ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Για τις εκλογές αντιπροσώπων για το 11ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
Εκλογές 15 – 18 Ιανουαρίου
Η τρικομματική κυβέρνηση αλλά και η Τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) έχουν συνειδητά επιλέξει
το δρόμο της μετατροπής της χώρας σε μια τεράστια «Ειδική Οικονομική Ζώνη» επενδυτικής
ασυδοσίας, εργοδοτικής αυθαιρεσίας και περιβαλλοντικής καταστροφής. Οι νέοι/ες, οι
εργαζόμενοι/ες, οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζονται ως ανθρώπινο πλεόνασμα που
παρεμποδίζει την εφαρμογή των νόμων των αγορών. Η δημόσια περιουσία εκποιείται και τα
κατακτημένα με αγώνες κοινωνικά αγαθά όπως η παιδεία και η υγεία γίνονται
εμπορεύματα, ενώ το δολοφονικό πρόσωπο του νεοναζισμού συμπληρώνει τον έκδηλο
κρατικό αυταρχισμό.
Σε αυτό το φόντο η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στο στόχαστρο:
• Συνεχείς περικοπές στους τακτικούς προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων, διαθεσιμότητες /
απολύσεις απόλυτα αναγκαίου διοικητικού προσωπικού μέσα από πραξικοπηματικές
«πράξεις νομοθετικού περιεχομένου», που διαλύουν τη διοικητική ραχοκοκαλιά των
πανεπιστημίων, εξευτελιστική παράταση της αδιοριστίας εκατοντάδων εκλεγμένων
μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, προοπτική κατάργησης των πιστώσεων για συμβάσεις με
βάση το ΠΔ407/80, πάγωμα των προκηρύξεων για νέες θέσεις, ταπεινωτικές μειώσεις
μισθών: όλα αυτά διαμορφώνουν μια συνθήκη υπολειτουργίας και διάλυσης.
• Με τους νόμους 4009/11 και 4076/12 επιδιώκεται η θεσμική μετάλλαξη της ανώτατης
εκπαίδευσης: τα Τμήματα αποδυναμώνονται ως βασικές ακαδημαϊκές μονάδες ενώ
γενικεύεται μια αγοραία λογική «πιστοποίησης» και δίνεται έμφαση στην κατάρτιση και
τη δια βίου εκπαίδευση· εισάγονται προγράμματα διαφορετικής διάρκειας και τίτλοι
σπουδών πολλών ταχυτήτων χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ η βιομηχανία των
κολεγίων και των «παραρτημάτων» νομιμοποιείται πλέον να χορηγεί ακόμη και…
διδακτορικά. Παράλληλα, εξοβελίζεται κάθε δημοκρατική αρχή λειτουργίας από τη
διοίκηση του πανεπιστημίου (Συμβούλια Ιδρύματος, αποκλεισμός των φοιτητών/τριών
καθώς και του διοικητικού και άλλου προσωπικού, συγκέντρωση εξουσιών σε
μονοπρόσωπα όργανα), ενώ το πανεπιστημιακό άσυλο καταργείται.
• Ο αυταρχισμός ολοένα και εντείνεται στα πανεπιστήμια, σε ορισμένες περιπτώσεις και με
τη συναίνεση των πρυτάνεων: καταπάτηση ασύλου, προσκλήσεις σε εισαγγελείς,
αστυνομικές εισβολές, συλλήψεις φοιτητών και εργαζόμενων μέσα στα πανεπιστήμια.
• Το περιβόητο «Σχέδιο Αθηνά», μέσα από τη συγχώνευση / κατάργηση τμημάτων και
Πανεπιστημίων-ΤΕΙ με κριτήρια «οικονομικής βιωσιμότητας», θα επιφέρει τη συρρίκνωση
της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη ριζική μείωση της πρόσβασης σε αυτήν και
την απώλεια θέσεων εργασίας σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό.
Για ένα περιφερειακό ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τίθεται ζήτημα επιβίωσης.
