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Χρειάζεται στις µέρες µας ο θεσµός του ακαδηµαϊκού 
ασύλου; 

∆εν είναι τυχαίο που µαζί µε τις αναδιαρθρώσεις στην 
ανώτατη εκπαίδευση προωθείται και ο περιορισµός του 
ακαδηµαϊκού ασύλου. Το άσυλο προστατεύει την ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών στα ανώτατα ιδρύµατα και σίγουρα δεν έχει 
πάψει στις µέρες µας η ανάγκη αυτής της προστασίας. Το 
αντίθετο, µάλιστα. Σε µια περίοδο που τα µαρξιστικά 
µαθήµατα έχουν εξοβελιστεί από τα προγράµµατα σπουδών, 
που η έρευνα χρηµατοδοτείται - άρα και ελέγχεται ως προς 
τον προσανατολισµό, το σκοπό και το αποτέλεσµά της - από 
τις επιχειρήσεις, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών µέσα στα 
ιδρύµατα είναι ζητούµενο απέναντι στην ιδεολογική 
µονοµέρεια που επικρατεί. 
∆ιαφορετική φωνή απέναντι σ' αυτή την ιδεολογική 
µονοµέρεια µπορεί να υψώσει µόνο το εργατικό κίνηµα και το 
πρωτοπόρο εκείνο τµήµα του φοιτητικού κινήµατος που 
συντονίζει τη δράση και τις διεκδικήσεις του µε το εργατικό 
κίνηµα. Το άσυλο προστατεύει ακριβώς αυτή τη διαφορετική 
φωνή γι' αυτό εντείνονται οι προσπάθειες της άρχουσας 
τάξης να το χτυπήσει, να το καταστήσει ανενεργό, να το 
καταργήσει εντελώς. Αντίστοιχα, είναι φανερό ότι το άσυλο 
είναι µια καθαρά λαϊκή κατάκτηση και ως τέτοια χρήζει 
σθεναρής υπεράσπισης από το ίδιο το λαϊκό κίνηµα. 
Σήµερα, οι αναδιαρθρώσεις που ετοιµάζονται για την ανώτατη 
εκπαίδευση, το σύνολο των προτάσεων της κυβέρνησης και 
του ΠΑΣΟΚ, οδηγούν ολοταχώς στην ιδιωτικοποίηση των 
δηµόσιων ιδρυµάτων. Οµως, σε ένα ιδιωτικοποιηµένο ίδρυµα, 
πλήρως ευθυγραµµισµένο µε τις απαιτήσεις της «αγοράς», δε 
χωράει µια λαϊκή κατάκτηση, ένας δηµοκρατικός θεσµός, 
όπως το ακαδηµαϊκό άσυλο! Σε ένα ίδρυµα όπου θα έχουν 
διεισδύσει οι επιχειρήσεις και θα παραγγέλνουν τους 
αποφοίτους που επιθυµούν ως εργαζόµενους και την έρευνα 
που θα αυξάνει την κερδοφορία τους... οι επιχειρήσεις θα 
είναι τα αφεντικά, η δικιά τους γνώµη θα κυριαρχεί, η όποια 
πολυφωνία θα αποτελεί... κόστος για την επιχείρηση, ενώ τα 
συµφέροντα του λαού και των εργαζοµένων θα κρίνονται εξ 
ορισµού εχθρικά! 
Οσο για τα δήθεν επεισόδια που θρέφει ο θεσµός του 
ασύλου; Φοιτητές, πανεπιστηµιακοί κι εργαζόµενοι οφείλουν 
να είναι κάθετοι: ∆ε φταίει το άσυλο για την 
εγκληµατικότητα. Η εγκληµατικότητα είναι κοινωνικό 
πρόβληµα που υπάρχει παντού και όχι µόνο στο 
πανεπιστήµιο. ∆ε γεννιέται, ούτε θρέφεται στο πανεπιστήµιο. 
Αν η αστυνοµία ήθελε να συλλάβει τα όποια «κακοποιά 
στοιχεία» µπορεί να το κάνει στους χώρους εκτός 
πανεπιστηµίου και τα συλλογικά όργανα των ιδρυµάτων 
έχουν όλα τα µέσα να περιφρουρήσουν τα ιδρύµατα, αρκεί να 
το θέλουν. 
Το σίγουρο είναι πως η έρευνα, η επιστήµη, ο κοινωνικός 
χαρακτήρας του πανεπιστηµίου δεν κινδυνεύουν από την 
όποια στηµένη προβοκάτσια. Το άσυλο δεν είναι εµπόδιο, 
αλλά απαραίτητος όρος για τη λειτουργία των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Το µόνο που στην πραγµατικότητα 
κινδυνεύει από το θεσµό του ασύλου είναι τα κέρδη του 
κεφαλαίου και τα κέρδη των πανεπιστηµίων που... βιάζονται 
να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Εξάλλου, σε καµιά 
ιδιωτική επιχείρηση δεν υφίσταται άσυλο! 

Τι θα σηµάνει η αποκέντρωση στην εκπαίδευση για τη 
µόρφωση των παιδιών και τη λειτουργία των σχολείων; 

H πολυδιαφηµισµένη «αποκέντρωση» δεν είναι άλλο από την 
ανάθεση µεγάλου µέρους της ευθύνης για τη 
χρηµατοδότηση, τη λειτουργία, τους προσανατολισµούς κάθε 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους 
εκπαιδευόµενους, στους γονείς, στην «τοπική κοινωνία» και 
τους «παραγωγικούς φορείς», όπως αποκαλούνται οι 
επιχειρήσεις. 

Κάτι τέτοιο εντάσσεται στους γενικότερους στρατηγικούς 
σχεδιασµούς για την εκπαίδευση, καθώς τα 
«αποκεντρωµένα» σχολεία θα παραµερίζουν πιο εύκολα τη 
γενική µόρφωση σε όφελος των δεξιοτήτων, τις οποίες ζητά η 
αγορά, για να γίνονται πιο προσφιλή στις επιχειρήσεις, 
εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη χρηµατοδότηση. 

Ηδη, µια σειρά από µέτρα έχουν ήδη στρώσει το έδαφος για 
την κατάργηση της ενιαίας εξασφάλισης των όρων 
λειτουργίας κάθε σχολικής µονάδας και τον προσδιορισµό 
τους από τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες και το µορφωτικό 
επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, µε την άµεση ανάµειξη των 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι κυριότερες επιπτώσεις έρχονται 
µέσα από τη διαφοροποίηση του προγράµµατος των 
σχολείων. Σύµφωνα µε την έκθεση του ΕΣΥΠ, η συγκρότηση 
και η χρηµατοδότηση του 1/3 των σχολικών προγραµµάτων 
του Γυµνασίου (και κατ' επέκταση του ∆ηµοτικού) θα γίνεται 
σε επίπεδο σχολικής µονάδας, διαφοροποιούµενο ανάλογα µε 
τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
µαθητών. Στην «ανοιχτή» ζώνη οι κοινωνικά και µορφωτικά 
αδύναµοι µαθητές θα ψευτοαπασχολούνται σε ένα φτηνό 
πρόγραµµα «ευκολότερων» και πιο προσιτών στις κοινωνικές 
εµπειρίες τους δραστηριοτήτων, ενώ την ίδια στιγµή οι γόνοι 
των ευνοηµένων κοινωνικών στρωµάτων θα ακολουθούν ένα 
απαιτητικό θεωρητικό πρόγραµµα που θα συµπληρώνει τις 
γνώσεις τους και θα ενισχύει τις επιδόσεις τους στη γλώσσα, 
στα µαθηµατικά και σε άλλα µαθήµατα της γενικής παιδείας. 

Το µοντέλο αυτό, που η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
προωθεί όπως φαίνεται µέσα από την έκθεση του ΕΣΥΠ, είχε 
προπαγανδίσει πολύ νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ µέσα από την 
πρότασή του για το «Ανοικτό στην Κοινωνία Σχολείο». Η 
αποκέντρωση της εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις, στο κείµενο 
αυτό, βαφτίζεται εύσχηµα «δηµοκρατική συµµετοχή» και η 
αξιολόγησή της µε τα κριτήρια της αγοράς «κοινωνική 
λογοδοσία». 

Η σηµερινή εξέλιξη της επιστήµης και ο πλούτος της γνώσης 
απαιτεί όλοι οι νέοι να ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους 
µέσα από ένα σχολείο που θα παρέχει ισότιµα γενική 
µόρφωση σε όλους, σε όµοιες συνθήκες, χωρίς φραγµούς και 
διακρίσεις. Μέσα από έναν τύπο σχολείου µε ενιαία δοµή, 
ενιαίο πρόγραµµα, ενιαία διοίκηση και λειτουργία, ενιαίο 
επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής και ενιαία εκπαιδευµένο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Γι' αυτό το ενιαίο σχολείο είναι 
αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν, που σηµαίνει ότι πρέπει να 
δοθεί τέλος στο παράλληλο κύκλωµα δηµόσιας - ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και να σταµατήσει κάθε διαδικασία για 
«αποκέντρωση» των σχολείων και χρηµατοδότησή τους από 
τους επιχειρηµατίες-χορηγούς, τους γονείς, την «τοπική 
κοινωνία». 

