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Παίρνουµε την πρωτοβουλία να 

απευθυνθούµε στις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές µας, ως πανεπιστηµιακοί 

δάσκαλοι που υπερασπιζόµαστε το 

δηµόσιο πανεπιστήµιο, µε την καθηµερινή 

παρουσία µας στη διδασκαλία και την 

έρευνα καθώς και µε τους αγώνες µας που 

πρόσφατο δείγµα τους αποτελεί η ριζική 

και µαχητική απόρριψη του νόµου 

∆ιαµαντοπούλου.    

Σήµερα, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα της χώρας οδηγούνται σε 

επιστηµονικό, ερευνητικό, ακαδηµαϊκό και 

οικονοµικό µαρασµό. Η κοινοβουλευτική 

“πλειοψηφία” των µνηµονιακών κοµµάτων,  χωρίς να διαθέτει λαϊκή εντολή, ψήφισε 

µε τον νόµο 4009 την υποβάθµισή τους, από τη µια, µε την κατάργηση σηµαντικών 

ακαδηµαϊκών προϋποθέσεων που αφορούν στην ελεύθερη ανάπτυξη της επιστήµης, 

της έρευνας και της διδασκαλίας και, από την άλλη, µε τη δραµατική συρρίκνωση της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης, την έλλειψη προσωπικού και την υφαρπαγή των ίδιων 

πόρων των πανεπιστηµίων, µε το γνωστό PSI.   

Χωρίς αυτοδιοίκηση και ελευθερία, χωρίς πόρους για την έρευνα και την 

ανανέωση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, χωρίς κονδύλια για τη 

φοιτητική µέριµνα και τα λειτουργικά έξοδα, η δηµόσια παιδεία θα βουλιάζει 

στον αγοραίο εκφυλισµό και µε την καθιέρωση διδάκτρων θα γίνει 

απροσπέλαστη για χιλιάδες νέους, που οι οικογένειές τους υφίστανται τον 

οδοστρωτήρα των µνηµονίων και δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τις σπουδές 

τους. 

Η πολιτική καταιγίδα δεν περιορίζεται στο πανεπιστήµιο. Η δραµατική µείωση των 

εισοδηµάτων, η ανεργία, κυρίως των νέων, και η συστηµατική καταστροφή των 



παραγωγικών δυνάµεων και δυνατοτήτων της χώρας, καθηλώνουν τους νέους σ’ ένα 

ασφυκτικό παρόν που παραπέµπει σ’ ένα δυσοίωνο µέλλον. Οι νέες γενιές στην 

Ελλάδα και τον κόσµο υπήρξαν πάντα ευαίσθητες και µαχητικές. Με τις ιδέες και 

τους αγώνες τους επιδίωξαν να διαµορφώσουν τον κόσµο ώστε να χωρά τα οράµατα 

και τις ανάγκες τους. Σήµερα, όλες οι γενιές βρίσκονται µπροστά σε διλήµµατα, που 

θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε ιστορικά. Κανείς και καµιά δεν µπορεί να τα 

αγνοήσει, τόσο για λόγους προσωπικής εµπειρίας όσο και κοινωνικής συνείδησης. 

Τα πανεπιστήµια, µε την ευρύτερη έννοια η παιδεία και η εκπαίδευση, είναι 

κοινωνικά αγαθά και δεν πρέπει να µετατραπούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτε 

να οργανωθούν και να λειτουργούν σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της αγοράς. Το 

φοιτητικό, ευρύτερα το πανεπιστηµιακό, κίνηµα αντιστάθηκε στη δικτατορία, στο 

όνοµα όλης της κοινωνίας και έθεσε µεταπολιτευτικά τα θεµέλια ενός σηµαντικού 

εκδηµοκρατισµού της ανώτατης εκπαίδευσης, που σήµερα συστηµατικά 

κατεδαφίζεται.  

Το τίµηµα, το οποίο οι µνηµονιακές και συντηρητικές εγχώριες δυνάµεις µαζί µε την 

Τρόικα καλούν τους νέους να πληρώσουν, για να ευηµερούν οι αγορές, να 

διαιωνίζονται οι δυναστείες του πλούτου και οι θεσµοί που αναπαράγουν την 

κυριαρχία τους, είναι πολύ βαρύ. Είναι η ίδια η ζωή τους, η οποία καθηλώνεται για 

πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα αιµορραγεί ήδη από τη µετανάστευση των νέων 

επιστηµόνων ενώ, όσοι και όσες µένουν, βιώνουν την απαξίωση στην κινούµενη 

άµµο µιας καθηµερινότητας εγκλωβισµένης στην ανεργία, την ανασφάλιστη 

εργασία και τους µισθούς – φιλοδωρήµατα. 

Πρέπει να σταµατήσουµε τη χρεοκοπία της κοινωνίας και της ζωής µας. 

Απευθύνουµε στις φοιτήτριες και τους φοιτητές µας την προτροπή «Αγανακτήστε»!, 

του Στεφάν Εσσέλ, από τους συντάκτες της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, το 1948. Και επειδή «Η αγανάκτηση δεν αρκεί», όπως 

συµπληρώνει ο ιστορικός ηγέτης της ιταλικής αριστεράς Πιέτρο Ινγκράο, σας 

καλούµε να δώσετε σχήµα στην αγανάκτηση και την οργή σας, µέσα από συλλογικές 

µορφές ήδη ενεργές, αλλά και νέες που θα επινοήσετε.  

Σας καλούµε να συµµετάσχετε στις εκλογές, να απορρίψετε τη χρεοκοπία της 

κοινωνίας και των πανεπιστηµίων που µας έχουν επιβάλει και να διεκδικήσετε το 

δικό σας µέλλον. Σας καλούµε να στείλετε µήνυµα στις εκλογές : Ένα «όχι» µε 

αριστερό, ριζοσπαστικό, δηµοκρατικό, κινηµατικό πρόσηµο, αποδοκιµασίας της 

σηµερινής πολιτικής, για το σήµερα και το µέλλον που διαρκεί, ένα «όχι» φόρο τιµής 

στα παιδιά που αντιστάθηκαν στη δικτατορία και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την 

ανατροπή της. Όπως και τότε έτσι και σήµερα: «Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία».    


