν έλαο 

θαη πνηαο (δηαθνξεηηθήο, πξνθαλώο) ν άιινο; Μήπσο άξαγε δελ ππάξρνπλ 2σξνθα θηίζκαηα κε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό 

ηερληθήο πνιππινθόηεηαο από 4σξνθα, γηα λα ηειεηώλνπκε επηηέινπο θαη κε ηηο αζηεηόηεηεο όηη, δήζελ, ε κειέηε 4σξνθεο 

πνιπθαηνηθίαο είλαη “ζύιιεςε ιύζεο” ή “επίιπζε άιπηνπ πξνβιήκαηνο”, ελώ ε κειέηε 2σξνθεο είλαη έλα “θιαζζηθό 

ηερλνινγηθό πξόβιεκα”. Καη ε γεινηόηεηα έρεη θάπνπ ηα όξηά ηεο, ζπλάδειθνη... 

Γηα λα είκαζηε δίθαηνη, όκσο, ε ΔΚΥΜ δε ιέεη θαη εληειώο ςέκαηα. Εήηεκα πξνγξακκαηηζκνύ δαπαλώλ, ζνπ ιέεη. Καη 

όλησο, έηζη είλαη. Σα είπακε θαη ζην πξνεγνύκελν ζεκείσκά καο. ΚΟΣΗΕΔΗ ΣΑ ΜΟΝΟΠΩΛΗΑ ε παξαγσγή πνιιώλ 

κεραληθώλ, ελώ ε παξαγσγή εξγνδεγώλ κε “παλεπηζηεκηαθό πηπρίν” (ιέγε κε Α-ΣΔΗ) είλαη απείξσο θζελόηεξε ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΟΤΛΔΗΑ ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ, δειαδή ηα έξγα πνπ έρνπλ ζθνπό λα πξνσζήζνπλ θαη γηα ην κνληέιν νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγήο ησλ έξγσλ πνπ εμππεξεηεί ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Αιιά, ηόηε, θύξηνη, ΒΓΔΗΣΔ ΚΑΗ ΠΔΗΣΔ ΟΛΖ ΣΖΝ ΑΛΖΘΔΗΑ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο: ην κέιινλ πνπ επηθπιάζζεη ε Μπνιόληα είλαη κηα ξαγδαία δηόγθσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ 

“ηερλνινγηθήο” θαηεύζπλζεο, κε όπνην θεξεηδέ θη αλ ζα ηνπο νλνκάδνπλ (ΑΣΔΗ, Bachelor θιπ.) θαη κηα αληίζηνηρε 

ζπξξίθλσζε ησλ δηπισκαηνύρσλ κεραληθώλ. Ση ζεκαίλεί απηό γηα ηελ αλεξγία, ηηο ακνηβέο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ηεο 

κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ εξγαδόκελσλ (δηπισκαηνύρσλ θαη ηερλνιόγσλ) κεραληθώλ είλαη πνιύ εύθνιν λα ην 

θαληαζηεί θαλείο: ζσμπίεζη προς ηα κάηω για ηοσς πολλούς, “αναβάθμιζη” για μια τούθηα ζηελέτη, πξντόληα κηαο 

απζηεξά ειεγρόκελεο ηαμηθά-ηδενινγηθά εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζα από λόκνπο-πιαίζηα όπσο ν ηειεπηαίνο πνπ 

ςεθίζηεθε ην θαινθαίξη γηα ηα ΑΔΗ, κέζα ζε ζύειια αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ. Αθήζηε, ινηπόλ, ηα ςέκαηα όηη ε 

Μπνιόληα δε ζίγεη ηηο 5εηείο ζπνπδέο. Όηαλ ηηο κεηαηξέπεη ζε “αξηζηνθξαηηθό πξνλόκην” γηα “ιίγνπο θη εθιεθηνύο”, 

αθήλνληαο γηα ηελ “πιέκπα” απιά θαη κόλν ...“ηελ επθαηξία πξόζβαζεο ζηελ εξγαζία”, ε ηόηε, λα καο ζπγρσξείηε 

επξσιάγλνη καο θίινη, αιιά ηηο ζίγεη θαη πνιύ κάιηζηα. Αλ θακώλεζηε όηη δελ ην θαηαιαβαίλεηε, ηόζν ην ρεηξόηεξν γηα ζαο... 

 


