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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Από την απεργία της ΠΟΣΔΕΠ στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ
Μπροστά οι πραγματικές μας ανάγκες
Η “μεταμνημονιακή κανονικότητα” των αρχών του φετινού ακαδημαϊκού έτους μας βρίσκει
αντιμέτωπους με την ίδια κατάσταση που άφησε το προηγούμενο. Με αναμορφωμένο το
χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα και τις αναδιαρθρώσεις να μην έχουν τελειωμό.
Αλλαγές, συγχωνεύσεις, καταργήσεις και ιδρύσεις νέων τμημάτων που στον πυρήνα τους
έχουν την καλύτερη αντιστοίχηση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιταγές της αγοράς και
την εξοικονόμηση πόρων.
Όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συσσωρευμένες
περικοπές των προηγούμενων ετών, με την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών, με τις
επιπτώσεις του νέου ασφαλιστικού. Τα ιδρύματα είναι στα όρια της οικονομικής ασφυξίας, την
ώρα που κάθε χρόνο δίνονται 4 δισ. ευρώ στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Οι ελλείψεις σε
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό είναι τεράστιες και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης
στα ιδρύματα διαρκώς επεκτείνονται. Το αυξανόμενο κόστος σπουδών μετακυλύετε στις
τσέπες της λαϊκής οικογένειας.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η ΔΗΠΑΚ προτάσσει την ανάγκη οργάνωσης
του αγώνα, μαζί με τους φοιτητές, τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα
πανεπιστήμια, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες, ενάντια στην κυβέρνηση
και τους επίδοξους διαδόχους της, στη στρατηγική του κεφαλαίου.
Όμως, η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ επέλεξε να “απαντήσει” με την προκήρυξη απεργίας για τις 34 Σεπτέμβρη, με αποκλειστικό περιεχόμενο το μισθολογικό. Μια απεργία, βέβαια, που η
ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ φρόντισε από νωρίς να υπονομεύσει ως προς την ουσία της,
αποτρέποντας στην πράξη τις συλλογικές διαδικασίες, στενεύοντας το περιεχόμενό της,
θέτοντας ουσιαστικά τους πανεπιστημιακούς δασκάλους στο περιθώριο των εξελίξεων.
Αλήθεια, πως ακριβώς επιδιώκει η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ να συγκρουστεί με την κυβέρνηση
για την αναβάθμιση του μισθολογίου μας όταν επί της ουσίας συμπράττει μαζί της στην
προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων;
Πως μπορεί να δικαιολογήσει τις αιτιάσεις της, όταν επί της ουσίας στηρίζει τον
πολλαπλασιασμό των μεταπτυχιακών με δίδακτρα που προώθησε η κυβέρνηση;
Πως ακριβώς πασχίζει για την άρση της μισθολογικής αδικίας, όταν αρνείται την πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση των πανεπιστημιακών στα ιδρύματα, διεκδικώντας μάλιστα τη
διευκόλυνση της δυνατότητας άσκησης ελευθέρων επαγγελμάτων;
Πως προωθεί τον αγώνα, όταν επί της ουσίας ρίχνει νερό στο μύλο της κυβερνητικής
προπαγάνδας, που υποκριτικά λέει ότι δεν είναι προτεραιότητα το μισθολογικό των
πανεπιστημιακών, όταν λεφτά δε δίνει σε κανένα, παρά μόνο στο ΝΑΤΟ;
Η ΔΗΠΑΚ από την πρώτη στιγμή έθεσε την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ προ των ευθυνών της,
αναδεικνύοντας ότι ουσιαστικά υπονομεύει τις διεκδικήσεις των πανεπιστημιακών για
αυξήσεις στους μισθούς. Ο αγώνας για το μισθολογικό είναι αναπόδραστα δεμένος με
τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές που μετατρέπουν τα ιδρύματα σε επιχειρήσεις και
θυσιάζουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα πανεπιστημιακών και φοιτητών στις
επιταγές της αγοράς, στα συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών, βιομηχάνων και
τραπεζιτών.

