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Σε ποια κατεύθυνση «προσανατολίζει» ο Σχολικός 
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός; 

Ιδιαίτερο είναι το βάρος που δίνει η κυβερνητική πολιτική στο 
ζήτηµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού και το 
ενδιαφέρον της αποτυπώνεται και στο πόρισµα του ΕΣΥΠ για 
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου γίνεται λόγος για την 
ανάγκη ενίσχυσης του µηχανισµού επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. 
Το µάθηµα του ΣΕΠ που κατά γενική οµολογία µέχρι σήµερα 
ήταν από τις «χαλαρές» στιγµές του σχολείου, πλέον έχει 
αποφασιστεί να αποκτήσει µεγαλύτερο ρόλο και µέσα από 
αυτό, πιο επιθετικά, να πειστεί ο µαθητής και µελλοντικός 
εργαζόµενος να αναλάβει στην κοινωνία και την εργασία το 
ρόλο που θέλει για αυτόν το µεγάλο κεφάλαιο. Ιδιαίτερα τους 
ενδιαφέρει ο ΣΕΠ στο Γυµνάσιο να στείλει περισσότερους 
µαθητές στην τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση αντί για το 
γενικό λύκειο, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες 
ανάγκες καταµερισµού στην εργασία µε τους πολλούς 
φορτωµένους µε ληξιπρόθεσµες δεξιότητες και στενή 
ειδίκευση, χωρίς πολλά δικαιώµατα και απαιτήσεις. Το 
«ευέλικτο» ταξικό σχολείο αναλαµβάνει µάλιστα να 
προετοιµάσει και µέσα από το συγκεκριµένο µάθηµα και 
αυτού του είδους τους εργαζόµενους, τους ευέλικτους και 
ιδεολογικά χειραγωγηµένους εργαζόµενους. 
Ετσι, προπαγανδίζει από νωρίς τις αξίες και τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων καλώντας τους νέους να υποτάξουν τα όνειρα 
και τις επιθυµίες τους σε αυτές, αναδεικνύει σε µονόδροµο το 
εκµεταλλευτικό σύστηµα συνολικά, επιχειρεί να παρέµβει στις 
συνειδήσεις των µαθητών και να αποσπάσει τη συναίνεσή 
τους στις αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές. Στην κρίσιµη 
ηλικία των 15 χρόνων όπου οι νέοι βρίσκονται ακόµα στη 
µέση του µεταβατικού σταδίου της εφηβείας, το σχολείο βάζει 
µε βία και τρόπο οξύ, διλήµµατα στους µαθητές προκειµένου 
να τους στρέψει σε µία πρόωρη επαγγελµατική επιλογή. 
Τέτοια επιλογή άλλωστε είναι η κατανοµή των µαθητών 
ανάµεσα στη γενική και τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, η 
ύπαρξη του διπλού ανισότιµου σχολικού δικτύου µετά το 
γυµνάσιο. 
Το µεγάλο κεφάλαιο σήµερα έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει µια 
εκπαίδευση προσανατολισµένη στενά στο να υπηρετεί τις 
ανάγκες του. Γι' αυτό και πραγµατική διέξοδο για τους νέους 
δεν µπορεί να δώσει το σηµερινό σχολείο. Το ενιαίο 
δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο αποτελεί αυτή τη 
διέξοδο. Χωρίς τον ξεπερασµένο διαχωρισµό σε δηµοτικό - 
γυµνάσιο - λύκειο και την ταξική διάκριση σε γενικό και 
επαγγελµατικό δίκτυο σχολικής εκπαίδευσης. Αυτό δε θα 
οδηγεί τους νέους σε µία πρόωρη επαγγελµατική επιλογή και 
εκπαίδευση, πριν τη συµπλήρωση του σύγχρονου µε τις 
πραγµατικές ανάγκες µορφωτικού έργου του σχολείου και 
την ενηλικίωση του νέου. Σχολείο που θα βοηθά τους 
µαθητές να κατανοήσουν τους νόµους και τις αλληλουχίες 
της αντικειµενικής πραγµατικότητας, της ίδιας της κοινωνικής 
ζωής, της θέσης τους και το ρόλο τους µέσα σ' αυτή. ∆ιέξοδο 
στους νέους δίνουν επαγγελµατικές σχολές µετά το 
δωδεκάχρονο, ενταγµένες στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ώστε 
να εξασφαλίζουν πλήρη επαγγελµατική εκπαίδευση. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα µπορεί να λειτουργήσει 
επαγγελµατικός προσανατολισµός που θα αναδεικνύει τις 
κοινωνικές λαϊκές ανάγκες και την κοινωνική χρησιµότητα 
κάθε επαγγέλµατος. Που θα γεµίζει τους νέους µε 

αυτοπεποίθηση και δε θα τους καθιστά παθητικούς αποδέκτες 
των ταξικών φραγµών και των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Τι είναι και πού οδηγεί η λεγόµενη «διαθεµατική 
προσέγγιση» των µαθηµάτων στο σχολείο; 

