ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Αντίσταση στην κατεδάφιση της δημόσιας παιδείας, τώρα!
Η κυβέρνηση της τρόικα, των μνημονίων και του «συμφώνου για το ευρώ» σχεδίασε και προωθεί
συστηματικά την οριστική κατεδάφιση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης και της
παιδείας συνολικά, αλλά και την ακύρωση κάθε δημόσιου αγαθού. Κλείνει σχολεία, νοσοκομεία, θα
ακολουθήσουν ΤΕΙ και ΑΕΙ, εκποιεί το δημόσιο πλούτο. Η επίθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του
γενικευμένου κοινωνικού πολέμου που διεξάγει η κυβέρνηση ενεργώντας για λογαριασμό του
εγχώριου και διεθνούς μεγάλου κεφαλαίου, επιβάλλοντας ένα νέο μεσαίωνα στους εργαζόμενους,
στους νέους, στο λαό.
Με την εφαρμογή του μνημονίου, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση αντιμετωπίζει μια χωρίς
προηγούμενο επίθεση: Οι περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού φτάνουν και το 50% και οι
δημόσιες επενδύσεις σχεδόν έχουν καταργηθεί. Παράλληλα, με νέους περιορισμούς στη διαχείριση,
επιβάλλεται ουσιαστικά «στάση πληρωμών». Με την εφαρμογή του περιβόητου κανόνα «5 φεύγουν
και ίσως 1 έρχεται», όλες οι νέες προκηρύξεις ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού έχουν
παγώσει, ενώ οι εκατοντάδες διορισμοί εκλεγμένων μελών ΔΕΠ σε εκκρεμότητα θα απαιτήσουν
αρκετά χρόνια για να πραγματοποιηθούν. Οι εξελίξεις μελών ΔΕΠ έχουν παγώσει επίσης. Οι ήδη
περιορισμένες πιστώσεις για διδάσκοντες του ΠΔ/407 περικόπτονται.
Ο μη διορισμός εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, το πάγωμα των εξελίξεων και ο περιορισμός των
συμβασιούχων δε σημαίνει μόνο περιορισμό θέσεων εργασίας και διάλυση της καριέρας και της
ζωής των ενδιαφερόμενων, που βιώνουν καθεστώς ομηρίας, σημαίνει και διάλυση των αντίστοιχων
επιστημονικών αντικειμένων και συρρίκνωση των προγραμμάτων σπουδών. Με την απαγόρευση
διανομής δεύτερου τόμου δρομολογείται η οριστική κατάργηση του δωρεάν συγγράμματος. Σε αυτή
τη ζοφερή πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί η εργασιακή και μισθολογική υποβάθμιση των
πανεπιστημιακών στο πλαίσιο του επερχόμενου «νέου μισθολογίου για το δημόσιο».
Τα μέτρα αυτά οδηγούν τα πανεπιστήμια στον μαρασμό, υποβαθμίζουν τη δημόσια και δωρεάν
ανώτατη εκπαίδευση και προετοιμάζουν την οριστική κατεδάφισή της που θα επισφραγίσει ο
επερχόμενος νέος «νόμος πλαίσιο». Για να επιβάλουν τον μάνατζερ, την κατάργηση – συγχώνευση
Τμημάτων – Ιδρυμάτων, τον περιορισμό φοιτητών, τις απολύσεις προσωπικού, τη συνολική
υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων, τη μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε
αυταρχικό εκπαιδευτήριο που λειτουργεί σαν επιχείρηση.
Για την προσαρμογή στην κατάσταση αυτή, πριν το «νέο νόμο», ομάδες πανεπιστημιακών, που
φιλοδοξούν να «πρωταγωνιστήσουν» στο σχεδιαζόμενο νέο πλαίσιο επιχειρηματικής λειτουργίας,
φαίνεται ότι προετοιμάζουν από τώρα την «οικονομική αυτοτέλεια» των ιδρυμάτων με την
«αξιοποίηση της ιδιαιτέρας περιουσίας τους», σε συνδυασμό με τα «έσοδα» από τη
χρηματοδοτούμενη ερευνητική δραστηριότητα και τα δίδακτρα από τα μεταπτυχιακά!
Απέναντι στον εκφυλισμό της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, αντί της εκ των προτέρων
«προσαρμογής», για να αποτρέψουμε την οριστική κατεδάφιση του ό,τι έχει απομείνει, η μόνη
επιλογή είναι ένα δυναμικό πανεπιστημιακό κίνημα, με τους πανεπιστημιακούς, τους εργαζόμενους
και με βασική συνιστώσα το μαχόμενο φοιτητικό κίνημα.
Δυστυχώς, οι πανεπιστημιακοί πρέπει να αντιδράσουμε μέσα σε δυσμενείς συνθήκες γιατί οι
δυνάμεις που ελέγχουν την ΠΟΣΔΕΠ την έχουν μετατρέψει από μαχητικό συνδικάτο σε όργανο
κυβερνητικού συνδικαλισμού και έχουν ακυρώσει τη λειτουργία της πλειοψηφίας των Συλλόγων
ΔΕΠ.
Γι αυτό, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν, προτείνουμε την άμεση σύγκληση
γενικών συνελεύσεων και τη συζήτηση, την επεξεργασία και την προετοιμασία ενός προγράμματος
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για δυναμικές κινητοποιήσεις διαρκείας, όπως αρμόζει στο ιστορικών διαστάσεων μέγεθος της
επίθεσης.
Για την ανάπτυξη δράσης από τα κάτω είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν κοινές πρωτοβουλίες
πανεπιστημιακών, φοιτητών και εργαζομένων σε κάθε Ίδρυμα με προοπτική ευρύτερου
συντονισμού, για την προετοιμασία της συμπόρευσης με τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων
και την ενεργοποίηση του κινήματος παιδείας.
Σημαντική εκδήλωση αντίστασης στον εκφυλισμό του δημόσιου πανεπιστημίου είναι η απόφαση για
αναστολή λειτουργίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ και της Καλών Τεχνών, η εκπληκτική σε
συμμετοχή και αποφασιστικότητα ανοιχτή συνέλευση της 4 ης Μαΐου στο ΕΜΠ και η απόφαση της
Συγκλήτου να στηρίξει την κίνηση. Αυτό το μήνυμα αντίστασης πρέπει να διαδοθεί και να
εκπεμφθεί και από άλλες Σχολές και Ιδρύματα. Στην ίδια κατεύθυνση, σημαντική συνεισφορά
συνιστούν οι κινητοποιήσεις των Πρωτοβουλιών Διδασκόντων του ΠΔ/407, μελών ΔΕΠ υπό αναμονή
τοποθέτησης και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ.
Στη σημερινή συγκυρία της ιστορικής κλίμακας γενικευμένης επίθεσης στους εργαζόμενους, στους
νέους, στην υγεία, στην παιδεία και σε κάθε δημόσια λειτουργία, είναι ανάγκη οι μαχόμενοι
πανεπιστημιακοί να είμαστε παρόντες στα «κινηματικά ραντεβού» του κόσμου της εργασίας. Ο
αγώνας είναι κοινός.
Προτείνουμε να προωθηθεί στην ΠΟΣΔΕΠ και στους Συλλόγους η προκήρυξη 24ωρης απεργίας για
την 11η Μαΐου και η συμμετοχή στις απεργιακές εκδηλώσεις των εργαζομένων εκείνης της μέρας. Η
απεργία στις 11 Μαΐου μαζί με όλους τους εργαζόμενους να είναι η αρχή των δικών μας
κινητοποιήσεων διαρκείας για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής στα πανεπιστήμια.
http://net.glotta.ntua.gr/
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