
γιατί τα 
“πτυχία με αξία”

είναι ένα 
καριερίστικο αίτημα

Τι είναι τα “πτυχία με αξία”; Ποιά είναι η 
ιδεολογική παρακαταθήκη τους και ποιά 
η συμβολή τους για τα αφεντικά; Πώς 
απέκτησαν την κυριότητα στο λεξιλόγιο 
του “φοιτητικού κινήματος” και τι ρόλο 
βαράμε εμείς στο συντεχνιακό κομπρε-
μί των παρατάξεων με το κράτος; Tα πα-
ραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν πεδίο 
προβληματισμού που μας απασχόλησε 
συλλογικά και καταγράψαμε τα συμπε-
ράσματά μας στο παρακάτω κείμενο. 

*Αυτή η έκδοση αποτελείται από την ομώνυμη 
σειρά κειμένων που δημοσιεύτηκαν στο έντυπο  
του Upside Down (τεύχη 9,10,11) που μοιράζεται 
στις σχολές της πάτρας. Τα κείμενα ενοποιήθη-
καν για να συνοδεύσουν την κουβέντα πολιτικού 
καφενείου που διοργανώθηκε την τρίτη 24/5/16 
στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤόΠΙΑ. 



Μια απαραίτητη εισαγωγή: 
Το πανεπιστήμιο ως εργαλείο των αφεντικών

Όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε, το πανεπιστήμιο έχει άμεση σχέση με την κοινωνία. 
Κι αυτό γιατί ως τέτοιο συμβάλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής λέμε εμείς. Η δυσκολία της παραπάνω διαπίστωσης δεν εντοπίζεται 

απλά στην διατύπωση της, αλλά στην ίδια τη σχέση και τα περιεχόμενα της: το γιατί και με ποιό 
τρόπο η τριτοβάθμια συνδέεται με το κεφάλαιο.  

Ήδη από τα γεννοφάσκια του μαζικού εκπαιδευτικού συστήματος τα παραπάνω ερωτήματα 
κωδικοποιούνταν και έβρισκαν απάντηση στην αξία των πτυχίων. Όσο μεγαλύτερη αξία είχε το 
πτυχίο σου (ιατρικής, νομικής, πολυτεχνείου κλπ.) τόσο καλύτερη θέση έβρισκες στην αγορά 
εργασίας. Έτσι, λοιπόν, το πανεπιστήμιο συνδεόταν με την αγορά εργασίας μέσω της δυνατότητάς 
του να λειτουργεί σαν εργαλείο ταξικής ανόδου, ενώ η αξία του πτυχίου συνδεόταν με την υλική 
αποκρυστάλλωση του ιδρώτα που κάθε φοιτητάριος πίστευε ότι είχε χύσει στα πανεπιστημιακά 
αμφιθέατρα. Τα φράγκα ρε παιδί μου. Με αυτό τον τρόπο, ενώ το πανεπιστήμιο παρέμενε φαι-
νομενικά εκτός της άμεσης παραγωγικής διαδικασίας, κατάφερνε συνεχώς να την ανακυκλώνει 
υλικά και ιδεολογικά με νέο υλικό. 

Έτσι, λοιπόν, το “δημόσιο και δωρεάν” πανεπιστήμιο αποκτά ιστορικά μία πολλαπλή χρησι-
μότητα για τα αφεντικά: πρώτ’ απ’ όλα οι εργατικές διεκδικήσεις γίνονται όνειρα για ταξική άνοδο. 
Έπειτα, το όλο και πιο “ανειδίκευτο” κομμάτι της εργατικής τάξης υποτιμάται ακόμα περισσότερο 
και τέλος τα αφεντικά πετυχαίνουν μία από τις σημαντικότερες ιδεολογικές νίκες τους: την απο-
στροφή της εργατικής ταυτότητας.

