
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΜΠ 
 

 

Τώρα είναι η ώρα! 

 

Σισ τελευταίεσ θμζρεσ όλοι παρακολουκιςαμε ζνα κυνικό και αλαηονικό παιχνίδι με τισ τφχεσ 

εκατοντάδων εργαηομζνων από πλευράσ Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,  

προκειμζνου να αναχαιτίςει το μαηικό και ενωτικό κίνθμα εργαηομζνων, φοιτθτϊν και μελϊν 

ΔΕΠ που αναπτφςςεται ςτα ΑΕΙ, με ςτόχο τθν απόκρουςθ του επαχκοφσ μζτρου τθσ 

διακεςιμότθτασ - απολφςεων. Οι υποςχζςεισ για εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου χρόνου ϊςτε 

να τεκμθριωκοφν οι αδιαμφιςβιτθτεσ ελλείψεισ προςωπικοφ των ΑΕΙ, για κάλυψθ των κενϊν 

οργανικϊν κζςεων εξειδικευμζνου προςωπικοφ από τουσ υφιςτάμενουσ εργαηόμενουσ, και 

πολλζσ άλλεσ, μετατράπθκαν εν μία νυκτί ςε ωμό εκβιαςμό για κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων 

ςτα ΑΕΙ μζςω Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΚΤΑ) προκειμζνου να υλοποιθκεί πάςθ κυςία θ 

εξαγγελκείςα διακεςιμότθτα. Σο Τπουργείο Παιδείασ, 24 ϊρεσ μετά τθ «ςυηιτθςθ επί 

μθδενικισ βάςθσ», ευκυγραμμίςτθκε πλιρωσ με τθν κοινι προκεςμία για τθν κατάρτιςθ τθσ 

λίςτασ των διακεςιμοτιτων μζςα ςε δφο εβδομάδεσ από ςιμερα (28/9)! Πιζηει, μάλιςτα, αυτό 

να γίνει με τθν πλιρθ ςυναίνεςθ- ςυνενοχι των Ιδρυμάτων: απαιτεί τθ Δευτζρα 16/9/2013 να 

δοκοφν όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία.  

Σο Διευρυμζνο υντονιςτικό Όργανο τθσ υνόδου των Πρυτάνεων φαίνεται να ενδίδει ςε 

αυτό. τισ δφο τελευταίεσ ανακοινϊςεισ του (11/9 και 13/9/2013) αντί να καταδικάςει τθν 

κυβερνθτικι πολιτικι που προκαλεί ςυνεχι ςυντριπτικά χτυπιματα ςτθ δθμόςια ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ, αντί να προτείνει μζτρα αντίδραςθσ, αντί να καλζςει το ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ ςε κοινό αγϊνα και να ςυμπλεφςει με τθ γενικευμζνθ αντίδραςθ που ζχει 

αναπτυχκεί, διλωςε ότι «… (τα Πανεπιςτιμια) ανταποκρίνονται ςτην υποβολή των ςχεδίων 

αξιολόγηςησ…», ζςτω και ςε αυτι τθν «…προτεινόμενη ανορθόδοξη ‘fast track’ διαδικαςία…». 

Κακζνασ αναλαμβάνει τισ ευκφνεσ του ςε μια από τισ πιο κρίςιμεσ ςτιγμζσ ςτθν ιςτορία του 

δθμόςιου πανεπιςτθμίου. Η ςτάςθ του δεν κα ξεχαςτεί. 

Σο ΕΜΠ ςτάκθκε ςτθν πρϊτθ γραμμι αυτισ τθσ κρίςιμθσ μάχθσ. Οι εργαηόμενοί του ζδειξαν 

το δρόμο του αποφαςιςτικοφ κοινοφ αγϊνα, τθσ μζγιςτθσ ςυγκζντρωςθσ δυνάμεων ςε ζνα 

ςτόχο: τθν υπεράςπιςθ τθσ ηωισ των εργαηομζνων και του δθμόςιου αγακοφ τθσ παιδείασ 

από τθ λαίλαπα του μνθμονίου και των πιςτϊν (και τυφλϊν) υποςτθρικτϊν του. Σα μζλθ ΔΕΠ 

