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ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ 
!

«Μαζί µε το ΕΣΥ, ωστόσο, νέα µορφή παίρνει και το σύνολο του δηµόσιου τοµέα: Οι 
υπηρεσίες του ψηφιοποιούνται και απλώνονται για να εξυπηρετούν πιο εύκολα και πιο 

σύντοµα τον πολίτη.[…]Οι υπάλληλοι εξοικειώνονται µε την τεχνολογία. Ενώ, µέχρι σήµερα, 
σχεδόν 5 εκατοµµύρια είναι οι συµµετοχές µαθητών αθροιστικά σε ψηφιακές τάξεις µε τη 

βοήθεια δεκάδων χιλιάδων φιλότιµων εκπαιδευτικών. Η Ελλάδα µετά την πανδηµία πρέπει 
να είναι µία ανανεωµένη Ελλάδα! Η κρίση ίσως µας πληγώσει. Θα µας έχει οπλίσει, ωστόσο, 

µε πολύτιµες εµπειρίες για να οικοδοµήσουµε ένα πιο ισχυρό και σύγχρονο κράτος. Γιατί, 
ακριβώς, τα µεγάλα βήµατα που γίνονται τώρα είναι όπλα που µπορούν να κάνουν αυτή την 
πρόσκαιρη δοκιµασία µοχλό σταθερής προόδου. Να εντάξουν τις σκοπιµότητες της στιγµής 

στο στρατηγικό σκοπό του µέλλοντος. Και έτσι τα µέτρα της επικαιρότητας, να γίνουν 
πυροδότες διαρκών µεταρρυθµίσεων. Πρόκειται για κατακτήσεις που θα µας βοηθήσουν, 
ώστε µετά την καταιγίδα να κάνουµε µία νέα αρχή. Με άλλα λόγια, µετά την εµπειρία του 

Κορωνοϊού, είναι στο χέρι µας η «ανάγκη του σήµερα» να θεµελιώσει την «αναγέννηση του 
αύριο». Και το σκληρό παρόν να γίνει πρόλογος πιο αισιόδοξων καιρών.» 

Κυριάκος Μητσοτάκης, 13/4/20 !
Και λέγαµε τι µας έλλειπε... 

Εν µέσω επιδηµίας κι αφού το κράτος επέβαλε τον εγκλεισµό και µια σειρά 
απαγορευτικών µέτρων πρώτα µε την προώθηση της καµπάνιας «#µένουµεσπίτι» 
και σήµερα µε αυτήν του «µένουµε ασφαλείς και σε απόσταση», η καθηµερινότητά 
µας έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου. Παρόλ’ αυτά, όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευσης 
καταφέρνουν, σε έναν βαθµό, να συνεχίζουν τη λειτουργία τους µε «καινοτόµα» 
µέσα. 

Στο πανεπιστήµιο, για να ξεκινήσουµε από αυτό, η έρευνα σε πολλές περιπτώσεις 
προχωράει κανονικά, ενώ οι καθαρίστριες και οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν 
έπαψαν να δουλεύουν µε σοβαρές ελλείψεις σε µέτρα προστασίας και 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό.  Όσον αφορά τις/τους φοιτήτ(ρι)ες, τα µαθήµατα 1

συνεχίζονται µέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι, το πανεπιστήµιο 
συνέβαλε στην πολιτική διαχείριση της κατάστασης, επιβάλλοντας και αυτό µε τη 
σειρά του µέσω των τηλε-µαθηµάτων τον εγκλεισµό µας µε όρους ακραίας 
εντατικοποίησης. 

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, τα µαθήµατα έγιναν προαιρετικά έξι µέρες 
από τις διακοπές του Πάσχα, ενώ τα συγγράµµατα των φοιτητ(ρι)ών 
παραδόθηκαν µέσω courier. Προκειµένου να µη «χασοµεράµε» άλλο και στη 
λογική του «να µη χαθεί το εξάµηνο», τα µαθήµατα γίνονται µε τον καθένα και την 
καθεµία µας να είναι αποµονωµένος/η πίσω από µια οθόνη, µε όρους µοναξιάς και 
ψυχολογικής κατάρρευσης. Ουσιαστικά οι καθηγητές και οι διοικητικοί 
επωµίζονται το βάρος αυτής της απόφασης. Κι αφού όλοι θα’ πρεπε να «µείνουµε 



σπίτι», θεωρήθηκε δεδοµένο ότι µπορούν να γίνονται µαθήµατα το Πάσχα. 
Αντιθέτως, χιλιάδες διανοµείς που δεν «µένουν σπίτι» αναγκάστηκαν να κάνουν 
κατ’ οίκον παραδόσεις για τα συγγράµµατα των φοιτητ(ρι)ών –σίγουρα σε άθλιες 
συνθήκες, τόσο σε εργασιακό, όσο και σε υγειονοµικό επίπεδο.  

Παρόµοια, και στις άλλες δύο βαθµίδες εκπαίδευσης η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης λόγω της πανδηµίας πρόσφερε στο υπουργείο την κατάλληλη ευκαιρία 
ώστε να κάνει ό,τι θα δυσκολευόταν πολύ να επιτύχει σε φυσιολογικές συνθήκες. 
Με ένα συνδυασµό πειθαρχικού λόγου, πιέσεων, µιντιακής τροµοκρατίας και 
συκοφαντίας, εκµετάλλευσης της ανασφάλειας που εντείνεται σε καθεστώς 
αποµόνωσης και διάλυσης των συλλογικών οργάνων, καλλιέργειας ενοχικών 
συνδρόµων αλλά και φαινοµένων ατοµικισµού και συναδελφικής αδιαφορίας, το 
υπουργείο κατάφερε τελικά πολλοί εκπαιδευτικοί να αποδεχτούν ως υποχρεωτικό 
αυτό που πλασαρίστηκε ως προαιρετική «εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Έτσι, 
καθώς το κράτος-εργοδότης καλλιεργούσε από την αρχή της πανδηµίας το 
καπιταλιστικό αφήγηµα περί «ατοµικής ευθύνης», πλήθος εκπαιδευτικών 
ακολουθώντας τις οδηγίες του υπουργείου συνέρρευσε στις ψηφιακές τάξεις του 
υπουργείου ή/και στη σύγχρονη «διδασκαλία» µέσω πλατφόρµας παρεχόµενης 
από το υπουργείο (ή ακόµα κατέφυγε σε διάφορες µεθόδους ατοµικής 
πρωτοβουλίας και αυτοσχεδιασµού), διαλύοντας κάθε έννοια συλλογικής δράσης 
και εργασιακού ωραρίου. 

