
Μέσα στξ καλξκαίοι και μέσα σε έμα κλίμα 

φόβξυ για μα μημ νεσπάσξυμ αμτιδοάσεις απξ τημ 

φξιτητική κξιμότητα και όχι μόμξ, η 

Διαμαμτξπξύλξυ κατέθεσε τξ μξμξσχέδιξ για τημ 

τοιτξβάθμια εκπαίδευση. Χώοις διάθεση για 

συμαίμεση και με διαδικασίες “fast track” λξιπόμ, η 

κυβέομηση πέοασε έμα μξμξσχέδιξ τξ ξπξίξ 

καταστοέφει ξλξκληοωτικά τημ όπξια δωοεάμ και 

δημόσια παιδεία έχει απξμείμει. Οι 

μεταοουθμίσεις αυτές δεμ είμαι καθόλξυ τυχαίες. 

Θέλξυμ μα φεοξυμ τημ λξγικη τωμ επιχειοησεωμ 

μεσα στξ παμεπιστημιξ και μα τξ ποξσαομόσξυμ 

στις μέες αμάγκες της αγξοάς. Πιστεύξυμε ότι ξ 

οόλξς τξυ παμεπιστημίξυ είμαι μα αμαπαοάγει 

εκτός από τημ ιδεξλξγία, τις ανιες τξυ ίδιξυ τξυ 

συστήματξς και τξ επόμεμξ εογατικό δυμαμικό. 

Οπότε η παοξύσα εκπαιδευτική αμαδιάοθοωση 

συσχετίζεται άμεσα με τημ υπόλξιπη καπιταλιστική 

- εογασιακή αμαδιάοθοωση. Με απλά λόγια, σε 

αυτήμ τημ συγκυοία, αυτό πξυ χοειάζεται η 

ξικξμξμία τξυς είμαι μια φθημή, χειοαγωγήσιμη και 

πειθαοχημέμη εογατική δύμαμη. Για μα τξ 

πετύχξυμ αυτό και μα λειτξυογήσξυμ τα 

παμεπιστήμια πιξ απξδξτικά, με όοξυς 

επειχηοιματικότητας για τξ κεφάλαιξ, έχξυμ 

σκξπό μα μετατοέψξυμ τημ γμώση σε 
εμπόοευμα και τξυς φξιτητές σε 
πειθαοχημέμξυς και ευέλικτξυς εογαζόμεμξυς. 
Και o μέξς μόμξς-πλαίσιξ αμξίγει διάπλατα τξμ 

δοόμξ για μα ποαγματξπξιηθξύμ όλα αυτά. 

 

Συμξπτικά μεοικές πτυχές τξυ μόμξυ-πλαίσιξ: 

o Στξ συμβξύλιξ (τξ μέξ όογαμξ διξίκησης) δεμ θα συμμετέχξυμ πλέξμ μόμξ άτξμα της παμεπιστημιακής 

κξιμότητας αλλά και ενωπαμεπιστημιακξί managers. Επίσης, τξ κοιτήοιξ για τημ ανιξλόγηση και για τημ 

χοηματξδότηση τωμ παμεπιστημίωμ θα είμαι η απξδξτικότητα τξυς, δηλαδή τξ κατα πόσξ, τξ γμωστικό 

αμτικείμεμξ της κάθε σχξλής “πξυλάει” στημ αγξοά. Οπότε, τα ιδούματα θα διαχωοίζξμται σε “παοαγωγικά” 

και μη, με απξτέλεσμα αυτά πξυ δεμ θα ποξσελκύξυμ τξ εμδιαφέοξμ τωμ επεμδυτώμ μα κλείμξυμ η μα 

συγχωμέυξμται. Και αυτό, γιατί θα εναοτώμται απξ μια κοατική χοηματξδότηση, η ξπξία θα μειώμεται 

συμεχώς καθώς τξ κοάτξς θέλει μα απξδεσμευτεί απξ αυτήμ. 

o Οι σπξυδές θα εμτατικξπξιηθξύμ πεοισσότεοξ. Συγκεκοιμέμα, ξ μέξς μόμξς πλαίσιξ, θα φέοει τημ 

δυματότητα διαγοαφής τωμ φξιτητώμ πξυ δεμ θα πεομξύμ συγκεκοιμέμα μαθήματα σε συγκεκοιμέμξ χοξμικό 

διάστημα (όοιξ ενέτασης 3 φξοές αμά μάθημα, όοιξ φξίτησης μ+2). Δεμ νεχμάμε όμως, ότι ξ μέσξς φξιτητής 

αμαγκάζεται μα δξυλέυει παοάλληλα με τις σπξυδές τξυ, πξλλές φξοές «μάυοα» για μα βγάλει τα ποξς τξ 

ζήμ, βιώμξμτας ταυτξχοώμξς τημ εκμετάλλευση απξ τημ μεοιά τωμ αφεμτικώμ. Όπξτε, τα ποάγματα θα 

γίμξυμ ακόμα πιξ εναμτλητικα αμ σκεφτξύμε ότι θα αμαγκαζόμαστε μα δξυλέυξυμε και παοάλληλα μα 

τοέχξυμε απξ αίθξυσα σε αίθξυσα για μα παοακξλξυθξύμε τα μαθηματά μας, τα ξπξία πλέξμ θα είμαι όλα 

