
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΜΠ 
 

 

«Παλιά αμαρτία, καινούργια ντροπή» 

 

Το ΕΜΠ και μαηί με αυτό άλλα επτά ιςτορικά Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ δζχονται ζνα χτφπθμα από 

τθν Κυβζρνθςθ, το οποίο μοιάηει περιςςότερο με μια καλοςτθμζνθ «δολοφονικι ενζδρα». Περίπου 

1350 εργαηόμενοι ςυνολικά και 400 από το ΕΜΠ τίκενται ςε διακεςιμότθτα, τον προκάλαμο τθσ 

απόλυςθσ. Η είδθςθ «πάγωςε» το ςφνολο τθσ πολυτεχνειακισ κοινότθτασ και για τθ βιαιότθτά τθσ 

και για τον ανορκολογιςμό τθσ. «Πϊσ είναι δυνατόν; Πϊσ είναι δυνατόν δομζσ, λειτουργίεσ, 

ερευνθτικζσ ομάδεσ, που χτίςτθκαν με κόπο ςε δεκαετίεσ να καταςτρζφονται με μονοκονδυλιά;» Κι 

όμωσ ιταν δυνατό…  Η ςφοδρότθτα του χτυπιματοσ και οι επακόλουκεσ επιπτϊςεισ του ςτισ ηωζσ 

εκατοντάδων εργαηομζνων και ςτθ λειτουργία του Ιδρφματοσ, άλλαξαν άρδθν τα δεδομζνα. Σε όλα 

τα επίπεδα. 

Το πρϊτο ςοκ γριγορα μετατράπθκε ςε ζνα μαηικό κίνθμα από τθν πλευρά των εργαηομζνων, το 

οποίο βρικε τθ κερμι και ζμπρακτθ ςυμπαράςταςθ των Συλλόγων ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτθτϊν, 

κακϊσ και των ακαδθμαϊκϊν οργάνων του ΕΜΠ. Μετά από αρκετό καιρό, ο Σφλλογοσ ΔΕΠ ΕΜΠ 

ςυγκάλεςε τρεισ ΓΣ, με αυξθμζνθ παρουςία πάνω από τθν απαρτία, παρά τθ βακιά αντιδθμοκρατικι 

αλλά πλιρωσ ςυνειδθτι «απουςία» τθσ Ακαδθμαϊκισ Πρωτοβουλίασ. Στισ Συνελεφςεισ αυτζσ 

παρευρζκθςαν πλικοσ ςυναδζλφων, όλων των «αποχρϊςεων», για να ςυηθτιςουν από κοινοφ πϊσ 

κα μποροφςαν να αποκροφςουν τθν επερχόμενθ λαίλαπα. Και οι λόγοι αυτισ τθσ ςυνεφρεςθσ ιταν 

πολλοί: ανκρϊπινθ και ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ προσ τουσ απολυόμενουσ εργαηόμενουσ, 

ςυνειδθτοποίθςθ (μετά και από «διαρροζσ» και προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ από το ΥΠΑΙΘ) του 

επερχόμενου χτυπιματοσ ςτα μζλθ ΔΕΠ, αγωνία για τθν επόμενθ μζρα ςτο ΕΜΠ, υπεράςπιςθ τθσ 

προςωπικισ και ακαδθμαϊκισ τουσ αξιοπρζπειασ… Κανείσ δεν μποροφςε να παραμείνει απακισ ςτο 

ανκρϊπινο δράμα, ςτθ διάλυςθ κομβικϊν δομϊν του Ιδρφματοσ για τθν εκπαίδευςθ, τθ φοιτθτικι 

μζριμνα, τθν ζρευνα και τθ διοικθτικι υποςτιριξθ, ςτθν καταςτροφι ερευνθτικϊν ομάδων που 

ςτικθκαν με κόπουσ μιασ ηωισ, ςτθ μετατροπι ενόσ πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου ςε φφλακα, 

γραμματζα, βιβλιοκθκονόμο, ςυντθρθτι Η/Υ και δικτφων, κ.ο.κ.  