Σε ανοιχτό κατακερµατισµό της παρεχόµενης γνώσης οδηγεί 
η περιβόητη διαθεµατικότητα, της οποίας η εφαρµογή 
πλασαρίστηκε µάλιστα σαν πρωτοποριακή µέθοδος 
καταπολέµησης της αποσπασµατικότητας και του ανιαρού και 
βαρετού χαρακτήρα της σχολικής λειτουργίας. Στην πράξη, 
διαθεµατικότητα σηµαίνει ότι περιορίζεται η διδασκαλία των 
διακριτών µαθηµάτων, στο όνοµα της ενιαιοποίησης της 
γνώσης και της «ολιστικής» µάθησης. Ετσι, αντί οι µαθητές 
να διδαχτούν συστηµατικά και ολοκληρωµένα τη Γλώσσα, τη 
Φυσική, τα Μαθηµατικά κλπ., αποκτούν µια κάποια ιδέα για 
όλα αυτά, για να τα ξαναπιάσουν στη συνέχεια περιστασιακά 
και παρεµπιπτόντως, µέσα από την επεξεργασία ενός 
θέµατος, που εξετάζεται «σφαιρικά» και «πολυπρισµικά», από 
τη σκοπιά διαφόρων µαθηµάτων. 
Αντί, δηλαδή, για Φυσική θα διδάσκονται στους µαθητές 
ορισµένα θέµατα από τη σκοπιά της Φυσικής και άλλων 
επιστηµών, αντί για Ιστορία θέµατα από τη σκοπιά της 
Ιστορίας και άλλων επιστηµών «διεπιστηµονικά», χωρίς στο 
τέλος να µαθαίνουν οι µαθητές τις βασικές γνώσεις των ίδιων 
των επιστηµών! Αυτό είναι η διαθεµατικότητα, δηλαδή η 
αποθέωση της αποσπασµατικότητας στο όνοµα της 
αντιµετώπισής της! Αυτή η αντιεπιστηµονική, 
αντιεκπαιδευτική και πλήρως εναρµονισµένη µε τη 
στρατηγική του µεγάλου κεφαλαίου για την Παιδεία αντίληψη 
λανσάρεται µάλιστα ως πρωτοποριακή. Η ουσία της, όµως, 
είναι ακόµα πιο συντηρητική, καθώς υπονοµεύει κάθε 
δυνατότητα προσέγγισης της αλήθειας και της αντικειµενικής 
πραγµατικότητας και αντί για στέρεες επιστηµονικές 
γενικεύσεις οδηγεί αποκλειστικά σε µερικές και τοπικές 
εµπειρίες, που από τη φύση τους είναι περιορισµένες. 
Το κύριο πρόβληµα, η κρίση στη µάθηση και στο περιεχόµενο 
της Παιδείας, το πρόβληµα της γνώσης, δε βρίσκεται φυσικά 
στην αυτοτέλεια των γνωστικών - διδαχτικών αντικειµένων, η 
οποία έχει αντικειµενική βάση, αφού στηρίζεται στη σχετική 
αυτοτέλεια των επιστηµών. Η διδασκαλία των διακριτών 
µαθηµάτων δίνει τη δυνατότητα, µε ανάλογα προγράµµατα 
και βιβλία, για συγκροτηµένη παρουσίαση, αλλά και ανάλυση 
του αντικειµένου, για συνολική σχετικά γνώση, για την 
εξέταση του αντικειµένου ιστορικά µέσα από την εξέλιξή του. 
Είναι γεγονός ότι τα γνωστικά - διδαχτικά αντικείµενα και οι 
επιστήµες δε χωρίζονται µε σινικά τείχη. Εχουν αυτοτέλεια, 
όµως έχουν και σχέση µεταξύ τους. Εποµένως, 
διαφυλάττοντας ως κόρη οφθαλµού την αυτοτέλεια, 
χρειάζεται, για παράδειγµα, στο µάθηµα της Ιστορίας τα 
γεγονότα, οι εξελίξεις και τα φαινόµενα να αναλύονται και 
από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικονοµίας και Κοινωνιολογίας. 
Και δε χρειάζεται, βέβαια, η εισαγωγή ξεχωριστών 
«διαθεµατικών» ωρών διδασκαλίας που υποβαθµίζουν ακόµη 
περισσότερο τη γνώση. 
Αυτό που πρέπει να καταργηθεί είναι η πολυδιάσπαση του 
προγράµµατος του σχολείου, ώστε να επικεντρωθεί σ' εκείνα 
τα µαθήµατα που κυρίως χαρακτηρίζουν τη Γενική 
Εκπαίδευση: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Γνώση της Φύσης, Γνώση 
της Κοινωνίας, Αισθητική και Φυσική Αγωγή, δίνοντας και τη 
σχέση της θεωρίας µε την πράξη, της γνώσης µε τις 
εφαρµογές της στην παραγωγή και στη ζωή. Και, φυσικά, η 
ριζοσπαστική αλλαγή του προγράµµατος σπουδών απαιτεί την 
προώθηση της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ για την Παιδεία 
και το Ενιαίο 12χρονο Σχολείο Βασικής Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης. 

Πώς ο τετραετής ακαδηµαϊκός αναπτυξιακός 
προγραµµατισµός θα λειτουργεί ως µοχλός πίεσης για 
την προσαρµογή των ιδρυµάτων στις αντιδραστικές 
αναδιαρθρώσεις; 
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Η σύνταξη τετραετούς αναπτυξιακού προγράµµατος είναι 
βασικό εργαλείο για την επιχειρηµατική ανταγωνιστική 
λειτουργία των πανεπιστηµίων. 

Στο σχέδιο αυτό θα περιγράφονται οι στόχοι και οι 
ιεραρχήσεις κάθε ιδρύµατος, καθώς και οι τρόποι 
χρηµατοδότησής του, µέσα από διάφορες «επιχειρηµατικές 
λύσεις», όπως η αξιοποίηση της περιουσίας του, η επενδυτική 
δραστηριότητα και η αναζήτηση «άλλων πηγών» 
χρηµατοδότησης, δηλαδή επιχειρήσεων. Ωστόσο, το ίδρυµα 
δεν καταρτίζει το σχέδιο ελεύθερα. 

Υποχρεωτικός όρος και θεµελιακό στοιχείο κάθε τετράχρονου 
αναπτυξιακού προγραµµατισµού είναι, σύµφωνα µε το 
νοµοσχέδιο, η εναρµόνιση των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων των πανεπιστηµίων µε τις 
«εξελίξεις και τις προοπτικές στον ακαδηµαϊκό χώρο της ΕΕ», 
δηλαδή η προσαρµογή κάθε ιδρύµατος στη διαδικασία της 
Μπολόνια. Με άλλα λόγια, η καθιέρωση, για παράδειγµα, 
τρίχρονων σπουδών είναι θέµα που µπορεί να περάσει µέσα 
από τον τετραετή προγραµµατισµό κάθε ιδρύµατος. 
Το τετραετές σχέδιο υποβάλλεται για έγκριση του 
οικονοµικού σκέλους στο υπουργείο Οικονοµικών και 
ακολουθεί η υπογραφή «προγραµµατικής συµφωνίας ως προς 
την πραγµατοποίηση των στόχων» υπουργείου Παιδείας και 
πανεπιστηµίου. ∆ηλαδή, το ίδρυµα θα χρηµατοδοτηθεί µόνο, 
εφόσον και στο βαθµό που πραγµατοποιηθούν οι στόχοι του 
προγράµµατος. Ετσι, τα πανεπιστήµια υποχρεώνονται µέσω 
της χρηµατοδότησης να υποταχθούν ολοσχερώς στις 
κυρίαρχες αντιδραστικές κατευθύνσεις, αν θέλουν να 
επιβιώσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν κάποιο ίδρυµα δεν 
ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, θα διακόπτεται η κρατική 
χρηµατοδότηση. 
Ταυτόχρονα η καθιέρωση αυτού του τρόπου κρατικής 
χρηµατοδότησης σηµαίνει ότι το κράτος παύει να 
χρηµατοδοτεί ισότιµα όλα τα ιδρύµατα. Από εδώ και στο εξής 
η χρηµατοδότηση θα κατευθύνεται, µετά από την 
αξιολόγηση, επιλεκτικά και «βάσει αποτελέσµατος», κυρίως 
στα ιδρύµατα που αναπτύσσουν τις περισσότερες και 
πλουσιότερες δραστηριότητες. Σε αυτά δηλαδή που θα 
εξασφαλίζουν µεγαλύτερα συµπληρωµατικά έσοδα µέσα από 
τις διασυνδέσεις τους µε επιχειρήσεις και οργανισµούς ή µέσα 
από άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µάλιστα 
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7, προκειµένου να 
ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των ιδρυµάτων για το ποιο 
επιδεικνύει µεγαλύτερη προθυµία και ταχύτητα προσαρµογής 
στις αναδιαρθρώσεις, προβλέπεται η µεταφορά κρατικών 
πόρων από τα ιδρύµατα που υστερούν στην εφαρµογή του 
τετραετούς προγραµµατισµού σε εκείνα που πρωτοπορούν. 
Ενδεικτικό της χρησιµοποίησης των τετραετών 
προγραµµάτων για την αναγκαστική προσαρµογή των 
ιδρυµάτων στους κανόνες της αγοράς είναι ότι ορίζεται πως 
«για την εκτίµηση της πρότασης για το τετραετές ακαδηµαϊκό 
- αναπτυξιακό πρόγραµµα, εκ µέρους του υπουργού 
Παιδείας, λαµβάνεται υπόψη, ιδίως, η συµµόρφωση προς τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης». 
Αλλωστε, ορίζεται ότι το τετραετές ακαδηµαϊκό - αναπτυξιακό 
πρόγραµµα πρέπει να «κινείται εντός των προβλεπόµενων 
ορίων του κρατικού προϋπολογισµού και του προγράµµατος 
δηµοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση». 
∆ηλαδή, οι οικονοµικές διεκδικήσεις των πανεπιστηµίων δε 
θα µπορούν - προκειµένου να εγκριθούν - να υπερβαίνουν το 
ποσό που έτσι κι αλλιώς έχει υπολογίσει η κυβέρνηση. 
Είναι ξεκάθαρο ότι τα ιδρύµατα µέσω των τετραετών 
συµφωνιών αναγκάζονται - προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθούν - να εφαρµόσουν ένα συγκεκριµένο 
πολιτικό σχεδιασµό. Ενα σχεδιασµό που επιβάλλεται από τις 
αντιδραστικές αλλαγές που απορρέουν από τις αποφάσεις της 
ΕΕ, τη διαδικασία της Μπολόνια και της Λισαβόνα. Και 
µάλιστα, εκβιάζονται να προσαρµοστούν σε αυτές τις αλλαγές 