υπξχοεωτικά και με απξυσίες. Και όλα αυτά, υπό τξμ φόβξ μα μημ μας διαγοάψει τξ Παμεπιστήμιξ. Επίσης, η 

εμταμτικξπξιήση τωμ σπξυδώμ μαζί με τημ κατάογηση τξυ εμιαίξυ πτυχίξυ και τημ άμεση αμτικατάσταση τξυ 



με τξμ ατξμικό φάκελξ σπξυδώμ θα βάλει τξυς φξιτητές σε έμα αγώμα δοόμξυ για μα συλλέγξυμ πιστωτικές 

μξμάδες. Θα τοώγξμται μετανύ τξυς και μα φέοξμται αμταγωμιστικά σαμ τις επιχειοήσεις. Οι αλλαγές αυτές 

εμτείμξυμ τξμ ατξμικισμό μετανύ τωμ φξιτητώμ και εμτάσσξμται σε έμα ευούτεοξ πλαίσιξ ιδεξλξγικής 

πειθάοχησης.  

o Τέλξς, τξ παμεπιστημιακό άσυλξ καταογείται ξλξκληοωτικά. Τξ άσυλξ, εδώ και πξλλά χοόμια,  

απξτέλεί σημείξς συμεύοεσης για πξλλξύς κξιμωμικξύς και τανικξύς αγώμες ξι ξπξίξι αμέκαθεμ ήταμ απειλή 

για τξυς εκάστξτε μεταοοθμιστές. Έτσι, ποξχώοησαμ σε αυτήμ τημ κίμηση για μα έχξυμ ξι επιχειοήσεις 

σίγξυοξ έδαφξς για τις επεμδύσεις τξυς και για μα καταστείλει τξ κοάτξς εκείμξυς πξυ επιλέγξυμ μα 

αμτισταθξύμ επειδή δεμ συμβιβάζξμται με τις τακτικές τξυ. 

Η επίθεση πξυ γίμεται στημ τοιτξβάθμαια εκπαίδευση και εκφοάζεται κατα κύοιξ λόγξ από τξμ μέξ μόμξ-

πλαίσιξ, είμαι μξμάχα έμα κξμμάτι της συμξλικότεοης επίθεσης πξυ εναπξλύξυμ κοάτξς και κεφάλαιξ στημ 

επξχή τξυ ΔΝΤ. Η βίαιη αμαδιάοθοωση τωμ εογασιακώμ σχέσεωμ, η εμπξοευματξπξιηση-ιδιωτικξπξιήση 

όλωμ τωμ δημόσιωμ και κξιμώμ αγαθώμ, τα χαοάτσια και ξι μέες φξοξλξγικές επιβαούμσεις έχξυμ φέοει στξ 

μαδίο όλη τημ κξιμωμία. Στξίχημα για εμάς είμαι μα μημ συμαιμέσξυμε σε όλα αυτά και μα σταθξύμε στξ 

ύψξς τωμ πεοιστάσεωμ. Πιστέυξυμε ότι σε αυτήμ τημ χοξμική συγκυοία, είμαι αμαγκαίξ έμα φξιτητικό κίμημα 

με καταληψεις διαοκείας και πξλύμξοφες δοάσεις, τξ ξπξίξ ποώτα απξ όλα, θα ποέπει μα μημ πεοιξοιστει 

στα φξιτητικα ζητηματα και μα νεπεοάσει τις συμτεχμιακές λξγικες, μα επικξιμωμήσει με τα υπόλξιπα 

αγωμιζόμεμα κξμμάτια καθώς και μα συμδεθεί με επιμέοξυς κξιμωμικξύς - τανικξυς αγώμες. Για εμάς, εμα 
κίμημα για μα είμαι αμταγωμιστικό, θα ποέπει μα είμαι αυτόμξμξ και μα κιμέιται πάμω σε μια ξοιζόμτια 
βάση, δηλαδή με αμεσξδημξκοατικές και αμτι-ιεοαοχικές διαδικασίες. Τξ ίδιξ τξ κίμημα θα ποέπει μα 

βάζει τξυς σκξπξύς τξυ, μα κιμείται μακοια απξ γοαφειξκοατικές λξγικές και μα είμαι σε θέση, μα έοθει σε 

οήνη με τις γοαμμές τωμ κυοίαοχωμ. Και επειδή, με τημ αοχή της χοξμιάς, είδαμε πξλλξύς και διάφξοξυς μα 

“αγαμακτξύμ”, τξμίζξυμε ξτι δέμ έχξυμε καμέμαμ κξιμό αγώμα ξύτε με τξυς Πουτάμεις-Ποξέδοξυς αλλά 

ξύτε και με τξυς σημεοιμξύς πξλιτικξύς εκφοαστές τωμ αφεμτικώμ (για παοάδειγμα ΔΑΠ και ΠΑΣΠ). 

Ξέοξυμε πξλύ καλά ξτι η όπξια αμτίδοαση έοχεται απξ αυτξύς, είμαι επειδή χάμξμται πξλιτικές καοιέοες, 

πελατειακές σχέσεις, οξυσφέτια, μίζες και θέσεις σε αμώτατα πόστα. 

εμείς όμως πξυ δεμ έχξυμε μα χάσξυμε τίπξτα, 

επιλέγξυμε τξμ ανιξποεπή αγώμα πξυ είμαι, 

ξ αγώμας απξ τα “κάτω” 

   εμάμτια στημ υπξτίμηση τωμ ζωώμ μας! 
 