Ενώ λοιπόν, ο κόσµος γύρω µας στενεύει όλο και περισσότερο και βιώνουµε µια 
νέα επίθεση στον µισθό και στις κοινωνικές µας σχέσεις κι ενώ νιώθουµε 
ανασφάλεια για το τι µέλλει γενέσθαι, δεν µπορούµε να δούµε τα «εξάµηνα» ή την 
«ύλη» και τα «µαθήµατα» σαν να µη συµβαίνει τίποτα. Σε αυτή τη συνθήκη 
αβεβαιότητας και επισφάλειας, οι αξίες της ταξικής αλληλεγγύης, της φροντίδας 
και της αλληλοβοήθειας, καθώς και το χτίσιµο των αντιστάσεών µας πρέπει να 
αποτελούν προτεραιότητα. Αλλά όπως είναι φανερό, τα αφεντικά πατάνε πάνω 
στην αποσταθεροποιηµένη αυτή κατάσταση, καθώς βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 
για να «σταθεροποιήσουν» αργότερα τον έλεγχο και την εκµετάλλευσή µας 
προτού καλά-καλά να το έχουµε συνειδητοποιήσει... 

Η τηλεκπαίδευση ήρθε για να µείνει 

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο παιδείας στις 16/3/20 ανακοινώνει την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση µέσω ψηφιακών µέσων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: 
«Η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) δύναται να γίνεται µε µέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστηµα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας µε φυσική παρουσία», ενώ τα αντίστοιχα 
ανακοινώθηκαν και για τις άλλες δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες. Όµως, είναι ήδη 
σαφές από τα λόγια του Μητσοτάκη ότι η τηλεκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς µια 
ανάγκη του τώρα, αλλά είναι κοµµάτι ενός µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. 

Θα αποτελέσει µια «καινοτοµία» αξιοποιήσιµη για τις ανάγκες του αύριο. 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι από τη µία το κράτος ήθελε να παρουσιάζει την 



τηλεκπαίδευση ως µια προσωρινή συνθήκη στα πλαίσια των τωρινών αναγκών, 
από την άλλη υποστηρίζει ότι είναι µια χρήσιµη τεχνολογία που ήρθε για µείνει. 
Δεν υπάρχει ξεκάθαρη παραδοχή εκ µέρους του κράτους ότι πολλά κατασταλτικά 
και αντι-εργατικά µέτρα («καινοτόµα» ή µη) που εισάγονται εν µέσω επιδηµίας και 
καραντίνας δεν θα αποσυρθούν. 

Ορισµένες δηλώσεις του πολιτικού προσωπικού προϊδεάζουν για το ακριβώς 
αντίθετο. Περνάνε µέτρα όπως απαγορεύσεις συναθροίσεων, τηλεργασία 
συνδυασµένη µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την επιτήρηση των εργαζοµένων, 
επίδοµα αντί για µισθό πολύ πιο κάτω κι από τον σηµερινό κατώτατο µισθό, εκ 
περιτροπής απασχόληση που µειώνει όλους τους µισθούς στον ιδιωτικό τοµέα, 
απολύσεις που ονοµάστηκαν «αναστολές συµβάσεων», ξεχείλωµα ωραρίων, νέα 
νοµοθετήµατα για την παιδεία. 

Για το ελληνικό κράτος που βρίσκεται σε µια διαρκή διαδικασία εκσυγχρονισµού 
και εξευρωπαϊσµού, η παρούσα συνθήκη αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία, ένα 
ευνοϊκό έδαφος στο οποίο µπορεί να πατήσει ώστε µια σειρά τέτοιων µέτρων να 
κανονικοποιηθούν και να αποτελέσουν µόνιµη πραγµατικότητα στο άµεσο 
µέλλον. Αυτό µας το αποδεικνύει το παρόν άλλων πιο «ανεπτυγµένων» χωρών, 
όπως των Η.Π.Α. και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπου η τηλεκπαίδευση έχοντας 
ξεκινήσει εδώ και µια εικοσαετία, έχει καταλάβει τέτοιο χώρο, ώστε τα µαθήµατα 
ολόκληρων πανεπιστηµιακών τµηµάτων να γίνονται εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Έτσι, 
και στον ελλαδικό χώρο η τηλεκπαίδευση δεν θα ισχύσει από τη µία µέρα στην 
άλλη, αλλά σταδιακά, ξεκινώντας από τα µεταπτυχιακά και φτάνοντας και σε 
προπτυχιακό επίπεδο. Στην περίπτωση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µπορεί να ξεκινήσει ως συστηµατικός τρόπος κάλυψης των µεγάλων 
ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, ειδικά σε αποµακρυσµένες περιοχές και σχολεία µε 
λίγα παιδιά, όπως είχε προταθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και ειδικά στην 
αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ή ακόµα µπορεί να αρχίσει να λειτουργεί 
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις (άδειες καθηγητών, έλλειψη αιθουσών, 
καταλήψεις, απεργίες κλπ), ώστε να µη χαθεί µέρα µαθήµατος, έως ότου η 
εκπαίδευση να αναδιαρθρωθεί συνολικά και να προσαρµοστεί στις ανάγκες µιας 
αγοράς εργασίας όπου κυριαρχεί η επισφάλεια και ο ατοµοκεντρισµός. Η 
τηλεκπαίδευση είναι απλά µια στιγµή αυτού του σχεδιασµού. 

