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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η νέα ακαδηµαϊκή χρονιά βρίσκει τον ελληνικό λαό αλλά και τα ΑΕΙ όλης της χώρας, τους
διδάσκοντες, τους φοιτητές, το διοικητικό και άλλο προσωπικό, αντιµέτωπους µε τεράστια
προβλήµατα, αποτέλεσµα της όξυνσης της επίθεσης που έχει στόχο να αναιρέσει όλες τις
κατακτήσεις των εργαζοµένων των τελευταίων 150 χρόνων.
∆εν τους αρκεί η µέχρι τώρα φοροληστεία, η µείωση των µισθών, η ακρίβεια, η τεράστια αύξηση
της ανεργίας και της µερικής απασχόλησης, η παραχώρηση του δηµόσιου πλούτου (επιχειρήσεις,
δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια και ό,τι µπορεί κανείς να φανταστεί) σε ιδιωτικά συµφέροντα, το
τσάκισµα του δηµόσιου συστήµατος υγείας – παιδείας – πρόνοιας, που έχουν ήδη καταδικάσει τον
ελληνικό λαό στη φτώχεια και τη χρεοκοπία.
Η συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ, µε πλήρη στήριξη του γαλλογερµανικού άξονα και
σύσσωµης της ΕΕ, απαιτεί από τον εξαθλιωµένο λαό να πληρώσει άλλα 15 και παραπάνω δις
Ευρώ. Στο στόχαστρο οι µισθοί – συντάξεις – εφάπαξ. Εργαλεία η εφεδρεία-απόλυση προσωπικού,
η πλήρης διάλυση του δηµόσιου συστήµατος Υγείας-Περίθαλψης-Πρόνοιας, το ξεπούληµα σε
ιδιώτες αυτού που έχει αποµείνει από τη δηµόσια περιουσία. Έχουν το θράσος να ζητούν νέες
θυσίες από το λαό για να σωθούν τα κέρδη των µονοπωλίων. Ταυτόχρονα κουκουλώνουν το
σκάνδαλο της Siemens (κόστους 2 δις, κατά τις δικές τους εκτιµήσεις) δίνοντας απτό παράδειγµα
του πώς εννοούν την «πάταξη της διαφθοράς»
Οι µισθοί µας βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο. ∆εν χόρτασαν από την κατάργηση των δώρων
και την περικοπή επιδοµάτων που µας έχει κοστίσει πάνω από το 30% του εισοδήµατός µας
(χώρια οι φόροι και τα χαράτσια). Απαιτούν άλλα 10% (τουλάχιστον), παρά τα παρακάλια της
ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ και τις «βαθυστόχαστες» αναλύσεις της.
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Η αγωνιστική στάση της πανεπιστηµιακής κοινότητας που παρεµπόδισε την εφαρµογή σηµαντικών
πλευρών του Ν4009/11, παρά τους εκβιασµούς, τις απειλές, τη δυσφήµιση και την τροµοκράτηση
ανάγκασε τη νέα συγκυβέρνηση να αναπροσαρµόσει την τακτική της για να εξασφαλίσει την
εφαρµογή του. Όπως σχολιάσαµε στην ανακοίνωσή µας της 31/7/2012 οι τροποποιήσεις δεν
αλλάζουν την ουσία του νόµου, αφού αφήνουν άθικτους όλους τους µηχανισµούς που οδηγούν στη
διάλυση των σπουδών και την παράδοση της ανώτατης εκπαίδευσης στην επιχειρηµατική
κερδοφορία. Ετοιµάζουν συγχωνεύσεις, καταργήσεις Τµηµάτων, Σχολών ή και ολόκληρων
ιδρυµάτων, κυρίως ΤΕΙ, µε κριτήρια αγοράς αλλά και για να µειωθούν οι δαπάνες.
Ταυτόχρονα, οι τεράστιες περικοπές στη χρηµατοδότηση και η ληστεία των χρηµάτων των
ιδρυµάτων, τα οδηγούν σε οικονοµικό αδιέξοδο. Όλο και περισσότερα ιδρύµατα αδυνατούν να
καλύψουν τα στοιχειώδη λειτουργικά τους έξοδα. Όλο και περισσότεροι φοιτητές εµποδίζονται να
σπουδάσουν. Τα δίδακτρα είναι προ των πυλών. Η φοιτητική µέριµνα (λέσχες σίτισης, εστίες,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κτλ) είναι στον αέρα και απειλείται.
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Μπροστά στην κατάσταση αυτή, η ∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ καλεί τους συναδέλφους, τους φοιτητές και τους
εργαζόµενους στα ιδρύµατα, σε αγώνα για να µην περάσουν τα νέα µέτρα. Να αντιταχθούν στην

οικονοµικής ασφυξία των ιδρυµάτων, να αγωνιστούν για τη µη εφαρµογή και την κατάργηση του
νόµου πλαίσιο.
Η ∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ καλεί τους συλλόγους να προχωρήσουν στην οργάνωση αγωνιστικών
κινητοποιήσεων ενάντια στη µείωση των µισθών µας, ενάντια στο σύνολο των νέων µέτρων,
ενάντια στην εφαρµογή του Ν4009. Να συµµετέχουν στην 24ωρη γενική απεργία που προτείνει το
ΠΑΜΕ. Να συντονίσουν τον αγώνα µε τους φοιτητές και τους εργαζόµενους στα ιδρύµατα.
Η ∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ καλεί τα εκλεγµένα όργανα διοίκησης των ιδρυµάτων να αρνηθούν την υλοποίηση
του «βελτιωµένου» Ν4009, που διαλύει τα Πανεπιστήµια και τα µετατρέπει σε εξαρτήµατα
επιχειρήσεων. Να µην πέσουν στην παγίδα της διαχείρισης της κατάστασης, σε λογικές που, µε
πρόσχηµα τα οικονοµικά αδιέξοδα που έχουν διαµορφωθεί, προωθούν την επιχειρηµατική
λειτουργία του ιδρυµάτων. Οι λογικές αυτές αποµακρύνουν τα ΑΕΙ από το ρόλο τους που είναι η
ολόπλευρη µόρφωση του λαού, η αποκάλυψη της επιστηµονικής αλήθειας, η έρευνα για την
ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων. 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/ΕΠ.
∆ε θα έρθουν καλύτερες µέρες όσο κρατάµε το κεφάλι σκυµµένο.
Να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια µας.
Λύση για το λαό είναι η κατάργηση των µνηµονίων, η µονοµερής διαγραφή του χρέους, η
αποδέσµευση από την ΕΕ.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 29/08/12