Τι προτείνει το ΚΚΕ για την εισαγωγή των νέων στα 
πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ; 

Το σύστηµα πρόσβασης στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ δεν 
µπορεί να είναι δίκαιο από τη στιγµή που εντάσσεται σε µια 
εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα που δηµιουργεί 
ανισότητες. 
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Η ουσιαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος προϋποθέτει το 
σύνολο των νέων να έχει προηγουµένως αποκτήσει την 
απαραίτητη γενική µόρφωση από ένα ενιαίο δωδεκάχρονο 
σχολείο. Συνδέεται µε την πάλη για την εξασφάλιση σε όλους 
του καθολικού δικαιώµατος στη σταθερή και πλήρη εργασία. 
Καθώς και µε την ανάγκη να δοθεί ουσιαστική διέξοδος στην 
επαγγελµατική µόρφωση µέσα από ένα σύστηµα δηµόσιων 
και δωρεάν «µεταλυκειακών» επαγγελµατικών σχολών. 

Η διαδικασία πρόσβασης πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί 
πλήρως από τη λειτουργία του σχολείου και να ακολουθεί, 
χρονικά αλλά και ουσιαστικά, την ολοκλήρωση του 
µορφωτικού του έργου. Η επιλογή της συνέχισης των 
σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση δεν µπορεί να γίνεται 
πριν την ολοκλήρωση της γενικής µόρφωσης. Ταυτόχρονα, 
δεν µπορεί η επιλογή ή όχι της συνέχισης των σπουδών να 
αποτελεί κριτήριο για το αν θα ολοκληρώσει ένας µαθητής τη 
γενική µόρφωση στο σχολείο. 

Ανεξαρτητοποίηση του σχολείου από τη διαδικασία εισαγωγής 
σηµαίνει κατάργηση των κατευθύνσεων του λυκείου και των 
πανελλαδικών εξετάσεων στη Γ' Λυκείου, που ταυτίζουν τις 
απολυτήριες µε τις εισαγωγικές εξετάσεις. Οι προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις οφείλουν να είναι ενδοσχολικές και να 
γίνονται µε ευθύνη του εκπαιδευτικού, καθώς αυτός είναι σε 
θέση να σταθµίζει τις ανάγκες, τη γενική προσπάθεια και το 
κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών. Ακόµα, οι εξετάσεις 
αυτές οφείλουν να αποτελούν το αναγκαίο αλλά και 
τελευταίο στάδιο της µορφωτικής λειτουργίας. 
Προϋπόθεση µιας δίκαιης διαδικασίας πρόσβασης είναι η 
αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους. Και 
αυτό συνεπάγεται, ανάµεσα σε άλλα, και τη δωρεάν παροχή 
βιβλίων, σχολικών ειδών, φοιτητικής µέριµνας καθώς και 
µέτρα ενίσχυσης των λαϊκών οικογενειών. 

Επίσης, στο σύστηµα πρόσβασης θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόµενους, 
που δεν µπόρεσαν να συνεχίσουν σε ανώτατο επίπεδο τις 
σπουδές τους, αν το επιλέξουν να µπορούν να εισαχθούν 
στην ανώτατη εκπαίδευση µέσα από ειδικές διαδικασίες. 

Τέλος, η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να γίνεται µε κριτήρια 
που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις για τη σπουδή µιας 
επιστήµης και το λειτούργηµα του επιστήµονα. Για 
παράδειγµα, µια λιγότερο άδικη και οδυνηρή για τη σηµερινή 
πραγµατικότητα διαδικασία επιλογής θα ήταν η διενέργεια, 
µετά την ολοκλήρωση του σχολείου, πανελλαδικών 
εξετάσεων σε περιορισµένο αριθµό, δύο ή τριών µαθηµάτων 
ανάλογα µε τις ανώτατες σπουδές, στις οποίες 
προσανατολίζεται ο υποψήφιος. Σ' αυτό το σύστηµα θα 
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης βαθµολογίας, 
καθώς και απεριόριστης επανάληψης των εξετάσεων. 

Να σηµειώσουµε ότι η αξία του συστήµατος αυτού είναι 
σχετική και γι' αυτό θα υπόκειται σε διαρκή έλεγχο και κρίση 
ανάλογα µε την εξέλιξη της εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
πραγµατικότητας. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ενιαίου 
δωδεκάχρονου σχολείου που προτείνει το ΚΚΕ; 

Το αίτηµα για ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο 
βασικής εκπαίδευσης είναι ένα αίτηµα ώριµο που 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της 
νεολαίας για µόρφωση. Η εξέλιξη της επιστήµης, οι 
διευρυµένες σύγχρονες πραγµατικές απαιτήσεις καθιστούν 
επιτακτική ανάγκη τη διεύρυνση της βασικής παιδείας. Μια 
γενική µόρφωση δεν µπορεί να στοχεύει στην εκµάθηση 
κάποιων δεξιοτήτων ή στη συσσώρευση κάποιων 
πληροφοριών, δεν µπορεί να περιορίζεται σε στοιχειώδεις 

γνώσεις υπολογισµού και γλώσσας. Οφείλει να δίνει τη βάση 
και τα εφόδια για να µπορέσει ο νέος άνθρωπος να γνωρίζει 
τους φυσικούς και κοινωνικούς νόµους, να µπορεί να 
ερµηνεύει τον κόσµο στον οποίο ζει, τη θέση του σε αυτόν 
και πώς να τον αλλάξει. 
Οι σηµερινές ανάγκες επιβάλλουν µια βασική - γενική 
εκπαίδευση, που να δίνει στη νεολαία τη δυνατότητα να 
οικοδοµήσει την παραπέρα εξέλιξή της. «Η εξέλιξη της 
επιστήµης, η πληθώρα των γνώσεων και των µέσων, κάνουν 
επιτακτική την επέκταση της, καθοριστικής για τη µετέπειτα 
πορεία του ανθρώπου, βασικής εκπαίδευσης», 
υπογραµµίζεται σχετικά στις θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 
ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο. 
Με βάση την πείρα, που δείχνει ότι και η θεσµοθετηµένη 
9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (από του χρόνου 10χρονη, 
µε ένα χρόνο υποχρεωτική προσχολική αγωγή) 
εγκαταλείπεται από µεγάλη µερίδα των µαθητών, το ΚΚΕ δεν 
επιζητεί απλά µια νοµοθετική θέσπιση της υποχρεωτικής 
δωδεκάχρονης εκπαίδευσης. Με τον όρο υποχρεωτική εννοεί 
την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει αυτήν την 
εκπαίδευση δωρεάν, µέσα από κρατικά σχολεία και 
παράλληλα να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συµµετοχή των 
µαθητών σε αυτή µε µέτρα απαγόρευσης της παιδικής 
εργασίας, της δουλιάς των εφήβων και φυσικά µε µέτρα 
οικονοµικής ενίσχυσης της φτωχής οικογένειας. 
Το ενιαίο σχολείο δε χωρίζεται σε βαθµίδες, δηµοτικό, 
γυµνάσιο και λύκειο. Είναι ενιαίο από την αρχή µέχρι την 
τελευταία τάξη. Η κάθε τάξη αποτελεί συνέχεια της 
προηγούµενης, χωρίς επικαλύψεις της ύλης ανάµεσα στις 
τάξεις. Το ενιαίο σχολείο διασφαλίζει το καθολικό δικαίωµα 
στη µόρφωση, την ισότιµη παροχή ίδιας µόρφωσης σε όλους, 
στις ίδιες συνθήκες, χωρίς φραγµούς και διακρίσεις. 
Αν η βασική εκπαίδευση είναι ανάγκη να γίνει δωδεκάχρονη, 
τότε πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους µέσα από έναν τύπο 
σχολείου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ενιαία δοµή, ενιαίο 
πρόγραµµα, ενιαία διοίκηση και λειτουργία, ενιαίο επίπεδο 
υλικοτεχνικής υποδοµής και εκπαιδευτικού προσωπικού. Το 
ενιαίο σχολείο βασικής µόρφωσης αντιδιαστέλλεται στον 
ταξικό χαρακτήρα του σχολείου στις όποιες εκφράσεις του: 
Στην υποβάθµιση της µαζικής βασικής εκπαίδευσης, το 
σταδιακό περιορισµό των µαθητών από τάξη σε τάξη κι από 
βαθµίδα σε βαθµίδα, τη διαφοροποίηση των τύπων 
εκπαίδευσης (γενική - επαγγελµατική) και βέβαια την 
ιδιωτικοποίηση, την ιδιωτική παιδεία και παραπαιδεία. 