«Καινοτοµία» και κατάσταση έκτακτης ανάγκης: οι τέλειες αφορµές για την 
αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων 

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι το εξής: Ένα καπιταλιστικό κράτος, όταν 
χρησιµοποιεί «καινοτόµες τεχνολογικές µεθόδους» το κάνει για να διευκολύνει 
τη ζωή µας; Το πρόσφατο παρελθόν έρχεται να απαντήσει στο ερώτηµα µε ένα 
αρκετά κατατοπιστικό παράδειγµα τεχνοεπιστηµονικής διαχείρισης: τις «έξυπνες 
στάσεις» λεωφορείων και την τηλεµατική τεχνολογία.  Αυτή η «καινοτοµία» 2

άνοιξε περαιτέρω τον δρόµο για µια νέου τύπου επιτήρηση της εργασίας, ακόµα 
κι αν εκ πρώτης όψεως, φάνηκε κάπως βολική για τις µετακινήσεις µας 
(δεδοµένου κιόλας ότι ο χρόνος µετακίνησής µας στην πόλη και τα έξοδά της δεν 



προσµετρούνται στον µισθό). Φυσικά, για αύξηση των δροµολογίων και των 
γραµµών ούτε λόγος. Στην πραγµατικότητα, η τηλεµατική είναι ένα µέσο 
εξονυχιστικής παρακολούθησης των εργαζοµένων στα ΜΜΜ, ο ρουφιάνος για το 
«αν κάνουµε καλά τη δουλειά µας» (πάντα µέσα στα ωράρια, πάντα στην τσίτα), 
ένα µέσο επιτήρησης µε τελικό στόχο την αυτο-πειθάρχηση ώστε να είµαστε όσο 
γίνεται πιο παραγωγικές. Πάει χέρι-χέρι µε τις κάµερες σε χώρους εργασίας, µε 
τις κάµερες που θα θελήσουν να βάλουν εν καιρώ στα σπίτια µας ενόσω κάνουµε 
τηλεργασία -όπως έγινε στην περίπτωση της Teleperformance- µε τα log-in που 
θα µετράει το πανεπιστήµιο στα τηλε-µαθήµατα για να παίρνει υποχρεωτικές 
παρουσίες. 

Είναι λοιπόν πολύ ξεκάθαρο πως το νεοφιλελεύθερο  ελληνικό κράτος, που 3

πλασάρει τεχνολογικές καινοτοµίες στο όνοµα της «κοινωνικής δικαιοσύνης», 
παίρνοντας παράδειγµα από αµερικανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, θέλει απλά να 
βαθύνει την εξουσία του κεφαλαίου και να ελέγξει πιο ορθολογικά την εργασία. 
Σε συνέχεια αυτής της λογικής και επιστρέφοντας στο σήµερα, το κράτος 
επικαλείται «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», εκµεταλλευόµενο τον φόβο που το 
ίδιο αναπαράγει. Έτσι, θεσµοθετεί µέτρα για το γενικό «καλό», εκτός βουλής, µε 
ΠΝΠ (πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου). Με λίγα λόγια, στα πλαίσια του 
καθεστώτος «πολεµικής οικονοµίας» που κήρυξε ο Μητσοτάκης, περνάνε ένα 
σωρό έκτακτες διατάξεις, ακόµα και αντισυνταγµατικές. 

Η τηλεκπαίδευση στο πανεπιστήµιο είναι το αποτέλεσµα αυτών των δύο 
καταστάσεων: το κράτος από τη µία την παρουσιάζει ως µονόδροµο, για να σωθεί 
το εξάµηνο εντός της πανδηµίας και από την άλλη ως «καινοτόµα» τεχνολογία που 
υπόσχεται πολλά για το µέλλον. Παρόµοια, για τις άλλες δύο βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, πλασαρίστηκαν ψευτο-επιχειρήµατα του στυλ «να µη χαθεί η 
επικοινωνία και επαφή εκπαιδευτικών–µαθητ(ρι)ών, όταν τα σχολεία µένουν 
κλειστά για µήνες», µε την Κεραµέως σε ρόλο δήθεν µεγάλης ψυχοµάνας που 
νοιαζόταν για τη «χαµένη επαφή» µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών. Όµως, η 
αποδοχή αυτής της λογικής εκ µέρους φοιτητ(ρι)ών και εκπαιδευτικών και ακόµα 
χειρότερα η αναπαραγωγή τους (αποτυπωµένη µε εκφράσεις του τύπου «για να 
µη χαθεί το εξάµηνο» και «για να έρθουµε σε επαφή µε τα παιδιά») και οι υπερ-
προσπάθειες να γίνουν µαθήµατα παρά τις όποιες δυσκολίες, έρχονται κι αυτές να 
νοµιµοποιήσουν αυτή τη νέα µορφή διδασκαλίας. Έτσι γεννιέται ένα νέο ερώτηµα: 

Το κράτος θεσµοθετεί µόνο του την τηλεκπαίδευση ή έχει προηγηθεί η 
κοινωνική νοµιµοποίησή της; 

Το παράδειγµα των «έξυπνων στάσεων» και της τηλεµατικής τεχνολογίας που 
παρουσιάσαµε προηγουµένως, έχει και µια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή: ενόσω 
δοκιµαζόταν αυτή η τεχνολογία, οι πελάτες/ισσες άρχιζαν να µπαίνουν σε µια 
πειθαρχική λογική ακρίβειας χρόνου και συνοµιλίας µε τις εφαρµογές τους για 
την οποιαδήποτε µετακίνηση. Παράλληλα ξεκίνησε µια διαµάχη εντός της 
εργατικής τάξης µεταξύ των χρηστών-υποστηρικτών της «καινοτοµίας» και των 
εργαζοµένων στα ΜΜΜ, που ζητούσαν να µη δουλεύουν µε χρονόµετρα, gps και 



µέσα παρακολούθησης. Το κράτος έχοντας δηµιουργήσει το πειθαρχικό 
περιβάλλον που επιθυµούσε, είχε στρώσει το χαλί για την επόµενη κίνηση, που 
έπιανε πλέον το σύνολο της εργατικής τάξης. Προκειµένου να γλυτώσει από τους 
«τζαµπατζήδες» θεσµοθέτησε τις µπάρες και τις προσωποποιηµένες κάρτες 
εισόδου στα ΜΜΜ, ή αλλιώς το «ποιος είµαι και που πάω». Θέλουµε να 
καταλήξουµε στο ότι αυτή η εµπειρία µας δεν µας απέδειξε µόνο ότι τέτοιου 
είδους µέτρα εκσυγχρονισµού έχουν ως στόχο την ασταµάτητη κερδοφορία και όχι 
την ικανοποίηση των δικών µας αναγκών. Κυρίως, µέσα από αυτό αποδείχθηκε 
ότι η θεσµοθέτηση µέτρων, έπεται της πειθάρχησης του πληθυσµού και της 
κοινωνικής νοµιµοποίησης. 

Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της τηλεκπαίδευσης. Γι’ αυτό η υφυπουργός 
παιδείας µας ευχαριστεί για την (αυτο-)πειθάρχησή µας σε ένα µέτρο που δεν έχει 
καν ακόµα θεσµοθετηθεί: «Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους 
εκπαιδευτικούς που συνδράµουν ουσιαστικά µε την καθηµερινή προσπάθεια 
σύνδεσης στο δίκτυο, δηµιουργίας ψηφιακών τάξεων, παραγωγής υλικού, επαφής 
και στήριξης των παιδιών συχνά µέσα από δυσκολίες. Γινόµαστε όλοι µια εθνική 
οµάδα αυτές τις στιγµές… Παρακαταθήκη για µελλοντική αξιοποίηση η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση», Ζαχαράκη, υφυπουργός  Παιδείας, 28/3/2020. 