Για το ελληνικό μαζικό εκπαιδευτικό παράδειγμα τα πράγματα κύλαγαν με παρόμοιο τρόπο. Οι 
διεκδικήσεις των αφεντικών εκπροσωπήθηκαν επάξια από το ΠΑΣΟΚ, καθώς η “άνοδος του 
λαού στην εξουσία” άνοιγε ένα νέο πεδίο καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Η μαζικοποίηση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά το ‘81, αποτέλεσε το κατάλληλο εργαλείο, καθώς η μαζική πα-
ραγωγή πτυχιούχων έκλεινε τους μετεμφυλιακούς αποκλεισμούς (μαζί με τις εργατικές διεκδι-
κήσεις) και έκανε το όνειρο κάθε ελληνικού νοικοκυριού πραγματικότητα: “να γίνει το παιδί μου 
επιστήμονας”. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, πλέον, αντιληπτή η εργασία και κυρίως 
οι αντιθέσεις γύρω απ’ αυτήν αλλάζει ριζικά, καθώς η ταξική πάλη θεωρείται για μεγάλο μέρος 
των υπηκόων ξεπερασμένη ή στην καλύτερη έχει αντικατασταθεί από την πεποίθηση πως “το 
κράτος θα μας βολέψει”. Συνεπώς πολλά σημεία τα οποία παλαιότερα αποτέλεσαν πεδίο ισχυρής 
σύγκρουσης μεταξύ των εργατών και των αφεντικών τους, όπως ο μισθός, διαμεσολαβούνται 
από το πανεπιστήμιο και τα υπόλοιπα κρατικά εργαλεία.  

Η αξία του πτυχίου στην αγορά εργασίας

Πριν μιλήσουμε για τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων και την αξία τους, πρέπει να 
απαντήσουμε στο εξής: τι είναι η αξία ενός πτυχίου γενικά; Εμείς το καταλαβαίνουμε ως 
εξής: η αξία ενός πτυχίου χωρίζεται στην τυπική και την πραγματική. Τυπική αξία ονομά-

ζουμε το σύνολο των προσόντων που ένα πτυχίο πιστοποιεί ότι έχεις (και τις δουλειές που  τυπικά 
μπορείς να κάνεις με αυτό), ενώ πραγματική ονομάζουμε το πόσο καλά πλασάρεται ένα τάδε 
πτυχίο στην αγορά εργασίας. Ένα πτυχίο είναι πιο “άξιο” αν οι εργοδότες ψάχνουν εργαζόμενους 
που το έχουν. Αν δηλαδή τα αφεντικά αναζητούν αυτά ακριβώς τα προσόντα περισσότερο από 
αυτά άλλων πτυχίων.  

Η αγορά εργασίας και οι απαιτήσεις των αφεντικών σε γνώσεις δεν είναι κάτι σταθερό μια για 
πάντα. Υπάρχουν συνεχείς αλλαγές στο που προτιμάνε τα αφεντικά να επενδύουν κάθε φορά για 
να βγάζουν φράγκα. Άμα τα αφεντικά δουν ότι στο τραπεζικό σύστημα “έχει ψωμί” θα ψάχνουν 
οικονομολόγους και συναφή επαγγέλματα. Άμα οι νέες τεχνολογίες έχουν ψωμί θα ψάχνουν 
ηλεκτρολόγους και μηχανικούς η/υ. Και ούτω καθεξής. Επίσης, στους ίδιους τους κλάδους εργα-
σίας δεν είναι απαραίτητο ότι το πτυχίο της αντίστοιχης σχολής είναι up-to-date με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις των αφεντικών. Επομένως, ένα “καλό πτυχίο” πολλές φορές δεν φτάνει και χρειάζεται 
να κάνεις 52 μεταπτυχιακά μπας και βρεις κάποια δουλειά σ’ αυτό που σπούδασες.

Κάτι ακόμα. Υπάρχουν σχολές που δίνουν πτυχία μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το δημόσιο. 
Ένα παράδειγμα: οι παιδαγωγικές σχολές. Ένα άλλο; Οι φυσικοί. Τι συμβαίνει εκεί; Ας αναρωτη-
θούμε ειλικρινά: στον ελληνικό καπιταλισμό χρειάζονται κάθε χρόνο τάδε χιλιάδες πτυχιούχοι 
για να στελεχώσουν τις ανησυχίες του στη φυσική; 100% όχι. Οπότε τι μένει; Να περιμένεις χρό-
νια μπας και σε πάρουν σε κανά σχολείο ως αναπληρωτή ή να κάνεις ιδιαίτερα ή να δουλεύεις 
σε φροντιστήριο. Δηλαδή, υπάρχουν πτυχία που η αγορά εργασίας δεν τα θεωρεί πολύ χρήσιμα 
και συντηρούνται (ή καλύτερα συντηρούνταν) από το πατέρα-δημόσιο για λόγους κοινωνικών 
ισορροπιών.