Είναι η χρηµατοδότηση της Παιδείας σε ικανοποιητικά 
επίπεδα ή αποτελεί πρόβληµα το ότι υπολείπεται ακόµα 
από το 5% του ΑΕΠ; 

Ακόµα και όταν υπάρχει µια κάποια αύξηση της ετήσιας 
χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης, µοιάζει σήµερα µε 
...παρηγοριά στον άρρωστο. Η χρόνια υποχρηµατοδότηση 
της Παιδείας έχει συσσωρεύσει µεγάλα προβλήµατα και 
ελλείψεις, που για να καλυφθούν χρειάζονται πραγµατικά 
γενναίες και συνεχείς αυξήσεις. Με άλλα λόγια, η 
χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, παρά την αύξηση που η 
κυβέρνηση καµαρώνει ότι έχει δώσει, κάθε άλλο παρά 
ικανοποιητική είναι. 
Αναµφισβήτητα, πρέπει να καλυφθούν άµεσα όλες οι ανάγκες 
σε κτιριακές υποδοµές, σε εκπαιδευτικό και διοικητικό 
προσωπικό, σε βιβλία, εποπτικό υλικό, εξοπλισµό 
εργαστηρίων, αναλώσιµα υλικά, φοιτητική - σπουδαστική 
µέριµνα κ.ο.κ. Η κάλυψη αυτών των αναγκών είναι 
προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία της εκπαίδευσης σε 
όλες της τις βαθµίδες. Πρέπει ο γονιός να µη βάζει το χέρι 
στην τσέπη για να πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την 
εκπαίδευση του παιδιού του. Και για να γίνουν όλα αυτά 
χρειάζεται γενναία χρηµατοδότηση. 
Ωστόσο, το ζητούµενο δεν είναι µόνο το ύψος της 
χρηµατοδότησης, αλλά κυρίως το από πού θα εκπορεύονται 
τα εκπαιδευτικά κονδύλια, πού θα κατευθύνονται και ποιο 
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σκοπό, ποιου τύπου εκπαίδευση θα υπηρετούν. Γιατί όταν οι 
επιχειρηµατίες χρηµατοδοτούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
το κάνουν περιµένοντας συγκεκριµένα αποτελέσµατα που θα 
αυξήσουν τα κέρδη τους ή θα τους αποφέρουν άλλα οφέλη 
(π.χ. διαφήµιση, παρέµβαση στις νεανικές συνειδήσεις για να 
αποδεχτούν την «κυριαρχία» των µονοπωλίων κ.ά.). 
Αντίστοιχα, η χρηµατοδότηση που προέρχεται από την ΕΕ 
διοχετεύεται για συγκεκριµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
που κύριο σκοπό έχουν τη διευκόλυνση και προώθηση των 
εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων. Εποµένως, δεν µπορεί να 
µπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι, κάτω από την ταµπέλα του ΑΕΠ, 
η κρατική χρηµατοδότηση, η χρηµατοδότηση της ΕΕ, των 
ιδιωτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και των ίδιων των 
γονιών. Οι αλχηµείες µε τη µέτρηση των εκπαιδευτικών 
κονδυλίων σε ποσοστό του ΑΕΠ συσκοτίζουν ακριβώς το 
φορέα της χρηµατοδότησης, άρα και το σκοπό της. 
Χρειάζεται όµως να τονίσουµε ότι σήµερα και όλα τα 
προηγούµενα χρόνια, τόσο από τις κυβερνήσεις της Ν∆ όσο 
και του ΠΑΣΟΚ, η υποχρηµατοδότηση ήταν και είναι 
εσκεµµένη, γιατί έτσι σπρώχνονται τα σχολεία να 
λειτουργήσουν ανταποδοτικά, δηλαδή να βάζουν οι γονείς 
όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και τα ανώτατα 
ιδρύµατα να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις, πουλώντας 
υπηρεσίες. Η Ν∆ σήµερα λέει εκβιαστικά για την ανώτατη 
εκπαίδευση ότι δεν έχει νόηµα η χρηµατοδότηση, αν δεν 
προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις και το ΠΑΣΟΚ σιγοντάρει 
προβάλλοντας ως κεντρικό αίτηµα την αύξηση της 
χρηµατοδότησης παράλληλα µε την εφαρµογή της 
ψευτοαξιολόγησης. Ετσι, από προοδευτικό αίτηµα για την 
κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης και την απαλλαγή των 
λαϊκών οικογενειών από οποιοδήποτε οικονοµικό βάρος για 
τη µόρφωση των παιδιών τους, το αίτηµα για αύξηση της 
χρηµατοδότησης µετατρέπεται τελικά από τις δυνάµεις που 
υπηρετούν το σύστηµα σε µοχλό για την προώθηση των 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 

Τα νέα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) που φέρνει η 
κυβέρνηση αναβαθµίζουν την επαγγελµατική 
εκπαίδευση σε σχέση µε τα ΤΕΕ; 

Οσο η επαγγελµατική εκπαίδευση λειτουργεί παράλληλα µε 
τη γενική µόρφωση και απευθύνεται στις ίδιες ηλικίες παιδιών 
που απευθύνεται και το «γενικό» σχολείο, θα είναι ντε φάκτο 
υποδεέστερη εκπαίδευση. Οσο, δηλαδή, το σχολείο θα 
χωρίζεται από τη µια σε τεχνικό, επαγγελµατικό κ.τλ. και από 
την άλλη σε ενιαίο ή γενικό, σηµαίνει ότι θα είναι ταξικά 
διαχωρισµένο, σε βάρος πάντα της τεχνικής εκπαίδευσης 
(γιατί η γενική µόρφωση µέχρι τα 18 χρόνια είναι απαραίτητη 
για κάθε παιδί και φυσικά, όσοι έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να την ακολουθήσουν την προτιµούν). Αυτή η 
διάκριση γενικής - τεχνικής εκπαίδευσης είναι το «διπλό 
ανισότιµο ταξικό σχολικό δίκτυο», στο οποίο το ΚΚΕ 
αντιτίθεται, προβάλλοντας την απαίτηση του ενιαίου 
12χρονου βασικού υποχρεωτικού σχολείου για όλα τα παιδιά 
και µόνο µετά την ολοκλήρωση αυτού του σχολείου, αφού το 
παιδί κλείσει τα 18, να ακολουθεί η επαγγελµατική 
εκπαίδευση και η όποια επαγγελµατική επιλογή. Πολύ απλά, 
όταν ξεφεύγουµε από την αρχή του ενιαίου σχολείου για όλα 
τα παιδιά, τότε δηµιουργούνται σχολεία προνοµιούχων και 
µη. 
Με αυτό το σκεπτικό, γίνεται κατανοητό ότι όσο κι αν τα 
ΕΠΑΛ φαντάζουν βελτιωµένα σε σχέση µε τα ΤΕΕ, είναι 
καταδικασµένα να παραµείνουν σχολεία β' κατηγορίας στη 
σηµερινή δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η βελτίωση που 
προσπαθεί να τους κάνει η κυβέρνηση, αποσκοπεί στο να 
προσελκύσουν τα ΕΠΑΛ µεγαλύτερο αριθµό µαθητών σε 
σχέση µε τα ΤΕΕ, τα οποία λόγω του αναλυτικού τους 
προγράµµατος (ούτε τη γενική µόρφωση ολοκλήρωναν, ούτε 
παρείχαν επαγγελµατική κατάρτιση µε αντίκρισµα) και των 
τεράστιων ελλείψεων που παρουσίαζαν είχαν απαξιωθεί στη 
συνείδηση πλατιών λαϊκών στρωµάτων. Ξεκαθαρίζουµε ότι 

αυτή την εικόνα παρουσίαζαν τα ΤΕΕ (και το πιο πιθανό είναι 
ότι θα την παρουσιάσουν και τα ΕΠΑΛ) λόγω ακριβώς της 
φύσης τους και του διαχωρισµού τους από τα ενιαία λύκεια, 
παρά τη φιλότιµη προσπάθεια που κατέβαλε το εκπαιδευτικό 
σύστηµα. 
Αυτή η ταξική διάκριση σε γενική και τεχνική µόρφωση έχει 
τις ρίζες της στο διαχωρισµό πνευµατικής και χειρωνακτικής 
εργασίας. Αυτός ο διαχωρισµός όµως, δεν ξεκινάει - όπως 
θέλουν να µας πείσουν οι αστοί µε τις παλιές και τις 
καινούριες θεωρίες τους - από έµφυτες διαφορές στις 
ικανότητες των ανθρώπων, αλλά είναι αποτέλεσµα του 
κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας στις ταξικές 
κοινωνίες. Κατ' επέκταση, το «ξεδιάλεγµα» των παιδιών στην 
ηλικία των 15 χρόνων για το γενικό ή το επαγγελµατικό 
λύκειο, δεν προκύπτει «φυσικά» επειδή τάχα κάποια παιδιά 
«δεν παίρνουν τα γράµµατα», αλλά είναι αποτέλεσµα του 
τρόπου παραγωγής και του συγκεκριµένου καταµερισµού 
εργασίας. Πιο απλά, ο καπιταλισµός είναι αυτός που κλέβει 
πρόωρα το βιβλίο από το χέρι, από ένα µεγάλο µέρος των 
παιδιών της εργατικής τάξης.  
 
Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη βάση του 10 στις 
εξετάσεις εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση; ∆ε θα 
πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους βάση; 
Η εµπειρία όλων των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι µε 
οποιαδήποτε παρέµβαση στο εξεταστικό σύστηµα δε 
βελτιώνεται το περιεχόµενο της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, 
όσο υψηλή βάση κι αν υπάρχει για την εισαγωγή στην 
ανώτατη εκπαίδευση, αν δεν αλλάξει εκ βάθρων το σχολείο 
και η µόρφωση που παρέχει, δε θα εξασφαλίζεται ότι τα 
παιδιά που θα µπαίνουν στα πανεπιστήµια θα έχουν την 
απαιτούµενη βασική µόρφωση. Κατ' επέκταση, ένα τέτοιο 
µέτρο είναι αδύνατο να βελτιώσει την ποιότητα στην ανώτατη 
εκπαίδευση. 
Με την καθιέρωση της βάσης του 10, η κυβέρνηση επιχειρεί 
να ενοχοποιήσει τους µαθητές και τις οικογένειές τους για τη 
µη είσοδό τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Οµως, 
αναδεικνύονται οι δικές της ευθύνες (όπως και του ΠΑΣΟΚ) 
που δεν έχει φτιάξει (ούτε είναι στις προθέσεις τους) 
∆ηµόσιες και ∆ωρεάν Επαγγελµατικές Σχολές υψηλού 
επιπέδου. Στην πραγµατικότητα, για τα παιδιά που 
τελειώνουν το Λύκειο σήµερα δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη 
επιλογή σπουδών πέραν της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι 
όποιες σχολές υπάρχουν σήµερα, δεν ανήκουν καν στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι στην πλειοψηφία τους ιδιωτικές 
και πανάκριβες. 
Εξάλλου, η καθιέρωση οποιασδήποτε βάσης σε εξετάσεις 
κατάταξης δεν έχει νόηµα. Γι' αυτό και λέµε ξεκάθαρα ότι 
πρέπει να καταργηθεί. Οι εξετάσεις αυτές δεν έχουν στόχο να 
αποτιµήσουν το µορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητες των 
µαθητών, αλλά είναι εισαγωγικές - κατατακτήριες εξετάσεις. 
Ανάλογα µε την αυξοµείωση του βαθµού δυσκολίας των 
θεµάτων διαµορφώνονται και οι βαθµοί συνολικά των 
υποψηφίων ή αλλιώς οι βάσεις των σχολών. Αν τα θέµατα 
µια χρονιά είναι πολύ δύσκολα, συνολικά οι υποψήφιοι θα 
γράψουν χαµηλότερους βαθµούς, αλλά οι θέσεις εισαγωγής 
είναι σταθερές, οπότε θα επιλεγούν όσοι έγραψαν καλύτερα 
έστω και µε χαµηλούς βαθµούς. Για παράδειγµα, αν έχουµε 
δέκα θέσεις σε σχολές και εκατό υποψηφίους, ακόµα κι αν οι 
βαθµοί των δέκα καλύτερων υποψηφίων κινούνται κάτω από 
τη βάση, αυτοί οι δέκα καλύτεροι θα καταλάβουν τις 
διαθέσιµες θέσεις. Αυτή είναι η λογική των κατατακτήριων 
εξετάσεων. Θυµίζουµε ακόµα ότι υπήρχαν πολλές χρονιές 
(την εποχή µε τις τέσσερις δέσµες), που η βάση στο 
Πολυτεχνείο ήταν το 10 και το 11, αυτό όµως σε καµιά 
περίπτωση δε σήµαινε ότι έπεφτε η ποιότητα των σπουδών 
στο ίδρυµα! 
Η καθιέρωση της βάσης του 10 ανέδειξε ακόµα, το πρόβληµα 
µε την πανσπερµία Τµηµάτων σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ, 
κυρίως της επαρχίας, που φτιάχτηκαν χωρίς καµιά υποδοµή, 
χωρίς επιστηµονικά αντικείµενα και συχνά χωρίς καν 
αντίκρισµα στην παραγωγή. Οπως ήταν φυσικό, Τµήµατα που 
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έχουν τέτοια χαρακτηριστικά δεν εντάσσονται στις 
προτιµήσεις των υποψηφίων (γι' αυτό το λόγο παλιότερα η 
βάση τους διαµορφωνόταν κάτω από το 10) µε αποτέλεσµα 
να µένουν µε πολλές κενές θέσεις και να αναζητούν «λύσεις» 
µετονοµασίας, συγχωνεύσεων κλπ. Τέτοια Τµήµατα όµως, 
δεν έχουν θέση σε µια πραγµατικά ανώτατη εκπαίδευση. 

∆εν είναι καλύτερα να υπάρχουν εδώ ιδιωτικά 
πανεπιστήµια από το να αναγκάζονται να φεύγουν τα 
παιδιά στο εξωτερικό για να σπουδάσουν; 

Αυτό είναι ένα από τα πάγια επιχειρήµατα της Νέας 
∆ηµοκρατίας, προκειµένου να στηρίξει τη θέση της υπέρ των 
ιδιωτικών πανεπιστηµίων, που σήµερα παρασύρει και πολύ 
κόσµο εκτός της Ν∆ που σκέφτεται καλοπροαίρετα κατά της 
φοιτητικής µετανάστευσης. Στην πραγµατικότητα όµως, 
πρόκειται για ένα επιχείρηµα άκρως παραπλανητικό. Σε όλες 
τις χώρες της Ευρώπης ακόµα και σ' αυτές που υπάρχουν 
ιδιωτικά πανεπιστήµια, το φαινόµενο της µετανάστευσης στο 
εξωτερικό για σπουδές δεν εξαλείφεται. Κι αυτό γιατί η 
πλειοψηφία της κατηγορίας των µεταναστών φοιτητών, έχει 
φύγει στο εξωτερικό επιλέγοντας συγκεκριµένες ειδικότητες 
και πανεπιστήµια µε κύρος. Τα ιδιωτικά πανεπιστήµια πολύ 
σπάνια περιβάλλονται µε τέτοιο κύρος, ενώ από πλευράς 
ειδικοτήτων τα ιδιωτικά περιορίζονται σε αυτές που δεν 
προϋποθέτουν µεγάλο κόστος και που ζητιούνται από την 
αγορά (π.χ. οικονοµικές σπουδές). 
Συνήθως, προβάλλεται µαζί το επιχείρηµα ότι τα χρήµατα που 
ξοδεύουν οι µετανάστες φοιτητές στο εξωτερικό θα µένουν 
στην Ελλάδα κι έτσι θα είναι καλύτερα για τον τόπο. 
Πρόκειται για µια προκλητική παραπλάνηση: Ακόµα κι αν 
µένουν στην Ελλάδα τα χρήµατα, θα πηγαίνουν στις τσέπες 
των µεγαλοσχολαρχών, των τραπεζών και των εργοδοτών 
που θα ξεζουµίζουν τις οικογένειες των φοιτητών, οι οποίες 
θα αναγκάζονται σε διπλές και τριπλές δουλιές για να τα 
βγάλουν πέρα. Κανένας εργάτης δεν πρόκειται να πλουτίσει, 
αν φύγουν για το εξωτερικό 2.000 ή 5.000 φοιτητές 
λιγότεροι! 
Ακόµα και για τις ίδιες τις οικογένειες που επιλέγουν σήµερα 
να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό, η 
δαπάνη τους δε θα ήταν µικρότερη αν τα παιδιά τους έµεναν 
να σπουδάσουν στην Ελλάδα σε ιδιωτικά πανεπιστήµια. Αρκεί 
να σκεφτεί κανείς ότι το κόστος σπουδών ακόµα και στα 
δηµόσια σήµερα ελληνικά πανεπιστήµια µπορεί να φτάσει έως 
και τα 50.000 - 55.000 ευρώ (για τέσσερα µε πέντε χρόνια 
σπουδών) αν αναγκαστεί το παιδί να µετακοµίσει σε άλλη 
πόλη εντός Ελλάδας για να σπουδάσει. Επίσης, αν ρίξουµε 
µια µατιά στα σηµερινά δίδακτρα και γενικότερα στο κόστος 
σπουδών (εξέταστρα, βιβλία, εξοπλισµό) σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ 
ή Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, που συχνά ξεπερνούν τα 
6.000 και τα 7.000 ευρώ, αντιλαµβανόµαστε ότι τα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια θα είναι ακόµα πιο ακριβά (αφού υποτίθεται ότι 
θα πουλούν και πιο αναβαθµισµένα πτυχία)... 
Η µόνη πραγµατική λύση για όλα τα παραπάνω προβλήµατα, 
δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, αλλά η εξασφάλιση ότι 
στα δηµόσια ιδρύµατα οι σπουδές θα είναι πραγµατικά 
δωρεάν, ότι οι λαϊκές οικογένειες δε θα αναγκάζονται να 
βάζουν από την τσέπη τους ούτε µια δραχµή για σίτιση, 
στέγαση, µετακινήσεις, βιβλία, σεµινάρια ή οτιδήποτε άλλο 
προϋποθέτουν οι σπουδές των παιδιών τους. Παράλληλα, 
απαιτείται η δηµιουργία συστήµατος δηµόσιων και δωρεάν 
επαγγελµατικών σχολών µετά το λύκειο, που να παρέχουν 
υψηλού επιπέδου επαγγελµατική εκπαίδευση, γιατί ένα 
ποσοστό της φοιτητικής µετανάστευσης δηµιουργείται και 
λόγω µη επιτυχίας στις εξετάσεις εισαγωγής και µη ύπαρξης 
άλλης αξιόπιστης λύσης στην Ελλάδα πέρα από την ανώτατη 
εκπαίδευση. 
 