καθώς διαφορετικά αναστέλλεται η χρηµατοδότησή τους, 
απειλούνται άµεσα µε κλείσιµο. 

Ποιους στόχους εξυπηρετούν οι εσωτερικοί κανονισµοί 
στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ; 

Στους εσωτερικούς κανονισµούς που καταρτίζουν τα ίδια τα 
ιδρύµατα, όπως ορίζεται στο Ν. 2083/1992, ρυθµίζονται 
ειδικά θέµατα ακαδηµαϊκής, οικονοµικής και διοικητικής 
λειτουργίας, οργανωτικής δοµής κλπ., του ιδρύµατος µε βάση 
το πνεύµα των κείµενων διατάξεων. 

Το νέο σχέδιο νόµου - πλαισίου προσδίδει ζωτική σηµασία 
στον εσωτερικό κανονισµό των ιδρυµάτων. Τόσο ζωτική 
σηµασία, ώστε όσα ιδρύµατα δεν τηρούν το πρότυπο γενικού 
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των πανεπιστηµίων - που 
θα εκδοθεί από το υπουργείο - ή δεν καταρτίσουν δικό τους 
εσωτερικό κανονισµό, να τιµωρούνται µε την αναστολή 
ουσιαστικά της λειτουργίας τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στο νοµοσχέδιο αναφέρονται ως «ποινές» για τα ιδρύµατα να 
«απαγορεύεται η έκδοση κάθε διοικητικής πράξης για 
προκήρυξη θέσεων µελών ∆ΕΠ, διορισµό κάθε είδους 
προσωπικού ή άλλες κανονιστικές πράξεις ή αποφάσεις 
ζωτικού ενδιαφέροντος που αφορούν το συγκεκριµένο ΑΕΙ, 
µέχρι αυτό να ανταποκριθεί στις ανωτέρω υποχρεώσεις του». 

Μέσα από τους εσωτερικούς κανονισµούς θα περνάει η 
ανταγωνιστική λειτουργία των ιδρυµάτων. Αυτό θέλουν το 
ΠΑΣΟΚ και η ΑΡΣΗ (πλατφόρµα του ΣΥΝ) και ζητούν να 
δοθούν αρµοδιότητες ρύθµισης περισσότερων θεµάτων στους 
εσωτερικούς κανονισµούς. 

Ο λόγος που δίνεται τόσο µεγάλο βάρος στους εσωτερικούς 
κανονισµούς είναι ότι µέσα από αυτούς επιδιώκονται οι 
παρακάτω βασικοί στόχοι: 

• Να αποκτήσει νοµική υπόσταση η διαφοροποίηση - 
κατηγοριοποίηση των ιδρυµάτων. ∆ηλαδή, το κάθε 
ίδρυµα να µπορεί να σχεδιάζει το δικό του 
κανονισµό, ανάλογα µε τους «στόχους» του. Για 
παράδειγµα, τα ιδρύµατα που επιζητούν να 
θεωρούνται καλύτερα και να καταλάβουν τις πρώτες 
θέσεις στη διαδικασία αξιολόγησης, θα µπορούσαν να 
θέσουν πιο αυστηρούς όρους για την εκλογή και 
εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ, να είναι πιο απαιτητικά στις 
σπουδαστικές υποχρεώσεις των φοιτητών, να έχουν 
ένα πιο αυταρχικό περιβάλλον λειτουργίας ώστε να 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιχειρηµατική 
λειτουργία τους. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
στο νοµοσχέδιο, στους εσωτερικούς κανονισµούς θα 
ρυθµίζεται και η «φύλαξη του ιδρύµατος και της 
περιουσίας του µε τον προσφορότερο τρόπο». Αν, 
δηλαδή, ένα ίδρυµα θελήσει θα µπορεί να έχει 
ιδιωτική αστυνοµία (σεκιούριτι) µέσα στο ίδρυµα. 
Επιπλέον, στους εσωτερικούς κανονισµούς θα 
ενσωµατώνεται η απόφαση «για τον καθορισµό των 
χώρων των ΑΕΙ που καλύπτονται από το ακαδηµαϊκό 
άσυλο» 

• Να δηµιουργηθεί γενικότερα ένα πιο αντιδραστικό 
και αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυµάτων σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα από τη γενική νοµοθεσία, 
εφόσον το επιτρέπει ο ενδοπανεπιστηµιακός 
συσχετισµός δύναµης 

• Να προχωρούν οι διαδικασίες της Μπολόνια ανά 
ίδρυµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του ν. 2083/1992 ακόµη και ο τύπος των 
πτυχίων που θα δίνει το ίδρυµα είναι υπόθεση του 
εσωτερικού κανονισµού. ∆ηλαδή, µπορεί να 
αποφασίσει µεµονωµένα ένα ίδρυµα ότι τα πτυχία 
που παρέχει είναι µπάτσελορ. Αυτός ο 
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κατακερµατισµός έχει στόχο και τη διάσπαση του 
κινήµατος και την αποδυνάµωση του ενιαίου της 
πάλης του πανεπιστηµιακού κινήµατος ενάντια στις 
αναδιαρθρώσεις. 

Η κατάρτιση από το υπουργείο - µε τη σύµφωνη γνώµη του 
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας - πρότυπου εσωτερικού 
κανονισµού, στον οποίο πρέπει να συµµορφώνονται όλα τα 
πανεπιστήµια µε την απειλή διακοπής της λειτουργίας τους, 
αποδεικνύει πόσο υποκριτικές είναι οι εξαγγελίες περί 
ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των πανεπιστηµίων. 