Μας ευχαριστεί, διότι εµείς οι «ήρωες» -όπως λατρεύουν να λένε- εκπαιδευτικοί, 
φοιτήτ(ρι)ες, µαθήτ(ρι)ες, αν και δεν είχαµε πάντα τον εξοπλισµό, τα χρήµατα για 
ρεύµα, πρόσβαση σε ίντερνετ κλπ. κάναµε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
τηλεµάθηµα. Παρότι, λοιπόν, το υπουργείο δεν έχει κάνει τα τηλεµαθήµατα 
υποχρεωτικά -η εγκύκλιος που εξέδωσε γράφει χαρακτηριστικά ότι «δύναται» να 
γίνονται- έστω κι έτσι όλοι και όλες σπεύσανε να δούνε πώς λειτουργούν και 
µπήκαν σε δράση. Μια τέτοια συνθήκη είναι άκρως βολική για το κράτος και τα 
αφεντικά, αφού αποδείχθηκε πειραµατικά, στην πράξη, πως ακόµα κι αν κάτι δεν 
είναι θεσµοθετηµένο, ο κόσµος είναι έτοιµος σε συνθήκες µαζικού εγκλεισµού και 
κοινωνικής αποστασιοποίησης να το αποδεχτεί και να πειθαρχήσει σε αυτό. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου παιδείας, το 96,35% των προπτυχιακών 
µαθηµάτων, παραδίδονται µέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μιλάµε 
για την απόλυτη πειθαρχία. 

Γιατί η τηλεκπαίδευση δεν θεσµοθετείται άµεσα και γιατί µας ενδιαφέρει το ότι 
είναι παράτυπη; 

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν µπορεί να νοµοθετήσει µια κι έξω την 
τηλεκπαίδευση αυτή τη στιγµή µε έναν µόνιµο και διευρυµένο τρόπο. Ήδη έχει 
ξεσηκωθεί πλήθος αντιδράσεων, ενώ ακόµα και ο επικουρικός της ρόλος απαιτεί 
αυξηµένη κρατική χρηµατοδότηση (σε σεµινάρια εκπαίδευσης στη νέα τεχνολογία 
των µαθητ(ρι)ών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας κυρίως - 
παρά τις «φιλότιµες» πολλών τελευταίων να αυτοεκπαιδευθούν εντατικά µέσα 
στην καραντίνα χωρίς να ξοδέψουν καθόλου το κράτος!) Επίσης, δεν θα 
µπορούσε να µας επιρρίψει ως «ατοµική ευθύνη» την αδυναµία πρόσβασης σε η/υ 
και διαδίκτυο, ούτε να µας επιβάλλει την πληρωµή ρεύµατος και ίντερνετ (!). Το 



κράτος δεν είναι σε θέση να προσφέρει αυτή τη στιγµή πόρους, υλικοτεχνικές 
υποδοµές, τεχνογνωσία και σαφείς εκπαιδευτικές νόρµες για τους 
εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, δεν αναλαµβάνει την πολιτική ευθύνη, πετώντας το 
µπαλάκι στο πανεπιστήµιο και τους εκπαιδευτικούς των άλλων δύο βαθµίδων. 
Όσο λοιπόν µπορεί να περνάει µέτρα και να τα «νοµοθετεί» συνοδεύοντάς τα µε 
αόριστα «δύναται» ψαρώνοντας τους πάντες, θα το κάνει, µέχρι να είναι έτοιµο 
για το αποφασιστικό βήµα. 

Ο λόγος που επικαλούµαστε τον παράτυπο χαρακτήρα της τηλεκπαίδευσης δεν 
είναι φυσικά επειδή τασσόµαστε υπέρ της αστικής και καπιταλιστικής 
δηµοκρατίας και νοµιµότητας. Το αντίθετο! Η «νοµοθέτηση» εκτός συντάγµατος 
έρχεται να αποδείξει ότι προκειµένου να διασωθεί η καπιταλιστική οικονοµία, το 
δηµοκρατικό καπιταλιστικό κράτος είναι έτοιµο να επιτρέψει ή να απαγορεύσει τα 
πάντα διαψεύδοντας αυτό το ίδιο τον «ουδέτερο» ρόλο του. Σαν ανταγωνιστικό 
κίνηµα, όταν ο νόµος, ως αποτέλεσµα παρελθοντικών αγώνων, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την υπεράσπιση των εργατικών συµφερόντων, θα τον έχουµε 
ως όπλο µας ενάντια στα συµφέροντα και τις αυθαιρεσίες των αφεντικών. Γι’ 
αυτό και στην προκειµένη περίπτωση, δε θα αφήσουµε καµία τηλεκπαίδευση να 
πατήσει πάνω µας υποτιµώντας περαιτέρω την αξία της εργασιακής µας δύναµης. 

Γιατί δεν θέλουµε την τηλεκπαίδευση; 

Κοιτώντας λίγο τα δεδοµένα σχετικά µε την τηλεκπαίδευση στο εξωτερικό και 
διαβάζοντας τις ανακοινώσεις του νεοφιλελεύθερου κοµµατικού συµπλέγµατος, 
καταδεικνύεται ο πραγµατικός σκοπός µιας τέτοιας «καινοτοµίας». Σε άρθρο της 
Καθηµερινής µε τίτλο «τα ψηφιακά αµφιθέατρα, απάντηση στις καταλήψεις» 
αναφέρεται ότι: «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα µπορούσε να δώσει λύσεις σε 
έκτακτα περιστατικά όπως απεργία των ΜΜΜ, διαδηλώσεις και καταλήψεις». 

