
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΜΠ 
 

H «τέλεια καταιγίδα» 

 

Πανεπιστήμια χρεοκοπημένα, τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν «ροκανίζοντας» το 
αποθεματικό τους, αφού ο Τακτικός Προϋπολογισμός δεν καλύπτει ούτε τις στοιχειώδεις και 
απολύτως ανελαστικές δαπάνες. Πανεπιστήμια υποστελεχωμένα και με γερασμένο προσωπικό 
(η Ελλάδα έχει τη χειρότερη αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ και κατατάσσεται στη 2η θέση ως 
προς τη γήρανση του διδακτικού προσωπικού), αφού επί σειρά ετών δεν δόθηκε καμία νέα θέση 
ΔΕΠ εξαιτίας των Μνημονίων και, σήμερα, η Υπουργός ΠΑΙΘ, παραβιάζοντας ετσιθελικά νόμο του 
ελληνικού κράτους, αρνείται να προκηρύξει θέσεις που κενώνονται λόγω συνταξιοδότησης ή 
άλλης αιτίας. Διδακτικό προσωπικό απαξιωμένο από την Πολιτεία ως ανίκανο, διαπλεκόμενο και 
αναξιοκρατικό (πάντοτε με τη βοήθεια συγκεκριμένων ΜΜΕ), αντιμέτωπο με έναν 
γραφειοκρατικό Γολγοθά δήθεν στο όνομα της μη διασπάθισης του δημόσιου χρήματος (την ίδια 
στιγμή βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε απευθείας αναθέσεις άνω των 6,5 δισ. 
ευρώ σε 22 μήνες) και με μισθούς από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη (αφού η κυβέρνηση 
αρνείται να εφαρμόσει έστω την απόφαση του ΣτΕ για επαναφορά στα επίπεδα προ του Ν. 
4093/2012), οι οποίοι εξατμίζονται πολύ πριν το τέλος του μήνα από τις εξοντωτικές αυξήσεις 
στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών (ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 10%, ρεκόρ 
τριαντακονταετίας). Φοιτητές αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο παρόν που αναζητούν σανίδα 
σωτηρίας στην ξενιτιά, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης και του ακόμη πιο ζοφερού 
εργασιακού μέλλοντος, μάλλον γιατί δεν βλέπουν την «καταπληκτική ποιότητα ζωής στην 
Ελλάδα» που βλέπει ο πρωθυπουργός (βέβαια, αυτή την καταπληκτική ποιότητα ζωής δεν πρέπει 
να την είδε ούτε ο γιος του πρωθυπουργού και γι’ αυτό προτίμησε μια ταπεινή θέση 
διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού στις Βρυξέλλες).  

Και τι κάνει η Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά; Το μόνο πράγμα που ξέρει: 
αστυνόμευση και καταστολή. Επιλέγει να προσλάβει 400 ειδικούς φρουρούς, με «οψιόν» για 
άλλους 630 και με ετήσιο κόστος 20 εκατομμύρια ευρώ (το ΕΜΠ έχει κρατική χρηματοδότηση 
περί τα 3,5 εκ ευρώ) για να τους εγκαταστήσει μόνιμα μέσα στο Πανεπιστήμιο, προς «γνώση και 
συμμόρφωση» όσων διαμαρτύρονται και αντιδρούν για τα δεινά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το ίδιο εξάλλου δεν έκανε τον Ιανουάριο του 2022 στο Παίδων Πεντέλης ή το Νοέμβριο του 2021 
με τους εποχικούς πυροσβέστες ή το Μάρτιο του 2021 σε οικογένειες με παιδιά στην πλατεία 
Νέας Σμύρνης; Δυστυχώς, είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, τα περιστατικά αυταρχισμού και 
ακραίας καταστολής εκ μέρους των αστυνομικών δυνάμεων, ορμώμενα πρωτίστως από το 
ιδεολογικό δόγμα «νόμος και τάξη» της σημερινής κυβέρνησης. Κι επειδή η νεολαία δεν θα 
σταματήσει να διαμαρτύρεται και να κινητοποιείται, πολύ φοβούμαστε ότι η επικείμενη 
παρουσία της ΟΠΠΙ σε συνδυασμό με τα εκρηκτικά προβλήματα δεν θα δημιουργήσει απλά 
εντάσεις εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα διαμορφώσει τις συνθήκες για μία «τέλεια 
καταιγίδα».  



Σε αυτές τις ιστορικές στιγμές κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραμένει σιωπηλός ή να δηλώνει 
«ουδέτερος». Η παθητική στάση, το «άσε και θα δούμε» ή το «εμένα δεν με αφορά», αποτελεί 
ουσιαστικά ενεργητική στήριξη των συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών. Και η ιστορία θα 
είναι αμείλικτη με όσους επιλέξουν αυτή την πλευρά. Εμείς, ως Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι ΕΜΠ, 
αρνούμαστε να μείνουμε απαθείς. Στηρίζοντας στην πράξη την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ του 
Συλλόγου μας, και παρά τις παλινωδίες της πλειοψηφίας του ΔΣ και τη σιγήν ιχθύος της Διοίκησης 
του Ιδρύματος, καλούμε όλους τους δημοκράτες συναδέλφους σε αποχή από τα καθήκοντά τους 
και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη «Κατεχάκη», την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 ή όποια 
ημέρα εισέλθει η ΟΠΠΙ στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ. 
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