Στον αγώνα αυτό έχουμε φυσικούς συμμάχους, αλλά και αντιπάλους. Σύμμαχοι μας είναι οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν υποστεί πετσόκομμα στους μισθούς και τα εργασιακά
τους δικαιώματα και συνθήκες εργασίας. Είναι οι φοιτητές που βιώνουν κι αυτοί από πρώτο
χέρι τις συνέπειες των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων που επιτείνουν ταξικούς φραγμούς στην
εκπαίδευση. Είναι όλοι αυτοί που θα διαδηλώσουμε μαζί στο συλλαλητήριο που
διοργανώνει το ΠΑΜΕ για τη ΔΕΘ στις 8 Σεπτέμβρη, στα συλλαλητήρια που καλούν
τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ στην Αττική στις 13 Σεπτέμβρη, όσοι
έχουμε κοινό συμφέρον από το δυνάμωμα της οργάνωσης και της πάλης ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Αντίπαλοί μας είναι
όσοι, μέσα κι έξω από τα πανεπιστήμια, στηρίζουν και προωθούν αυτή την πολιτική, βάζουν
πλάτες για να περάσουν οι αναδιαρθρώσεις, που χρυσώνουν το χάπι της επιχειρηματικότητας,
υπονομεύοντας έτσι στην πράξη και τους μισθούς μας.
Η ΔΗΠΑΚ βρίσκεται και σήμερα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, αξιοποιώντας κάθε
μορφή και κάθε ευκαιρία για να ενισχύσει την οργάνωση του αγώνα για την διεκδίκηση των
πραγματικών, σύγχρονων αναγκών μας.
Οργανώνουμε την πάλη στα πανεπιστήμια, με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες
μας, κόντρα σε κυβέρνηση - κεφάλαιο - ΝΑΤΟ – ΕΕ. Όσοι δε δεχόμαστε να
μετατραπούμε σε επιχειρηματίες ή σε υπαλλήλους ιδρυμάτων-επιχειρήσεων, μαζί
με τους φοιτητές, τους υπόλοιπους εργαζόμενους, έχουμε τη δύναμη να φέρουμε τα
πάνω κάτω!
Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να προσκαλέσουν άμεσα Γενικές
Συνελεύσεις, για να οργανώσουμε, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας μπροστά στην
έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης.
Απαιτούμε και δυναμώνουμε το διεκδικητικό αγώνα για:
- Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Άμεση αναπλήρωση των
μέχρι τώρα απωλειών. Καμία νέα περικοπή σε μισθούς-συντάξεις-εφάπαξ. Σύνταξη στο
80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους.
- Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων.
- Κάτω οι φόροι - να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών,
της φοροληστείας.
- Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
- Κατοχύρωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των μελών ΔΕΠ.
- Προσλήψεις νέων ΔΕΠ για την άμεση κάλυψη όλων των κενών που έχουν δημιουργηθεί
λόγω αποχωρήσεων/συνταξιοδοτήσεων, με πανεπιστημιακούς των αντίστοιχων γνωστικών
αντικειμένων στα οποία υπάρχει έλλειψη.
- Επαρκής κρατική χρηματοδότηση για όλα τα ιδρύματα με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
- Ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών. Ένα πτυχίο, πανεπιστημιακού
επιπέδου για κάθε αντικείμενο, κόντρα στα πτυχία πολλών ταχυτήτων σε κάθε επάγγελμα,
στη μετατροπή των σπουδών σε διαρκές κυνήγι προσόντων και πιστοποιήσεων.
- Να μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν και απρόσκοπτα όλοι οι φοιτητές. Να καταργηθούν τα
δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.
- Άμεσα μέτρα στήριξης των φοιτητών που αναζητούν στέγαση.
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