Βρήκαν τρόπο τα αφεντικά ώστε να µη χαθεί µέρα παραγωγικότητας. Όταν 
βολεύει λοιπόν τους από πάνω θα χρησιµοποιούν ευκαιριακά τα ψηφιακά µέσα, 
µέχρι την καθολική καθιέρωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία…  
Ας τα πάρουµε όµως ένα-ένα: 

Πανεπιστήµιο και σχολείο χωρίς κοινωνικές σχέσεις γίνεται; 

Είτε εξ ολοκλήρου είτε µερικώς, µια «ψηφιακή» σχολή θα αποτελείται από 
µονάδες ατόµων και όχι από φοιτητικό σώµα. Η διαδικασία της εκπαίδευσης µέσω 
e-learning, όπως µας λένε οι νεοφιλελεύθεροι επιστήµονες των πειθαρχικών 
τεχνολογιών, «θα αφαιρέσει τον άσκοπο χρόνο όπου ο φοιτητής 
κοινωνικοποιούταν και συλλογικοποιούταν». Μάλλον ξεχνάνε οι τεχνοκράτες 
ειδικοί, πως το πανεπιστήµιο είναι ακριβώς αυτό το πράγµα: οι κοινωνικές 
σχέσεις και η ελευθερία στην έκφραση και τον λόγο, η ανταλλαγή απόψεων και η 
συλλογικοποίηση-πολιτικοποίηση. Φοιτήτ(ρι)ες/ές παγκοσµίως παλεύουν ώστε το 
πανεπιστήµιο να αποτελεί ένα ελεύθερο πεδίο λόγου και δράσης µέσω των 
καθηµερινών παρεµβάσεων και της διάδοσης του πολιτικού λόγου στις σχολές, µε 
τις καταλήψεις και τους χώρους αγώνα. Με την τηλεκπαίδευση όχι απλά δεν θα 
ακούγεται ο λόγος µας, αλλά µετασχηµατίζεται εντελώς το κάθε ένα φοιτητικό 



υποκείµενο ως προς τις σχέσεις του µε τα άλλα, καθώς και ως προς τη σχέση του 
µε τον καθηγητή. Αν η τηλεκπαίδευση γίνει µια επιβεβληµένη, πρόδηλη συνθήκη, 
αν εδραιωθεί ως τύπος επίκτητης, µηχανικής συµπεριφοράς, ως µια «δεύτερη 
φύση», η εκπαιδευτική διαδικασία θα έχει ως εξής: µεµονωµένα υποκείµενα, 
µακριά το ένα από το άλλο βρίσκονται µπροστά από µια οθόνη, χωρίς να έχουν 
καµία ουσιαστική επικοινωνία ούτε µε τους υπολοίπους συµφοιτητές ούτε µε τον 
καθηγητή. Με άλλα λόγια µια δυστοπία. Η ύπαρξη σε έναν κοινό χώρο που δίνει 
τη δυνατότητα για µια πραγµατική επαφή, συνοµιλία και κριτική αντικαθίσταται 
από µια σχέση ψηφιακής αλληλοεπιτήρησης, στείρας και καθοδηγούµενης 
µετάδοσης γνώσεων, µε τη µορφή απλών πληροφοριών. Αν καταριόµασταν µια 
φορά –και καλά κάναµε– τη «µιζέρια των φοιτητικών κύκλων», σε ένα σενάριο 
γενίκευσης και ορθολογικοποίησης του online learning, ακόµα κι αυτή η έκφραση 
οριακά χάνει το νόηµά της… 

Στις άλλες δύο βαθµίδες, µάλιστα, πολύ περισσότερο από την τριτοβάθµια λόγω 
του νεαρότερου της ηλικίας των µαθητ(ρι)ών, τόσο η κατάργηση της 
αλληλεπίδρασης και της ζωντανής επικοινωνίας όσο και ο δασκαλοκεντρικός 
χαρακτήρας της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» την καθιστούν κάθε άλλο παρά 
παιδαγωγικά κατάλληλη.  

Ψηφιακή εκπαίδευση για λόγους «κοινωνικής δικαιοσύνης»; 

Παράλληλα η φιλελεύθερη επιχειρηµατολογία για τα τηλε-µαθήµατα 
περιστρέφεται γύρω από την «εύκολη προσβασιµότητα», την «κοινωνική 
δικαιοσύνη» και το χαµηλό κόστος, αντιστρέφοντας αυτούς τους όρους και 
διαστρεβλώνοντας εντελώς την πραγµατικότητα. Ας αρχίσουµε από το τελευταίο: 
χαµηλό κόστος για ποιον; Σίγουρα όχι για τη µαθήτρια, τον φοιτητή ή την 
εργαζόµενη καθώς στο ήδη επιβαρυµένο κόστος φοίτησης/εργασίας θα πρέπει να 
προστεθεί η υλικοτεχνική υποδοµή, το ρεύµα και το ίντερνετ. Έτσι, οι ανισότητες 
µεταξύ των µαθητ(ρι)ών/φοιτητ(ρι)ών και ο αποκλεισµός ενός µεγάλου µέρους 
τους οξύνονται στο ψηφιακό περιβάλλον σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι 
στην δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ας πάρουµε το άµεσο παράδειγµα των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ, όπου εν 
µέσω πανδηµίας και απαγόρευσης κυκλοφορίας αναγκάστηκαν να αγοράσουν τα 
µέσα εργασίας τους π.χ. εκτυπωτές, για να εργαστούν. Μια συνθήκη µε σχολές 
χωρίς πανεπιστηµιουπόλεις, επαρκή στελέχωση, βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια 
µάλλον γλιτώνει χρήµατα για το κράτος και όχι για τη φοιτήτρια. Μιλάµε 
εποµένως, όχι µόνο για ένα µέτρο µε κόστος για το προλεταριάτο των σχολών, 
αλλά για ένα µέτρο που εντείνει ακόµα περισσότερο τους ταξικούς φραγµούς.  

Σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, είναι σίγουρο ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο της «παρακαταθήκης της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», όπως διαβεβαίωσε και η υφυπουργός Παιδείας, σε 
ό,τι αφορά την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, σχολικών µονάδων και µαθητ(ρι)ών, 
την εξοικονόµηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τον κατακερµατισµό και τη 
διάλυση κάθε έννοιας συλλογικότητας, τις δυνατότητες επιτήρησης, ελέγχου και 



την ταύτιση εργάσιµου-µη εργάσιµου χρόνου, µέσα από µια πολύ πιθανή 
µονιµοποίησή της.  

Προς το παρόν, ωστόσο, ενώ για την τριτοβάθµια είναι πολύ πιο σίγουρη η 
γενίκευσή της, στις άλλες βαθµίδες δεν είναι και τόσο: η πειθάρχηση των 
µαθητ(ρι)ών-µελλοντικών εργατ(ρι)ών φαίνεται ότι εξακολουθεί να βρίσκει πιο 
πρόσφορο έδαφος στην παλιά, παραδοσιακή φυσική τάξη, γι’ αυτό και 
επισπεύδεται η επιστροφή τους στην «κανονικότητα», σε πλήρη αντίφαση µε τη 
µέχρι τώρα κρατική διαχείριση «προστατευτικού» εγκλεισµού! 

