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Όπως είναι ήδη ίσως στους περισσότερους γνωστό η κατάσταση στο ΕΚΠΑ είναι κάτι
παραπάνω από έκρυθμη το τελευταίο διάστημα. Το ίδρυμα με εντολή Φορτσάκη έχει ήδη
προσλάβει εταιρίες security για την φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, έχει
απολύσει όλες τις καθαρίστριες που υπάγονταν στο πανεπιστήμιο και δεν έχει προχωρήσει
ακόμα σε σύναψη σύμβασης με ιδιώτη, ενώ δρομολογεί την εφαρμογή του νόμου για τις
διαγραφές.

Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ, σε γενικές συνελεύσεις που πραγματοποίησαν το προηγούμενο
διάστημα, επέλεξαν το δρόμο των κινητοποιήσεων και της αντίστασης απέναντι στον τρόπο
που έχει επιλέξει η νέα πρυτανική αρχή να διοικεί το πανεπιστήμιο. Ζητώντας την
πραγματοποίηση Συγκλήτου για την συζήτηση όλων των προβλημάτων του ιδρύματος, οι
φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους συμμετείχαν σε διαδοχικές κινητοποιήσεις στον χώρο
της πρυτανείας. Η απάντηση του Φορτσάκη στις κινητοποιήσεις της πανεπιστημιακής
κοινότητας ήταν κάτι παραπάνω από σαφής. Κλούβες και ΜΑΤ βρίσκονταν καθημερινά σε
χώρους ασύλου αποτρέποντας την είσοδο των φοιτητών στον χώρο της πρυτανείας του
πανεπιστημίου, φτάνοντας στο σημείο να κυνηγούν με χημικά τους φοιτητές. Οι πόρτες
των κεντρικών κτιρίων του ΕΚΠΑ ήταν κλειστές και οι εργαζόμενοι σε αυτά βρίσκονταν
κλειδωμένοι στα γραφεία τους, πράγμα που επιβεβαιώνει και το πόρισμα της Επιθεώρησης
Εργασίας (μη ύπαρξη εξόδου διαφυγής, παραβίαση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας).
Μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις, οι φοιτητές μαζί με μέλη της ομοσπονδίας των
διοικητικών υπαλλήλων και της ΑΔΕΔΥ, καθώς και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατάφεραν
να εισέλθουν στον χώρο της πρυτανείας, και να εξασφαλίσουν την διεξαγωγή συγκλήτου,
που θα συζητούσε το σημερινό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε.
Έτσι ορίστηκε η συνεδρίαση της συγκλήτου του ΕΚΠΑ για την Πέμπτη 30-10 , με την
συμμετοχή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο Φορτσάκης πιστός στις
αυταρχικές
πρακτικές που εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα, είχε διαμηνύσει ότι η
σύγκλητος θα
διεξαχθεί χωρίς την παρουσία των φοιτητών,
η οποία κρίνεται
επιβεβλημένη, εφόσον αυτούς αφορούν τα μέτρα που εφαρμόζονται. Είναι προφανές ότι
ο νέος πρύτανης επιδιώκει σε πλήρη σύμπνοια με την κυβέρνηση και τα ΜΑΤ να καταργήσει
κάθε έννοια συνδιοίκησης
αποκλείοντας φοιτητές και εργαζόμενους, από
τα κέντρα
λήψης αποφάσεων. Μία νέα μορφή κανονικότητας προωθείται στο ΕΚΠΑ, μια κανονικότητα
που δεν χωράει κανέναν μας, κάτι βέβαια που δεν αποτελεί κάποιο μεμονωμένο
περιστατικό, αλλά την συνέχεια μιας πολιτικής που υποβαθμίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο
και επιβάλλει την πειθάρχηση, την καταστολή και τον αυταρχισμό.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι υλοποιώντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων,
διεκδίκησαν την μαζική παρουσία τους στη σύγκλητο, αψηφώντας τις απειλές του πρύτανη.
Ο Φορτσάκης αντιμετωπίζοντας για άλλη μια φορά το πανεπιστήμιο σαν τσιφλίκι του (ας
θυμηθούμε και την φράση του: “δεν χρειάζομαι εγώ άδεια για να μπω στο σπίτι σας; ”,
απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ), επιτέθηκε στους φοιτητές και τους
εργαζόμενους που ήταν εκεί λέγοντάς τους ''Είστε όλοι παράνομοι, θα φωνάξω την
αστυνομία. Τσακιστείτε και βγείτε έξω''.
Αναρωτιόμαστε πραγματικά πώς αντιλαμβάνεται την νομιμότητα στο πανεπιστήμιο ο
πρύτανης, την στιγμή που ο ίδιος δρα με τον πλέον έκνομο τρόπο αποφασίζοντας και

