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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ∆ΗΠΑΚ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των µελών ∆ΕΠ, φοιτητών και εργαζόµενων στα ΑΕΙ, οι οποίοι µαζικά
και οργανωµένα µέσα από τους συλλογικούς τους φορείς έδωσαν δυναµικά το παρόν και απέτρεψαν τη διεξαγωγή
των εκλογών ανάδειξης των εσωτερικών µελών των Συµβουλίων, όπου επιχειρήθηκε, ή αλλού τις οδήγησαν σε
αναβολή. Αν και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των Συµβουλίων θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τις 15
Ιανουαρίου, εκλογές έχουν γίνει µόνο σε πέντε περιφερειακά ΤΕΙ. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν σηµαντικές
επιτυχίες στον αγώνα για να µείνει ο νόµος πλαίσιο στα χαρτιά.
~.~
Έχουν περάσει 7 µήνες από τη µέρα ψήφισης, σε µια πρόβα συγκυβέρνησης, του νόµου - πλαισίου για τα Ανώτατα
Ιδρύµατα. Ενός νόµου που αλλάζοντας τη δοµή, τη διοίκηση, το περιεχόµενο, τον προσανατολισµό και την
αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υποβαθµίζει το επιστηµονικό περιεχόµενο των σπουδών, προσαρµόζει
πλήρως την Ανώτατη Εκπαίδευση στα συµφέροντα επιχειρηµατικών κύκλων, χτυπά τα εργασιακά και δηµοκρατικά
δικαιώµατα στα ΑΕΙ. Ενός νόµου που αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων νόµων για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, νόµου εφαρµογής της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «Πανεπιστήµια - Ανώνυµες
Επιχειρήσεις».
Οι συνέπειες από την εφαρµογή του νόµου στο δικαίωµα των παιδιών των λαϊκών στρωµάτων στη µόρφωση θα
είναι καταστροφικές, θα διευρύνει το χάσµα ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, θα διευκολύνει την
επίθεσή του κεφαλαίου στα κοινωνικά δικαιώµατα ιδιαίτερα της νεολαίας. Ιδιαίτερης σηµασίας αποτέλεσµα της
εφαρµογής του νόµου θα είναι η γενική «υποβάθµιση» του επιστηµονικού δυναµικού και η ναρκοθέτηση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας για την ικανοποίηση των αναγκών του ελληνικού λαού.
~.~
Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν∆ συνεχίζει µε αµείωτη ένταση την αντιλαϊκή επίθεση και οδηγεί τους εργαζόµενους
στην σχετική και την απόλυτη εξαθλίωση. Με πρόσχηµα την οικονοµική κρίση επιχειρούν να µειώσουν βίαια το
βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, όπως γίνεται και µε τους λαούς όλης της Ευρώπης, στο κατώτατο σηµείο. Η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής καπιταλιστικής οικονοµίας σηµαίνει µείωση του κόστους εργασίας
σε επίπεδα Κροατίας σήµερα, Κίνας αύριο. Οι µειώσεις κατά 20% των ειδικών µισθολογίων, οι µειώσεις των
κύριων και επικουρικών συντάξεων, η µείωση του βασικού µισθού κατά 22%, η κατάργηση των κλαδικών
συµβάσεων, η προώθηση απολύσεων στο ∆ηµόσιο τοµέα, οι δραστικές περικοπές από τους τοµείς της
υγειονοµικής περίθαλψης και των φαρµακευτικών δαπανών, οι καταργήσεις κοινωνικών επιδοµάτων είναι µερικά
µόνο από το πλήθος των µέτρων που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Το κούρεµα του χρέους αποδεικνύεται ότι είχε σαν
στόχο τα αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και των ∆ηµόσιων φορέων. Μετέτρεψε σε αέρα το 70% των
καταθέσεων των δηµόσιων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, µε αποτέλεσµα η να κινδυνεύει
να τιναχθεί στον αέρα κάθε λειτουργία τους.
