ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Την Παρασκευή 25.10.2013 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Συνάντησης
Πανεπιστημιακών Δασκάλων για να εκτιμηθεί η κατάσταση, η οποία
διαμορφώνεται μετά από 7 εβδομάδες απεργίας των Συλλόγων των
Διοικητικών Υπαλλήλων των ΑΕΙ.
Κατά την εβδομάδα αυτή, η Κυβέρνηση αφού όλο το προηγούμενο χρονικό
διάστημα απέτυχε να εκβιάσει τις Πρυτανικές Αρχές να συναινέσουν στη
διαθεσιμότητα / απόλυση του μεγαλύτερου μέρους του διοικητικού τους
προσωπικού και στη διάλυση των Ιδρυμάτων τους, μετέφερε την πίεση στους
ίδιους τους διοικητικούς υπαλλήλους.
Η Κυβέρνηση με την πλατφόρμα απογραφής, διάτρητη νομικά, συνταγματικά
και τεχνικά, μαζί με την τροπολογία που ψήφισε στη Βουλή, η οποία
ουσιαστικά ποινικοποιεί το δικαίωμα της απεργίας και μάλιστα με την απειλή
της πειθαρχικής δίωξης, επιχείρησε να μετατρέψει ένα συλλογικό αγώνα
υπεράσπισης του δικαιώματος στη δουλειά και υπεράσπισης του δημόσιου και
δωρεάν πανεπιστημίου σε ατομικό δίλημμα.
Μετά από 7 εβδομάδες συλλογικού αγώνα δεν είναι εύκολο να απαντήσει
κανείς ατομικά. Στους διοικητικούς υπαλλήλους που στάθηκαν υπερήφανα
και αγωνιστικά απέναντι στην κυβερνητική τρομοκρατία και δεν
απογράφηκαν αξίζει ο σεβασμός όλων μας. Κατανοούμε όμως και την πίεση
του ανέντιμου κυβερνητικού εκβιασμού που ασκήθηκε επάνω σε εκείνους τους
διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι τελικά, βασανιστικά, αποφάσισαν να
απογραφούν. Το πρωτοφανές κίνημα που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες
εβδομάδες πρέπει να προχωρήσει ενωμένο. Κανείς δεν είναι “διαθέσιμος”. Ο
αγώνας ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις και τη διάλυση της δημόσιας
ανώτατης εκπαίδευσης συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των εργαζομένων στα ΑΕΙ, οι οποίες ακολούθησαν
μετά την απογραφή, με τη μαζική συμμετοχή όλων και οι ομόφωνες
αποφάσεις να συνεχιστεί ο απεργιακός αγώνας μέχρι την τελική νίκη, την
ανάκληση της ΚΥΑ, δείχνουν ότι ανεξάρτητα από το ποιος απογράφηκε ή όχι,
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ έχουν βαθειά συνείδηση ότι μόνο η ενότητα στον
κοινό αγώνα μπορεί να ανατρέψει την καταστροφική για τα πανεπιστήμια
κυβερνητική πολιτική. Η ωριμότητα, η ενότητα και αποφασιστικότητα του
κινήματος αυτού αποτελεί τη δύναμή του.
Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων με συνέπεια στη μέχρι τώρα πορεία
της:
•

Καταγγέλλει στον ελληνικό λαό, στους φοιτητές μας και στους γονείς
τους τις δόλιες και εκβιαστικές, παράνομες και αντισυνταγματικές
μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης. Καλεί την Κυβέρνηση που διαλύει τη
δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση να αναλογιστεί τις ευθύνες
της απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

•

Επαναλαμβάνει ότι είναι η Κυβέρνηση που με την αυταρχική πολιτική
της κλείνει τα πανεπιστήμια. Είναι η Κυβέρνηση που με την πολιτική
επιλογή της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης δεν επιτρέπει
την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών και που, αν συνεχίσει την
αδιάλλακτη στάση της, θα οδηγήσει τους φοιτητές στην απώλεια του
εξαμήνου.

Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων:
•

Δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή της απαράδεκτης τροπολογίας που
ψηφίστηκε στη Βουλή, η οποία επιβάλλει την πειθαρχική δίωξη των
συνάδελφων διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι με ακαδημαϊκή
εντιμότητα και ευθύνη απέναντι στο πανεπιστήμιο που υπηρετούν
αρνήθηκαν να υποκύψουν στους κυβερνητικούς εκβιασμούς.

•

Καλεί τους Συλλόγους ΔΕΠ πανελλαδικά σε Γ.Σ. και απεργιακές
κινητοποιήσεις, με στόχο όχι μόνο την αποτροπή της διαθεσιμότηταςαπόλυσης των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και των μελών ΕΤΕΠ,
ΕΕΔΙΠ και ΔΕΠ που φαίνεται πως θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις
κυβερνητικές δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Τώρα
είναι η ώρα ο αγώνας να κλιμακωθεί και να πάρει πανελλαδικό
χαρακτήρα.

•

Οργανώνει συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 31/10/2013 προσκαλώντας
εθνικά και διεθνή ΜΜΕ ώστε να προβληθεί σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο το έγκλημα που επιχειρεί η Κυβέρνηση με την καταστροφή της
Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα.

•

Καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν δημόσια θέση
υπεράσπισης του αγώνα μας για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με ρητές
και δημόσια εκφρασμένες πολιτικές δεσμεύσεις, αλλά και έμπρακτες
κινήσεις και δράσεις που θα στηρίζουν και θα υιοθετούν τον αγώνα της
μαχόμενης πανεπιστημιακής κοινότητας, και που θα δεσμεύονται για
την επάνοδο στην ομαλότητα και τη συνταγματική νομιμότητα στα
ΑΕΙ.

Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων καλεί όλους τους συναδέλφους
μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους, φοιτητές να συνεχίσουν σταθερά τον
αγώνα τους για την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου.
Καλεί την ελληνική κοινωνία να σταθεί ενεργά στο πλευρό μας ώστε η
διαθεσιμότητα των εργαζομένων και των διδασκόντων στα ΑΕΙ να μείνει μόνο
στο μυαλό εκείνων που απεργάζονται το τέλος της δημόσιας παιδείας ως
κοινωνικό αγαθό.
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