διατάζοντας για μια σειρά από ζητήματα. Και ενώ είναι λαλίστατος σε συνεντεύξεις και σε
όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, στα οποία τον καλούν, είναι παντελώς απών εδώ και καιρό από
τις διαδικασίες και την καθημερινότητα του πανεπιστημίου.

Ο Φορτσάκης αδιαφορώντας για τις θέσεις εργαζομένων και φοιτητών, θεωρεί πως μπορεί
να δρα αυθαίρετα και να αποφασίζει για το σύνολο των φοιτητών και των εργαζομένων του
πανεπιστημίου, με πρόσχημα την νομιμότητα της δικής του λογικής. Για τον πρύτανη οι
φοιτητές και οι εργαζόμενοι που θέλουν να έχουν λόγο στις διαδικασίες του
πανεπιστημίου αποτελούν τους εχθρούς μιας πολιτικής πραγματικότητας που ο ίδιος
συγκαλύπτει , και την ίδια στιγμή καλεί τις κάμερες να καταγράψουν την ''αυθαιρεσία'' των
φοιτητών και των εργαζομένων. Αυθαιρεσία όμως, είναι να κλείνει ο πρύτανης τα κτίρια
του πανεπιστημίου όποτε θέλει λες και είναι το σπίτι του, αυθαιρεσία είναι να
συνεδριάζουν τα όργανα του πανεπιστημίου πίσω από κλειστές πόρτες με τηλεοπτική
κάλυψη χωρίς την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, αυθαιρεσία είναι η πρόσκληση της
αστυνομίας να συλλάβει φοιτητές και εργαζόμενους που ζητούν να γίνει συζήτηση στην
σύγκλητο με όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αυτή την στιγμή στο πανεπιστήμιο συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο ένας είναι αυτός της τάξης
και της ασφάλειας που επιδιώκει την επιβολή του μέσα από αντιδημοκρατικές πρακτικές με
κάθε κόστος, ο κόσμος στο οποίο κυριαρχεί η μικροαστική αντίληψη του “κοιτάζω την
δουλίτσα μου”, η αντίληψη ότι το πανεπιστήμιο είναι χώρος κατάρτισης και μόνο και άρα
αποκλεισμένος από την κοινωνική κίνηση και τις κοινωνικές αντιστάσεις. Ο άλλος κόσμος,
ο δικός μας κόσμος θέλει το πανεπιστήμιο χώρο ανοιχτό σε όλους, ανοιχτό στην κοινωνία
και στους αγώνες που αυτή δίνει για αξιοπρέπεια και δημοκρατία. Και τέτοιος είναι ο
αγώνας που δίνουν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι σήμερα.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι η σημερινή διοίκηση του ΕΚΠΑ είναι εντεταλμένη να εξυπηρετήσει
συγκεκριμένα σχέδια και πολιτικές. Σε αυτές τις πολιτικές, πρέπει να υπάρξει άμεση
απάντηση από το σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων και της αριστεράς, στέλνοντας το
μήνυμα ότι το πανεπιστήμιο ανήκει στους φοιτητές και τους εργαζόμενους και όχι στον
εκάστοτε πρύτανη που αυθαιρετεί εις βάρος τους με εντολή της κυβέρνησης.
Το πανεπιστήμιο δεν ανήκει σε κανέναν αυτόκλητο υπερασπιστή του, ανήκει σε όλη την
κοινωνία, είναι δημόσιος θεσμός και ως τέτοιο πρέπει να το υπερασπιστούμε.
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