Εμείς πιστεύουμε ότι τα πτυχία που σωρηδόν τυπώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια χάνουν όλο 
και περισσότερο την αξία τους, γιατί το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να προσαρμο-
στεί στις νέες απαιτήσεις των αφεντικών για συγκεκριμένες γνώσεις (όχι όμως ότι δεν αγκομαχάει 
για κάτι τέτοιο…). Αλλά ας αφήσουμε τα ίδια τα αφεντικά να το πουν με τα λόγια τους: Τον Ιανου-
άριο του ‘14, δημοσιεύεται μία έρευνα από το think tank McKinsey, σχετικά με την απασχόληση 
των νέων στην Ελλάδα και σε άλλες επτά Ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα είναι ενδεικτική γιατι το 
πώς κάνουν business τα αφεντικά, αφού αναλύει από πρώτο χέρι την κατάσταση των πραγμάτων 
και τις ανάγκες της αγοράς από το πανεπιστήμιο. Εκεί σημειώνεται πως:

Εργοδότες και εκπαιδευτικοί φορείς κινούνται σε... παράλληλα σύμπαντα. Ενώ το 79% των παρόχων 
εκπαίδευσης πιστεύουν ότι το πτυχίο που προσφέρουν αποτελεί επαρκές εφόδιο για έναν νέο προκει-
μένου να μπει στην αγορά εργασίας, μόλις το 23% των εργοδοτών φαίνεται να συμφωνεί και αναζητεί 
περισσότερα στοιχεία στο βιογραφικό των υποψηφίων.1

Ενώ στη συνέχεια συγκεκριμενοποιεί αυτό που βαφτίζει “περισσότερα στοιχεία στο βιογραφικό” 
και σημειώνει:

Ποιες είναι, όμως, αυτές οι ικανότητες -πέραν ενός πτυχίου ενδεχομένως και ενός μεταπτυχιακού- που 
μπορούν να εξασφαλίσουν ευκολότερα μια θέση εργασίας; Ο κατάλογος μακρύς: βασικές μαθηματικές 
γνώσεις, ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, επαρκής γραπτή επικοινωνία, καλή γνώση της 
Αγγλικής, ακόμη και σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας. Πέραν των «αυτονόητων», ο κατάλογος περι-
λαμβάνει και τις «παράπλευρες δεξιότητες» (soft skills στη διεθνή ορολογία), με την ηγεσία, τη δημιουρ-
γικότητα, την ομαδική εργασία, την προφορική επικοινωνία, την εργασιακή ηθική αλλά και την ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων να αποτελούν τα κυριότερα εξ αυτών.

Η τριτοβάθμια και το πτυχίο στη μεταπολίτευση

Παλιά, τότε που το κράτος μας “αγαπούσε” (δηλαδή στην μεταπολίτευση), αυτό που έκα-
νε ήταν να παρεμβαίνει στην διάκριση τυπικής και πραγματικής αξίας του πτυχίου που 
αναφέραμε παραπάνω. Έτσι, για να ικανοποιήσει τα όνειρα των ελληνικών οικογενειών 

για κοινωνική ανέλιξη μέσω των σπουδών, η ΠΑΣΟΚάρα προσπάθησε όσο μπορούσε να μην 
αφήνει κανέναν χαμένο και να κρύβει την μικρή χρησιμότητα ορισμένων πτυχίων για τα αφεντι-
κά, κατά βάση με διορισμούς στο δημόσιο. 

Η αριστερά των πανεπιστημίων τότε (μιλάμε για μετά το ’80) το έβλεπε αυτό σαν μια “νίκη του 
φοιτητικού κινήματος”. Και όταν πέρασαν τα χρόνια και οι κυβερνήσεις γίναν “αντιλαϊκές” οι 
αριστεροί πιπίλιζαν σαν αίτημα το “πτυχία με αξία”. Τι μπορούσε να σημαίνει αυτό; Με βάση το 
πώς ορίσαμε εμείς την αξία των πτυχίων, δηλαδή το κατά πόσο προτιμάνε τα αφεντικά τις τάδε 
γνώσεις παραπάνω από τις δείνα, η αξία του πτυχίου βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στα χέρια των 
εργοδοτών. Οπότε το αίτημα για “πτυχία με αξία” δεν βγάζει κανένα νόημα από την άποψη ότι 
δεν μας πέφτει και πολύς λόγος για το τι γνώσεις θεωρούν χρήσιμες για τις δουλειές τους τα αφε-
ντικά. Από την άλλη, το “πτυχία με αξία” σήμαινε στα κρυφά και κάτι ακόμα: “να μην μας πάρουν 
τις δουλειές οι πτυχιούχοι των ιδιωτικών κολλεγίων”. Δεν μοιάζει λίγο με το “οι αλβανοί μας παίρνουν 
τις δουλειές” που φώναζε όλη η ρατσιστική ελληνική κοινωνία στα ‘90s; Αλλά πέρα από αυτό, και 
εκεί αυτό το αίτημα κοίταζε και με τα δύο μάτια στο δημόσιο: “να μην αναγνωρίζονται άλλοι τίτλοι 
σπουδών για διορισμό στο δημόσιο”.   