Η ένταξη των ΤΕΙ σε ένα ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο µε 
τα πανεπιστήµια δεν αποτελεί ένα βήµα προς την 
αναβάθµισή τους; 

Ο νόµος της κυβέρνησης διατηρεί και παγιώνει τον 
αντιεπιστηµονικό διαχωρισµό ανάµεσα σε πανεπιστήµια και 
τεχνολογικά ιδρύµατα (ΤΕΙ). Ο διαχωρισµός αυτός βασίζεται 
στην ξεπερασµένη διάκριση θεωρίας και εφαρµογής, 
επιστήµης και τεχνολογίας. Ωστόσο, µε τη σηµερινή εξέλιξη 
της επιστήµης η τεχνολογία δεν είναι µια απλή πρακτική 
εφαρµογή, προϋποθέτει βαθιά επιστηµονική γνώση, γι' αυτό 
και δεν µπορεί να διαχωρίζεται σε εκπαιδευτικό επίπεδο από 
την επιστήµη. Η διατήρηση του διαχωρισµού καταδικάζει εκ 
των πραγµάτων τον τεχνολογικό τοµέα σε υποδεέστερη 
θέση. Το ίδιο συµβαίνει, εξάλλου, στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση µε το διαχωρισµό Γενικών και Επαγγελµατικών 
λυκείων, που καθιστά τα δεύτερα σχολεία για πιο αδύναµους 
µαθητές. Εποµένως, η ένταξή τους στον ίδιο νόµο µε τα 
πανεπιστήµια δεν εξασφαλίζει και την ισοτιµία τους µε αυτά. 
Η αλήθεια είναι ότι κάτω από αυτό το πλαίσιο που 
διαµορφώνει ο νόµος της κυβέρνησης για την ανώτατη 
εκπαίδευση µπορούν να λειτουργήσουν όχι µόνο τα ΤΕΙ, 
αλλά και τα διάφορα ιδιωτικά κολέγια που είναι του αυτού 
επιπέδου µε τα ΙΕΚ, όπως και οι εξ ορισµού εχθρικές προς 
την επιστήµη «εκκλησιαστικές ακαδηµίες». Πρόκειται δηλαδή, 
για ένα νοµοθετικό πλαίσιο που µπορεί να καλύψει ένα 
συνονθύλευµα ανώτατης εκπαίδευσης, που µόνο ανώτατη 
εκπαίδευση δε θα είναι! Θα είναι ιδρύµατα διαφόρων τύπων 
και επιπέδων, που το «διαβατήριό» τους για την ανώτατη 
εκπαίδευση θα είναι η λεγόµενη σύνδεση µε την αγορά, 
δηλαδή η ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία τους. Εποµένως, 
καµιά αναβάθµιση δεν εξασφαλίζεται για τα ΤΕΙ (αφού στο 
ίδιο πλαίσιο µπορούν να χωρέσουν και ιδρύµατα κατώτερα 
των ΤΕΙ), το αντίθετο µάλιστα: Επιφυλάσσεται υποβάθµιση 
συνολικά για την ανώτατη εκπαίδευση. 
Η ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία των ιδρυµάτων είναι από 
µόνη της µοχλός υποβάθµισης των ιδρυµάτων, τόσο των 
πανεπιστηµίων όσο και των ΤΕΙ. Κι αυτό, γιατί θα υποχωρούν 
όλο και περισσότερο οι αξίες (ακόµα και αυτών των αστικών 
πανεπιστηµίων) υπέρ της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της 
ανθρώπινης γνώσης, σε όφελος της «αξίας» του άµεσου 
κέρδους και της εξασφάλισης της επιβίωσης των ιδρυµάτων 
σε ένα καθεστώς άγριου ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια, ο 
στόχος του κάθε ιδρύµατος θα είναι να υποτάσσεται όσο 
µπορεί καλύτερα στις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Αυτό όµως, 
δεν εξασφαλίζει και την επιστηµονική ανάπτυξη του 
ιδρύµατος... 
Σ' αυτόν τον άγριο ανταγωνισµό, τα ΤΕΙ θα βρεθούν σε 
δυσµενέστερη θέση σε σχέση µε τα πανεπιστήµια, καθώς ήδη 
ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, µε λιγότερο 
ανεπτυγµένο το σύνολο των υποδοµών τους και µε τεράστιες 
ελλείψεις στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού, µε 
αντικείµενα σπουδών περιορισµένα. Αρα δεν έχουν να 
ωφεληθούν σε τίποτα από όσα φέρνει ο νόµος - πλαίσιο. 
Αντίθετα τους αφαιρείται και η όποια δυνατότητα 
αναβάθµισης στο µέλλον, που µπορεί να προκύψει µόνο από 
την εκ βάθρων αλλαγή του χαρακτήρα και της φυσιογνωµίας 
τους και από την ένταξή τους σε µια πραγµατικά Ενιαία 
Ανώτατη Εκπαίδευση. 

∆εν είναι πιο δηµοκρατική από το προηγούµενο 
καθεστώς η ρύθµιση του νέου νόµου - πλαισίου που 
προβλέπει καθολική ψηφοφορία των φοιτητών για τις 
εκλογές πρυτανικών αρχών και προέδρων Τµηµάτων; 
Με την καθολική ψηφοφορία προπτυχιακών και 
µεταπτυχιακών φοιτητών και όλου του προσωπικού των ΑΕΙ 
για την εκλογή πρυτανικής αρχής ουσιαστικά επιδιώκεται η 
υποβάθµιση της παρέµβασης και του ρόλου του οργανωµένου 
φοιτητικού κινήµατος. Επιχειρείται η υπονόµευση, στη 
συνείδηση του κόσµου, της δηµοκρατικής πολιτικής 
εκπροσώπησης. ∆ε χτυπά αυτές καθεαυτές τις παρατάξεις, 
αλλά υπονοµεύει δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 
οργανωµένου συνδικαλιστικού κινήµατος των φοιτητών. 
Το εκλογικό σώµα απ' όπου θα προκύπτουν οι διοικήσεις 
ιδρυµάτων και Τµηµάτων, σύµφωνα µε το νέο νόµο - 
πλαίσιο, θα είναι µεν πιο µαζικό, δε σηµαίνει όµως ότι θα 
είναι και πιο δηµοκρατικό. Θα είναι «θολό» και 
«ανεξέλεγκτο». Ετσι ταιριάζει στην εκλογή πρυτανικών 
αρχών που θα φέρνουν σε πέρας την επιχείρηση διασύνδεσης 
των ιδρυµάτων µε τις επιχειρήσεις. Γιατί αυτές οι πρυτανικές 
αρχές δε θα δίνουν λόγο στις συγκεκριµένες συνδικαλιστικές 
δυνάµεις που τις στήριξαν, δε θα δίνουν λόγο πουθενά µέσα 
στα ιδρύµατα γιατί το σώµα που τις εξέλεξε δε θα είναι 
συγκεκριµένο, δε θα µπορεί να έχει λόγο για να τις ελέγξει. 
Αυτές οι διοικητικές αρχές θα επικαλούνται γενικά κι αόριστα 
το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας για να µπορούν να 
ξεφεύγουν από τον έλεγχο των δυνάµεων του κινήµατος και 
να δίνουν λόγο µόνο στις επιχειρήσεις! 
Μια άλλη πλευρά είναι επίσης το ότι στη σύνθεση των 
φοιτητών περιλαµβάνεται και το σύνολο των µεταπτυχιακών 
φοιτητών (που µέχρι σήµερα συµµετείχαν σε ποσοστό 5%), 
οι οποίοι µπορούν πιο εύκολα να εγκλωβίζονται και να 
εξαρτώνται από τα κέντρα εξουσίας κάθε ιδρύµατος, αφού η 
επιλογή τους δε γίνεται πάντα αξιοκρατικά, ενώ η έκβαση 
των σπουδών τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σχέση 
τους µε τους καθηγητές. Επιπλέον, οι µεταπτυχιακοί 
σπουδαστές παρακολουθούν προγράµµατα διάρκειας ενός ή 
δύο ετών και είναι εντελώς ανάρµοστο ο φοιτητής που θα 
παραµείνει µόνο ένα χρόνο σε κάποιο ίδρυµα, να αποφασίζει 
για αρχές µε τετραετή θητεία. 
Η αλλαγή στην εκλογή των διοικήσεων όχι µόνο δεν 
καταπολεµά την κοµµατικοποίηση, όπως ισχυρίζεται η 
κυβέρνηση, αλλά, αντίθετα, την ενισχύει. Για παράδειγµα, σε 
ένα µεγάλο ΑΕΙ µε εκατοντάδες ή χιλιάδες µέλη ∆ΕΠ και 
δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, προπτυχιακούς και 
µεταπτυχιακούς, η εκλογή διοίκησης θα παίρνει το χαρακτήρα 
βουλευτικών εκλογών µε την ανάλογη προεκλογική περίοδο, 
προπαγάνδα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι µηχανισµοί 
διαπλοκής που υπάρχουν και σήµερα και είναι προϊόν της 
πολιτικής - κοµµατικής παρέµβασης Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, κυρίως 
δε των οικονοµικών συµφερόντων και διαπλοκών που 
διαµορφώνει η πορεία ιδιωτικοποίησης των ΑΕΙ, θα 
διευρυνθούν αφού µε τον παρόντα νόµο ενισχύεται 
καθοριστικά η παρέµβαση διαφόρων οικονοµικών 
συµφερόντων εντός των ιδρυµάτων. Αρα, σε τίποτα αυτές οι 
πρακτικές δεν ενισχύουν τη δηµοκρατία εντός των 
ιδρυµάτων. 