του ΕΜΠ, ςε μια ξεχωριςτι από κάκε άποψθ υνζλευςθ, με πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ κρίςιμθσ 

κατάςταςθσ, με ειλικρινζσ και ουςιαςτικό κλίμα ενότθτασ και αποφαςιςτικότθτασ, 

αποφάςιςαν να ςυμπαραταχκοφν με τουσ εργαηόμενουσ που δίνουν “μάχθ ηωισ”, 

υπεραςπιηόμενα και τθ δικι τουσ ηωι. Οι φοιτθτζσ μπικαν και αυτοί ςτθ μάχθ. Σο ΕΜΠ 

ενωμζνο ςαν μια γροκιά κα δϊςει μια μάχθ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν φπαρξθ και τισ 

προοπτικζσ του. Άμεςα θ φγκλθτοσ, εκφράηοντασ τθν ομόκυμθ ςτάςθ τθσ ςυντριπτικισ 

πλειοψθφίασ τθσ πολυτεχνειακισ κοινότθτασ, εργαηομζνων, φοιτθτϊν, κακθγθτϊν, πρζπει να 

προχωριςει ςε ςυμβολικι αναςτολι τθσ λειτουργίασ του, ωσ ςτάςθ αντίςταςθσ ςτο 



ςυντριπτικό χτφπθμα που δζχεται και να απορρίψει κατθγορθματικά κάκε κίνθςθ 

ςυνεργαςίασ ςε ζνα προαποφαςιςμζνο ζγκλθμα. Αλλιϊσ, ο κίνδυνοσ ριξθσ μεταξφ τθσ 

Διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ και τθσ πολυτεχνειακισ κοινότθτασ, που ενωμζνθ αγωνίηεται για τθν 

αποτροπι τθσ διακεςιμότθτασ, είναι ορατόσ.   

Δεν είναι θ ϊρα του απολογιςμοφ των κινιςεϊν μασ. Είμαςτε ςτθν πιο κρίςιμθ φάςθ ενόσ 

αγϊνα που πρζπει και μπορεί να κερδθκεί. Δεν είμαςτε εμείσ ςε ςτιγμι αδυναμίασ, αυτοί 

είναι! Ζνα μεγάλο μζτωπο παιδείασ ςυγκροτείται ςτα ςχολεία και ςτα πανεπιςτιμια όλθσ τθσ 

χϊρασ, μζρα με τθ μζρα, και φαίνεται ικανό να κάνει πράξθ ζνα ςφνκθμα που μοιάηει ςιμερα 

πιο αναγκαίο από ποτζ: φζρτε μασ τισ ηωζσ μασ πίςω!  

Αυτι θ εβδομάδα είναι κρίςιμθ. Η Γενικι υνζλευςθ του υλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ, που ζχει 

προγραμματιςτεί για τθ Δευτζρα 16/9/2013 ςτισ 12.00 π.μ., πρζπει να ςυηθτιςει τα νζα 

δεδομζνα και να ςχεδιάςει τον καλφτερο δρόμο για να δϊςουμε τθ μάχθ, μακριά από 

ςτερεότυπα και διαχωριςμοφσ που δεν αντιςτοιχοφν ςτα προβλιματα του ςιμερα. Εμείσ, όλοι 

εμείσ, πρζπει να χαράξουμε το δρόμο που κα βαδίςουμε  ϊςτε  μια εφιαλτικι προοπτικι για 

το ΕΜΠ αλλά και ο ιλιγγιϊδθσ κατιφοροσ για τθ χϊρα να ςταματιςει.  

Δεν μποροφμε να φανταςτοφμε πνευματικό άνκρωπο, πανεπιςτθμιακό δάςκαλο, να επιλζγει 

τθν πακθτικι κζαςθ των πολιτικϊν διάλυςθσ και ευτελιςμοφ τθσ ηωισ και τθσ αξιοπρζπειασ 

ςυνανκρϊπων, ακφρωςθσ κοινωνικϊν κατακτιςεων, και αλαηονικισ υποτζλειασ ςε ξζνα 

κζντρα και να μθν αντιδρά ζμπρακτα. 

Η ευκφνθ που μασ αναλογεί είναι μεγάλθ.  Ασ τθν αναλάβουμε ΗΜΕΡΑ. Αφριο κα ‘ναι αργά!   
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