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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η βάρβαρη επίθεση, που εκδηλώθηκε µαζί µε την οικονοµική κρίση αγγίζει κάθε
πλευρά της ζωής µας και οδηγεί στη βίαιη υποβάθµιση του βιοτικού µας επιπέδου,
των συνθηκών εργασίας, του µέλλοντός µας.
Σήµερα η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ, η ΕΕ και το ∆ΝΤ µε νέους
εκβιασµούς εντείνουν την επίθεσή τους ενάντια στο σύνολο των εργαζοµένων, των
λαϊκών στρωµάτων. Θέλοντας να συρρικνώσουν ακόµα περισσότερο την τιµή της
εργατικής δύναµης, προωθούν στον ιδιωτικό τοµέα την κατάργηση του κατώτατου
ου
ου
µισθού των 751 ευρώ, την κατάργηση του 13 και 14 µισθού, την κατάργηση όλων
των µισθολογικών ωριµάνσεων (τριετίες), τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών
των εργοδοτών και τη γενίκευση της ευελιξίας στην εργασία. Για το επόµενο
διάστηµα ετοιµάζουν νέο µπαράζ µέτρων µε νέο µαχαίρι στις επικουρικές αλλά και
ανατροπές στις κύριες συντάξεις, απευθείας απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων,
περεταίρω µείωση µισθών στο δηµόσιο τοµέα, ένταξη των ειδικών µισθολογίων στο
νέο µισθολόγιο, λουκέτα σε νοσοκοµεία, δηµόσιους οργανισµούς και φορείς, δραστική
περικοπή κοινωνικών παροχών, επιτάχυνση του ξεπουλήµατος δηµόσιων υποδοµών
και επιχειρήσεων.
Όλα αυτά τα αντιλαϊκά µέτρα έρχονται να προστεθούν στην αύξηση των κάθε είδους
φόρων, την επιβολή των χαρατσιών, τη µείωση των συντάξεων, την αύξηση των
τιµολογίων των ∆ΕΚΟ, τη µείωση του αφορολόγητου ορίου και άλλα πολλά
δυσβάστακτα µέτρα µόνιµου χαρακτήρα, τα οποία είναι η «αναγκαία» συνθήκη, όπως
οµολόγησε ο πρωθυπουργός, για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών οµίλων.
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 συνεχίζει
τους εκβιασµούς µε τη χρηµατοδότηση των ΑΕΙ, προκειµένου να επιβάλει τον
αντιδραστικό νόµο πλαίσιο. Αν και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των Συµβουλίων
θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τις 15 Ιανουαρίου, εκλογές έχουν γίνει µόνο
σε δύο ΤΕΙ. Στα υπόλοιπα ιδρύµατα ακόµη και σε όσα είχαν οριστεί ηµεροµηνίες,
υπάρχουν αναβολές κάτω από την έντονη αντίδραση φοιτητών και διδασκόντων.
Παρόλα αυτά η κυβέρνηση συνδέει τη χρηµατοδότηση των ΑΕΙ µε την εξέλιξη των
εκλογικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα απαιτεί συγχωνεύσεις τµηµάτων και
αναδιάρθρωση σχολών.

Η ∆Η.ΠΑ.Κ. από την πρώτη στιγµή κάλεσε τους συλλόγους, 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 εµποδίσουν την
εκλογή των Συµβουλίων και παράλληλα να αντισταθούν στην εφαρµογή των άλλων
πλευρών του νόµου. Την ίδια στιγµή οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΠΟΣ∆ΕΠ, της
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ ξεπερνούν κάθε προηγούµενο στήριξης της κυβερνητικής
πολιτικής. Στηρίζουν την εφαρµογή του νέου νόµου, «αγωνίζονται» για ενηµερωτικές
συναντήσεις µε το υπουργείο, εκλιπαρούν την επιείκεια της κυβέρνησης για τα
µισθολογικά ζητήµατα. Οι παρατάξεις της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ και του ∆ΙΚΤΥΟΥ
επικεντρώνονται σε ζητήµατα νοµιµότητας του νόµου και εφαρµογής του, µιλούν για
«θεσµική εκτροπή» προβάλλοντας ως «δηµοκρατικό» το υπάρχον πανεπιστήµιο.
Από την άλλη µεριά η σύνοδος των Πρυτάνεων αναδιπλώνεται και περιορίζει την
κριτική της για την εκλογή του Συµβουλίου και τα οικονοµικά των ΑΕΙ. Στα ΑΕΙ
πλευρές του νέου και παλαιότερων νόµων εφαρµόζονται, σπουδές και πτυχία
υποσκάπτονται (βλ. σεµινάρια κατάρτισης του προγράµµατος Επικαιροποίησης
Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ που απονέµουν τίτλους σπουδών, προβλέπουν πιστωτικές
µονάδες, δίδακτρα, και φυσικά αµοιβές στους διδάσκοντες), η επιχειρηµατική
δραστηριότητα των ΑΕΙ προχωρά, προωθείται η εφαρµογή του «Καλλικράτη» στην
Ανώτατη Εκπαίδευση που θα αποτελέσει άλλο ένα χτύπηµα στο δικαίωµα για
σπουδές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών και στα εργασιακά δικαιώµατα των
διδασκόντων και των άλλων εργαζοµένων στα ΑΕΙ.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η ∆Η.ΠΑ.Κ. καλεί τα µέλη ∆ΕΠ, µαζί µε τους φοιτητές,
τους διοικητικούς υπαλλήλους, µαζί µε το ταξικό εργατικό κίνηµα, να απαντήσουν
στην επίθεση µε κλιµάκωση του αγώνα. Καλεί τους συλλόγους ∆ΕΠ:
• Να καταδικάσουν τη νέα επίθεση της συγκυβέρνησης της µαύρης συµµαχίας
ΠΑΣΟΚ – Ν∆ – ΛΑΟΣ.
• Να πάρουν πρωτοβουλίες για την ενεργό συµµετοχή τους στη γενικότερη πάλη
του λαϊκού κινήµατος για την απόκρουση της επίθεσης.
• Να οργανώσουν κίνηµα αµοιβαίας συµπαράστασης ώστε να µην πραγµατοποιηθούν
οι εκλογές για τα «Συµβούλια ∆ιοίκησης».
• Να αντισταθούν στην εφαρµογή του νόµου και επιµέρους πλευρών του στα ΑΕΙ.
Ο µόνος δρόµος για εµάς, είναι η συλλογική δράση, ο αγώνας για να ανατραπούν τα
αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης, ο αγώνας για την υπεράσπιση της ζωή µας και του
µέλλοντος των παιδιών µας. Είναι ο αγώνας ενάντια στα σχέδια της πλουτοκρατίας
για την πτώχευση του ελληνικού λαού.
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