Γενικά, σαν αριστερό αίτημα τα πτυχία με αξία ήταν μια τυπική αερολογία του φοιτητικού συν-
δικαλισμού. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνει και κανείς δεν εξηγεί πως πρακτικά θα 
μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Οπότε μπορεί μεν να ήταν μια μαλακία και μισή σαν αίτημα, 
από την άλλη είχε ιδεολογικό ρόλο. Γιατί, ντόπαρε τον φοιτητόκοσμο με καριερίνη και είναι εν-
δεικτικό της πρόθεσης των αριστερών να σταθούν στο πλευρό του καριερίστα φοιτητή.

Τα “πτυχία με αξία”, μαζί με τις ιδεολογικές και υλικές προεκτάσεις τους θα αποτελέσουν το 
μέσο για μισθολογική και ταξική άνοδο για το καπιταλιστικό περιβάλλoν της μεταπολίτευσης. Θα 
γίνουν το εργαλείο που θα αγκαλιάσει όλες ατομικές φιλοδοξίες για καριέρα, ρίχνοντας στα αζή-
τητα κάθε έννοια εργατικής συνείδησης. Βέβαια αυτό δεν έγινε ούτε στα κουτουρού, ούτε τυχαία, 
ούτε επειδή απλά “οι φοιτητές το αξίζαν”. Είχε από πίσω του έναν ολόκληρο μηχανισμό που 
όπως είπαμε και πριν δούλευε αδιάκοπα για τα αφεντικά: εξασφαλισμένα συντεχνιακά προνόμια, 
θέσεις στο δημόσιο, δημόσιες εργολαβίες, ευνοϊκές μεταθέσεις ή αποσπάσεις και άλλα πολλά 
που αν αποφάσιζες να συνδικαλιστείς με τους κατάλληλους μηχανισμούς τα απολάμβανες επί 
10. Με λίγα λόγια, τα “πτυχία με αξία” αποτέλεσαν το χρυσό εισιτήριο για καθένα ή καθεμία 
που ήθελε να προσδεθεί στους μηχανισμούς (και τα προνόμια φυσικά) του μεταπολιτευτικού 
κράτους-πατέρα.

1 Καθημερινή, 7/9/15, 
“Ένα πτυχίο δεν φτάνει”



2 Μια ανάλυση για την 
κρίση της αριστεράς των 

σχολών (και ιδιαίτερα 
των ΕΑΑΚ) στο “Νέα 

αριστερά και άλλα 
epic fails στην μετα-

μεταπολιτευτική εποχή”, 
έντυπο Upside Down 

#10, Δεκέμβρης ‘15.

Ο ρόλος της αριστερής διαμεσολάβησης

Φυσικά, όλοι οι μάστορες της αριστερής διαμεσολάβησης που για χρόνια ολόκληρα 
προπαγάνδιζαν για “πτυχία με αξία”, αφόπλιζαν όλο και περισσότερο όποια ριζοσπα-
στική διεκδίκηση. Ήταν όλες αυτές οι αριστερές και ακροαριστερές ψυχές που ήθελαν 

διακαώς ταξική ανέλιξη δίχως ταξικούς αγώνες, αλλά παρoλαυτά πίστευαν πως ήταν η ενσάρκω-
ση του Λένιν, του Τρότσκι, του Μάο σε φοιτητική version.

Φυσικά, το κόλπο ήταν απλό και έπιανε κάθε φορά άσχετα από το ότι οι αριστεροί ήταν επα-
ναστάτες από τα lidl: τα συντεχνιακά συμφέροντα της μεταπολίτευσης πρέπει να κρατηθούν 
ακλόνητα για να μην καταντήσουμε εργάτες. Έτσι λοιπόν, ο μικρός γαλαξίας των κομμάτων, των 
οργανώσεων και των γκρουπούσκουλων της αριστεράς, τα προστάτευε σαν ακλόνητος φρου-
ρός μέσα από τα θλιβερά τσιτάτα των πλαισίων τους που αρχίζαν από το “να μη γίνουμε η γενιά 
της μετανάστευσης” μέχρι κανά “κάτω τα χέρια από το ασυλό”. Και αυτό προφανώς ήταν κάτι που 
οι καριερίστες φοιτητές και φοιτήτριες το γνώριζαν καλά. Γι’ αυτό και τους στήριζαν νιώθοντας 
παράλληλα πως κάτι προσφέρουν στην κοινωνία. Ξέρετε, μιλάμε για εκείνες τις στιγμές που το 
πλαίσιο των ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ ψηφιζόταν και δήλωνε με περίσσια βεβαιότητα πως “θα γίνει πανικός στην 
πορεία της Τετάρτης”, ενώ η μετάφρασή του ήταν μερικοί αριστεριστές να περιφρουρούν ένα κενό 
μπλοκ. Πολύ απλά ήταν η γνώση πως αυτοί θα μας βολέψουν, πως αυτοί κάτι θα ξέρουν για να 
μιλάνε τόσο πολύ για “πτυχία με αξία”, πως αυτοί στο κάτω-κάτω δεν είναι και ΔΑΠίτες να μας 
κοροϊδεύουν οι φίλοι μας.  