Παράλληλα µια τέτοια µορφή εκπαιδευτικού συστήµατος θα αφαιρέσει ένα από τα 
σηµαντικότερα δικαιώµατα των φυλακισµένων: την εκπαιδευτική άδεια. Πέρα από 
τους/τις φυλακισµένους/ες δεν συνυπολογίζονται και οι γυναίκες, οι θηλυκότητες 
και τα lgbtq+ άτοµα που δέχονται έµφυλη/ενδο-οικογενειακή βία και για τις/τα 
οποίες/α το σπίτι δεν αποτελεί ένα ασφαλές µέρος. Η ίδια ρητορική δεν διστάζει 
να χρησιµοποιήσει εργαλειακά στο όνοµα της «κοινωνικής δικαιοσύνης» τα 
ανάπηρα άτοµα, εγκύους και νέες µητέρες, καθώς και όσους ζουν σε 
αποµακρυσµένες περιοχές για την (κοινωνική) νοµιµοποίηση της τηλεκπαίδευσης. 
Και φυσικά σαν λύση γι’ αυτές τις περιπτώσεις δεν έρχεται η κρατική µέριµνα, 
αλλά η εντατικοποιηµένη εκπαίδευση/εργασία και ο εγκλεισµός, για τα οποία 
µάλιστα θα πληρώνουµε από την τσέπη µας! 

Ο πανοπτισµός και το µάθηµα 

«Στα συστήµατα διαδικτυακώς διευθυνόµενων µαθηµάτων… η πειθαρχία της 
εργασιακής δύναµης είναι, παραδόξως, τόσο ατοµική όσο και κοινωνική, 

αποµονωµένη και διάχυτη, διακριτή και συνδεδεµένη, αυτόνοµη και 
κατευθυνόµενη. Είναι η απόλυτη πραγµατοποίηση του panopticon του Foucault 
αφού δεν απαιτεί τοίχους ή εµφανή µέσα παρατήρησης. Ενσταλάζει την αίσθηση 

της αδιάκοπης επιτήρησης που εκπαιδεύει το άτοµο να εργάζεται ανακλαστικά σαν 
να παρακολουθείται και να αξιολογείται συνεχώς. Με τη σειρά της, η µάθηση 

µετατρέπεται ανεπαίσθητα σε εργασία αποπεράτωσης τυποποιηµένων καθηκόντων 
υπό την επίγνωση της παρακολούθησης, της καταγραφής και της αξιολόγησης.»  4

Σε πανεπιστήµιο της Ολλανδίας, ειδική εφαρµογή αποκλείει τη λειτουργία άλλων 
συσκευών κατά τη διάρκεια του e-learning, ενώ µια κάµερα στραµµένη συνεχώς 
πάνω σου, επιβεβαιώνει ότι δεν κοιµάσαι. Το γεγονός ότι κάµερες και άλλα 
τεχνολογικά µέσα θα µπορούν ανά πάσα στιγµή να παρακολουθούν την εργασία 
µας χωρίς να γνωρίζουµε εµείς το πότε, είναι ένας τρόπος εξαναγκασµού να 
είµαστε διαρκώς παραγωγικές. Αυτά τα µέσα λοιπόν γίνονται ο τρόπος αυτο- 
πειθάρχησής µας. Ακόµη, προσωπικά και άλλα δεδοµένα (χρόνος µαθήµατος, 
περιεχόµενο διδασκαλίας, σχόλια, ερωτήσεις, χαρακτηριστικά προσώπου κλπ.) 
πολύ ευκολότερα πλέον καταγράφονται αυξάνοντας το φόβο διαρροής και 
δίνοντας τη δυνατότητα στα πανεπιστήµια να ασκούν ακόµα µεγαλύτερο έλεγχο 
πάνω στη διεξαγωγή του µαθήµατος. Σε ένα πλαίσιο που η κρατική 
χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων εξαρτάται όλο και περισσότερο από την 
επιχειρηµατική δραστηριότητά τους και από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 



έργου από τις/τους φοιτήτ(ρι)ες/ές, η τηλεκπαίδευση έρχεται να βοηθήσει σε 
αυτό µέσω των καταγεγραµµένων δεδοµένων. 

Δεν χρειάζεται, όµως να πάµε τόσο µακριά, ως την Ολλανδία. Το 2018  και το 
2019 είχε γίνει απόπειρα για την εισαγωγή συστήµατος βιντεοεπιτήρησης στον 
προαύλιο χώρο των σχολικών µονάδων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και µε 
την παρουσία µαθητών µε πρόσχηµα την αποφυγή φθορών και βανδαλισµών. Τον 
Μάιο του 2019, µόλις έναν χρόνο πριν, ο Γαβρόγλου προχώρησε σε νόµο για τη 
βιντεοεπιτήρηση και βιντεοσκόπηση στον χώρο του σχολείου, όταν είναι κλειστός, 
στο πολυνοµοσχέδιο για την «πανεπιστηµιοποίηση» των ΤΕΙ. Η εκπαιδευτική 
κοινότητα αντέδρασε τότε ζητώντας την πρόσληψη µονίµων σχολικών φυλάκων. 
Ο νόµος µε την αλλαγή της κυβέρνησης έµεινε έκτοτε ανενεργός. Κι ενώ µε τον 
ίδιο εκείνο νόµο ένα χρόνο πριν απαγορευόταν αυστηρά να χρησιµοποιούνται 
συστήµατα καταγραφής ήχου και εικόνας µέσα στην τάξη όπως και η ανάρτηση 
χωρίς γονική συναίνεση φωτογραφιών και βίντεο µε µαθητές στους δικτυακούς 
τόπους των σχολικών µονάδων καθώς αποτελούν δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα κι ενώ τον Σεπτέµβρη του 2019 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδοµένων εκδίδει οδηγία προς το υπουργείο Παιδείας, µε την οποία απαγόρευε 
τη χρήση καµερών ασφαλείας στα σχολεία εν ώρα λειτουργίας, επισηµαίνοντας 
ότι υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας 
τους, ερχόµαστε στο σήµερα. Μετά το lockdown στα σχολεία το υπουργείο, 
σύσσωµο το συνδικαλιστικό κίνηµα µε πρωτοστατούσες τις δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΠΑΜΕ και από δίπλα οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ (που 
ακολουθούσαν µια γραµµή πλήρους σύγχυσης µε καταγγελίες της τηλεκπαίδευσης 
ως αντιεκπαιδευτικής µεν αλλά «προσωρινά» αποδεκτής δε συνθήκης, ζητώντας 
παράλληλα, µαζί µε τις άλλες παρατάξεις, τον δωρεάν τεχνολογικό εξοπλισµό 
όλων των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των µαθητών ώστε κάθε µορφή 
σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης να µπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα) 
και εν τέλει η µεγάλη πλειοψηφία δασκάλων και καθηγητ(ρι)ών προέκριναν και 
προχώρησαν στην εφαρµογή εξ αποστάσεως διδασκαλίας µέσα από τις 
πλατφόρµες του υπουργείου, (ακόµα και) µέσω κάµερας, συντονισµένοι πλήρως 
σε πνεύµα εθνικής οµοψυχίας ενάντια στον αόρατο υγειονοµικό εχθρό.  

