
Ποιοί μπαζώνουν τη Πανεπιστημιούπολη;
Πριν από λίγες μέρες αποκαλύφθηκε ότι μια μεγάλη έκταση 
(180x65 μέτρα) της Πανεπιστημιούπολης έχει μπαζωθεί. Εδώ και 
ένα χρόνο και υπό τη καθοδήγηση του βοηθού επόπτη Φ. Χαλκίδη, 
εκατοντάδες φορτηγά μπαινόβγαιναν στη Πανεπιστημιούπολη 
εναποθέτοντας μπάζα, μετατρέποντας το σε μια παράνομη (και 
κυρίως φθηνότερη) χωματερή με αποτέλεσμα σήμερα το "έδαφος" 
να έχει ανυψωθεί κατά 1,5 μέτρο καταδικάζοντας τα δέντρα σε 
ασφυξία.

Τέτοιες "μπίζνες" δεν θα μπορούσαν να γίνουν βέβαια χωρίς τον 
αποκλεισμό των κατοίκων και τη σταδιακή απομάκρυνση των 
υπαλλήλων του Πανεπιστημίου με την αντικατάσταση τους από 
security. Ο κ. Χαλκίδης -και το σινάφι του- μεθόδευσαν μέσω 
συνεχών και "αναίτιων" καταγγελιών την απομάκρυνση των 
διοικητικών υπαλλήλων της φύλαξης, μειώνοντας το ρίσκο της όλης 
"επιχείρησης" (οι security - εργαζόμενοι μεγαλοεργολάβων με το 
τσεκούρι της απόλυσης πάνω από τα κεφάλια τους, είναι πάντα 
διαθέσιμοι να κάνουν τα στραβά μάτια).

Από το καλοκαίρι του 2011 λοιπόν η διοίκηση του ΕΚΠΑ μέσω της 
εποπτείας της Πανεπιστημιούπολης και πάντα με τη πρόφαση της 
"ασφάλειας" σφραγίζει τις πύλες περιορίζοντας ουσιαστικά τη 
πρόσβαση στους κατοίκους. Ταυτόχρονα εξορίζει όσες 
δραστηριότητες καθίστανται ενοχλητικές για το πλάνο της με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκκένωση της κατάληψης 
Container όπου στεγάζονται αυτόνομες πολιτικές συλλογικότητες 
των γύρω περιοχών.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011

Προς
όλα τα μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ

[...]
Η Πανεπιστημιόπολη, θα έχετε παρατηρήσει, έχει, υπό την ακοίμητη εποπτεία του Λέκτορα 
κυρίου Γ. Στείρη και την ανελλιπή φροντίδα του συνεργάτη του κυρίου Φ. Χαλκίδη, αλλάξει 
εικόνα τόσο ως προς την καθαριότητα όσο και ως προς την εγκληματικότητα που υπήρχε. 
Πρόσφατα απομακρύνθηκαν δυο κοντέινερς που ήταν εγκατεστημένα από την εποχή των Ολυμπιακών 
Αγώνων και δημιουργούσαν πολλαπλά προβλήματα.
Στόχος μας είναι η Πανεπιστημιόπολη να γίνει ένας ακίνδυνος κι ευχάριστος χώρος. Οι 
άνθρωποι που εργάζονται στην φύλαξη το έχουν ενστερνιστεί αυτό και εργάζονται με πραγματικό 
ζήλο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Χρειάζεται να το κατανοήσομε κι εμείς, και να 
είμαστε συνεργάσιμοι μαζί τους.
Ύστερα από πολλή σκέψη και μελέτη κρίναμε ότι ένα μέτρο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην 
αναβάθμιση της Πανεπιστημιόπολης είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας των οχημάτων. Προς τούτο, 
αποφασίσαμε η διέλευση των τροχοφόρων από μεν τις πύλες της Καισαριανής και του Ζωγράφου να 
γίνεται κατά τις ώρες 7.00 – 9.30 και 14.00 – 16.00 από δε την κεντρική πύλη της Ούλωφ 
Πάλμε καθ’ όλο το 24ωρο.
Καταλαβαίνομε ότι η ρύθμιση αυτή δημιουργεί δυσκολίες σε ορισμένους από μας που εργαζόμαστε 
στην Πανεπιστημιόπολη. Πιστεύομε, όμως, ότι το γενικό συμφέρον πρέπει να μπαίνει πάνω από 
την προσωπική διευκόλυνση. Γι’ αυτό, κάνοντας έκκληση στην ευαισθησία των συναδέλφων και 
συνεργατών που ταλαιπωρούνται από την ρύθμιση αυτή της κυκλοφορίας των οχημάτων, τους 
παρακαλούμε θερμά να δείξουν κατανόηση και να υποστηρίξουν και το μέτρο αυτό.