Βέβαια οι αριστεροί συνδικαλιστές δεν ήταν και μόνοι τους. Είχαν ένα ολόκληρο background 
καθηγητών που είχαν τις άκρες και τις δυνατότητες κάνουν τα “πτυχία με αξία” πραγματικότητα: 
κάποιο κονέ με το δημόσιο, κάποιο γραφείο που θα τους βολέψει (μπορεί και το δικό τους), κά-
ποιο ερευνητικό που θα τους χώσει, κάποιο καλό μεταπτυχιακό που θα μεσολαβήσει για να τους 
πάρει και πάει λέγοντας. Με λίγα λόγια, ήταν ο απαραίτητος κρίκος που έδινε την πολυπόθητη 
“αξία” στο πτυχίο. Οπότε έχουμε και λέμε: οι αριστεροί συνδικαλιστές πίεζαν για “πτυχία με 
αξία”, οι καθηγητές μεσολαβούσαν και το κράτος-πατέρας τακτοποιούσε το ζήτημα βρίσκοντας 
μια καλή θέση εργασίας για ένα φιλόδοξο καριερίστα μηχανικό, δικηγόρο, γιατρό κλπ.

Πτυχία με αξία στο 2015  

Ορισμένα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Πάνω-κάτω αυτή η κατάσταση άρχισε να 
τρώει τα ψωμιά της με την κατάρρευση της μεταπολίτευσης2. Αυτό που λέμε αξία των 
πτυχίων έχει πέσει κατακόρυφα, και μην ξεχνάμε ότι τελείωσε σιγά-σιγά και ο “παρά-

δεισος” των διορισμών στο δημόσιο, ενώ επαγγέλματα που παλιά ήταν ψηλά στην κοινωνική 
ιεραρχία, τώρα έχουν τιγκάρει στην ανεργία. Να φέρουμε σαν παράδειγμα τους πολιτικούς μη-
χανικούς που μεσουράνησαν την εποχή της πολυκατοικίας και των μεγάλων δημόσιων έργων, 
αλλά πλέον δεν έχουν και πολύ δουλειά.  

Οπότε πάνω στην αδράνεια του κράτους-πατέρα και κατά συνέπεια και των υπόλοιπων κομ-
ματιών που τρέφονταν από αυτό (αριστερός συνδικαλισμός, μεγαλοκαθηγητάδες), τα “πτυχία 
με αξία” προσφέρονται από άλλους φορείς. Και ποιοι είναι αυτοί; Φυσικά όλοι αυτοί που δια-
μορφώνουν το πανεπιστημιακό περιβάλλον της καπιταλιστικής κρίσης: ΜΚΟ, workshops, ερευ-
νητικά για τους μπάτσους, δουλειές και γνώσεις για το στρατό και οτιδήποτε άλλο χτίζεται στα 
κεφάλια μας τα τελευταία χρόνια. 

Φυσικά αρκετοί φοιτητές δεν νιώθουν καθόλου άβολα σε αυτό το περιβάλλον. Αδιαφορούν 
για τα αριστερά αιτήματα, γιατί δεν έχουν να τους προσφέρουν τίποτα στην ταξική τους ανέλιξη 
και είτε άρχισαν να στρέφονται στην άκρα δεξιά των σχολών (δαπ, ανεξάρτητα φυτά κλπ) είτε 
απλά απαξιώνουν οποιαδήποτε διαδικασία του πάλαι ποτέ φοιτητικού συνδικαλισμού. Και άρ-
χισαν να φτιάχνουν μόνοι τους την αξία των πτυχίων τους. Σ’ αυτό έχουν δίκιο: ο μόνος δρόμος να 
ξεφτιλιστείς και να γίνεις καριερίστας είναι ο ατομικός.

