
Οι εξελύξεισ ςτο Πανεπιςτόμιο  
και οι αναγκαιότητεσ που προκύπτουν ςτον αγώνα μασ 

 
Τα μϋτωπα που ϋχουν ανούξει το τελευταύο διϊςτημα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα χϊραξησ μιασ 

νϋασ ςτρατηγικόσ αντιμετώπιςησ τησ αςκούμενησ πολιτικόσ, που εύναι πλευρϊ τησ ςυνολικότερησ ταξικόσ 
επύθεςησ όπωσ αυτό εκφρϊζεται μϋςα από τα μνημόνια. Η ςύμπλευςη εργαζόμενων και φοιτητών ςτον 
αγώνα ενϊντια ςτην αναδιϊρθρωςη τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ όλο το προηγούμενο διϊςτημα πϋτυχε 
ςε μεγϊλο βαθμό να αποτρϋψει ό και να μπλοκϊρει την εφαρμογό βαςικών πτυχών του νόμου-πλαύςιο τησ 
Διαμαντοπούλου (Συμβούλια διούκηςησ, εφορευτικϋσ επιτροπϋσ, νϋοσ κανονιςμόσ εργαςύασ). Παρόλα αυτϊ όςο 
οι αντιδρϊςεισ μασ παραμϋνουν αποςπαςματικϋσ και οι μεταξύ μασ κοινότητεσ αγώνα (φοιτητών κι 
εργαζομϋνων) διαιρεμϋνεσ ϊρα και αδύναμεσ, θα παραμϋνουμε  ϋρμαια των ορϋξεων οποιωνδόποτε 
προθύμων καλούνται να εφαρμόςουν τα μνημόνια αλλϊ  και περαιτϋρω αλλαγϋσ για την εξυπηρϋτηςη των 
δικών τουσ ςυντεχνιακών ςυμφερόντων. 

 
Συνάδελφοι εργαζόμενοι και φοιτητέσ, 

Συγκεκριμϋνα, την Πϋμπτη 26/4 ςτη ςύγκλητο,  οι Πρυτανικϋσ αρχϋσ του ΕΚΠΑ με την ςυναύνεςη 
τησ εργοδοτικόσ πλειοψηφύασ του διοικητικού ςυμβουλύου του ςυλλόγου των εργαζομϋνων πϋραςε 
αιφνύδια το νϋο εςωτερικό κανονιςμό (που εύχαμε αποτρϋψει ύςτερα από μαζικό παρϋμβαςη ςτη ςύγκλητο 
ςτισ 28/2). Ο νϋοσ κανονιςμόσ εργαςύασ εμφορεύται από αυταρχικϋσ και ςυγκεντρωτικϋσ λογικϋσ διούκηςησ 
και ελϋγχου μϋςα από ρουφιϊνο-επιτροπϋσ τύπου ΣΔΟΕ, με ςτόχο την εντατικοπούηςη και πειθϊρχηςη τησ 
εργαςύασ προκειμϋνου να καλυφθούν τα κενϊ που προκύπτουν λόγω τησ αναδιϊρθρωςησ τησ ανώτατησ 
εκπαύδευςησ και τησ μεύωςησ του προςωπικού μϋςω των εφεδρειών, των αναγκαςτικών 
ςυνταξιοδοτόςεων και των απολύςεων.  

Η απόφαςη πϊρθηκε  αφού προκλητικϊ «ϋγραψαν ςτα παλιϊ τουσ τα παπούτςια» την απόφαςη και 
εναντύωςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ των εργαζομϋνων (23/2) ςτον εςωτερικό κανονιςμό, ςτηλύτευςαν τουσ 
εργαζόμενουσ ωσ λουφαδόρουσ, αναπαρϊγοντασ την κυρύαρχη κρατικό –δημοςιογραφικό φιλολογύα περύ 
τεμπελιϊσ κι αναποτελεςματικότητασ των εργαζομϋνων, περύ πλεονϊςματοσ εργατικού δυναμικού την 
ςτιγμό που ςε αντύςτοιχα ιδρύματα ςτην Ευρώπη αντιςτοιχούν 3,4,5 και 8 περιςςότεροι διοικητικού 
εργαζόμενοι ανϊ φοιτητό. Στισ αντιδρϊςεισ των εργαζομϋνων και των φοιτητών που παρευρϋθηκαν ςτην 
ςύγκλητο, ο αντιπρύτανησ απεύληςε ότι αν δεν περϊςει ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ θα παραιτηθεύ και ότι 
«πρϋπει να περϊςει ωσ ϋχει γιατύ ζούμε ςε περύεργεσ εποχϋσ» (!). 