Οι συνεχείς περικοπές σε προσωπικό (αδιοριστία εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ,
μείωση και πιθανή κατάργηση των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες,
διαθεσιμότητες) απειλούν την δυνατότητά του να λειτουργήσει. Η προοπτική κλεισίματος
τμημάτων θα ανακόψει την προσπάθεια χρόνων που έχει καταβάλει η κοινότητά μας για την
ανάπτυξή του. Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές και οι περικοπές στη σίτιση και τη στέγαση,
καθώς και ρυθμίσεις όπως η επαναφορά των μετεγγραφών λειτουργούν αποτρεπτικά στην
προσέλκυση φοιτητών.

Σε αυτό το έγκλημα ενάντια στην δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, η κυβέρνηση και η
Τρόικα είχαν πρόθυμο σύμμαχο τη σημερινή ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ που συμμετείχε στη
συντονισμένη απαξίωση των πανεπιστημίων και του έργου τους και στήριξε σθεναρά όλες
τις νομοθετικές αλλαγές. Αυτοχρίστηκε φορέας της «αριστείας» για να προωθήσει τα
συντεχνιακά συμφέροντα εκείνων που έχουν τη διδασκαλία και την έρευνα ως πάρεργο και
ως κύρια απασχόληση το ιδιωτικό επάγγελμα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ακολουθώντας μια ακραία καθεστωτική λογική, δεν έκανε απολύτως τίποτα επί της ουσίας
ούτε καν ενάντια στο βομβαρδισμό περικοπών, αλλά ασμένως κινήθηκε ως αυτόκλητος
εισαγγελέας και κουκουλοφόρος καταδότης, για να καταγγείλει κάθε αγωνιστική δράση
μέσα στα Πανεπιστήμια. Στο δικό μας πανεπιστήμιο, οι εκφραστές της λογικής της ηγεσίας
της ΠΟΣΔΕΠ (Πρωτοβουλία Αιγαίου) όχι μόνο μας καλούσαν να υποταχτούμε μοιρολατρικά
στη «νομιμότητα» της κυβερνητικής εκτροπής αλλά και έσπευσαν να στοχοποιήσουν
συναδέλφους για «έκνομες ενέργειες».
Γι’ αυτό και λέμε ότι στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ πρέπει να αποτυπωθεί η πραγματική
αγωνία του κλάδου, να σταματήσει η ψευδεπίγραφη εκπροσώπησή μας από αυτούς που
λειτουργούν ως μεσίτες της καταστροφικής για τα πανεπιστήμια κυβερνητικής πολιτικής, να
οικοδομηθεί η αυθεντική συλλογικότητα των αγωνιζόμενων πανεπιστημιακών. Σε πολλούς
άλλους Συλλόγους ΔΕΠ σε όλη την Ελλάδα δόθηκαν μικρές και μεγάλες μάχες τα τελευταία
δύο χρόνια ενάντια τόσο στις κυβερνητικές επιλογές όσο και στην αθλιότητα της ηγεσίας της
ΠΟΣΔΕΠ. Η Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ έδειξε ότι υπάρχει ένα πλατύ ρεύμα
συναδέλφων που υπερασπίζονται το όραμα ενός δημόσιου δημοκρατικού πανεπιστημίου
και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θέλουν να ζουν από τη δουλειά τους και όχι από
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή κυβερνητικές αντιμισθίες. Αυτή η αγωνιστική λογική
πρέπει να κυριαρχήσει στο Συνέδριο.
«Μα δε θέλετε να αλλάξει τίποτα;», ρωτούν πολλοί. Όχι, θέλουμε πολλά να αλλάξουν στο
πανεπιστήμιο:
• Θέλουμε να γίνει πραγματικά δημόσιο και δημοκρατικό και να ανακοπεί η πορεία
προς την άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Με εξασφάλιση
όλων των αναγκαίων πόρων και υποδομών για την απρόσκοπτη φοίτηση των
φοιτητών (σίτιση, στέγαση, συγγράμματα) και τη διεξαγωγή του διδακτικού έργου.
• Θέλουμε ουσιαστική έρευνα σε όλες τις επιστήμες, με πάγια δημόσια χρηματοδότηση
και όχι εναγώνια άγρα κονδυλίων και προγραμμάτων ή υποχρεωτική στροφή σε
κατευθύνσεις που δείχνουν «βιώσιμες» και «αξιοποιήσιμες».