Ο Πρύτανης
Θεοδόσιος Πελεγρίνης

Απόσπασμα απο κείμενο του προηγούμενου Πρύτανη Θ. Πελεγρίνη όπου απευθύνει τις 
ευχαριστίες του στους επόπτες της Πανεπιστημιούπολης για το επιτυχές  "καθάρισμα" της...



Οι κινήσεις αυτές της προηγούμενης διοίκησης δεν ήρθαν σαν 
κεραυνός εν αιθρία. Αποτέλεσαν ακόμα μια εφαρμογή του δόγματος 
ασφάλειας αφού είχε προηγηθεί λίγους μήνες πριν η εκκένωση της 
Νομικής από τους 300 μετανάστες απεργούς πείνας. Ακολούθησαν 
και οι πρώτες αμήχανες κινήσεις αποκλεισμού διαφόρων πολιτικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων από τους πανεπιστημιακούς χώρους 
κυρίως μέσω της βοήθειας των κοσμητόρων κάποιων σχολών 
(Νομικής: Φορτσάκης, Σχολής Θετικών Επιστημών: Φραγκούλης 
κλπ). 
Ενώ ακόμα και παρά την εικονική κόντρα μεταξύ πρυτανείας και 
συμβουλίου διοίκησης, στο ζήτημα της καταστολής φαίνεται η 
στρατηγική να είναι κοινή, με το τελευταίο να καλεί δύο φορές την 
επέμβαση των ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ στη πρυτανεία του ΕΚΠΑ κατά τη 
διάρκεια παρεμβάσεων από φοιτητές.

Το πανεπιστήμιο Αθηνών θέτει σαν πρώτη προτεραιότητα την 
εμπέδωση του δόγματος ησυχία-τάξη-ασφάλεια κάτι που τελικά 
ολοκληρώνεται με την ανάδειξη νέου Πρύτανη του καθηγητή κ. 
Φορτσάκη που εκλέγεται με "σημαία" την ολοκληρωτική πάταξη της 
"ανομίας" και του καθολικού ελέγχου της Πανεπιστημιούπολης 
(κάμερες, είσοδος με ταυτότητα, security με αλεξίσφαιρα γιλέκα, 
ψηλότεροι φράχτες, απαγόρευση εκδηλώσεων με πολιτικά 
χαρακτηριστικά κλπ κλπ).

Η επιτήρηση, η πειθάρχηση, το δόγμα τάξης και ασφάλειας, 
συνεπικουρούμενα από την ολοφάνερη εντατικοποίηση που βιώνουν 
φοιτητές και εργαζόμενοι, είτε μέσω των εκβιασμών για απολύσεις 
και διαγραφές, είτε μέσω του ολοένα πιο δυσβάσταχτου κόστους 
φοίτησης, ολοκληρώνουν την εικόνα ενός χώρου ανοιχτού και 
υποδειγματικού στα επενδυτικά σχέδια του κεφαλαίου. 

Το πανεπιστήμιο δηλαδή -είτε σαν χώρος, είτε σαν προσωπικό- 
διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να αποτελέσει μια ασφαλή και επικερδή 
επένδυση σε οποιονδήποτε καλοθελητή προσφέρει τα περισσότερα 
ή όποιον έχει τις καλύτερες διασυνδέσεις...
Από την εταιρεία καλλυντικών korres που επενδύει στην έρευνα 
χρησιμοποιώντας το δωρεάν ερευνητικό δυναμικό του 
πανεπιστημίου, μέχρι τους εργολάβους - δουλέμπορους του 
καθαρισμού και της φύλαξης που διατηρούν σχεδόν απλήρωτους 
τους υπαλλήλους τους, έως και τους μαφιόζικους ή εσωτερικούς 
μηχανισμούς που μπορούν να προσφέρουν την πανεπιστημιούπολη 
σαν μια φθηνότερη χωματερή.

Ο,τι και να μας λένε λοιπόν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για 
επερχόμενες καλύτερες μέρες, η καθημερινή μας εμπειρία στη 
σχολή, στη δουλειά και στη γειτονιά, μας αποδεικνύει ότι ο στόχος 
είναι η απαξίωση και υποτίμηση της ζωής μας. Η περίφραξη της 
πανεπιστημιούπολης και η μετατροπή της σε ένα επιτηρούμενο 
ιδιωτικό πεδίο δεν αφορά μόνο τους φοιτητές και εργαζομένους του 
πανεπιστημίου αλλά και όσους έβρισκαν σε αυτή ένα χώρο αναπνοής 
μέσα στους ρυθμούς και τις άθλιες συνθήκες της πόλης.

καμια επιτηρηση στις ζωες μας

όχι στις περιφράξεις των δημοσίων χώρων
φοιτητές και εργαζόμενοι απο το ΕΚΠΑ 

συλλογικότητες κατοίκων γύρω απο τη Πανεπιστημιούπολη
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