Εμείς ανήκουμε στις φιγούρες εκείνες που βλέπουν τις σπουδές σαν μια ανάγκη ή επιθυμία ανά-
μεσα σε πολλές άλλες, και άρα δεν ψηνόμαστε να κάψουμε μέχρι τελικής πτώσης τα κεφάλια 
μας με τη σχολή. Και πιστεύουμε ότι υπάρχουν εκείνοι οι φοιτητές και εκείνες οι φοιτήτριες που 
μέσα στον ακαδημαϊκό μαραθώνιο σκέφτονται σωστά και λένε: “άντε να πάρω το γαμωπτυχίο κι ό,τι 
γίνει μετά”. Κάπως έτσι το βλέπουμε και εμείς. Σαν ένα χαρτί που κάποτε ίσως σου χρειαστεί και 
δεν είναι κακό να το έχεις, αλλά το να γίνεις καριερίστας επέχει χιλιόμετρα από την στάση που 
περιγράψαμε πριν.

Το αίτημα για “πτυχία με αξία” όμως είναι καριερίστικο και αποπροσανατολιστικό. Ακόμα 
κι αν το εκφέρουν οι μετρ της “επανάστασης”. Γιατί, κρύβει την πραγματικότητα της ζούγκλας 
που λέγεται αγορά εργασίας και μας καθηλώνει σε υποτακτικές νοσταλγίες/φαντασιώσεις ενός 
κράτους-προστάτη. Συνεπώς όλες οι ιδεολογικές και υλικές προεκτάσεις που κουβαλάνε μαζί με 
αυτούς που τις κουβαλάνε είναι χωρίς διαπραγμάτευση απέναντί μας. Για αυτό προσπαθούμε να 
αναδείξουμε την ταξικότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να κινηθούμε ενάντια σε αυτήν, 



οργανωμένα και αυτόνομα από κάθε είδους αριστερή διαμεσολάβηση ή κανιβαλικό καριερισμό, 
αναγνωρίζοντας πως το μέλλον και το συμφέρον μας είναι μαζί με την εργατική τάξη.

Το γκρέμισμα του φοιτητικού συνδικαλισμού δεν είναι το τέλος του κόσμου

Ως εδώ εξηγήσαμε γιατί το αίτημα για πτυχία με αξία είναι καριερισμός, κάνοντας και μια 
ιστορική αναδρομή του αιτήματος, αλλά και της συνθήκης μέσα στα ιδρύματα πάνω 
στην οποία μεγαλούργησε ο αριστερός συνδικαλισμός.  

Τώρα σκοπεύουμε να πούμε “τι αντιπροτείνουμε εμείς”. Δεν μιλάμε προφανώς ούτε για μια 
εμπλούτιση της λίστας με bullets αιτημάτων στα πλαίσια που κατεβαίνουν στις γενικές συνε-
λεύσεις. Ούτε και φυσικά για πράγματα που επειδή τα γράφουμε σε ένα έντυπο θα γίνουν αύ-
ριο-μεθαύριο. Αλλά, θα μιλήσουμε για πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι θα συνέβαλαν στην 
ανατίμηση της εργασίας, πράγματα που θεωρούνται σκάνδαλα από το σύνολο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και της αριστεράς φυσικά, ώστε να απεμπλέξουμε την κουβέντα από τον ορίζοντα του 
συντεχνιακού συνδικαλισμού.  

Να εξηγήσουμε μια έννοια που χρησιμοποιήσαμε. Ανατίμηση της εργασίας: όλες αυτές οι πράξεις, 
τα αιτήματα, οι αγώνες που συμβάλλουν στην βελτίωση της θέσης των εργατών/τριων στο σήμε-
ρα. Είτε υλικά, είτε συνειδησιακά. Και έχουμε στο μυαλό μας πως (αντίθετα με τα υπονοούμενα 
των “πτυχίων με αξία”) η οποιαδήποτε ανατίμηση της εργασίας δεν μπορεί παρά να είναι αντί-
θετη στα συμφέροντα των εργοδοτών και όσων τα εκπροσωπούν στα πανεπιστήμια (πρυτάνεις, 
καθηγητές κλπ).  

Για αρχή θα κάνουμε έναν βασικό διαχωρισμό ανάμεσα σε αντιπροτάσεις που αφορούν στο σή-
μερα (δηλαδή την ιδιότητά μας ως φοιτητές/τριες) και στο αύριο (ως μισθωτοί/ες εργάτες/τριες).