 

Πώς δηµιουργείται και πώς θα λυθεί το πρόβληµα των 
λεγόµενων αιώνιων φοιτητών; 

Συνηθίζουµε να ονοµάζουµε «αιώνιους» τους φοιτητές που 
καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή που τις 
εγκαταλείπουν, γιατί ποτέ δε χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα, 
δηλαδή το δικαίωµα να προσέλθουν για να δώσουν εξετάσεις 
στα µαθήµατα που χρωστούν. Αυτής της κατηγορίας οι 
φοιτητές, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν κοστίζουν τίποτα 
απολύτως στο πανεπιστήµιο (ή το ΤΕΙ) και δε δηµιουργεί 
κανένα πρόβληµα στο ίδρυµα το γεγονός ότι διατηρούν τη 
φοιτητική τους ιδιότητα. Ακόµα και η δικαιολογία της 
ανάγκης εκκαθάρισης των µητρώων των ιδρυµάτων από τους 
φοιτητές που εισήχθησαν πριν από µια ή περισσότερες 
δεκαετίες, ακούγεται αστεία σήµερα, που η τεχνολογία 
επιτρέπει την απλή και γρήγορη µηχανοργάνωση µητρώων µε 
εκατοµµύρια εγγεγραµµένους... 
Ο ντόρος που γίνεται τώρα, λοιπόν, από την κυβέρνηση για 
τους «αιώνιους φοιτητές» δεν πατάει πάνω σε πραγµατικά 
προβλήµατα των ιδρυµάτων. Ο πραγµατικός λόγος που 
θέλουν να βάλουν τέλος στο φαινόµενο των «αιώνιων» είναι 
η εναρµόνιση µε τις ευρωαποφάσεις που έχουν 
συνυπογράψει Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, µε το µοντέλο του 
πανεπιστηµίου που θα λειτουργεί σαν επιχείρηση, µε 
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Σε ένα τέτοιο πανεπιστήµιο, οι 
ρυθµοί αποφοίτησης θα είναι κριτήριο αποδοτικότητας και οι 
φοιτητές θα πρέπει να «αδειάζουν» τις θέσεις του 
πανεπιστηµίου σα να βγαίνουν από ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο 
µε τον ορό στο χέρι! 
Στην πραγµατικότητα, όµως, ο αριθµός των αποφοίτων είναι 
ένα ποσοτικό κριτήριο που καµιά σχέση δεν έχει µε το 
επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών. Ισα ίσα, αυτού του 
τύπου τα κριτήρια - που ταιριάζουν περισσότερο σε µια 
φάµπρικα - σπρώχνουν τις σπουδές σε υποβάθµιση. Εχει 
παρατηρηθεί σε χώρες όπου ήδη εφαρµόζονται οι 
αναδιαρθρώσεις, να γίνονται εκπτώσεις στις σπουδές που 
απαιτούν πολλά µαθήµατα και πολύ κόπο, προκειµένου να 
πιαστούν τέτοια κριτήρια. 
Το φαινόµενο των φοιτητών που καθυστερούν ή δεν 
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους δε θα υπήρχε αν οι σπουδές 
ήταν πραγµατικά δωρεάν, αν εξασφαλίζονταν όλοι οι 
απαραίτητοι όροι ώστε οι νέοι να αφοσιώνονται απρόσκοπτα 
στις σπουδές τους για το αναγκαίο διάστηµα που αυτές 
χρειάζονται. Αυτό σηµαίνει να εξασφαλίζονται όλοι οι 
κοινωνικοί παράγοντες που απαιτούνται προκειµένου ο 
φοιτητής να µη χρειάζεται να δουλεύει, να µη χρειάζεται να 
διακόψει τις σπουδές του για να φροντίσει την οικογένειά 
του, κτλ. Να έχει επίσης δωρεάν σίτιση, στέγαση, 
συγγράµµατα, συγκοινωνίες, εξασφαλισµένη φοιτητική 
µέριµνα που σήµερα είναι ανύπαρκτη. 
Η κυβέρνηση, όµως, δεν εξασφαλίζει τίποτα από τα 
παραπάνω. Αντίθετα, µε το νόµο - πλαίσιο που φέρνει στη 
Βουλή προτείνει στους φοιτητές να «φεσώνονται» µε δάνεια 
για να καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
Παράλληλα, φουσκώνει το θέµα των δήθεν «αιώνιων 
φοιτητών», προκειµένου να φανεί ότι βάζει «τάξη» στα 
πανεπιστήµια. Είναι εντελώς υποκριτικό να λέει η κυβέρνηση 
ότι θέλει να περιορίσει την «αιώνια» φοίτηση, την ίδια στιγµή 
που έχει ήδη νοµοθετήσει το «διά βίου» κυνήγι καταρτίσεων 
και διαφηµίζει σε κάθε ευκαιρία τη «διά βίου» περιπλάνηση 
από την ανεργία και την ηµιαπασχόληση στην κατάρτιση και 
αντίστροφα. 

Πώς συµβάλλει η Ευέλικτη Ζώνη στη διαφοροποίηση 
και την κατηγοριοποίηση των σχολείων; 

Η Ευέλικτη Ζώνη περιλαµβάνει µια σειρά από 
δραστηριότητες, εκτός αναλυτικού προγράµµατος (εκτός, 
δηλαδή, του προγράµµατος που εφαρµόζουν όλα τα 
σχολεία). Μέσα από ένα κεντρικά καθορισµένο θεµατολόγιο 
προγραµµάτων δραστηριοτήτων κάθε τάξη επιλέγει ποια απ' 
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αυτά θα εφαρµόσει. Μ' αυτόν τον τρόπο, ένα κοµµάτι του 
προγράµµατος είναι κοινό για όλα τα σχολεία, ένα άλλο όµως 
είναι σαφώς διαφοροποιηµένο. Σήµερα οι δραστηριότητες της 
Ευέλικτης Ζώνης εφαρµόζονται στο δηµοτικό και 
καταλαµβάνουν το 20% του προγράµµατος. 
Κριτήριο για την επιλογή των µαθηµάτων της Ευέλικτης 
Ζώνης είναι τα «ενδιαφέροντα των µαθητών» και οι 
«δυνατότητες» των µαθητών κάθε τάξης. Βέβαια, τα 
«ενδιαφέροντα» και οι «δυνατότητες» σε µεγάλο βαθµό 
επηρεάζονται και από το περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει ένα 
παιδί. Είναι φανερό ότι ένας µαθητής που ζει σε ένα πιο 
ευνοηµένο µορφωτικά και οικονοµικά περιβάλλον έχει 
µεγαλύτερες φιλοδοξίες και δυνατότητες να αναπτύξει τα 
µορφωτικά του ενδιαφέροντα. Ετσι, µπορεί σε κάποια σχολεία 
οι µαθητές στην Ευέλικτη Ζώνη να εµβαθύνουν σε όσα 
διδάσκονται στο κοινό πρόγραµµα, για παράδειγµα στα 
Μαθηµατικά, και σε άλλα σχολεία να περιορίζονται στο κοινό 
πρόγραµµα και να διδάσκονται στην Ευέλικτη Ζώνη «οδική 
συµπεριφορά». 
Οι δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης συχνά συνδέονται µε 
θέµατα τοπικά. ∆ηλαδή, αντί για αρχιτεκτονική της αρχαίας 
Ελλάδας µπορεί σε κάποια σχολεία να διδάσκονται τοπική 
αρχιτεκτονική. Ανάλογα µε τις «ανάγκες» και τις 
ιδιαιτερότητες της «τοπικής κοινωνίας» (άλλες ανάγκες για τα 
σχολεία των βόρειων προαστίων, άλλες των δυτικών, άλλες 
ανάγκες για τα σχολεία της πόλης και άλλες της επαρχίας) 
προσαρµόζονται και οι δραστηριότητες. Προχωράει, δηλαδή, 
το αποκεντρωµένο σχολείο, που προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, της 
κατηγοριοποίησης και της διαφοροποίησης. 
Επιπλέον, είναι διακηρυγµένος ο στόχος - όπως φαίνεται και 
από το πόρισµα του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση - να διευρυνθεί η Ευέλικτη Ζώνη 
και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µάλιστα να 
καταλαµβάνει το 1/3 του συνολικού προγράµµατος, 
περιορίζοντας δηλαδή το κοινό για όλα τα σχολεία 
πρόγραµµα. Ετσι ξεκινάει η κατηγοριοποίηση των σχολείων, 
απαραίτητη για να ξεκαθαριστεί από πολύ µικρές ηλικίες 
ποιων οι γόνοι θα πάρουν περισσότερα εφόδια και ποιοι είναι 
εκείνοι που στο τέλος δε θα µαθαίνουν ούτε τα «βασικά». 
Για την Ευέλικτη Ζώνη δεν προβλέπεται κρατική 
χρηµατοδότηση. Γι' αυτό, κατά κανόνα, οι δραστηριότητές 
της επιχορηγούνται από προγράµµατα της ΕΕ και από 
διάφορες επιχειρήσεις. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
εταιρείες οδοντόκρεµας στήνουν ολόκληρα προγράµµατα για 
τη «στοµατική υγιεινή», γαλακτοκοµικές εταιρείες στήνουν 
προγράµµατα για τη διατροφή κ.ο.κ. Ετσι, οι επιχειρήσεις 
αλωνίζουν µέσα στα σχολεία, έχοντας το δρόµο ανοιχτό για 
να παίξουν το ρόλο του άµεσου διαφηµιστή όχι µόνο των 
προϊόντων και του «κοινωνικού έργου» τους, αλλά και όλου 
του συστήµατος εκµετάλλευσης και των κάλπικων αξιών του 
(επιχειρηµατικότητα, ανταγωνιστικότητα, ατοµική 
συνυπευθυνότητα, ευρωπαϊκή ιδέα, κλπ.). 

