
*Ποιοι θέλουν τον "θάνατο" των Πανεπιστημίων;* 
 
Χρειάζεται άμεση ενημέρωση που να διοχετευτεί σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ. 
Να ξεσηκώσουμε την ελληνική κοινωνία! Τα Πανεπιστήμια είναι Δημόσιοι χώροι, 
δεν αποτελούν "κτήμα" ούτε του κράτους ούτε των τροϊκανών! Φυσικά ούτε 
προσωπικό κτήμα των υπερασπιστών του! Η λειτουργία τους διέπεται από το 
άρθρο 16 του Συντάγματος! Ας συνεχίσουμε την υπεράσπισή του αφού δεν το 
υπερασπίζονται η εκτελεστική αλλά και η νομοθετική εξουσία! Ελπίζουμε η 
δικαστική να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ... 
 
Πρέπει να καταγγείλουμε δημόσια τους "νομικούς συμβούλους" του Υπ. Παιδείας 
για την ξεδιάντροπη προτροπή τους στο ΣτΕ προς τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ να 
... παραβίασουν το Σύνταγμα! Δεν έχει καταργηθεί το άρ. 16 του Συντάγματος. 
Πώς τολμάνε οι "νομομαθείς" αυτοί να μας ζητάνε να βρούμε (άλλες) 
"διεξόδους" πλην της πλήρους αξιοποίησης του προσωπικού που διαθέτουν τα 
ιδρύματα; Ποιες διεξόδους αλήθεια υπαινίσσονται; Τι είναι δηλαδή η 
καταγραφή που έκαναν τα Πανεπιστήμια στις δομές τους, αυτές που 
αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν περισσεύει αλλά λείπει προσωπικό; Πώς τολμάνε 
να την πετάνε στα σκουπίδια; Κουρελόχαρτο είναι; Ποιο δημόσιο συμφέρον 
υπηρετούν αυτοί; Και η αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, και το Σύνταγμα 
κουρελόχαρτα είναι; 
 
Ενώ υπαινίσσονται ότι "ξέρουν πως δεν μπορούμε χωρίς φύλακες" 
(αναγνωρίζοντας έμμεσα το δίκαιο του αιτήματός μας) ταυτόχρονα μας πετάνε 
κατάμουτρα τον μπαμπούλα- πρόσχημα ότι είναι "μνημονιακή υποχρέωση". 
Δηλαδή, "η τρόικα ζητάει απολύσεις" κι αυτοί ως πειθήνια όργανά της 
παραβιάζουν το Σύνταγμα της χώρας, δεν υπερασπίζονται την εθνική 
ανεξαρτησία και δεν σέβονται ούτε τις κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας για 
ανεξαρτησία της "εθνικής πολιτικής για την παιδεία", που κατοχυρώνεται με 
τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 
 
"*... Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί εσωτερική υπόθεση των κρατών* - 
*μελών*..." 
 
Η κυβέρνηση, με το γνωστό "αποφασίζομεν και διατάσσομεν", παίρνουν τους 
φύλακες, τους βιβλιοθηκονόμους και το μισό υποστηρικτικό προσωπικό με 
κόλπα, ψέματα και μαγειρέματα, για να εξυπηρετήσουν τους δανειστές 
(τοκογλύφους και υπηρέτες του μεγάλου κεφαλαίου) και μετά καλούν εμάς να 
γίνουμε συμμέτοχοι σ' αυτό το έγκλημα βρίσκοντας άλλη "διέξοδο" ...! 
 
