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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ χαιρετίζει την αγωνιστική στάση των συναδέλφων, των φοιτητών και των
εργαζομένων στα ΑΕΙ που παρά τους εκβιασμούς, τις απειλές, τη δυσφήμιση και την
τρομοκράτηση αντιστέκονται στην εφαρμογή των νόμων 4009/11 και 4076/12 και παλεύουν
ενάντια στην επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων και την υποταγή τους σε επιχειρηματικά
συμφέροντα. Που αγωνίζονται ενάντια στη αποδόμηση των σπουδών και την υποκατάσταση της
παιδείας από την κατάρτιση. Που απορρίπτουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας του
διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού και τη διάλυση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων. Που δεν μένουν αδιάφοροι στους ταξικούς φραγμούς που υψώνονται στην νέα γενιά
με την κατάργηση της φοιτητικής μέριμνας/πρόνοιας.
Η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ καταδικάζει παράλληλα τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών του χώρου,
και ιδιαίτερα της ΠΟΣΔΕΠ, που έχουν απεμπολήσει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των
συναδέλφων. Οι ηγεσίες αυτές έχουν συνδέσει τα συμφέροντα του πανεπιστημιακού δασκάλου με
την ετεροαπασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα με μοχλό το δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Παρέχουν πλήρη στήριξη στις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές στην προσπάθειά τους να
υλοποιήσουν τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την δημιουργία ενός πανεπιστημίου που να λειτουργεί
πλήρως σαν επιχείρηση, που θα είναι ακόμα πιο απρόσιτο για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων,
που θα γίνει πιο αντιδραστικό σε κάθε του λειτουργία και έκφραση.
Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα, καλούμε τους πανεπιστημιακούς δασκάλους
που θεωρούν ότι η υποταγή των πανεπιστημίων σε επιχειρηματικά συμφέροντα υπονομεύει την
ίδια την εξέλιξη των επιστημών, την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη δημοκρατία να συμβάλλουν στην
καταδίκη και την απόρριψη του νέου θεσμικού πλαισίου. Να μη συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική
ψηφοφορία, να μη στηρίξουν την εφαρμογή της, να μη νομιμοποιήσουν με την ψήφο τους την
παραπέρα διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Καλούμε τους συλλόγους να συντονίσουν τον αγώνα με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα
ιδρύματα ενάντια στην εφαρμογή των ν. 4009/11 και 4076/12, στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ και σε κάθε
αντιδραστική αλλαγή στα ΑΕΙ. Να αντιταχθούν στην οικονομική ασφυξία των ιδρυμάτων, στη
μείωση των μισθών μας, στο σύνολο των νέων μέτρων συγκυβέρνησης/ΕΕ/ΔΝΤ, που μας
καταδικάζουν μαζί με το σύνολο του ελληνικού λαού στη φτώχεια και τη χρεοκοπία. Να
αγωνιστούν για τη διαμόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δημόσιας και
δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, με δημοκρατική λειτουργία, που θα στοχεύει στην
ολόπλευρη μόρφωση του λαού και στη αποκάλυψη της επιστημονικής αλήθειας. Για έρευνα που θα
υπηρετεί την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων και την ανάπτυξη της χώρας προς όφελος του
ελληνικού λαού.
Δε θα έρθουν καλύτερες μέρες χωρίς αντίσταση στην στρατηγική της ΕΕ και των
μονοπωλίων. Η μόνη λύση είναι η κατάργηση των μνημονίων, η μονομερής διαγραφή του
χρέους, η αποδέσμευση από την ΕΕ.
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