αντιπροτάσεις στο σήμερα  

- Ταξική (δηλαδή εργατική) συνείδηση ενάντια στη φοιτητική! Όσο πιστεούμε στα παραμύθια 
ότι το πτυχίο και το κυνήγι καριέρας αποτελεί εισητήριο για τια τον παράδεισο, όσο πιστεύουμε 
ότι με τους εργοδότες έχουμε κοινά συμφέροντα (ή θέλουμε κι ίδιοι να γίνουμε τέτοιοι), και όσο 
θεωρούμε ότι οι καριερίστες είναι “συνάδελφοί” μας, τόσο περισσότερο υποτιμάμε τους εαυτούς 
μας συλλογικά. Αντίθετα, εμείς αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας ως ένα κομμάτι της (μελλοντι-
κής) εργατικής τάξης που αυτήν τη στιγμή τυχαίνει να σπουδάζει (χωρίς να είναι λίγοι βέβαια και 
αυτοί που δουλεύουν και σαν φοιτητές). Δεν πιστεύουμε πως η φοιτητική μας ιδιότητα μας κάνει 
κάτι ξεχωριστό (ή κάτι ανώτερο) σε σχέση με τους εργάτες χωρίς πτυχία (τους “ανειδίκευτούς”), 
όπως όσοι σπουδάζουμε σε ΑΕΙ δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ανώτερούς από τους ΤΕΙτζήδες.  

- Να ζητάμε κανονικό μισθό για τα projects και τις πρακτικές! Όσο κι αν φαίνεται περίεργο σε 
μερικούς, ορισμένες φορές μέσα στα πανεπιστήμια δουλεύουμε όπως ακριβώς θα μπορούσαμε 
να δουλεύουμε οπουδήποτε αλλού. Project και πρακτικές, τα οποία πολλές φορές παράγουν 
extra γνώση για τους καθηγητές, μας τρώνε (εργατο)ώρες και κόπο για να τα φέρουμε σε πέρας. 
Αλλά για κάποιο γαμημένο λόγο, εμείς αντί να τα αντιλαμβανόμαστε σαν εργασία (και άρα να 
απαιτούμε την πλήρη πληρωμή της), τα αντιμετωπίζουμε σαν “το τελευταίο βήμα πριν το πτυχίο”, 
άντε και σαν χαρτζιλίκι άμα τύχει να μας δώσουν κανά ψίχουλο. Αλλά με τέτοια μυαλά, οι καθη-
γητές κάνουν ανενόχλητοι και τζάμπα τη δουλειά τους, πάνω στον κόπο μας!

- Ελεύθερη πρόσβαση για όλους στην τριτοβάθμια! Έχουμε εξηγήσει ότι θεωρούμε το πτυχίο 
απλά σαν λίγες παραπάνω δεξιότητες που μπορεί ίσως κάποτε να μας φανούν χρήσιμες στην 
αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, δεν είναι δεδομένο ότι όλοι μπορούν να περάσουν σε κάποιο 
πανεπιστήμιο/τει της χώρας για να το αποκτήσουν, ακόμα κι αν πολλοί θα το ήθελαν. Και έχοντας 
κατά νου ότι είναι τα πιο φτωχά τμήματα της εργατικής τάξης που αποκλείονται από την πρόσβα-
ση στην τριτοβάθμια, μέσω του συμπλέγματος φροντηστηρίων/πανελληνίων, αυτό θα ήταν ένα 
αίτημα ενάντια στους διαχωρισμούς εντός της εργατικής τάξης σε “εξειδικευμένους” και “ανειδί-
κευτους”. Να πούμε μιας και το έφερε η κουβέντα, ότι μερικά χρόνια πριν η ελεύθερη πρόσβαση 
όλων στη τριτοβάθμια ήταν αίτημα που διατύπωναν και οι αριστερές παρατάξεις, αίτημα όμως 
που χάθηκε κάτω από τόνους λάσπης καριερισμού που παρουσιάζονταν σαν αριστερά αιτήματα. 
Τα “πτυχία με αξία” ήταν κομμάτι της λάσπης αυτής.

- Εξίσωση πτυχίων ΑΕΙ/ΤΕΙ! Δεν είναι τόσο ζήτημα ουσίας, μιας και μια τέτοια εξίσωση δεν 
θα έφερνε τα πάνω κάτω στο πως αμοίβονται τα αντίστοιχα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας. 
Αλλά είναι ζήτημα συνείδησης. Ένα παράδειγμα: σε ένα σπίτι ο ηλεκτρολόγος/ΑΕΙ θα σχεδιάσει 
τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενώ ο ηλεκτρολόγος/ΤΕΙ θα τις φτιάξει με τα χέρια του. Να 
το πούμε απλά: δεν θεωρούμε την πρώτη δουλειά χρησιμότερη/καλύτερη/εξυπνότερη από τη 
δεύτερη! Βέβαια, επειδή σε καπιταλισμό ζούμε, ο διαχωρισμός διανοητικής και χειρωνακτικής 
εργασίας (και η υποτίμηση της δεύτερης) είναι κάτι που συνέβαινε από την αρχή του, αλλά καλό 
είναι να μην πιστεύουμε και εμείς σαν μελλοντικοί εργάτες τις ιδεολογίες του καπιταλισμού. Και 