Στο χώρο της παιδείας η κατάσταση είναι εξίσου δυσοίωνη. Ενώ οι προϋπολογισµοί των Ανώτατων Ιδρυµάτων
έχουν µειωθεί πάνω από 50% µε ιδιαίτερες επιπτώσεις στη φοιτητική µέριµνα και τις εργασιακές συνθήκες στα
ΑΕΙ, η κυβέρνηση χρησιµοποίησε εκβιαστικά τη χρηµατοδότηση των ΑΕΙ, προκειµένου να επιβάλει τα
αντιδραστικά της σχέδια. Η κυβέρνηση του µαύρου µετώπου και οι σύµµαχοι τους µέσα και έξω από τα
πανεπιστήµια από την πρώτη στιγµή επιστράτευσαν απειλές και εκβιασµούς, κατέφυγαν ακόµη και σε συκοφαντίες
και διώξεις ενάντια σε όσους αντιστέκονται, για να επιβάλλουν τις αντιδραστικές τοµές του "εφαρµοστικού νόµου"
της διαδικασίας της Bologna. Η προσπάθειά τους να τροµοκρατήσουν και να καταστείλουν το πανεπιστηµιακό,
φοιτητικό και εργατικό κίνηµα που παλεύει και αντιστέκεται, που υπερασπίζεται δικαιώµατα και κατακτήσεις,
έπεσε στο κενό. Παρόλα αυτά ο νέος υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι νόµος θα εφαρµοστεί.
~.~
Από την πλευρά τους οι πρυτανικές αρχές, είτε µέσω της Συνόδου των Πρυτάνεων είτε στα ιδρύµατά τους,
συνεχίζουν να εστιάζουν τις αντιρρήσεις τους στην εκλογή του Συµβουλίου και τα οικονοµικά των ΑΕΙ.
Παράλληλα διατυπώνουν συγκεκριµένες προτάσεις αλλαγών της «παρούσας µορφής» του νόµου µε σκοπό να

«βελτιωθεί», να αµβλυνθούν οι αντιδράσεις που υπάρχουν και να εφαρµοστούν οι βασικές του κατευθύνσεις. Στα
ΑΕΙ προχωρά η εφαρµογή πλευρών του νέου νόµου-πλαισίου αλλά και προηγούµενων. Προωθείται η κατάρτιση
(βλ. πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ που απονέµει τίτλους σπουδών, προβλέπει
πιστωτικές µονάδες, δίδακτρα, και φυσικά αµοιβές στους διδάσκοντες), η εφαρµογή των πιστωτικών µονάδων και
του παραρτήµατος διπλώµατος, υποσκάπτοντας µε αυτόν τον τρόπο σπουδές, πτυχία και επαγγελµατικά
δικαιώµατα. Ξεκινούν διαγραφές φοιτητών. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των ΑΕΙ διευρύνεται (βασική αρχή
του νέου νόµου πλαίσιου) και προβάλλεται ως λύση για τα προβλήµατα χρηµατοδότησης των ΑΕΙ, προωθείται η
εφαρµογή του «Καλλικράτη» στην Ανώτατη Εκπαίδευση που θα αποτελέσει άλλο ένα χτύπηµα στα εργασιακά
δικαιώµατα των διδασκόντων και των άλλων εργαζοµένων στα ΑΕΙ, αλλά και στο δικαίωµα για σπουδές των
παιδιών των λαϊκών οικογενειών.
~.~
Η ∆ΗΠΑΚ από την πρώτη στιγµή κάλεσε τους συνάδελφους, τους εργαζόµενους στα ΑΕΙ, τους φοιτητές, να
αποκρούσουν τις απειλές και τους εκβιασµούς και να ακυρώσουν στην πράξη το νέο νόµο-πλαίσιο, να µαταιώσουν
την εκλογή των Συµβουλίων, να αντισταθούν στην εφαρµογή των άλλων πλευρών του νόµου και παράλληλα να
αντιπαλέψουν την γενικότερη πολιτική των κυβερνήσεων του µαύρου µετώπου που ρίχνει τα βάρη της κρίσης
στους εργαζόµενους, να αποκρούσουν την προσπάθεια ποινικοποίησης του πανεπιστηµιακού συνδικαλιστικού
κινήµατος. Οι δυνάµεις της ∆ΗΠΑΚ σε συντονισµό µε τις δυνάµεις του ΜΑΣ και τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ στα ΑΕΙ
πάλεψαν µέσα από τους συλλόγους και τα σωµατεία στην κατεύθυνση αυτή.