Για τθν ακρίβεια, ςχεδόν κανείσ… Η Ακαδθμαϊκι Πρωτοβουλία ζλαμψε όλο το προθγοφμενο 

διάςτθμα δια τθσ απουςίασ τθσ με το πρόςχθμα του «κλειςτοφ Πολυτεχνείου». Κι όμωσ, αυτζσ τισ 

μζρεσ το ΕΜΠ ιταν πιο «ανοιχτό» από ποτζ. Ζγιναν δεκάδεσ ςυνελεφςεισ κι εκδθλϊςεισ, 

εκατοντάδεσ ςυηθτιςεισ μεταξφ εργαηομζνων, διδαςκόντων και φοιτθτϊν. Συνάδελφοι με 

ςθμαντικζσ και πιεςτικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ εν εξελίξει, ςεβόμενοι όχι μόνο τθ δραματικι 

κατάςταςθ αλλά και τον εαυτό τουσ, αρνικθκαν τθν “business as usual” λογικι και πζραςαν αρκετό 

χρόνο, μαηί με εργαηόμενουσ και φοιτθτζσ, ςτο κατά τθν Ακαδθμαϊκι Πρωτοβουλία «κλειςτό» ΕΜΠ. 

Η αλικεια είναι ότι «θ πρϊτθ ςε ψιφουσ παράταξθ» κρατάει μια εξαιρετικά υποκριτικι ςτάςθ 

απζναντι ςτο δράμα των εργαηομζνων και μια ςτάςθ εκελοδουλίασ ςτισ κυβερνθτικζσ επιλογζσ ςε 

μια από τισ πιο κρίςιμεσ ςτιγμζσ ςτθν ιςτορία του ΕΜΠ. Δεν ζχουμε καμιά διάκεςθ για φραςτικζσ 

υπερβολζσ, αυτι τθν ϊρα, γι’ αυτό κα είμαςτε εξαιρετικά ςυγκεκριμζνοι. Η Ακαδθμαϊκι 

Πρωτοβουλία «επζςτρεψε» – όλωσ διόλου τυχαία – ταυτόχρονα με τθν ειςαγγελικι παραγγελία για 

τα «κλειςτά Πανεπιςτιμια» φςτερα από μθνυτιρια αναφορά που κατζκεςε ο Υπουργόσ ΠΑΙΘ, 



ταυτόχρονα με τθν επιςτολι ζξι πρϊθν Πρυτάνεων του ΕΚΠΑ που ηθτοφν ακριβϊσ ότι ηθτά θ 

Ακαδθμαϊκι Πρωτοβουλία: να ςυνεχίςουμε τθ λειτουργία των Πανεπιςτθμίων ωσ να μθ ςυμβαίνει 

τίποτε.  

Με μια ανακοίνωςθ που προκαλεί περιςςότερο κλίψθ, θ  Ακαδθμαϊκι Πρωτοβουλία καλεί τθ 

Διοίκθςθ «…να αποκαταςτήςει άμεςα την πλήρη ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική λειτουργία…», που 

ςθμαίνει ότι θ πλιρθσ ακαδθμαϊκι και εκπαιδευτικι λειτουργία του ΕΜΠ είναι υπόκεςθ μιασ 

απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ του ΕΜΠ. Δεν υπονομεφεται ςε τίποτε από τθν απόφαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ 

να καρατομιςει το μιςό υποςτθρικτικό δυναμικό του ΕΜΠ! Αυτό κα μείνει ςτα χρονικά… 

Ταυτόχρονα, καλεί τθ Διοίκθςθ ανοιχτά και κυνικά να «ςτιςει» απεργοςπαςτικό μθχανιςμό ενάντια 

ςτο διδακτικό και υποςτθρικτικό προςωπικό! Μπορείτε να περιγράψετε πϊσ ακριβϊσ κα γίνει αυτό, 

ςυνάδελφοι, με τουσ ςυλλόγουσ και των εργαηομζνων και των ΔΕΠ, ΕΕΔΕΙΠ και ΕΤΕΠ ςε απεργία; Τι 

ακριβϊσ ηθτάτε από τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ;  

Ακόμα, τθν ίδια ςτιγμι που χφνει κροκοδείλια δάκρυα για τουσ εργαηόμενουσ, τθν ίδια ακριβϊσ 