Γιατί γίνεται κριτική στο νέο νόµο - πλαίσιο ότι 
υποβαθµίζει τις σπουδές; 

Ο νέος νόµος - πλαίσιο ανοίγει διάπλατα την πόρτα των 
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης για να εισβάλλουν και ν' 
αλωνίζουν οι επιχειρήσεις µέσα σ' αυτά. Οι επιχειρήσεις θα 
παραγγέλνουν σπουδές και έρευνα σύµφωνα µε τα 
συµφέροντά τους, τα οποία υπαγορεύουν ταχύρυθµες 
σπουδές που θα εξοπλίζουν τους απόφοιτους µε 
συγκεκριµένες δεξιότητες άµεσα αξιοποιήσιµες από την 
αγορά, αλλά και άµεσα αναλώσιµες. Ο νέος νόµος - πλαίσιο 
προσαρµόζει τα ιδρύµατα σ' αυτό το µοντέλο και µε λεπτές 
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αποχρώσεις τους υποδεικνύει το δρόµο της... «ευελιξίας» 
των σπουδών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι (στο άρθρο 9 του 
νόµου, για την αναδιάρθρωση και δηµιουργία σχολών και 
Τµηµάτων) αντικαθίσταται η έννοια του «επιστηµονικού 
αντικειµένου» σπουδών µε τον όρο «γνωστικό αντικείµενο», 
που στην ουσία δε σηµαίνει τίποτα. Το γνωστικό αντικείµενο 
µπορεί να είναι πολύ ευρύ ή πολύ στενό, σε τίποτα δεν 
εξασφαλίζεται, όµως, ότι είναι «επιστηµονικό». Για 
παράδειγµα, ακόµα και το «τυφλό σύστηµα» 
πληκτρολόγησης στον υπολογιστή, είναι ένα γνωστικό 
αντικείµενο για κάποιον που µαθαίνει υπολογιστή, αυτό όµως 
δεν τον καθιστά επιστήµονα πληροφορικό. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, η αναπαραγωγή της «καρέτα - καρέτα» µπορεί να 
είναι γνωστικό αντικείµενο για ένα µέλος κάποιου συλλόγου 
που ασχολείται µε την προστασία της, δε σηµαίνει όµως ότι 
είναι και βιολόγος! Φαίνεται δηλαδή, ότι στο νόµο επιχειρείται 
αντικατάσταση της επιστήµης µε τα διάφορα απίθανα 
«γνωστικά πεδία» που θα γεννούν οι ανάγκες της αγοράς. 
Και επειδή αυτά εντάσσονται στο άρθρο που αφορά την 
ίδρυση νέων Τµηµάτων, γίνεται κατανοητό ότι τα Τµήµατα 
των ΑΕΙ δε θα είναι πια υποχρεωµένα να καλλιεργούν και να 
θεραπεύουν έναν τοµέα της επιστήµης, αλλά θα µπορούν να 
συγκροτούν προγράµµατα επιπέδου µεταλυκειακής 
κατάρτισης και να κατασκευάζουν «ειδικότητες» που διαρκώς 
θα αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε το νόµο, η ίδρυση κάθε νέου 
Τµήµατος θα πρέπει να υπακούει στις προδιαγραφές για τη 
σκοπιµότητα - οικονοµική αποτελεσµατικότητα και τη 
βιωσιµότητα, που θα συντάσσει το λεγόµενο Εθνικό 
Συµβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
αγοράς. ∆ηλαδή, κριτήριο για την ίδρυση ή την 
αναδιάρθρωση των σπουδών δεν είναι οι ανάγκες της 
επιστηµονικής και κοινωνικής εξέλιξης, αλλά η βιωσιµότητα 
και η ανταγωνιστικότητά τους σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων. 
Η ίδρυση (κατάργηση, µετονοµασία κ.ο.κ.) Τµηµάτων και 
προγραµµάτων σπουδών µε την ευελιξία που απαιτούν οι 
ανάγκες της αγοράς, η κατεύθυνση για διαρκή 
αναπροσαρµογή των αντικειµένων σπουδών, φτάνει ως το 
σηµείο να µετατρέπεται διαρκώς ακόµη και το γνωστικό 
αντικείµενο των µελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆ΕΠ) των ιδρυµάτων. Ο νόµος ανοίγει τη 
διαδικασία επανακαθορισµού των γνωστικών αντικειµένων 
του συνόλου των µελών ∆ΕΠ, που ήδη υπηρετούν και 
µάλιστα µέσα από διαδικασίες που δε θα ρυθµίζονται από τα 
ίδια τα ΑΕΙ, αλλά µέσα από Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Φαίνεται 
λοιπόν, ότι µε διάφορους τρόπους ενθαρρύνονται οι σπουδές 
«φαστ - φουντ» στα ιδρύµατα... 

Η κυβέρνηση έχει επανειληµµένα εκφράσει διά 
στελεχών της, την άποψη ότι οι πανεπιστηµιακοί 
αντιτίθενται στο νόµο - πλαίσιο γιατί ξεβολεύονται, 
γιατί χτυπιέται το κατεστηµένο που υπήρχε µέχρι τώρα 
στις σχολές. Εχει βάση αυτή η άποψη; 

Η άποψη αυτή συνδέεται συνήθως µε τη λεγόµενη 
«αξιολόγηση» του εκπαιδευτικού προσωπικού και µε τις 
διατάξεις του νόµου που προβλέπουν πειθαρχικές κυρώσεις 
για τα µέλη ∆ιδακτικού κι Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) 
που ασκούν πληµµελώς τα καθήκοντά τους. Για τη µεν 
«αξιολόγηση» δεν έχουµε δει ακόµα συγκεκριµένα κριτήρια, 
υπάρχει ωστόσο η ευρωπαϊκή εµπειρία που δείχνει ότι οι 
πανεπιστηµιακοί µετατρέπονται ο καθένας σε έναν µικρό 
µάνατζερ για το Τµήµα του και το ίδρυµα. ∆ηλαδή, 
µετατρέπεται σε κυνηγό χρηµατοδοτήσεων από ιδιώτες και 
«αξιολογείται» µε βασικό κριτήριο το πόσα φέρνει στο ίδρυµα 
και πόσο αρεστός γίνεται στους φοιτητές - πελάτες, βάζοντας 
τους όλο και µεγαλύτερους βαθµούς, κάνοντάς τους το 
µάθηµα όλο και πιο εύκολο, ανεξάρτητα από τις πραγµατικές 
απαιτήσεις της επιστήµης! 

