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Οι εργαζόμενοι της χώρας βιώνουν μια πρωτοφανή επίθεση ενάντια στους μισθούς, στις συντάξεις
και στην κοινωνική ασφάλιση. Όσον αφορά τους πανεπιστημιακούς, τελευταίο κύμα μέτρων επιβάλλει
επιπλέον μείωση 8%, πέραν της αρχικής 12%, στα επιδόματά μας, κατάργηση ή δραστική περικοπή
του 13ου και 14ου μισθού, ανάλογα με τη βαθμίδα, που αφορά τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για
τους συνταξιούχους συναδέλφους, τριετές πάγωμα των μισθών, κατάργηση του ταμείου μας και
υπαγωγή των νέων συναδέλφων στο ΙΚΑ.
Ακόμη και κυβερνητικά στελέχη θεωρούν τα μέτρα σκληρά και άδικα. Εμμέσως πλην σαφώς,
παραδέχονται ότι αυτά το σύνολο των μέτρων που πάρθηκαν πριν και μετά την προσφυγή στο ∆ΝΤ
θα έχουν ως συνέπεια την όξυνση της ύφεσης και τη διόγκωση της ήδη υψηλής και επιταχυνόμενης
ανεργίας. Κατά συνέπεια τα μέτρα αυτά βυθίζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας στην ανέχεια, την
απογοήτευση και την εξαθλίωση και ταυτόχρονα διαιωνίζουν την κρίση.
Τα οικονομικά μέτρα που επιβάλουν οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές και πολιτικές ελίτ ως αντίδοτο
στην κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν, έχουν ως συνέπεια τη διάλυση των κοινωνικών κατακτήσεων
και τη δραματική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού
της χώρας, στο όνομα μιας δήθεν αδήριτης αναγκαιότητας εξυπηρέτησης των χρεών. Η δραστική
περικοπή των μισθών, της κοινωνικής ασφάλισης και των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων,
καθώς και η υποθήκευση του μέλλοντος των παιδιών μας, εμφανίζονται ως «παράπλευρες
απώλειες», στη μάχη για τη σωτηρία της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και των τραπεζών.
Στην αναμενόμενη υποβάθμιση των σπουδών, λόγω της περαιτέρω μείωσης της χρηματοδότησης,
των περικοπών στους συμβασιούχους διδάσκοντες και διοικητικούς υπαλλήλους, της πολύμηνης
καθυστέρησης των διορισμών των μελών ∆ΕΠ, της περικοπής των δημόσιων επενδύσεων, καθώς
και της γενικευμένης δυσαρέσκειας, αγανάκτησης και ανασφάλειας όλων των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας, έρχεται να προστεθεί και ο επονομαζόμενος «Καλλικράτης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης», που μέσω διαρροών για ευρείας έκτασης συνενώσεις και καταργήσεις Τμημάτων και
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιτείνει το αδιέξοδο που βιώνει η Πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο
«χωροταξικός επανασχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» σε συνδυασμό με την αναγνώριση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων των κολεγίων, όπως αυτή ψηφίστηκε στο πρόσφατο
«Πολυνομοσχέδιο», θα έχει δραματικές συνέπειες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Συμμετέχουμε στην απεργία στις 20 Μαΐου 2010, καθώς θεωρούμε ότι για την οικονομική κρίση,
προφανώς δεν ευθυνόμαστε ΕΜΕΙΣ οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Η
αντίδραση της κοινωνίας, που αγνοείται συστηματικά, δείχνει τη μοναδική διέξοδο, αφενός μεν από
την επιχειρούμενη λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας από τους διεθνείς και
εγχώριους κερδοσκόπους, αφετέρου δε από τον «σύγχρονο» κοινωνικό και εργασιακό μεσαίωνα,
στον οποίο οδηγούμαστε με τα μέτρα Κυβέρνησης που υπαγορεύουν ΕΕ – EKT- ∆ΝΤ.
Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις μαζί με όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, μαζί με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στα νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου αποφεύγοντας τους τεχνητούς διαχωρισμούς, για να ανατρέψουμε την επιχειρούμενη από τη
διεθνή και την εγχώρια ολιγαρχία, ισοπέδωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας.
Καλούμε την ΠΟΣ∆ΕΠ να κηρύξει 24ωρη απεργία στις 20 Μαΐου για να διεκδικήσουμε μαζί με
όλους τους εργαζόμενους την απόσυρση των μέτρων.
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