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Η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο μιας επίθεσης χωρίς προηγούμενο.
Το «επικαιροποιημένο» Μνημόνιο προσπαθεί να αποδιαρθρώσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να
διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να απελευθερώσει πλήρως τις απολύσεις. Η κυβέρνηση
συναινεί σε μια πρωτοφανή εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, την ίδια ώρα που νέες εγγυήσεις
ανακοινώνονται στις Τράπεζες. Νέες περικοπές εξαγγέλλονται σε Παιδεία και Υγεία, με
συγχωνεύσεις σχολείων και καθιέρωση εισιτηρίου για την πρόσβαση στα Δημόσια Νοσοκομεία. Τα
εισιτήρια των συγκοινωνιών και τα διόδια των εργολάβων αυξάνονται κατακόρυφα και η
κυβέρνηση προχωρά στην ποινικοποίηση της ανυπακοής. Η ανεργία, φτάνει σε ύψη ρεκόρ και οι
αυξήσεις στα είδη πρώτα ανάγκης γονατίζουν τους οικογενειακούς προγραμματισμούς. Ο
αυταρχισμός εντείνεται και ακόμη και ο … στρατός εκπαιδεύεται για την καταστολή των
διαδηλώσεων.
Στα πανεπιστήμια η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει το «κείμενο διαβούλευσης» σχέδιο νόμου,
παρά την απόρριψή του από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μεθοδεύει την κατάργηση του
αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων μέσα από τα «Συμβούλια Διοίκησης», την εισαγωγή
επιχειρηματικών μεθόδων διοίκησης, τη διάλυση των πτυχίων, την επέκταση των διδάκτρων και
στις προπτυχιακές σπουδές και την κατάργηση του δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τη
συγχώνευση, συρρίκνωση και κατάργηση Τμημάτων και Σχολών, την άρση της μονιμότητας για
τους περισσότερους διδάσκοντες.
Η απαξίωση σήμερα του δημόσιου πανεπιστημίου αποτυπώνεται ακόμη στον περιορισμό των
χρηματοδοτήσεων, τις μεγάλες περικοπές σε πιστώσεις διδασκόντων βάσει ΠΔ 407/80, το πάγωμα
των νέων προκηρύξεων, την καθυστέρηση στους διορισμούς και εκφράζεται κυνικά στις δηλώσεις
του Υφυπουργού Πανάρετου στη Βουλή ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν σέβεται, «τη φορολογία,
το αίμα, τον ιδρώτα και τον κόπο» του πολίτη.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η ραγδαία μισθολογική υποβάθμιση των πανεπιστημιακών
δασκάλων. Μετά τη μείωση 20% στα επιδόματα, την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και το
τριετές πάγωμα των μισθών, φαίνεται ότι θα ακολουθήσει η κατάργηση δύο επιδομάτων για τους
πανεπιστημιακούς: του επιδόματος βιβλιοθήκης και της διδακτικής προετοιμασίας, επιδόματα που
αναλογούν (αν εξαιρέσει κανείς το χρονοεπίδομα), ειδικά για τις χαμηλές βαθμίδες, περίπου στο
1/3 του καθαρού μισθού μας!
Δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι αρχίζουν ήδη οι αντιδράσεις μέσα στα Πανεπιστήμια. Η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου αντιμέτωπη με τις αδικαιολόγητες μειώσεις των πιστώσεων
συμβασιούχων βάση του ΠΔ 407/80 ομόφωνα αποφάσισε την διήμερη αναστολή της λειτουργίας του
ιδρύματος κατά την έναρξη του εξαμήνου στις 22 και 23 Φλεβάρη. Ο Σύλλογος μας συμμετέχει και
στηρίζει τις εκδηλώσεις - συζητήσεις - συνεντεύξεις τύπου που διοργανώνονται από την διοίκηση
του πανεπιστημίου καθώς και απ' όλους τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας προκειμένου
να προβληθούν συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιό μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους προχωράμε σε 48ωρη απεργία στις 22 και 23 Φλεβάρη.
Αγωνιζόμαστε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και διεκδικούμε την επαναφορά και διεύρυνση των
μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας. Απαιτούμε τον άμεσο διορισμό των
εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, τη χορήγηση τώρα όλων των πιστώσεων βάση του ΠΔ 407/80 όπως αρχικά
προβλέπονταν, την προκήρυξη όλων των αναγκαίων θέσεων ΔΕΠ. Συντονιζόμαστε με τους όλους
τους εργαζομένους στο δρόμο του αγώνα για να ανατρέψουμε την επιχειρούμενη από τη διεθνή και
την εγχώρια ολιγαρχία, ισοπέδωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας. Καλούμε
την ΠΟΣΔΕΠ να εγκαταλείψει το ρόλο του συνομιλητή της κυβέρνησης και να προχωρήσει μαζί με
τις υπόλοιπες ομοσπονδίες της εκπαίδευσης και αυτή σε 48ωρη απεργία στις 22-23/02.
Σε περίπτωση που η κυβέρνηση παρά τις αντιρρήσεις των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων
(συλλόγων διδασκόντων, Συνόδου των Πρυτάνεων, που απαιτούν την απόσυρση του κειμένου
διαβούλευσης) προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου διάλυσης της δημόσιας ανώτατης

εκπαίδευσης που ετοιμάζει, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να προχωρήσουμε σε απεργιακό αγώνα
διαρκείας.