• Θέλουμε κατοχύρωση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα των τμημάτων και ενίσχυση των
επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων. Με ενίσχυση των τμημάτων σε
ακαδημαϊκό και διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, με αναβάθμιση των
προγραμμάτων σπουδών, με κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
• Θέλουμε όλες οι εργαζόμενες και όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στο Πανεπιστήμια να
έχουν σταθερή απασχόληση και αξιοπρεπείς μισθούς. Για να σταματήσει η ομηρία της
αδιοριστίας και η προέλαση της επισφάλειας. Για να μπορούμε να ζούμε από το μισθό
μας.
• Θέλουμε διαδικασίες κρίσης και εξέλιξης που να στηρίζονται στην ακαδημαϊκότητα
των κριτηρίων, να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, δημοσιότητα και
προσήλωση στην αξιοκρατία, χωρίς ιδεολογικές αξιολογήσεις, φρονηματικά
κριτήρια, πολιτικές και κομματικές παρεμβάσεις. Για να μην τραυματίζεται ούτε η
ακαδημαϊκή υπόσταση των τμημάτων ούτε η αξιοπρέπεια των συναδέλφων.
• Θέλουμε δημοκρατικά όργανα διοίκησης, που να εκπροσωπούν όλη την
πανεπιστημιακή κοινότητα, χωρίς αποκλεισμό των φοιτητών και των εργαζομένων.
• Θέλουμε πραγματική συμμετοχή και ουσιαστική συζήτηση, σε κάθε επίπεδο, από τη
Γενική Συνέλευση Τμήματος μέχρι τη Σύγκλητο γιατί για εμάς «λογοδοσία» σημαίνει
συλλογική προσπάθεια για εκπαίδευση αντάξια των προσδοκιών της κοινωνίας και

όχι «αξιολόγηση» και «πιστοποίηση» με αγοραία κριτήρια.
Υπάρχει άλλος δρόμος; Εμείς λέμε ότι όχι μόνο υπάρχει αλλά και ότι στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, όπως και σε άλλα ιδρύματα, έχουμε βαδίσει το πρώτο κομμάτι. Είναι ο δρόμος της
συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, του αγώνα. Και αυτός ο δρόμος μπορεί να φέρει
αποτελέσματα. Εάν δεν είχαμε πάρει την απόφαση να προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας
στην αρχή του εξαμήνου, σήμερα δεν θα είχαμε πιστώσεις 407/80, δεκάδες συνάδελφοι θα
ήταν απολυμένοι και τα τμήματα θα υπολειτουργούσαν. Εάν δεν είχαμε αντισταθεί δύο
χρόνια τώρα στο θεσμό των Συμβουλίων Ιδρύματος, σήμερα θα είχε ολοκληρωθεί η
κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατίας και θα μας διοικούσαν «επενδυτές» και «τοπικοί
παράγοντες». Εάν δεν είχαμε σταθεί αλληλέγγυοι στο πλευρό των διοικητικών υπαλλήλων
και της κατάληψής τους, σήμερα το έγκλημα των απολύσεων θα είχε ολοκληρωθεί.
Να επιμείνουμε λοιπόν στο δύσβατο δρόμο της αξιοπρέπειας και της ελπίδας
• για να μην εφαρμοστούν και να καταργηθούν τα θεσμικά εκτρώματα 4009/11 και
4076/12
• για να μην περάσει η συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διάλυση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με το «Σχέδιο Αθηνά»
• για να συντονιστούμε με την κοινωνία και τους εργαζομένους στην πάλη ενάντια στη
Μνημόνια, τη φτώχεια και την ανεργία, στον κρατικό αυταρχισμό και το νεοναζισμό
• για να συμβάλουμε στον κοινό αγώνα όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές,
διδάσκοντες, διοικητικοί, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχοι) και να οικοδομήσουμε το
συλλογικό «εμείς» του αγώνα
• για να προβάλουμε μέσα από τις διεκδικήσεις αλλά και την καθημερινή μας πράξη, το
άλλο πρότυπο δημόσιας εκπαίδευσης που διεκδικούμε, στο πανεπιστήμιο της
δημοκρατίας, της κριτικής σκέψης, της συμμετοχής
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