Με το νόµο - πλαίσιο επιχειρείται συνολικά η προσαρµογή 
των ΑΕΙ στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Για να συµβεί 
αυτό όµως, εξαρτάται πρώτα και κύρια από την προσαρµογή 
των ίδιων των µελών ∆ΕΠ σ' αυτές τις απαιτήσεις. Ετσι, µε το 
άρθρο 27 του νόµου κατοχυρώνεται η µερική απασχόληση 
των µελών ∆ΕΠ. Η µερική απασχόληση είναι ζωτικός όρος για 
τη λειτουργία του εµπορικού πανεπιστηµίου, γιατί η 
εξωτερική απασχόληση του προσωπικού σε επιχειρήσεις και 
άλλους οργανισµούς είναι απαραίτητη για τη διασύνδεση του 
πανεπιστηµίου µε την αγορά. Από τις επαφές και το 
επιχειρηµατικό δαιµόνιο αυτών των καθηγητών θα 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό η «ανταγωνιστικότητα», η φήµη 
και τα κέρδη του ιδρύµατος. 
Παράλληλα, είναι φανερό ότι σε ένα ίδρυµα που τα 
«γνωστικά» του αντικείµενα θα αναπροσαρµόζονται διαρκώς 
δεν έχει θέση η πλήρης απασχόληση και οι σταθερές σχέσεις 
εργασίας. Η αγορά θα απαιτεί διαρκώς νέες και πολύ 
συγκεκριµένες ειδικότητες που θα χρησιµοποιεί για ένα 
περιορισµένο διάστηµα. Για να τις δηµιουργήσουν, τα 
πανεπιστήµια και πολύ περισσότερο τα ΤΕΙ θα χρειάζονται και 
το ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, που όµως θα το 
αξιοποιούν και πάλι προσωρινά, όσο η αγορά χρειάζεται τη 
συγκεκριµένη ειδικότητα. Εξάλλου, και σήµερα τα ΤΕΙ, (που 
προσφέρουν κατά κύριο λόγο σπουδές πιο κοντά στην 
κατάρτιση, µε πολλές ειδικότητες τέτοιου τύπου που τις 
παραγγέλνει η αγορά) λειτουργούν κατά 70% µε έκτακτο 
προσωπικό και µόλις ένα 30% είναι οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί. 
Επικουρικά σ' αυτή την ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία των 
ιδρυµάτων, που οι ίδιοι οι πανεπιστηµιακοί πρέπει να την 
εφαρµόσουν µέσα στις σχολές, προβλέπονται στο νόµο - 
πλαίσιο και οι όποιες πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ παίρνονται 
και µέτρα µε στόχο τον έλεγχο της αναπαραγωγής του 
επιστηµονικού δυναµικού των ιδρυµάτων. Για παράδειγµα, 
παραχωρείται σε συνταξιούχους καθηγητές το δικαίωµα να 
παίρνουν µέρος στις επιτροπές κρίσης διδακτορικών και 
εξέλιξης µελών ∆ΕΠ, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να 
συνεχίζουν να εργάζονται σε δραστηριότητες των ιδρυµάτων 
άµεσα συνδεδεµένες µε τις επιχειρήσεις (ερευνητικά 
προγράµµατα, µεταπτυχιακά, ινστιτούτα διά βίου εκπαίδευσης 
κ.ά.). Είναι φανερό λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
«ξεβολεύονται», αλλά σπρώχνονται να γίνουν τα τσιράκια 
των επιχειρήσεων µέσα στα ιδρύµατα! 

∆εν είναι θετικό που ο νέος νόµος - πλαίσιο αφιερώνει 
ξεχωριστά άρθρα του στη διαφάνεια και την κοινωνική 
λογοδοσία των ΑΕΙ; 

Κάτω από τον τίτλο «διαφάνεια», αυτό που ορίζεται στο νόµο 
- πλαίσιο είναι η δηµοσίευση στο διαδίκτυο ορισµένων µόνο 
στοιχείων της δραστηριότητας των ανώτατων ιδρυµάτων, που 
έχουν να κάνουν κυρίως µε τα προγράµµατα σπουδών, τα 
µαθήµατα, τις ώρες ακρόασης των καθηγητών κτλ. Οµως, η 
δηµοσίευση (στοιχείων που και σήµερα είναι γνωστά και 
ανακοινώνονται είτε µέσα στις σχολές είτε και στο διαδίκτυο) 
δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο. 
Αλλωστε, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, τα πανεπιστήµια δεν 
υποχρεώνονται να δηµοσιοποιούν στοιχεία των ειδικών 
λογαριασµών για την έρευνα, ή των διασυνδέσεων µε τις 
επιχειρήσεις. Εκεί που απαιτείται πραγµατικά διαφάνεια είναι 
στα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία αντί να 
κατοχυρώνονται µε πατέντες για να τα εκµεταλλεύονται 
κερδοσκοπικά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να αξιοποιούνται 
πλατιά για τη βελτίωση της ζωής του λαού. 
Ακόµα, όµως, κι αν δηµοσιεύονταν ανακοινώσεις τέτοιων 
ερευνητικών προγραµµάτων δε σηµαίνει ότι θα 
εξασφαλιζόταν και η διαφάνεια. Είναι, για παράδειγµα, 
σχεδόν αδύνατο να µπορέσει κανείς - ακόµη κι αν είναι 
ειδικός - να «διαβάσει» αυτά που µπορεί να κρύβονται πίσω 
από οικονοµικά στοιχεία και από τίτλους ερευνητικών 
προγραµµάτων, να καταλάβει, π.χ., ότι πίσω από µια έρευνα 
που αφορά στις στροβιλοµηχανές βρίσκεται η πολεµική 
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βιοµηχανία ή το ΝΑΤΟ. Στην πραγµατικότητα η δηµοσίευση 
είναι ένα είδος διαφήµισης, που θα απευθύνεται στους 
δυνάµει «πελάτες» του ιδρύµατος (δηλαδή, στους 
υποψήφιους φοιτητές και τις επιχειρήσεις) προκειµένου να το 
επιλέξουν. 
Στην ίδια λογική κινείται και η ψευδεπίγραφη «κοινωνική 
λογοδοσία» που θεσπίζει ο νόµος, η οποία συνίσταται σε 
...µία συζήτηση στη Βουλή κάθε χρόνο πάνω σε έκθεση που 
θα καταθέτει ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας για την ανώτατη 
εκπαίδευση. Η ουσία είναι, όµως, ότι κοινωνική λογοδοσία 
δεν µπορεί να υπάρξει όταν δεν υπάρχει κοινωνικός 
σχεδιασµός και προγραµµατισµός. Από τη στιγµή που οι 
στόχοι για την ανώτατη εκπαίδευση και για το κάθε ΑΕΙ 
καθορίζονται από τις ανάγκες ενίσχυσης της οικονοµικής και 
πολιτικής εξουσίας των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις τελικά 
θα λογοδοτούν τα ΑΕΙ. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
νόµο, στην έκθεση του εκάστοτε υπουργού θα 
περιλαµβάνεται η «αποτίµηση της αποδοτικότητας της 
κρατικής χρηµατοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης, 
λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προοπτικές της», 
δηλαδή τους στόχους που µε βάση και τα τετραετή 
προγραµµατικά επιχειρησιακά προγράµµατα των ΑΕΙ θα είναι 
ενταγµένοι στο προαποφασισµένο πλαίσιο των αποφάσεων 
της Λισαβόνας και της Μπολόνια. 
Τέλος, ο νόµος θεσπίζει µια «Επιτροπή ∆εοντολογίας» σε 
κάθε ΑΕΙ, ρύθµιση επίσης βαθιά υποκριτική. Γιατί δεν µπορεί 
να µιλάµε για κανόνες δεοντολογίας και όργανα που θα 
ελέγχουν την τήρησή τους σε ένα πανεπιστήµιο, στο οποίο θα 
παραµερίζεται κάθε έννοια επιστηµονικής ηθικής και 
δεοντολογίας προκειµένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 
κάθε είδους πελατών του (επιχειρήσεις, ΝΑΤΟ και άλλοι 
ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί) προκειµένου να εξασφαλίσει 
περισσότερους πόρους και φήµη στην αγορά της ανώτατης 
εκπαίδευσης. 

