
Αξιοπρεπείς σπουδές και εργασία για όλους και όλες!  

Να αποτρέψουμε την εφαρμογή του νόμου Γαβρόγλου! 

Μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που τον τελευταίο χρόνο εκφράζεται με την προσπάθεια εφαρμογής 

του νόμου Γαβρόγλου, βιώνουμε συνεχείς αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία των 

σχολών μας. Στο όνομα μιας υποτιθέμενης διαδικασίας «πανεπιστημιοποίησης» 

και «εξυγίανσης» ιδρυμάτων ανά την Ελλάδα, προβλέπεται μια σειρά από 

καταργήσεις, συγχωνεύσεις και μετονομασίες σχολών. 

Οι χαρακτηριστικές εκφάνσεις αυτού του νόμου, φαίνονται πιο έντονα στις 

καθηγητικές σχολές του ΕΚΠΑ, στη συγχώνευση των ΤΕΙ Πειραιά - Αθήνας, καθώς 

και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής σημαίνει την κατάργηση τμημάτων και τη συγχώνευση άλλων με εντελώς 

διαφορετικά αντικείμενα, τη μη ανανέωση συμβάσεων στα 2/3 των εκτάκτων 

καθηγητών, ενώ παράλληλα αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των εισακτέων -

δίχως να αναβαθμίζονται με τον οποιονδήποτε τρόπο οι αντίστοιχες υποδομές-, 

χωρίς να γίνεται κάποια συζήτηση ως προς τις παροχές (πχ. εστίες). Για το 

Γεωπονικό προβλέπονται συγχωνεύσεις τμημάτων, με τα αντίστοιχα των ΤΕΙ, 

διαφορετικοί κύκλοι σπουδών τετραετούς και πενταετούς φοίτησης και 

τετράμηνες πρακτικές με μισθό φιλοδώρημα που μετά βίας αγγίζει τα 60 ευρώ. 

Ταυτόχρονα στη Φιλοσοφική Σχολή γίνεται απόπειρα διάσπασης του ΦΠΨ, που 

έχει ως συνέπεια την απόσπαση της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας από 

το σύνολο των καθηγητικών σχολών του ΕΚΠΑ. Αυτό οδηγεί τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες να αναγκάζονται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά 

προγράμματα επί πληρωμή, όπως ήδη συμβαίνει στην Πληροφορική που 

επιδιώκεται να γίνει πρότυπο λειτουργίας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ανάγκες 

των φοιτητών/ριών. 

Τα υγιή αντανακλαστικά των φοιτητών/ριών αποτυπώθηκαν μέσω των συλλογικών 

διαδικασιών των φοιτητικών συλλόγων, των κινητοποιήσεων και των καταλήψεων 

που αντιτέθηκαν στις διάφορες προεκτάσεις της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. 

Απέναντί μας, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια συγκρότησης ενός αντιδραστικού 

πόλου από πλευράς των πρυτανικών αρχών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, με πρόσχημα 

την καθηγητική ιδιότητα και με όρους αυθεντίας, επιχείρησαν να δομήσουν ένα 

αντιδραστικό μπλοκ στο εσωτερικό των φοιτητών/ριών με στόχο να ανακόψουν τη 

μαζική κίνηση που διεκδικεί με βάση τις συγκεκριμένες υπάρχουσες ανάγκες. Στη 

συνέχεια, οι πρυτανικές αρχές προχώρησαν σε λοκ-άουτ στη Φιλοσοφική και στην 

ΑΣΟΕΕ με διάφορες προφάσεις όπως είτε η χρήση χώρου της σχολής ως πολιτικό 

στέκι, είτε η ύπαρξη τοξικοεξαρτημένων αντίστοιχα. Τα προσχήματα που 

εφευρίσκουν πρυτάνεις, κοσμήτορες και πρόεδροι, έχουν σκοπό να 

αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα, να επιτεθούν 



στις συλλογικές διαδικασίες των φοιτητικών συλλόγων, να καταστείλουν τη 

συνδικαλιστική δράση μέσα στις σχολές.  

Οι διοικήσεις των τμημάτων και των σχολών αψηφούν με ξεδιάντροπο τρόπο τα 

κεκτημένα του φοιτητικού κινήματος, θέλουν να καταστείλουν τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα με λοκ - άουτ, απειλούν ανοικτά με εισαγγελική παρέμβαση και 

προσωπική επίθεση κατά φοιτητών για τη συνδικαλιστική τους δράση (όπως 

συνέβη στην Πληροφορική), μιλούν για μειοψηφίες και αρνούνται την 

πραγματικότητα των μαζικών γενικών συνελεύσεων που παίρνουν αγωνιστικές 

αποφάσεις. Κάθε απόπειρα καταπάτησης του ασύλου, το οποίο αφορά την 

ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τη 

συλλογικοποίηση του κόσμου των σχολών που συσπειρώνεται και δρα γύρω από τις 

κοινές του ανάγκες και συμφέροντα, θα μας βρει απέναντί της.  

Η συλλογικοποίηση μας γύρω από τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, 

σημαίνει την ενδυνάμωση των συλλογικών διαδικασιών των φοιτητικών 

συλλόγων, των μαζικών γενικών συνελεύσεων που θα πάρουν αγωνιστικές 

αποφάσεις και του από κοινού συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων.  Το φοιτητικό 

κίνημα οφείλει να ανασυγκροτηθεί και να λειτουργήσει ενωτικά προς υπεράσπιση 

των κεκτημένων του, ως ανάχωμα στην απόπειρα του Κράτους η εκπαίδευση να 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αφεντικών, και να διεκδικήσει αξιοπρεπείς 

συνθήκες φοίτησης και εργασίας. 

-Να μπλοκάρουμε την εφαρμογή του νόμου Γαβρόγλου. 

-Κάτω τα χέρια από το άσυλο. 

Όλοι/ες στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη 8/11 στην κινητοποίηση για την 

υπεράσπιση του ασύλου και  στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στο υπουργείο 

Παιδείας την Παρασκευή 9/11 στις 13.00. 

Ελευθεριακά Σχήματα Αθήνας – Αυτόνομα Σχήματα ΕΜΠ 

 