Γιατί οι «ανταποδοτικές υποτροφίες» και τα «άτοκα 
δάνεια» δεν αποτελούν στήριξη των φοιτητών που 
προέρχονται από τα λαϊκά στρώµατα; 

Και τα δυο προτεινόµενα µέτρα, που περιλαµβάνονται στο 
σχέδιο νόµου της κυβέρνησης για τα πανεπιστήµια, είναι 
µέτρα που στην πραγµατικότητα ενισχύουν τους ταξικούς 
φραγµούς. Το γεγονός και µόνο ότι αυτά τα δυο µέτρα 
προτείνονται ως µέτρα ενίσχυσης των φοιτητών αποδεικνύει 
περίτρανα ότι η δωρεάν Παιδεία - ακόµα και µε τη σηµερινή, 
ελάχιστη µορφή της - καταργείται εντελώς. Είναι µέτρα που 
περνούν τη λογική των σπουδών µε βάση το πορτοφόλι, µε 
βάση το... «ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Στο νοµοσχέδιο 
θεωρείται δεδοµένο ότι τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, για 
να µπορέσουν να σπουδάσουν, χρειάζεται να δουλεύουν 
(προφανώς, επειδή η όποια έστω και υποτυπώδης φοιτητική 
µέριµνα καταργείται). ∆άνεια και ψευτοϋποτροφίες, θα 
δίνονται στους πιο εξαθλιωµένους φοιτητές - σε ελάχιστους 

δηλαδή - και οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν να δουλεύουν. 
Υπάρχουν µάλιστα πρόσφατα παραδείγµατα ακόµα και 
φοιτητών που αυτοκτόνησαν σε Αγγλία και ΗΠΑ, από την 
απελπισία τους που δεν καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στις 
σπουδές τους και να αποπληρώσουν φοιτητικά δάνεια.  
Οι «ανταποδοτικές υποτροφίες» καµία σχέση δεν έχουν µε 
υποτροφίες. Είναι ουσιαστικά αντίτιµο στις υπηρεσίες που 
παρέχει ο φοιτητής στα πανεπιστήµια, δηλαδή δουλιά µε 
µερική απασχόληση και χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Με άλλα 
λόγια «µαύρη» εργασία µέσα στο πανεπιστήµιο... Πέρα από 
το γεγονός ότι γαλουχείται ο φοιτητής στην εργασία µε 
µερικό ωράριο, βοήθηµα αντί µισθού και χωρίς ασφάλιση, οι 
ανταποδοτικές υποτροφίες «λύνουν» τα χέρια του ιδρύµατος, 
που µπορεί έτσι να καλύπτει θέσεις χωρίς να χρειάζεται να 
προσλαµβάνει διοικητικό προσωπικό και άρα µειώνοντας κατά 
πολύ τα έξοδά του. Ετσι ο νέος νόµος συνδυάζει το τερπνόν 
µετά του ωφελίµου: Και οι φοιτητές δουλεύουν στο 
πανεπιστήµιο και δε χρειάζεται να καταβάλλει µισθούς και 
ένσηµα στους εργαζόµενους... 
Τα δε «άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια», είναι κανονικότατη 
κοροϊδία. Αποτελούν στην πραγµατικότητα υποθήκευση του 
ίδιου του µέλλοντος του φοιτητή, ο οποίος µόλις βρει δουλιά 
καλείται να τα αποπληρώσει. Σπουδάζεις τώρα και πληρώνεις 
µετά... Στην παρούσα κατάσταση, µε την πλειοψηφία των 
ελληνικών νοικοκυριών να έχουν βάλει τέτοιο «φέσι» από τα 
δάνεια που θα τα ξεπληρώνουν ακόµα και τα εγγόνια τους, η 
εν λόγω ρύθµιση µόνο ως... χάρη προς τους τραπεζίτες 
µπορεί να εκληφθεί. Να χρωστάει ο φοιτητής και η οικογένειά 
του για να µπορέσει να σπουδάσει. Οπως χρωστάει στις 
τράπεζες τα δάνεια για να έχει σπίτι να ζήσει, αυτοκίνητο για 
να κινηθεί ή για να αγοράζει αγαθά από τα σούπερ µάρκετ... 
Στήριξη στους φοιτητές που προέρχονται από την εργατική 
τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώµατα µπορεί να αποτελέσει 
µονάχα µια πραγµατικά και αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν 
Παιδεία, µε κατάργηση κάθε µορφής ιδιωτικοποίησης της 
δηµόσιας εκπαίδευσης. Με µέτρα τέτοια, που να 
εξασφαλίζουν σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές την 
απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών τους. Που να 
τους επιτρέπουν να µην εργάζονται µέχρι τη λήψη του 
πτυχίου τους. Με επιδόµατα στήριξης της λαϊκής οικογένειας. 
Με δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράµµατα, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συγκοινωνίες, αναλώσιµα 
κλπ. 

Η επικράτηση της «αξίας» της «ανταγωνιστικότητας» 
στην ανώτατη εκπαίδευση, µεταξύ των ιδρυµάτων, δεν 
είναι επόµενο να οδηγήσει και στη βελτίωση της 
ποιότητας των ιδρυµάτων; 