Η ςτϊςη των πρυτανικών αρχών αποδεικνύει ότι εύναι ϋτοιμεσ να κϊνουν παραχωρόςεισ και παζϊρια 
με την Κυβϋρνηςη και το Υπ. Παιδεύασ και αλλαγϋσ ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ ςτο ΕΚΠΑ, ώςτε να 
παραμεριςτούν οι επιμϋρουσ ςυγκρούςεισ κατεςτημϋνων ςυμφερόντων με ςκοπό να διατηρόςουν το ρόλο 
τουσ και τη ςυμμετοχό τουσ ςτο νϋο Πανεπιςτόμιο -επιχεύρηςη. Έτςι θα γύνει εφικτό η επιβολό των 
Συμβουλύων διούκηςησ με τη ςυναύνεςη των πρυτανικών ςυντεχνιών, απαραύτητα για την καθολικό 
εφαρμογό του νϋου νόμου –πλαύςιο τησ Διαμαντοπούλου. 

 
Συνάδελφοι εργαζόμενοι και φοιτητέσ, 

Ήδη πλευρϋσ του νόμου ϋχουν αρχύςει να υλοποιούνται: νϋα fast track προγρϊμματα ςπουδών, 
ειςαγωγό πιςτωτικών μονϊδων, διϊλυςη των εςτιών και τησ φοιτητικόσ μϋριμνασ και επακόλουθη ομηρύα 
των φοιτητών και των εργαζόμενων, περικοπό επιδόματοσ και αδειών του προςωπικού του ΕΚΠΑ, του 
οπούου ο μιςθόσ ϋχει όδη υποςτεύ ςυντριπτικϋσ μειώςεισ. Βαςικού ςτόχοι παραμϋνουν η περαιτϋρω 
επιχειρηματικοπούηςη και ιδιωτικοπούηςη τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, η ςυρρύκνωςη και 
αυτοχρηματοδότηςη τησ μϋςω των ςυγχωνεύςεων και των καταργόςεων ιδρυμϊτων, τμημϊτων, τομϋων 
και διευθύνςεων, η αλλαγό του μοντϋλου διούκηςησ προσ το αυταρχικότερο και το πιο ςυγκεντρωτικό, η 
εντατικοπούηςη, η πειθϊρχηςη και η υποτύμηςη τησ ϊμιςθησ και ϋμμιςθησ εργαςύασ μϋςα ςτα 
πανεπιςτόμια. 

Επιπλϋον, οι πρόςφατεσ εξελύξεισ με τη λεηλαςύα των αποθεματικών των ιδρυμϊτων μϋςω του 
κουρϋματοσ για την ολοκλόρωςη του Προγρϊμματοσ Αναδιϊρθρωςησ του Ελληνικού Χρϋουσ (PSI) 
αποτελούν τρανταχτό παρϊδειγμα μετακύλιςησ τησ ζημιϊσ του κεφαλαύου ςτην πλειοψηφύα τησ 



κοινωνύασ και την εργατικό τϊξη και δημιουργούν τερϊςτια προβλόματα ςτη λειτουργύα των ιδρυμϊτων 
οδηγώντασ μϋχρι και ςε αναςτολό λειτουργύασ τμημϊτων και υπηρεςιών.  

 
Συνάδελφοι εργαζόμενοι και φοιτητέσ, 

Στην κατεύθυνςη τησ ϊμεςησ εφαρμογόσ του νόμου βϊλλεται και το ϊςυλο. Με ομόφωνη 
απόφαςη του πρυτανικού ςυμβουλύου, των κοςμητόρων και των προϋδρων τμημϊτων των ςχολών του 
ΈΚΠΑ, ςτισ 31/3 η Νομικό ςχολό αποφαςύςτηκε να παραμεύνει κλειςτό για τρεισ βδομϊδεσ ςυνολικϊ. Η 
απόφαςη για κλεύςιμο μιασ ολόκληρησ ςχολόσ και του πλϋον κεντρικού κτηρύου του ΕΚΠΑ πϊρθηκε τη 
ςτιγμό που οι πρυτανικϋσ αρχϋσ αρνούνται να κλεύςουν το ύδρυμα ϋςτω και για μια μϋρα ςε ϋνδειξη 
διαμαρτυρύασ για ςειρϊ μϋτρων που το οδηγούν ςτην απαξύωςη –όπωσ ϋχει δηλώςει και ο ύδιοσ ο Πρύτανησ 
ςε δελτύο τύπου. Η απόφαςη για κλεύςιμο τησ ςχολόσ πϊρθηκε με γνώμονα την αποτροπό 
«...προγραμματιςμϋνων εκδηλώςεων [...] εξωπανεπιςτημιακών ςτοιχεύων...»  (όπωσ αναφϋρεται ςτην 
ανακούνωςη των πρυτανικών αρχών). Όμωσ ο ξεκϊθαροσ ςτόχοσ όταν η παρεμπόδιςη δρϊςεων και 
εκδηλώςεων αλληλεγγύησ ςτουσ μετανϊςτεσ που πραγματοποιούν το τελευταύο διϊςτημα φοιτητϋσ 
και ϊλλα μϋλη τησ πανεπιςτημιακόσ κοινότητασ.   