Συνειδητοποιούμε καλά τι είπανε; Πάρτε ... ιδιωτικές εταιρίες για φύλαξη 
(security δηλαδή)! Μα δεν υπάρχει ντροπή σ' αυτό τον τόπο; Τι άλλο 



περιμένουμε να ακούσουμε; Κι εμείς; Υποτελείς τους είμαστε; Χάσαμε το 
δικαίωμα να αντιστεκόμαστε στην κατάφωρη παραβίαση Συντάγματος, νόμων, 
κοινωνικών δικαιωμάτων; Θα απεμπολήσουμε ακόμη και το δικαίωμά μας να 
σταθούμε απέναντί τους με δημόσια κριτική και παρρησία, με συνέπεια λόγων 
και έργων; 
 
Η κυβέρνηση ήδη θεσμοθέτησε και μια άλλη "διέξοδο", προετοιμάζοντας τις 
απολύσεις ΔΕΠ: Τα Πανεπιστήμια θα μπορούν να προσλαμβάνουν ιδιωτικό 
διδακτικό προσωπικό, με δικούς τους πόρους ... κι όχι από την κρατική 
επιχορήγηση: 
 
<<*Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρ. 39 του ν. 4186/2013 και Πανεπιστημιακών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 
6 του άρθ. 29 του ν. 4009/2011*>> 
 
*Η εντολή αυτή του **Υ**πουργείου υλοποιεί τον 4009/11 και τ**ις** τροπολογ* 
*ίες** που προβλέπουν ότι η κάλυψη της αποζημίωσης των διδασκόντων αυτής 
της κατηγορίας να γίνεται <<από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το 
Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.>>. **{* 
*πηγή:** Σύλλογος ΔΕΠ Παν/μίου Πατρών**}* 
 
Πιστεύετε ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό το ακαδημαϊκό έτος με ΟΛΟ το διδακτικό 
προσωπικό στη θέση του; Ή μήπως αρχίσατε να αισθάνεστε ότι τρίζει 
επικίνδυνα η θέση και ο ρόλος του δημόσιου λειτουργού που μας εμπιστεύτηκε 
η πολιτεία και το ίδρυμα; 
 
Αν αυτή δεν είναι η μετάλλαξη του DNA των Πανεπιστημίων που μας 
"υποσχέθηκε" η κα Διαμαντοπούλου τότε ποια είναι; Είναι πολύ επικίνδυνοι 
αυτοί οι "κυβερνητικοί" συμβουλάτορες! Η πρόοδος των φοιτητών μας δεν 
απειλείται από την απεργία των εργαζομένων που αντιστέκονται! Η παιδεία 
αυτού του τόπου θανατώνεται με το έγκλημα που κάνουν ΑΥΤΗ τη στιγμή όσοι 
διαλύουν και ξεπουλάνε κάθε δημόσιο, ελεύθερο, δημιουργικό σ' αυτόν τον 
τόπο! Κινδυνεύει η εθνική υπόσταση του πολύπαθου λαού μας. Γιατί ανεχόμαστε 
να τον χρησιμοποιούν σαν πειραματόζωο; Θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα; 
 
Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα υποκύψουμε; Θα τους αφήσουμε για πολύ 
ακόμα να καταστρέφουν τους δημόσιους χώρους; Μα δεν τους ανήκουν! Δεν είναι 
τσιφλίκια τους! Έχουμε τεράστια ευθύνη συνάδελφοι! Είναι στο χέρι μας να 
αναδείξουμε το τεράστιο έγκλημα που ΑΥΤΗ τη στιγμή συμβαίνει στη χώρα μας, 
με τα Πανεπιστήμια στην "καρμανιόλα"! Τα τσακίζουν οι "δήμιοι" χωρίς 
προσχήματα ζητώντας να "αυτοκτονήσουν" ένας - ένας κλάδος εργαζομένων σ' 
αυτά! Θα το δεχθούμε; Θα σκύψουμε το κεφάλι μοιρολατρικά λέγοντας "δεν 



γίνεται τίποτα" γιατί το "θέλει η τρόικα"; Τόσο αυτεξούσιοι και ελεύθεροι 
είμαστε; Θα συμμετάσχουμε θετικά ή αποφατικά σ' αυτό το έγκλημα; Θα μπούμε 
κι εμείς, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, στη χορεία αυτών που εξαπατούν τον 
λαό; 
 
Με πολύ μεγάλη αγωνία για το αύριο του Δημόσιου Πανεπιστημίου. 
 
*Γιάνης Μαΐστρος, **04/11/2013* 