Αυτή η «αρχή» δεν οδηγεί στη βελτίωση, αλλά αντίθετα 
σπρώχνει στην υποβάθµιση τα ιδρύµατα, αφού πιο 
ανταγωνιστικά πανεπιστήµια σηµαίνει πανεπιστήµια µε φθηνό 
κόστος σπουδών. Χαµηλό κόστος για µεγαλύτερο κέρδος... 
αυτή είναι η λογική που θα φέρει η ανταγωνιστικότητα µέσα 
στα ιδρύµατα. Γι' αυτό εξάλλου θέλουν να φέρουν κι ένα 
µάνατζερ µέσα σε κάθε ίδρυµα, ώστε να διεκπεραιώνει τις 
«µπίζνες» των ιδρυµάτων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο, µε 
όρους που θα εξασφαλίζουν όλο και περισσότερα κέρδη για 
το ίδρυµα. Για τον ίδιο λόγο θεσµοθετούν τα τετραετή 
επιχειρησιακά προγράµµατα (που θα φτιάχνει το κάθε ΑΕΙ και 
θα εγκρίνει το υπουργείο Παιδείας) µέσω των οποίων 
επιβάλλεται η χρηµατοδότηση των ΑΕΙ και από άλλες πηγές 
πέραν του κράτους. 
Ανταγωνιστικά σηµαίνει αγώνας δρόµου ανάµεσα στα 
Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ για το ποιο θα εξασφαλίσει από τις 
επιχειρήσεις µεγαλύτερη χρηµατοδότηση. Από εδώ γίνεται 
επίσης κατανοητό ότι τα ΤΕΙ θα µπουν σ' αυτό το «στίβο» µε 
σαφώς χαµηλότερες προοπτικές σε σχέση µε τα 
Πανεπιστήµια. Ο ανταγωνισµός όµως για το ποιος θα 
προσελκύει περισσότερη χρηµατοδότηση από επιχειρήσεις 
σηµαίνει αυτόµατα ότι θα υπάρχει ανταγωνισµός για το ποιο 
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ίδρυµα υπηρετεί καλύτερα τις απαιτήσεις των 
κεφαλαιοκρατών. Αρα το περιεχόµενο των σπουδών και της 
έρευνας των ιδρυµάτων δε θα βελτιωθεί, αλλά θα 
επαναπροσανατολιστεί ώστε να υπηρετεί πιο πιστά τα 
δόγµατα του σύγχρονου καπιταλισµού. 
Είναι φανερό ότι σ' αυτή την κούρσα, άλλα ΑΕΙ θα έχουν 
καλύτερες κι άλλα χειρότερες επιδόσεις. Αυτό θα το 
εξαργυρώνουν και από τους φοιτητές τους (αφού ο νόµος - 
πλαίσιο ανοίγει την πόρτα ακόµα και για δίδακτρα στις 
προπτυχιακές σπουδές των δηµοσίων ιδρυµάτων). Ετσι για τα 
πιο «καλά» ιδρύµατα (δηλαδή για τα πιο πλούσια που θα 
εξασφαλίζουν µεγαλύτερες χρηµατοδοτήσεις κι άρα θα έχουν 
τη δυνατότητα καλύτερων υποδοµών και πιο 
αναβαθµισµένων σπουδών), οι φοιτητές θα πληρώνουν αδρά 
για να σπουδάσουν, ενώ όσοι δεν έχουν ή δε θα σπουδάζουν 
ή θα φοιτούν στα πιο υποβαθµισµένα ΑΕΙ. Αυτός είναι ο 
καπιταλιστικός ανταγωνισµός. Θα δηµιουργηθούν δηλαδή 
ιδρύµατα πολλών ταχυτήτων και αυτή η διαφοροποίηση θα 
είναι ταξική διαφοροποίηση µε αρνητικό αντίκτυπο στις 
σπουδές. 
Ετσι επιτυγχάνεται και ο στόχος του κεφαλαίου για φθηνούς 
και χαµηλών απαιτήσεων αποφοίτους. Εξάλλου, δείκτες και 
κριτήρια αξιολόγησης, µε βάση τα οποία θα ανταγωνίζονται 
τα ΑΕΙ, θα είναι ο αριθµός αποφοίτων και η ταχύτητα 
αποφοίτησης, γιατί το κεφάλαιο ζητάει µεγάλη µάζα 
αποφοίτων (εφεδρείες που θα ρίχνουν την τιµή της εργατικής 
δύναµης) και όσο το δυνατόν πιο σύντοµα (γι' αυτό δεν είναι 
τυχαίο ότι οι περισσότεροι υποστηρικτές των 
αναδιαρθρώσεων είναι υπέρ και των τρίχρονων πτυχίων). 
∆ηλαδή, ανταγωνιστικά θα είναι τα ιδρύµατα που θα βγάζουν 
πολλούς και διαφόρων ταχυτήτων αποφοίτους. 

∆εν είναι απαραίτητο να εκπονούνται «τετραετή 
ακαδηµαϊκά αναπτυξιακά προγράµµατα» από τα 
πανεπιστήµια και ΤΕΙ για να προγραµµατίζουν την 
ανάπτυξή τους; 

Οπωσδήποτε ο προγραµµατισµός σε ένα πανεπιστηµιακό 
ίδρυµα είναι απαραίτητος, όπως είναι απαραίτητος ο 
προγραµµατισµός συνολικά στην ανώτατη εκπαίδευση, µε 
βάση όµως τις λαϊκές ανάγκες και µε στόχο την ανάπτυξη της 
επιστήµης προς όφελος του λαού. Αλλά τα «τετραετή 
ακαδηµαϊκά - αναπτυξιακά προγράµµατα» που επιβάλλονται 
στα ιδρύµατα µέσω του νόµου - πλαισίου κάθε άλλο παρά 
αυτό το σκοπό υπηρετούν. Οταν δεν υπάρχει στην κοινωνία 
κεντρικός σχεδιασµός, τότε αυτός ο προγραµµατισµός του 
κάθε ιδρύµατος χωριστά, θα υπηρετεί τους επιµέρους 
στόχους του ιδρύµατος. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα σηµεία του 
νόµου που περιγράφουν τα τετραετή αναπτυξιακά 
προγράµµατα είναι αποκαλυπτικά για το πού θα κινούνται 
αυτοί οι στόχοι, τι θα εξυπηρετούν από ποιους θα 
υπαγορεύονται. 
Ο τετραετής αυτός προγραµµατισµός θα είναι κάτι σαν 
επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) που θα ελέγχεται και 
θα εγκρίνεται από το υπουργείο Παιδείας. Θα γίνει 
ασφυκτικότερος ο κυβερνητικός έλεγχος προς τα ιδρύµατα 
και µάλιστα η εκάστοτε κυβέρνηση θα έχει δυνατότητα να 
εκβιάσει τα ιδρύµατα, προκειµένου να υποταχθούν σ' αυτού 
του τύπου τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, κόβοντάς τους την 
κρατική χρηµατοδότηση αν δεν υποβάλλουν επιχειρηµατικό 
σχέδιο. Επίσης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο νόµο - 
πλαίσιο, για την έγκριση των επιχειρηµατικών σχεδίων θα 
λαµβάνεται υπόψη «η συµµόρφωση προς τα αποτελέσµατα 
της διαδικασίας αξιολόγησης», δηλαδή η υποταγή του 
ιδρύµατος στους κανόνες της αγοράς. 
Στο νόµο - πλαίσιο, στο άρθρο που περιγράφει το 
περιεχόµενο που θα έχουν τα τετραετή προγράµµατα, 
αναφέρεται ρητά ότι τα ιδρύµατα θα είναι αναγκασµένα πια, 
να αναζητούν χρηµατοδότηση και από άλλες πηγές πέραν του 
κρατικού προϋπολογισµού. Οι «άλλες πηγές» είναι η 
χρηµατοδότηση από επιχειρήσεις και τα δίδακτρα που το πιο 

πιθανό είναι να επιβληθούν στους φοιτητές (µετατρέποντάς 
τους σταδιακά σε φοιτητές - πελάτες). Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
και η κρατική υποχρηµατοδότηση θα συνεχιστεί και 
περισσότερα βάρη θα πέσουν στις πλάτες του λαού από τα... 
κατά τα άλλα... δηµόσια ιδρύµατα που τάχα ενισχύονται µε 
αυτό το νοµοσχέδιο. 
Για να µπορεί ένα ίδρυµα, όµως, να χρηµατοδοτείται και από 
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχει ήδη διασυνδεθεί µαζί τους 
στους τοµείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Γιατί ποια 
επιχείρηση θα επιλέξει σήµερα να χρηµατοδοτήσει ένα 
πανεπιστήµιο που διδάσκει, για παράδειγµα, µαρξιστική 
πολιτική οικονοµία αντί για τις οικονοµικές θεωρίες του 
καπιταλισµού; Τα ιδρύµατα, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
την εύνοια των επιχειρήσεων θα αυτολογοκρίνονται και θα 
τους προσφέρουν εκδουλεύσεις (ασκούµενους φοιτητές για 
απλήρωτη εργασία, µελέτες και πατέντες για άµεση 
εφαρµογή στην παραγωγή και άµεσα κέρδη κ.ά.)... Εξάλλου, 
ακόµα και µέχρι σήµερα πριν καν έρθει στη Βουλή ο νόµος - 
πλαίσιο, µέσα από διάφορα «παραθυράκια» οι εταιρείες και τα 
ιδρύµατα έβρισκαν τρόπους να διασυνδέονται. Τώρα πια θα 
κλείσουν τα «παραθυράκια» και θα ανοίξουν διάπλατα οι 
πόρτες. 