Το υπουργείο εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία και κεφαλαιοποίησε αυτή τη 
συναίνεση/υπακοή από πλευράς συνδικαλιστών/εκπαιδευτικών προχωρώντας 
στο επόµενο βήµα: στις 8 Μαΐου µε αιφνιδιαστική τροπολογία σε άσχετο νόµο 
(που δεν έβαλε καν σε διαβούλευση) εισήγαγε την κάµερα µέσα στην σχολική 
αίθουσα για να καλλιεργήσει ένα κλίµα γενικευµένης ανασφάλειας, φόβου και 
πειθάρχησης των υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικών και µαθητών. Η εν λόγω 
τροπολογία αφού «νοµοθετεί» την ήδη νοµιµοποιηµένη στην πράξη (από την 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών) εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσθέτει ως µία 
επιπλέον πλευρά της τη ζωντανή αναµετάδοση του µαθήµατος για µαθήτ(ρι)ες/ές 
που «δεν δύνανται να παρακολουθήσουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, 
είτε λόγω αναστολής  λειτουργίας της οικείας εκπαιδευτικής δοµής είτε για άλλο 
λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός». 



Με βάση την µέχρι τώρα ανάλυσή µας, η (πιθανή) εισαγωγή κάµερας µέσα στην 
τάξη δεν αποτελεί παρά ένα νέο (και πιο εφιαλτικό) στάδιο στην πορεία της ήδη 
εφαρµοσµένης στην πράξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν µέσω έκτακτης 
ανάγκης. Παρά την ήδη δοκιµασµένη χρήση κάµερας από χιλιάδες 
εκπαιδευτικούς στη διάρκεια της διαχείρισης της πανδηµικής κρίσης από το 
κράτος µε όρους υγιεινιστικής πειθάρχησης, η κάµερα µέσα στην τάξη προκαλεί 
µια τέτοια φόρτιση ώστε ακόµα και η ΔΑΚΕ την αρνείται, προβάλλοντας τον εαυτό 
της ως αντιπολιτευτική δύναµη! 

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση διαφαίνεται να είναι win-win για το υπουργείο: 
είτε θα επιβληθούν οι κάµερες στην τάξη, ξεκινώντας από κάποια πρόθυµα να την 
εφαρµόσουν σχολεία, και η πλήρης επιτήρηση εντός της αίθουσας και ταυτόχρονα 
η πλήρης νοµιµοποίηση της εξ αποστάσεως θα θριαµβεύσουν· είτε λόγω 
αντιδράσεων απέναντι σ’ αυτό το (χειρότερο) οργουελλιανό σενάριο, η εξ 
αποστάσεως ασύγχρονη και σύγχρονη θα θεωρηθούν καλύτερες επιλογές αφού 
είναι υποτίθεται υπό τον έλεγχο των ίδιων των εκπαιδευτικών (!) (λες και δεν 
διεξάγονται σε καθόλου αθώες πλατφόρµες του υπουργείου και µε 
οπτικοακουστικά συστήµατα µέσω του υπουργείου), οι οποίοι ευγνώµονες που το 
υπουργείο θα κάνει προσωρινά πίσω όσον αφορά την κάµερα στην τάξη θα 
συναινέσουν στη µονιµοποίηση της εξ αποστάσεως και στην υποχρεωτική της 
πλέον λειτουργία στο µέλλον. Ήδη, αρκετοί εκπαιδευτικοί κάνουν µια κάθετη 
αλλά τελείως παράλογη διάκριση µεταξύ της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της 
κάµερας στην τάξη, φτάνοντας να θεωρούν την πρώτη µια καλή επιλογή που τους 
εξασφάλισε την «επαφή µε τα παιδιά», παρότι, ξαναθυµίζουµε, όλως τυχαίως, 
ήταν και το παρασύνθηµα που έριξε η Κεραµέως µε την έναρξη της πανδηµίας! 
Κάπως έτσι, η εξ αποστάσεως τελικά θα παρουσιαστεί να είναι αίτηµα των ίδιων 
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα διαπραγµατεύονται απλώς αν οι κάµερες θα είναι 
µόνο µέσα στο σπίτι τους µέσω των η/υ ή και µέσα στις αίθουσες! Και τέλος, µε 
πλήρως νοµιµοποιηµένη από τα κάτω την εξ αποστάσεως «εκπαίδευση», η 
αποδοχή της κάµερας µέσα στην τάξη θα είναι απλώς ζήτηµα ωρίµανσης, ζήτηµα 
χρόνου. 

Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, σε όλους τους τόνους ότι αν δεν είναι συνολική η 
εναντίωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα καταλήξει κανείς από τη µία 
υποχώρηση στην άλλη…  

Το ζήτηµα του χωροχρόνου 

Με την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση η διάκριση µεταξύ εργάσιµου-µη 
εργάσιµου χρόνου γίνεται πλέον πολύ θολή. Η εργασία αποκτά µια ευελιξία κι 
εµείς γινόµαστε «just-in-time» εργαζόµενοι διαθέσιµοι ανά πάσα στιγµή. Αυτή η 
λογική εύκολα µπορεί να κυριαρχήσει και στα πανεπιστήµια µε τους φοιτητές να 
είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση για «δουλειά». Ο χρόνος εποµένως των 
φοιτητ(ρι)ών θα αρχίζει και αυτός να θυµίζει ακόµα περισσότερο εργάσιµη µέρα 
και το δικαίωµά τους να µπορούν να σπαταλούν το χρόνο τους όπου επιλέξουν 
εκείνες/οι, θα περιορίζεται σηµαντικά. Αν λοιπόν φαντάζει δύσκολη η περίοδος 



της καραντίνας, ας φανταστούµε την περίοδο εγκλεισµού για λόγους φοίτησης ή 
εργασίας… 

Πέρα από την ασαφοποίηση του εργάσιµου χρόνου, χώρο εργασίας αρχίζει και 
αποτελεί πλέον το σπίτι. Ο προσωπικός µας χώρος µετατρέπεται στον χώρο που 
παράγουµε και πουλάµε την εργασιακή µας δύναµη και κάµερες ή άλλα µέσα 
παρακολούθησης έρχονται να εισβάλλουν σε αυτόν για να µας επιτηρήσουν. 