Γιατί ο νέος νόµος - πλαίσιο κατηγορείται εκτός των 
άλλων για αυταρχισµό και για το ότι στρέφεται κατά 
των κινητοποιήσεων φοιτητών κι εργαζοµένων µέσα 
στα ιδρύµατα; 

Με πολλές από τις διατάξεις του νόµου - πλαισίου και µε τα 
διατάγµατα και τους κανονισµούς που θα ακολουθήσουν για 
να τον υλοποιήσουν, παίρνονται µέτρα που περιορίζουν τις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες των µελών της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας. Τα πλέον σοβαρά τέτοια µέτρα, έχουν να κάνουν 
µε την αλλαγή του πλαισίου για το άσυλο. Σύµφωνα µε το 
νέο ορισµό του ασύλου που εισάγει ο νόµος - πλαίσιο, το 
άσυλο πλέον προστατεύει το δικαίωµα στη µάθηση και την 
εργασία όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
«έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει». Ετσι, όµως, 
στρέφεται το βλέµµα ενάντια στον «εσωτερικό εχθρό», 
δηλαδή στις κινητοποιήσεις φοιτητών, πανεπιστηµιακών ή 
εργαζοµένων στο κάθε ίδρυµα, που µπορεί να εµποδίσουν το 
δικαίωµα έστω και ενός φοιτητή να κάνει µάθηµα ή το 
δικαίωµα έστω και ενός διοικητικού υπαλλήλου να εργαστεί! 
Με άλλα λόγια, όταν οι πανεπιστηµιακοί και οι εργαζόµενοι 
στα ιδρύµατα απεργούν και περιφρουρούν την απεργία τους, 
σύµφωνα µε το νόµο - πλαίσιο καταλύουν το άσυλο! 
Αντίστοιχα και οι φοιτητές όταν κάνουν κατάληψη µπορεί να 
κατηγορηθούν και αυτοί για καταπάτηση του ασύλου... 
Με το ίδιο πνεύµα, στο άρθρο 16 το νόµου - πλαισίου που 
αναφέρεται στη διάρκεια των εξαµήνων και τις εξεταστικές 
περιόδους, απαγορεύεται στα ΑΕΙ κάθε ευελιξία στη ρύθµιση 
της διάρκειας των εξαµήνων µε βάση τις συνθήκες και τις 
δυνατότητες του κάθε ιδρύµατος, µε στόχο να πλήξει τη 
συνδικαλιστική δράση φοιτητών και διδασκόντων. Στην 
ουσία, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, αν το σύνολο των 
απεργιακών κινητοποιήσεων που θα πραγµατοποιηθούν µέσα 
σε ένα εξάµηνο διαρκέσει περισσότερο από δύο εβδοµάδες, 
τότε διά νόµου χάνεται το εξάµηνο. Απαγορεύεται ακόµα και 
η εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών σε µαθήµατα που δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι διαλέξεις τους. Ετσι, οποιαδήποτε 
κινητοποίηση διαρκείας εντός των ιδρυµάτων ποινικοποιείται. 
Ολα τα παραπάνω δεν προκύπτουν τυχαία στο νόµο - 
πλαίσιο. Είναι όροι που συνοδεύουν την «ιδιωτικοποίηση», 
την επιχειρηµατική λειτουργία των ιδρυµάτων. Ο νόµος - 
πλαίσιο προσπαθεί και µε τέτοια µέτρα να εξασφαλίσει ότι τα 
ιδρύµατα θα λειτουργούν σαν καλοκουρδισµένες 
επιχειρήσεις. Εξασφαλίζει για παράδειγµα ότι τα ΑΕΙ θα έχουν 
τα απαραίτητα «όπλα» για να ανταποκρίνονται στις πιεστικές 
προθεσµίες, που θα τους ορίζουν οι επιχειρήσεις, για την 
παράδοση έργων και µελετών τις οποίες θα τους 
παραγγέλνουν. Παράλληλα, επειδή και τα ίδια τα ιδρύµατα θα 
λειτουργούν ως επιχειρήσεις, µε τις διατάξεις αυτές θα 
φτιάχνουν τη «βιτρίνα» τους, ώστε να εξασφαλίζουν 
«πελάτες». Τον αυταρχισµό και την πάταξη κινητοποιήσεων 
στο εσωτερικό ενός ιδρύµατος, θα τα αξιοποιεί ο πρύτανης ή 
ο µάνατζερ του ιδρύµατος ως διαπιστευτήρια απέναντι στις 
επιχειρήσεις, τις οποίες θα προσπαθεί να προσελκύει για να 
κλείνει συµφωνίες και να εξασφαλίζει χρηµατοδότηση. 

Τι σηµατοδοτεί η κατασκευή σχολείων µε συµπράξεις 
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (Σ∆ΙΤ); 

