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Τ ο αίτηµα για διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα της Παιδείας, που εκφράζεται ταυτόχρονα και µαζικάαπ’ όλους τους συµµετέχοντες στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα -διδάσκοντες και διδασκoµένους- αυτή την
περίοδο, κάθε άλλο παρά ως εµµονή σε παρωχηµένες εποχές θα πρέπει να θεωρείται. Όσοι υποστηρίζουν
κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι δεν αντιλαµβάνονται (ή δεν θέλουν να αντιληφθούν) την ουσιαστική και καθο-
ριστική σηµασία της εκπαίδευσης στη δηµιουργία οικονοµικής ευρωστίας  και κοινωνικής συνοχής ενός τό-
που και εν προκειµένω της Ελλάδας. 

Ηχρόνια και συστηµατική απαξίωση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας -µηδέ εξαιρουµένων τωνσχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης- µε ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγε-
σίας, αξιοποιείται σήµερα από ορισµένους που (ανοήτως) προβάλλουν ως εναλλακτική λύση την ιδιωτική
πρωτοβουλία, για την παροχή ενός ύψι-
στου (µαζί µε την υγεία και τη δικαιοσύ-
νη) κοινωνικού αγαθού, την Παιδεία. Πί-
σω από αυτή την «ιδέα» στοιχίζονται,
πλέον, σχεδόν όλα τα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική των
οποίων υπαγορεύεται µονοδιάστατα
από την στενά οικονοµική (οικονοµίστι-
κη για την ακρίβεια) διάσταση, καθώς
και τα τελευταία ίχνη ενός κοινωνικού
προσώπου της ΕΕ -της Ευρώπης των
Λαών, όπως λεγόταν παλιότερα- εξα-
φανίζονται.

Σ’ αυτό κατατείνει και ο διασυρµόςτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που
επιδιώκεται από ορισµένα ΜΜΕ (δυστυ-
χώς και µε τη… συµβολή, είναι αλήθεια,
µιας µειοψηφίας διδασκόντων) υπηρε-
τώντας τους υπουργούς Οικονοµίας που επιθυµούν, ως κοινοί επιχειρηµατίες, να απαλλαγούν από τις -πράγ-
µατι- υψηλές δαπάνες της Παιδείας (και της Υγείας), να µεταφέρουν το κόστος αυτών των κοινωνικών αγα-
θών στις πλάτες των πολιτών και να… επιβραβεύσουν τους «έχοντες και κατέχοντες», δηµιουργώντας την
περιβόητη κοινωνία του ενός τρίτου. Ταυτόχρονα επιδιώκουν να προσφέρουν φθηνό παραγωγικό δυναµικό,
αίτηµα που εµφατικά (και µε διάφορους τρόπους) προβάλλουν οι εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου τα
τελευταία χρόνια.

Ας µιλήσουµε ξεκάθαρα και απλά: Κανείς (και ιδίως στη χώρα µας) δεν πρόκειται να ιδρύσει ιδιωτικό Πα-νεπιστήµιο, µε την ουσιαστική έννοια του όρου, γιατί απλούστατα κανείς επιχειρηµατίας δεν έχει ούτε την
οικονοµική δυνατότητα, ούτε, φυσικά, τέτοιο στόχο. Το κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας ενός Πανεπιστη-
µίου, είναι τόσο υψηλό, που αυτοµάτως καθιστά αδύνατη την εξεύρεση… πελατείας. Η «απελευθέρωση», λοι-
πόν, θα δώσει την ευκαιρία σε κάποιους να ιδρύσουν σχολές που δεν απαιτούν υποδοµές, άρα δεν κοστίζουν,
ώστε να εκµεταλλευτούν µε εµπορικά κριτήρια τη δίψα για µάθηση και κατάρτιση, παράγοντας «επαγγέλ-
µατα» χωρίς αντίκρισµα στην παραγωγική διαδικασία. Κάτι που βιώνει ήδη ο τόπος µας µε τη µετα-δευρο-
βάθµια ιδιωτική εκπαίδευση που λογικά υπάγεται στην αρµοδιότητα του υπουργείου… Εµπορίου.

Ό ποιοι συζητούν για αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος µήπως οδηγούν, συνειδητά ή ασυνεί-
δητα, στη διάλυση του παραγωγικού ιστού και τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, παραβλέποντας ότι

τέτοιων έργων -µοιραία- το… άρωµα Γαλλίας έπεται.

Το… άρωµα Γαλλίας έπεται