Την ίδια στιγµή οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ/γιατροί τόσο στις ηγεσίες της ΠΟΣ∆ΕΠ,
της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ, όσο και στα επιµέρους ΑΕΙ, ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο στήριξης της
κυβερνητικής πολιτικής. Απαξίωσαν πλήρως κάθε µορφή κινητοποίησης/αγωνιστικής διεκδίκησης και διευκόλυναν
τα σχέδια της κυβέρνησης τόσο σε επίπεδο εφαρµογής του νόµου 4009/11 όσο και σε επίπεδο προώθησης της
βάρβαρης αντιλαϊκής επίθεσης. Συµµετείχαν ενεργά και στήριξαν µε κάθε τρόπο τις εκλογές για τα Συµβούλια.
«Αγωνίστηκαν» για ενηµερωτικές συναντήσεις µε το υπουργείο, ζητώντας την επιείκεια της κυβέρνησης για τα
µισθολογικά ζητήµατα.
Οι παρατάξεις της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και του ∆ΙΚΤΥΟΥ, και µαζί τους και το «Συντονιστικό των Συλλόγων»
επικεντρώνονται σε ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας/νοµιµότητας του νόµου, µιλούν για «θεσµική εκτροπή»,
θεωρούν ως «δηµοκρατικό» το προϋπάρχουν πανεπιστήµιο. Προβάλουν την άποψη ότι ο νόµος 4009/11 είναι
προϊόν της µνηµονιακής πολιτικής του υπουργείου Παιδείας, ότι για την γενικότερη κρίση στα ΑΕΙ ευθύνεται η
µνηµονιακή πολιτική του υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης. Εξαφανίζουν συστηµατικά τις διαχρονικές
ευθύνες της ΕΕ, και της στρατηγικής της Bologna. Στοιχίζονται πίσω από τους πρυτάνεις, δικαιολογούν τις
αποφάσεις τους ως αποτέλεσµα των πιέσεων του υπουργείου, ισχυρίζονται ότι στα πανεπιστήµια δεν εφαρµόζονται
άλλες πλευρές του νόµου. Καλούν το νέο υπουργό της µνηµονιακής κυβέρνησης να ανοίξει νέο αλλά «ουσιαστικό»
διάλογο για νέο θεσµικό πλαίσιο. Στελέχη της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ συµµετείχαν ως υποψήφιοι στις εκλογές για τα
Συµβούλια. Η στάση τους αυτή δηµιουργεί συγχύσεις, αποδυναµώνει αντικειµενικά τον αγώνα απέναντι στο νόµο
συνολικά και τις αντιδραστικές ανατροπές στην εκπαίδευση, τον αγώνα ενάντια στις γενικότερες αντιδραστικές
αναδιαρθρώσεις στα εργασιακά, µισθολογικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα.
~.~
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σήµερα, παράλληλα µε την πάλη για µαταίωση των εκλογών για τα Συµβούλια, µέσα από την ενίσχυση των
συλλόγων και της δράσης τους, χρειάζεται να δυναµώσει η πάλη για τη µη εφαρµογή άλλων πλευρών του νέου
νόµου-πλαίσιου που επιχειρούνται συστηµατικά να περάσουν. Να συνδυαστεί µε την πάλη των ευρύτερων λαϊκών
στρωµάτων για υπεράσπιση του βιοτικού µας επιπέδου, να µην πληρώσουµε οι εργαζόµενοι την οικονοµική κρίση.
Μόνο έτσι θα δυναµώνει η προοπτική για µια Ανώτατη Εκπαίδευση σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, αποκλειστικά
δηµόσιας και δωρεάν µε δηµοκρατική λειτουργία, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και όχι των επιδιώξεων των
επιχειρηµατικών οµίλων.

Ο αγώνας ενάντια στο νόµο πλαίσιο και την πολιτική που καταδικάζει το επιστηµονικό και
κοινωνικό µας µέλλον, ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο, συνεχίζεται.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 25 Μαρτίου 2012