Εδώ και αρκετούς µήνες ξεκίνησαν οι πρώτες Συµπράξεις 
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) για την κατασκευή 
σχολικών κτιρίων. Με τις συµπράξεις αυτές η κατασκευή των 
σχολείων ανατίθεται στους ιδιώτες µε υπερδιπλάσιο αντίτιµο 
απ' όσο κοστίζει στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), 
για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της ασφάλειας και της 
ποιότητας των κτιρίων και να φορτώσουν µε νέα χαράτσια τη 
λαϊκή οικογένεια, µέσα από τη δηµοτική φορολογία, για 
επισκευή κακοτεχνιών, συντήρηση ή ολοκλήρωση ηµιτελών 
τµηµάτων του έργου. 
Ετσι άλλωστε γίνεται ήδη στη Μ. Βρετανία, όπου το 
αντίστοιχο πρόγραµµα έχει προχωρήσει. Οι Σ∆ΙΤ προχωρούν 
ένα βήµα παραπέρα από την ανάθεση ενός δηµόσιου έργου 
σε ιδιώτες όπως τη γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. Το χειρότερο 
είναι ότι παραχωρείται στους ιδιώτες το δικαίωµα 
µακροχρόνιας χρήσης των σχολικών χώρων για να 
αναπτύξουν κάθε είδους «επιµορφωτικές» δραστηριότητες σε 
συνεργασία µε τους τοπικούς και «παραγωγικούς φορείς», 
που θα απευθύνονται στη σχολική και ευρύτερη τοπική 
κοινότητα. Με άλλα λόγια, η σύµπραξη επιχειρήσεων και 
τοπικής αυτοδιοίκησης αναγορεύεται σε ρυθµιστή της 
κοινωνικής ζωής και σε κατεξοχήν φορέα εκπολιτισµού της 
νεολαίας και γενικότερα σε τοπικό επίπεδο. 
Αλλωστε, είναι γνωστό ότι οι εξουσίες των επιχειρηµατιών 
προβλέπεται να ενισχυθούν µέσα από τη διεύρυνση του 
θεσµού των Σ∆ΙΤ στο σύνολο των απαραίτητων για τη 
λειτουργία των σχολείων υπηρεσιών (καθαριότητας, 
φύλαξης, κυλικεία κ.λπ.), ανοίγοντας δρόµο για τη 
µελλοντική εξάπλωσή του στην κρίσιµη εκπαιδευτική 
λειτουργία. Ηδη ακούγονται προτάσεις για εφαρµογή Σ∆ΙΤ 
στα πανεπιστήµια σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ ήδη 
ανακοινώθηκε η κατασκευή φοιτητικών εστιών µέσω Σ∆ΙΤ. 
Η θεσµοθέτηση των Σ∆ΙΤ, στο πλαίσιο της τόνωσης της 
επιχειρηµατικότητας, δηλαδή της αύξησης των κερδών του 
µεγάλου κεφαλαίου υπακούει και στις επιταγές για 
«αποκέντρωση» αρµοδιοτήτων προς την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Οι τοπικές αρχές καλούνται να γίνουν πιο 
ανοιχτές στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, που 
θέλουν να διεισδύσουν ακόµα βαθύτερα σε κάθε περιοχή ή 
δήµο που προσφέρεται για την κερδοφορία τους. 
Είναι φανερό ότι µέσω των συµπράξεων ιδιωτικού και 
δηµόσιου τοµέα, οι επιχειρήσεις µπαίνουν ακόµα πιο 
αποφασιστικά µέσα στο χώρο της Παιδείας, προκειµένου να 
αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό που µένει να διευκρινιστεί 
είναι το µέχρι πού θα φτάνει η «εξουσία» του ιδιώτη µέσα 
στο σχολείο την περίοδο που ισχύει η σύµβαση. Ερωτήµατα 
δηµιουργούνται για το ποια θα είναι η στάση του ιδιωτικού 
φορέα της σύµπραξης σε περιπτώσεις κινητοποιήσεων των 
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µαθητών και εκπαιδευτικών, για ζητήµατα που αφορούν την 
αξιοποίηση του σχολείου σε µη διδακτικές ώρες, µε 
δεδοµένες και τις θέσεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς 
για ανταποδοτική λειτουργία των σχολείων. 

Τι είναι οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Ερευνας; 

Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) είναι ένα 
µέσο για την προώθηση της διασύνδεσης των πανεπιστηµίων 
µε επιχειρήσεις. ∆ιαχειρίζονται τα κονδύλια τα οποία 
προορίζονται για την έρευνα που πραγµατοποιεί το ίδρυµα, 
τα οποία δεν προέρχονται µόνο από τον κρατικό κορβανά 
αλλά και από ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης. 
Πηγές χρηµατοδότησης των ΕΛΚΕ είναι οι εξής: 
Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, κονδύλια 
από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ειδικές 
εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, 
άλλους δηµόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, 
διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους. Επίσης, έσοδα 
από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εµπορική 
εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων 
που προκύπτουν από χρηµατοδοτούµενα έργα. Πρόσοδοι από 
περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ. Κάθε είδους δάνεια. Εσοδα 
από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα. 
Χαρακτηριστικό, δε, είναι ότι η διαχείριση των πόρων δεν 
ελέγχεται άµεσα από τα εκλεγµένα όργανα διοίκησης του 
ιδρύµατος, αλλά από Γραµµατεία και Επιτροπή ∆ιαχείρισης 
του ΕΛΚΕ, οι οποίες ορίζονται από το πρυτανικό συµβούλιο. Η 
διοίκηση του ιδρύµατος διατηρεί εποπτικό ρόλο στην 
επιτροπή διαχείρισης και στα πεπραγµένα του λογαριασµού. 
Ούτε λόγος βέβαια δε γίνεται για ουσιαστικό έλεγχο αυτών 
των κονδυλίων από τα συλλογικά δηµοκρατικά όργανα των 
ιδρυµάτων, όπως οι σύγκλητοι... 
Μέσα από τους ΕΛΚΕ - όχι βέβαια αποκλειστικά µέσα από 
αυτούς - προχωράει στην πράξη η συναλλαγή των 
πανεπιστηµίων µε τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά οι ΕΛΚΕ είναι 
µοχλοί επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για προώθηση του 
δούναι και λαβείν ανάµεσα στα πανεπιστήµια και τις 
επιχειρήσεις. Με εµπορεύσιµο «προϊόν» τα αποτελέσµατα της 
έρευνας. Αλλωστε, η σύνδεση των πανεπιστηµίων µε τις 
επιχειρήσεις αποτελεί στόχο που περνάει και µέσα από το νέο 
νόµο - πλαίσιο αλλά και µέσα από το νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα. Στόχος είναι τα 
πανεπιστήµια να λειτουργούν µε επιχειρηµατικά κριτήρια και 
η γνώση που παράγουν να µην αποτελεί κοινωνικό προϊόν, 
αλλά προϊόν εµπορεύσιµο από το κεφάλαιο, που θα 
χρησιµοποιηθεί όχι για την καλυτέρευση των συνθηκών 
διαβίωσης του λαού αλλά για την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων. 
Ολο το προηγούµενο διάστηµα, φοιτητές και σπουδαστές 
διοργάνωσαν πλήθος κινητοποιήσεων στους ΕΛΚΕ, στο 
πλαίσιο µπλοκαρίσµατος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι 
κινητοποιήσεις αυτές βρέθηκαν στο µάτι του κυκλώνα από 
πολλούς πρόθυµους υπερασπιστές της κυβερνητικής 
πολιτικής, ως ...ακραίες και αντιδηµοκρατικές. Ακριβώς 
επειδή αναδεικνύουν το ρόλο των ΕΛΚΕ και µπλοκάρουν για 
ένα χρονικό διάστηµα τις συναλλαγές των πανεπιστηµίων µε 
τις επιχειρήσεις. 
Στο πλαίσιο της απαίτησης να καταργηθεί κάθε 
επιχειρηµατική δραστηριότητα στα πανεπιστήµια, το ΚΚΕ 
διεκδικεί την κατάργηση των ΕΛΚΕ και απαιτεί η 
χρηµατοδότηση της έρευνας να γίνεται αποκλειστικά από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. Ακόµα, διεκδικεί τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια για την έρευνα να εντάσσονται στον κρατικό 
προϋπολογισµό, από τον οποίο να κατανέµονται στα 
ιδρύµατα. 
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