Αξιολόγηση και επιχειρηµατικότητα, σηµαίνει εντατικοποίηση για 
παραγωγικότητα 

Όταν όµως µιλάµε για παραγωγικότητα, εννοούµε δραστηριότητα συνυφασµένη 
µε το κέρδος και όχι µε την πνευµατική διαύγεια. Λαµβάνοντας υπόψιν το 
νοµοσχέδιο για τα κονδύλια και την έρευνα, που πέρασε στις 24/01/2020, το 
πανεπιστήµιο αρχίζει και παίρνει όλο και πιο έντονα τη µορφή εργοστασίου. 
Σκοπός του να παράγει εµπορεύσιµη γνώση και γενικότερα να λειτουργεί µε 
όρους επιχείρησης για να εξασφαλίζει κέρδος. Η επιχειρηµατικοποίηση του 
«δηµόσιου» πανεπιστηµίου ξεκινάει µε πρώτο βήµα τη συστηµατική 
εµπορευµατοποίηση της παραγόµενης έρευνας (βλ. ευρεσιτεχνίες, τεχνοβλαστοί, 
κατά παραγγελία έρευνα, προλεταριοποίηση µάζας ερευνητών). Αντίστοιχη σχέση 
αποκτά το ίδρυµα σε σχέση µε τα περιουσιακά του στοιχεία (βλ. την περίπτωση 
του πανεπιστηµίου Κρήτης που θέλει να διαθέσει τα κτήρια της κατάληψης Ρόζα 
Νέρα σε ξενοδοχειακούς οµίλους). Η επιχειρηµατικοποίηση συνεχίζεται και µε την 
εµπορευµατοποίηση των ίδιων των µαθηµάτων. Στην ελληνική περίπτωση, από τα 
συνεχώς πολλαπλασιαζόµενα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, το 82% είναι 
επ’ αµοιβή.  

Στο µεταξύ, τα σεµιναριακά προγράµµατα δίνουν και παίρνουν, ενώ βλέπουµε 
πλέον να θεσµοποιούνται και να ξεπηδούν τα πρώτα προπτυχιακά προγράµµατα 
µε δίδακτρα (για την ώρα µόνο για πολίτες εκτός ΕΕ). Στη διαδικασία της 
εµπορευµατοποίησης των µαθηµάτων πρέπει να αναδειχθεί όµως και ο ρόλος που 
παίζει η λεγόµενη διαδικτυακή εκπαίδευση –ήδη και πριν το ξέσπασµα της 
πανδηµίας– µε την προσφορά, όχι µόνο µεταπτυχιακών µαθηµάτων εξ 
αποστάσεως, αλλά και µιας πλειάδας εµπορεύσιµων πακεταρισµένων 
διαδικτυακών µαθηµάτων κατάρτισης. Για παράδειγµα, στο ΕΚΠΑ στις 25/5 
ξεκινάνε κανονικότατα οι διαδικτυακές παραδόσεις σε 350 «εξ αποστάσεως 
Προγράµµατα Επιµόρφωσης» διάρκειας κάµποσων µηνών το καθένα, στα πλαίσια 
του «E-Learning Πανεπιστήµιο Αθηνών», όλα διατιθέµενα προς πώληση. Πολλά 
είναι τα ευφάνταστα θέµατα αυτών των κύκλων κατάρτισης. Βλέπουµε τίτλους 
όπως «Ευ Ζην και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», «Life Coaching», αλλά και µία 
ο λ ό κ λ ηρ η κα τ η γ ο ρ ί α µαθ η µά των σ τ ο π ε δ ί ο τω ν « Επ ι σ τ η µών 
Ασφάλειας» (ορισµένα, παρεµπιπτόντως, µε έκπτωση για Στελέχη και 
Απόστρατους των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας!). Το 
πανεπιστήµιο-εργοστάσιο αποτελεί µια επένδυση που δίνει στον φοιτητή ειδίκευση 
και άρα περισσότερες ευκαιρίες για εύρεση εργασίας ή αλλιώς έναν τρόπο να 
πουλήσει πιο ακριβά τον εαυτό του. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, οι όροι 



φοίτησης αυστηροποιούνται, εντατικοποιούνται και ορθολογικοποιούνται, η 
αξιολόγηση των επιδόσεων και του βαθµού πειθάρχησης παίζει όλο και πιο 
κεντρικό ρόλο. Επιλέγονται µια σειρά τεχνικών εντατικοποίησης της φοιτητικής 
εργασίας όπως η εδραίωση των ενδιάµεσων προόδων, το πύκνωµα των 
εργασιακών καθηκόντων και η (σταδιακή) άρση του προαιρετικού χαρακτήρα της 
παρακολούθησης µαθηµάτων. Μέσω της τηλεκπαίδευσης αποδεικνύεται περίτεχνα 
ότι είτε µιλάµε για το σχολείο είτε για το πανεπιστήµιο δεν αποτελούν σε καµία 
περίπτωση «ναό της γνώσης», αλλά µια µηχανή παραγωγής εργατ(ρι)ών µέσω 
της παροχής µετρήσιµων αποσπασµατικών γνώσεων. Αυτές οι πολύ 
συγκεκριµένες δεξιότητες που κατακτάς συσσωρεύονται για ένα καλό 
βιογραφικό. Η πλήρης ορθολογικοποίηση της εργασίας είναι ολοφάνερη: ούτε 
πολλά-πολλά µε τις συµφοιτήτριες, ούτε πολλή κουβέντα µε τους καθηγητές. 
Έτσι, η δουλειά στο σπίτι γίνεται η πιο ακραία µορφή παραγωγικότητας. 
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