κάτι ενδιαφέρον: πριν μερικά χρόνια όταν τα εαακ στα ΤΕΙ είχαν βάλει αυτό το αίτημα, τσακώθη-
καν με τους συντρόφους τους στα ΑΕΙ γιατί οι δεύτεροι θεωρούσαν τον εαυτό τους κάτι ανώτερο. 
Φυσικά, το πράγμα έληξε όπως φαντάζεστε: ποτέ ξανά τα εαακ δεν μίλησαν για εξίσωση πτυχίων 
ΑΕΙ-ΤΕΙ.

- Ενάντια στην εντατικοποίηση, ενάντια και στις βαθμολογίες! Γιατί είναι πάντα προς το συμφέ-
ρον αυτού που σπουδάζει σήμερα και δουλεύει αύριο, να μην σκοτώνεται στη δουλειά για τα 
προς το ζην. Όσο περισσότερο δεχόμαστε νέους τρόπους των καθηγητών να εντατικοποιούν τις 
σπουδές σήμερα, τόσο πιο εύκολα το ίδιο θα κάνουν τα αφεντικά στο μέλλον. Και μην ξεχνάμε 
πως οι εντατικοί ρυθμοί σπουδών είναι ήδη εδώ: τι άλλο είναι οι εξεταστικές, ή ακόμα χειρότερα 
τι άλλο είναι η βαθμολόγηση των γραπτών και των πτυχίων; Λοιπόν, άμα είναι απαραίτητο να 
εξεταζόμαστε για να επιβεβαιώσουν ότι έχουμε τη γνώση, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να μας 
βαθμολογούν και να φτιάχνουν ιεραρχίες μεταξύ μας.   

αντιπροτάσεις στο αύριο 

- Να μην αφήνουμε τα αφεντικά να μας κλέβουν (περισσότερα από όσα έχουμε συμφωνήσει)! 
Να αντιληφθούμε ότι με τα αφεντικά είμαστε μια οικογένεια, όχι επειδή μας αγαπάνε, αλλά επει-
δή μας έχουν γαμήσει τη μάνα! Όποιος/α έχει εμπερία απο δουλειά ξέρει από πρώτο χέρι τις 
μαλακίες που επικαλούνται τα αφεντικά για ρίξουν τα ζόρια τους (αν έχουν..) στις πλάτες των 
εργατών/τριων. Λοιπόν κομμένη: όσες ώρες δουλεύουμε τόσες θα πληρωνόμαστε και τα “δεν 
βγαίνω..”, “τώρα με την κρίση κάνε κι εσύ παραχωρήσεις” να τα πουν αλλού!  

- Αύξηση του (βασικού) μισθού, μείωση του χρόνου εργασίας! Είναι το πιο απτό πράγμα που 
θα συνέφερε τους/τις εργάτες/τριες στις τσέπες αλλά και στη μείωση της κούρασης και της ανερ-
γίας. Κι όμως! Η αριστερά που κάνει λιτανείες στο όνομα της εργατικής τάξης, ποτέ δεν της ήρθε 
αυτό το πράγμα στο μυαλό σαν αίτημα εργατικής ανατίμησης. Μάλλον επειδή στις λιτανείες της 
περιέχονται και τα (μικρά) αφεντικά...  

  
Βέβαια καμία από τις παραπάνω αντιπροτάσεις δεν μπορεί να ειδωθεί ξεκομμένα. Και για να γίνο-
τανε κάποια απ’ αυτές πραγματικότητα, θέλει συλλογική δράση, χρόνο και ένταση. Επίσης, στα 
παραπάνω θα έπρεπε να μπουν και πράγματα που μας διέφυγαν, σε καμία περίπτωση δεν καλύ-
ψαμε το ζήτημα. Τα παραπάνω είναι απλά μια συλλογή από πεδία πάλης για φοιτητές/εργάτες με 
μαχητική διάθεση μέσα κι έξω από τις σχολές. Άλλο που σήμερα φαντάζουν “φαντασιόπληκτα”. 
Φταίει και ο ζόφος του πανεπιστημίου που περιγράψαμε πριν.