Αυτό η απόφαςη  που παρεμπόδιςε μϋςα ς’ όλα τα ϊλλα και τη ςυνδικαλιςτικό δραςτηριότητα των 
εργαζομϋνων του ιδρύματοσ οι οπούοι εύχα προγραμματύςει ςυνϋλευςη ςτο κεντρικό κτόριο, εντϊςςεται ςε 
μια -καθόλου καινούργια- φιλολογύα περύ «ενόσ ακόμα ϊντρου ανομύασ» που «ςυμβϊλλει ςτην υποβϊθμιςη 
του κϋντρου τησ Αθόνασ».  

Μια φιλολογύα που εδώ και πολύ καιρό, ϋςπευςαν να ενςωματώςουν οι αρχϋσ του ιδρύματοσ, 
ενιςχύοντασ αφενόσ την προςπϊθεια τησ κυβϋρνηςησ να καναλιζϊρει την κοινωνικό οργό και δυςαρϋςκεια 
από την πραγματικό τησ αιτύα (τη λεηλαςύα των ζωών μασ από το κεφϊλαιο και το κρϊτοσ), ςτη ςτοχοπούηςη 
και τη δαιμονοπούηςη περιθωριοποιημϋνων κοινωνικών κομματιών -και ειδικότερα των μεταναςτών οι 
οπούοι χρηςιμοποιούνται ωσ αποδιοπομπαύοι τρϊγοι- και νομιμοποιώντασ αφετϋρου τισ επιχειρόςεισ 
πογκρόμ ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ που εντϊςςονται ς’ ϋνα ςυνολικότερο πλαύςιο δημιουργύασ ενόσ 
αςτυνομικού κρϊτουσ ϋτοιμο να καταςτεύλει οποιαδόποτε φωνό αντύςταςησ και ςυλλογικό κινητοπούηςη. 
Βλϋπουμε λοιπόν ότι η επύθεςη ςτο ϊςυλο ϋρχεται πακϋτο με τον ςυνολικότερο ρατςιςτικό πυρετό που 
ςυνοδεύει την αντι-μεταναςτευτικό αλλϊ και καταςταλτικό πολιτικό του ελληνικού κρϊτουσ.  

 
Συνάδελφοι εργαζόμενοι και φοιτητέσ, 

Συνεχύζουμε να θεωρούμε επιβεβλημϋνη την πλόρη αντύθεςη ςτο νόμο-πλαύςιο με ςτόχο τη 
ςυνολικό κατϊργηςη του. Γι' αυτό το λόγο οργανωνόμαςτε ςυλλογικϊ εργαζόμενοι και φοιτητϋσ, 
αναπτύςςουμε δεςμούσ αλληλεγγύησ και δρϊςησ και εύμαςτε ςε εγρόγορςη για να μπλοκϊρουμε 
οποιαδόποτε προςπϊθεια εφαρμογόσ μικρού ό μεγϊλου τμόματοσ του νϋου νόμου-πλαύςιο όποτε και 
όπου αυτό ςυμβεύ καθώσ επύςησ και για να αντιπαρατεθούμε με αποφαςιςτικότητα ς’ όλεσ τισ μορφϋσ που 
θα πϊρει το επόμενο διϊςτημα η επύθεςη από την πλευρϊ του κεφαλαύου και του πολιτικού του 
προςωπικού.              
 Στο πλαύςιο αυτό, εδώ και κϊποιουσ μόνεσ ϋχει ςυγκροτηθεύ μια επιτροπή αγώνα φοιτητών 
εργαζομένων ςτη ςχολή θετικών επιςτημών που ςτόχο ϋχει τη δημιουργύα ςταθερών ςχϋςεων μεταξύ μασ, 
την αλληλοενημϋρωςη, το ςυντονιςμό και την ανϊληψη πρωτοβουλιών και δρϊςεων. Καλούμε όλουσ τουσ 
ςυναδϋλφουσ φοιτητϋσ και εργαζόμενουσ να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτισ επιτροπϋσ αγώνα καθώσ και να 
ενιςχύςουν τισ διαδικαςύεσ των ςυλλογών μασ, τισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ. 

Επόμενεσ επιτροπϋσ αγώνα: 8 & 22 Μϊη  

11.30 αύθουςα Καραπιπϋρη (τμόμα Φυςικόσ) 

Να δυναμώςουμε τισ κοινότητεσ αγώνα ςτη βϊςη τησ 
αλληλεγγύησ και τησ γνώςησ των κοινών ταξικών μασ 

ςυμφερόντων 
 

Επιτροπό αγώνα φοιτητών - εργαζομϋνων Σ.Θ.Ε.  