ςτιγμι εκφράηει τθ ςυμπαράςταςι τθσ «…ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ, υποψήφιουσ διδάκτορεσ, 

μεταπτυχιακοφσ/προπτυχιακοφσ φοιτητζσ, επιςκζπτεσ, γονείσ που ζχουν αποκλειςτεί από τουσ 

χϊρουσ του ΕΜΠ…». Ο ζνασ χάνει τθ δουλειά του, ο άλλοσ υφίςταται τισ προςωρινζσ μόνο 

επιπτϊςεισ μιασ απόλυτα δικαιολογθμζνθσ κινθτοποίθςθσ. Κςεσ αποςτάςεισ και ςε αυτό; Πϊσ κα 

κοιτάξετε ςτα μάτια τουσ εργαηόμενουσ ςτα εργαςτιριά ςασ και ςτισ γραμματείεσ ςασ μετά από 

αυτι τθ ςτάςθ;  

Η Ακαδθμαϊκι Πρωτοβουλία ηθτά να ανοίξει το Κδρυμα άμεςα. Προφανϊσ, χωρίσ τουσ 400 

εργαηόμενουσ που βγαίνουν ςε διακεςιμότθτα. Δεν εξθγεί, όμωσ, ςε όλουσ εμάσ, ποιοσ κα φυλάει 

το Κδρυμα, ποιοσ κα κάνει τισ εγγραφζσ ςτισ Γραμματείεσ, ποιοσ κα ανοίξει τθ Βιβλιοκικθ, πϊσ κα 

εργαςτοφν οι ερευνθτικζσ ομάδεσ, ποιοσ κα λειτουργιςει τον ΕΛΚΕ;. Ποιοσ; Και, τζλοσ πάντων, ασ 

μασ υποδείξει, ςε εμάσ τουσ υπόλοιπουσ, θ «ςοφι» Ακαδθμαϊκι Πρωτοβουλία πόςοι εργαηόμενοι 

είναι απαραίτθτοι για να λειτουργιςει το Κδρυμα και ποιοι, επομζνωσ, περιςςεφουν (αφοφ 

καταγγζλλει τθ κζςθ «ι όλοι ι κανζνασ»); Και πϊσ κα τουσ εξαςφαλίςουμε; Με τθ δικεν 

αυτοτζλειά μασ, από ζνα Υπουργείο ΠΑΙΘ που «…λειτουργεί ανζκαθεν, όχι ωσ εποπτεφουςα αρχή 

αλλά ωσ απρόςωποσ όςο και πανίςχυροσ διοικητικόσ μηχανιςμόσ… που κωφεφει ςε παρακλήςεισ και 

διαμαρτυρίεσ…» (Ανακοίνωςθ Εξωτερικϊν μελϊν Σ.Ι Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, 22/9/2013). Πόςθ πια 

«τυφλι» αναπαραγωγι των επιχειρθμάτων τθσ Κυβζρνθςθσ;  

«Παλιά αμαρτία, καινοφρια ντροπή» λοιπόν. Γιατί το κζμα είναι ότι θ γνωςτι παλιά αμαρτία του 

κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ γεννάει μια από τισ πιο ντροπιαςτικζσ ςτιγμζσ για τθν Ακαδθμαϊκι 

Πρωτοβουλία. 

Ο κακζνασ διαλζγει το δρόμο του. Εμείσ, μαηί με όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ που αγωνιοφν για το 

μζλλον του ΕΜΠ και ςτζκονται ειλικρινά αλλθλζγγυοι ςτουσ εργαηόμενουσ που υποφζρουν, κα 

κάνουμε ότι μποροφμε για να αποτραπεί θ εφιαλτικι αυτι προοπτικι. Θα είμαςτε ικανοποιθμζνοι 

μόνο αν, όλοι μαηί, τα καταφζρουμε. Δεν μασ φτάνει απλά να προςπακιςουμε. Αλλά, πάει πολφ να 

δεχόμαςτε κριτικι από αυτοφσ που προςπακοφν, δυςτυχϊσ, ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. 
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