
ΤΙ  ΡΟΛΟ  ΒΑΡΑΝΕ  ΟΙ  SECURITY  ΣΤΙΣ  ΣΧΟΛΕΣ; 

Φέτος μπήκαμε στις σχολές για να αντικρύσουμε σεκιουριτάδες με 

στολές και αλεξίσφαιρα να ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποια βγαίνει. Η 

ISS security κέρδισε τον διαγωνισμό για την εργολαβία φύλαξης και 

τσέπωσε 3.500.000 ευρώ από το ε.κ.π.α. για να εξασφαλίσει την 

εύρυθμη πανεπιστημιακή λειτουργία. Βεβαίως, και στα άλλα 

πανεπιστήμια υπάρχουν εργολαβίες φύλαξης (και όχι μόνο), αλλά 

συγκεκριμένα στο ε.κ.π.α. η παρουσία τους έχει αναβαθμιστεί. 

Εδώ και χρόνια οι διάφοροι καθηγητάδες, δημοσιογράφοι, υπουργοί 

κ.τ.λ. προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα 

πανεπιστήμια είναι κέντρα ανομίας και η μόνη 

λύση σ’ αυτό το πρόβλημα είναι η αύξηση του 

ελέγχου και της καταστολής μέσα σ’ αυτά. Όμως 

εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο αληθινός στόχος 

των σεκιούριτι είναι διττός. Αφενός 

επιτυγχάνεται η αποστείρωση των 

πανεπιστημιακών χώρων, αφού εκεί μέσα δεν 

θα υπάρχουν κατειλημμένοι πολιτικοί χώροι και 

κάθε είδους μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα, 

αλλά αντιθέτως θα υπάρχει άπλετος χώρος για 

φοιτητές-ρομποτάκια, εργολαβίες και ερευνητικά 

προγράμματα. Ακόμη, επιτυγχάνεται η πειθάρχηση 

των φοιτητών/τριών, οποίοι πλέον δεν θα ‘χουν τη 

δυνατότητα να διεκδικήσουν το οτιδήποτε μέσα στις 

σχολές, και των εργαζόμενων.* 

Από την άλλη τα σεκιούριτι εξυπηρετούν την 

διεύρυνση των διάφορων κύκλων συμφερόντων που 

δραστηριοποιούνται στις σχολές, είτε νόμιμων είτε 

παράνομων. Το πανεπιστήμιο γίνεται ασφαλής χώρος 

για τις εργολαβίας, που είναι τα σύγχρονα εργασιακά 

κάτεργα**, για τα ερευνητικά προγράμματα (π.χ. για 

τις ανάγκες της αστυνομίας και του στρατού) και για 

μαύρες business (π.χ. μπάζωμα μέρους της 

πανεπιστημιούπολης από τον Φ. Χαλκίδη και σία). 

Κάθε τι που θα θεωρείται επικίνδυνο για τις παραπάνω 

δουλειές θα καταστέλλεται.  

 

*Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το lock 

out που έγινε στην πρυτανεία του ε.κ.π.α. 

από τις μέχρι τις, με αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι/ες να υπόκεινται σε 

εξονυχιστικό έλεγχο κατά την είσοδο τους 

στο κτίριο, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους μέσα σ’ αυτό, αφού ήταν 

κλειδωμένοι/ες στα γραφεία τους. 

Βεβαίως απ’ έξω, οι συνάδελφοι των 

σεκιούριτι, τα ματ, έδερναν φοιτητές και 

φοιτήτριες. 

 

** Οι εργολαβίες είναι ιδιωτικές 

εταιρείες που κερδίζουν 

διαγωνισμούς (με αμφίβολες 

διαδικασίες) για την ανάληψη 

λειτουργιών του πανεπιστημίου 

(σίτιση, καθαριότητα κ.τ.λ.). Οι 

εργολαβίες χρηματοδοτούνται από 

τα πανεπιστήμια, αλλά δεν 

υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο, με 

αποτέλεσμα ο εργολάβος να 

μπορεί να διαμορφώνει κατά  

βούληση τις εργασιακές σχέσεις, 

εις βάρος φυσικά των 

εργαζόμενων (π.χ. απολύσεις για 

συνδικαλιστικούς λόγους, μη 

πληρωμή δεδουλευμένων και 

άλλα). 

 



Πάντως, είναι τραγελαφικό να μας λένε ότι δεν έχουν χρήματα και γι’ 

αυτό απολύουν διοικητικούς υπαλλήλους και αυξάνουν το κόστος 

φοίτησης (κατάργηση συγγραμμάτων, αυστηροί περιορισμοί στη 

σίτιση και την στέγαση και άλλα) ενώ την ίδια στιγμή δίνουν τόσα 

φράγκα για να βάλουν μπάτσους στις σχολές μας. Βεβαίως, δεν 

είμαστε διατεθειμένοι/ες να υποστηρίξουμε μια ορθολογικότερη 

οικονομικά λειτουργία του πανεπιστημίου, ταυτόχρονα όμως δεν 

θα ανεχθούμε και την περαιτέρω όξυνση του ελέγχου και της 

καταστολής στους χώρους που κινούμαστε. 

Την στιγμή, λοιπόν, που το κράτος γίνεται όλο και πιο ολοκληρωτικό, 

με διώξεις αγωνιστών, φυλακές τύπου Γ, στρατόπεδα συγκέντρωσης 

και δολοφονίες μεταναστών στα σύνορα, με καταστολή κοινωνικών 

και ταξικών αγώνων κ.τ.λ., βλέπουμε ότι και το πανεπιστήμιο πρέπει 

να ευθυγραμμιστεί μ’ αυτή την κατάσταση. 

Πρέπει να αγωνιστούμε όλες και όλοι μαζί, φοιτητές, εργαζόμενοι 

και κάτοικοι στα πέριξ της πανεπιστημιούπολης, μέσα από γενικές 

συνελεύσεις, κοινότητες αγώνα ενάντια στις περιφράξεις, 

πρωτοβουλίες φοιτητών/τριών και εργαζομένων. Διεκδικούμε 

μαχητικά, μακριά από λογικές ανάθεσης, την επανοικειοποίηση του 

χρόνου μας και του δημόσιου χώρου. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 
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