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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Τη στιγµή όπου ο ελληνικός λαός εξωθείται στην εξαθλίωση, κυβέρνηση και µέσα µαζικής ενηµέρωσης
εξαπολύουν συστηµατικά δυσφηµιστικές επιθέσεις ενάντια σε όλους τους δηµόσιους φορείς κοινωνικών
παροχών και στους εργαζόµενους σε αυτούς, µε προφανή στόχο να δηµιουργήσουν το κλίµα και το έδαφος
για να περάσουν την πλήρη διάλυση του δηµόσιου συστήµατος Παιδείας-Υγείας-Περίθαλψης-Πρόνοιας, την
ιδιωτικοποίησή του και την παράδοση δραστηριοτήτων του στο κεφάλαιο.
Και κατά το παρελθόν γίναµε µάρτυρες συστηµατικών συκοφαντικών επιθέσεων κατά των ΑΕΙ ενόψει της
αλλαγής του θεσµικού πλαισίου αλλά και οικονοµικών εκβιασµών µε στόχο την υλοποίησή του. Τόσο η
∆ΗΠΑΚ, όσο και ολόκληρο το πανεπιστηµιακό κίνηµα, έχουν καταγγείλει τις συκοφαντικές αυτές επιθέσεις,
που δεν έχουν στόχο να στιγµατίσουν τα κακώς κείµενα σε αυτά, ούτε καν τα αγγίζουν, αλλά να τα
απαξιώσουν στα µάτια του κόσµου και να δικαιώσουν τις καταστροφικές για τον χαρακτήρα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης αλλαγές που προωθεί η άρχουσα τάξη ώστε να παραδώσει τα ιδρύµατα σε επιχειρηµατικά
συµφέροντα. Σήµερα η επίθεση ενάντια στα ∆ηµόσια Ιδρύµατα έχει ενταθεί τόσο για να µην αντιδράσουν, να
αποδεχτούν τα γενικότερα µέτρα που χτυπούν το ∆ηµόσιο ΑΕΙ, όσο και για προχωρήσουν στην υλοποίηση
του «βελτιωµένου» νόµου πλαίσιο, να προχωρήσουν στις εκλογές των Συµβουλίων ∆ιοίκησης. Η πρόσφατη
επίθεση κατά της ∆ιοίκησης του ΑΠΘ έχει και τέτοια χαρακτηριστικά.
Πέρα από την παράδοσή τους στα επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε µοχλό τους Ν 4009/11 και 4076/12, τα
ΑΕΙ σήµερα αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα, όπως οι τεράστιες περικοπές στη χρηµατοδότηση και η
ληστεία των χρηµάτων τους, που τα οδηγούν σε οικονοµικό αδιέξοδο. Όλο και περισσότεροι φοιτητές
εµποδίζονται να σπουδάσουν. Η φοιτητική µέριµνα (λέσχες σίτισης, εστίες, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
κτλ) είναι στον αέρα. Ταυτόχρονα η συγκυβέρνηση εξαγγέλλει νέες περικοπές των µισθών των
πανεπιστηµιακών, δεν προχωρά στους διορισµούς εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ, δεν χορηγεί
πιστώσεις για τους απαραίτητους συµβασιούχους διδάσκοντες σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, συρρικνώνει τα
ιδρύµατα µε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, επιβάλλει δίδακτρα σε όλα τα µεταπτυχιακά, καταργεί πλήρως το δωρεάν
σύγγραµµα από το εαρινό εξάµηνο του 2013, δεν καλύπτει τους µισθούς των εργαζοµένων στις εργολαβίες
και παράλληλα ετοιµάζει νέες απολύσεις µε την εφεδρεία. Κανείς όµως από αυτούς που είναι πρώτοι στις
συκοφαντίες δεν ψέλλισε λέξη για όλα αυτά.
Η ∆ΗΠΑΚ καταδικάζει τις επιθέσεις, χωρίς να υπερασπίζεται την τωρινή κατάσταση στα ΑΕΙ που πολύ
απέχει από τη σύγχρονη ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση πού έχει ανάγκη ο λαός µας. Επί πλέον,
τονίζουµε την ευθύνη πανεπιστηµιακών αρχών που µε πρόσχηµα τα οικονοµικά αδιέξοδα που έχουν
διαµορφωθεί, επιλέγουν τη διαχείριση της κατάστασης µε λογικές που προωθούν την επιχειρηµατική
λειτουργία του ιδρυµάτων και των φορέων που εποπτεύουν. Οι λογικές αυτές αποµακρύνουν τα ΑΕΙ από το
ρόλο τους που είναι η ολόπλευρη µόρφωση του λαού και η αποκάλυψη της επιστηµονικής αλήθειας µε την
έρευνα. Υλοποιούν την ουσία των επιλογών της κυβέρνησης. Οδηγούν τα ιδρύµατα στη λειτουργία µε τους
κανόνες της αγοράς, των επενδύσεων των κερδών, των φοιτητών-πελατών, των κακοπληρωµένων ή
απλήρωτων εργαζοµένων.

Λύση δεν µπορεί να δοθεί µε λογικές "αυτοδιαχείρισης" των πανεπιστηµίων, αλλά µε
διεκδίκηση της πλήρους χρηµατοδότησης των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ από τον κρατικό
προϋπολογισµό, της εξασφάλισης ποιοτικής φοιτητικής µέριµνας, το διορισµό των εκλεγµένων
µελών ∆ΕΠ, µε την άρνηση της υλοποίησης του νέου θεσµικού πλαισίου που διαλύει τα
Πανεπιστήµια και τα µετατρέπει σε εξαρτήµατα επιχειρήσεων.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 26/09/2012