Νηπιαγωγείο: Προσχολική αγωγή ή πρόωρο σχολείο; 

Πρόσφατα η κυβέρνηση καθιέρωσε τον ένα χρόνο 
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, εµφανίζοντας το µέτρο 
αυτό σαν φιλολαϊκό. Ωστόσο, πρόκειται για κίνηση που 
εντάσσεται στη στρατηγική υπαγωγής του συνόλου της 
εκπαίδευσης, από νωρίς, στην υπηρεσία της παραγωγής των 
καταρτιζόµενων ευέλικτων εργαζοµένων που θέλει το µεγάλο 
κεφάλαιο. Και περισσότερο σχετίζεται µε τις επιταγές της ΕΕ 
παρά µε τα αιτήµατα του εκπαιδευτικού κινήµατος για 
υποχρεωτική προσχολική αγωγή. 
Η λεγόµενη σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου εφαρµόζεται 
στις ΗΠΑ και ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην 
πρόσφατη αναφορά της για την αποδοτικότητα των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ προτείνει 
ουσιαστικά την εκµάθηση δεξιοτήτων σε βάρος της 
ψυχονοητικής ανάπτυξης του παιδιού, στο όνοµα µάλιστα του 
ότι η κατάρτιση είναι φτηνότερη στις µικρές ηλικίες και ότι 
έτσι προλαµβάνεται η σχολική αποτυχία. Η κατεύθυνση αυτή 
που έχει δοθεί, διακρίνεται και στο διαθεµατικό πλαίσιο 
προγράµµατος σπουδών για το νηπιαγωγείο, µε το οποίο η 
προσχολική αγωγή εντάσσεται στον ενιαίο σχεδιασµό της 
εκπαίδευσης. Σε αυτό περιλαµβάνονται πέντε προγράµµατα 
που στηρίζονται σε πέντε γνωστικά αντικείµενα (γλώσσα, 
µαθηµατικά, µελέτη περιβάλλοντος, δηµιουργική έκφραση, 
πληροφορική) µαζί µε αντικείµενα όπως αγωγή υγείας, 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, και καθιερώνεται η αξιολόγηση 
µε τις µεθόδους των σχεδίων εργασίας, της αξιολόγησης της 
οµάδας από τα ίδια τα παιδιά και το φάκελο εργασιών του 
παιδιού. 
Οπως οµολογείται, η προσχολική αγωγή ενσωµατώνεται στον 
ενιαίο σχεδιασµό της εκπαίδευσης. ∆ε θεωρείται δηλαδή το 
νηπιαγωγείο αυτόνοµη βαθµίδα σύµφωνα µε τις ανάγκες και 
τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, αλλά παίρνει τη µορφή 
του δηµοτικού σχολείου και µαζί και όλα τα προβλήµατα που 
δυστυχώς υπάρχουν στα προγράµµατα πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Αγνοείται ο παιδαγωγικός και κοινωνικός ρόλος 
του νηπιαγωγείου και στην ηλικία που το παιδί ανακαλύπτει 
τον κόσµο και την ανθρώπινη δραστηριότητα µέσα από το 
παιχνίδι, την επικοινωνία και τη σχέση του µε τα αντικείµενα 
τριγύρω του, µε τη «σχολειοποίηση» του νηπιαγωγείου 
εντάσσεται από νωρίς στο σχεδιασµό του µεγάλου κεφαλαίου 
για την εκπαίδευση µε την παροχή στενής ειδίκευσης. Το 
νηπιαγωγείο όµως δεν είναι σχολείο. Ο ρόλος του είναι η 
διαπαιδαγώγηση που στηρίζεται στην αυτενέργεια και την 
έκφραση του παιδιού, το οποίο ανακαλύπτει τον κόσµο και 
αναπτύσσει όλες εκείνες τις ικανότητες που θα συµβάλουν 
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στην οικοδόµηση της προσωπικότητας και τη διαµόρφωση 
του χαρακτήρα.  
Για όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία η καθιέρωση δίχρονης 
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής για όλα τα παιδιά. Μέσα 
από ενιαία κέντρα προσχολικής διαπαιδαγώγησης, τα οποία 
θα βρίσκονται στην αρµοδιότητα του υπουργείου Παιδείας και 
στα οποία θα διαπαιδαγωγούνται όλα τα παιδιά ηλικίας από 2 
έως 6 ετών, µε πρόγραµµα που θα διαπνέεται από σεβασµό 
στις ιδιαίτερες ανάγκες της νηπιακής ηλικίας και θα 
εξασφαλίζει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των 
παιδιών, µε την εξασφάλιση υποδοµών που θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων. 

Γιατί να µην καθορίζουν τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ 
από µόνα τους τον αριθµό των φοιτητών που µπορούν 
να δεχτούν και να εκπαιδεύσουν; 

Στο όνοµα της «αυτοτέλειας» είναι πολύ πιθανό να δοθεί στο 
µέλλον και αυτή η αρµοδιότητα στα ιδρύµατα, καθώς δεν 
πρόκειται για ένα θετικό βήµα, αλλά για µια ρύθµιση στο 
πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων. Σήµερα, τα µεγάλα ιδρύµατα 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης παραπονιούνται ότι το υπουργείο 
Παιδείας φορτώνει τα Τµήµατά τους µε περισσότερους 
εισακτέους απ' όσους τα ίδια ζητούν, µε αποτέλεσµα να µην 
επαρκούν οι υποδοµές και να δηµιουργούνται προβλήµατα 
και δυσλειτουργίες. Η ουσία του προβλήµατος, βέβαια, είναι η 
υποχρηµατοδότηση και όχι το ποιος αποφασίζει τον αριθµό 
των εισακτέων. Υπάρχουν, ακόµα, περιπτώσεις που το 
υπουργείο φουσκώνει µε θέσεις διάφορα περιφερειακά 
τµήµατα όπου γνωρίζει ότι θα πάνε πολύ λιγότεροι υποψήφιοι 
και το κάνει απλά για λόγους κατανοµής των υποψηφίων, για 
να σπρώξει ένα µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών στα 
Περιφερειακά Τµήµατα.  
Ετσι, τα σηµερινά προβλήµατα σε σχέση µε τον αριθµό των 
εισακτέων µπορούν να αντιµετωπιστούν αν αντιστοιχηθούν οι 
πραγµατικές ανάγκες για αποφοίτους µε τον αριθµό των 
εισακτέων σε κάθε Τµήµα και φυσικά µε επαρκή 
χρηµατοδότηση στα ιδρύµατα. Η πρόταση όµως που λέει να 
αποφασίζουν µόνα τους τα ιδρύµατα τον αριθµό των 
εισακτέων τους δεν αποσκοπεί στην επίλυση αυτών των 
προβληµάτων, αλλά στη µέγιστη δυνατή κερδοσκοπία των 
ιδρυµάτων, που µε τις αναδιαρθρώσεις θα φτάσουν στο 
σηµείο να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις.  
Οπως έχει δείξει η εµπειρία χωρών όπου ήδη έχουν 
εφαρµοστεί οι αναδιαρθρώσεις υπάρχουν από τη µια µεριά 
ιδρύµατα που επιλέγουν να αυξήσουν πολύ τον αριθµό των 
εισακτέων τους για να διαφηµίσουν ότι έχουν εύκολες 
σπουδές και προσιτές για όλους τους φοιτητές - πελάτες. 
Εξάλλου, µε την εφαρµογή των αναδιαρθρώσεων ο δρόµος 
των διδάκτρων θα είναι ανοιχτός κι έτσι οι περισσότεροι 
φοιτητές θα σηµαίνουν και περισσότερα έσοδα για το ίδρυµα. 
Υπάρχουν όµως και ιδρύµατα που διατηρούν έναν κλειστό και 
περιορισµένο αριθµό εισακτέων, που κάνουν όλο και πιο 
αυστηρά τα κριτήρια εισαγωγής για να αυτοδιαφηµίζονται ως 
«ιδρύµατα - ελίτ» και να αποσκοπούν σε καλύτερη 
βαθµολογία από την αξιολόγηση για το επίπεδο εκπαίδευσης 
που παρέχουν.  
Πώς εξασφαλίζεται όµως ότι οι απόφοιτοι, του αριθµού των 
εισακτέων που θα αποφασίζουν τα ιδρύµατα, αντιστοιχούν 
στις ανάγκες της παραγωγής και µπορούν να έχουν µια θέση 
στην αγορά εργασίας; Απλούστατα δεν εξασφαλίζεται! 
Φυσικά, στον καπιταλισµό δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός, 
ωστόσο ο καθορισµός του αριθµού των εισακτέων από το 
κράτος θα µπορούσε να εξασφαλίσει µια ελάχιστη αντιστοιχία 
µε τις πραγµατικές ανάγκες. Οµως αν τα ιδρύµατα 
καθορίζουν πόσους θα παίρνουν, δεν µπορεί να εξασφαλιστεί 
ούτε η ελάχιστη αντιστοιχία µε τις ανάγκες της παραγωγής. 
Και οι υποστηρικτές των αναδιαρθρώσεων δε θέλουν να 
υπάρχει µια τέτοια αντιστοιχία. Γιατί η µεγάλη µάζα 
αποφοίτων που θα αποκτά σταθερή δουλιά µε δικαιώµατα, 
σηµαίνει περισσότερες εφεδρείες, που κατεβάζουν την τιµή 

της εργατικής δύναµης. ∆ηλαδή, πρόκειται για ένα µέτρο, 
που, αν τελικά εφαρµοστεί, θα εφαρµοστεί στην πορεία 
προσαρµογής των ιδρυµάτων στις απαιτήσεις του κεφαλαίου. 
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