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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστημα, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην
Ανώτατη Εκπαίδευση. Συγχωνεύονται τμήματα και ιδρύματα, δημιουργούνται νέα, ιδρύονται
ερευνητικά κέντρα - επιχειρήσεις και διετή προγράμματα σπουδών.
Την ίδια στιγμή, λόγος δε γίνεται από την κυβέρνηση για αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού, για
μαζικές προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά, για ενίσχυση των
υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας. Τα ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν σε ασφυκτικές
συνθήκες: τα χρήματα δεν επαρκούν, οι υποδομές είναι λειψές, οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες, η
φοιτητική μέριμνα κοντεύει να γίνει ανέκδοτο, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις επεκτείνονται.
Σε αυτές τις συνθήκες, η στάση των διοικήσεων των ιδρυμάτων, όπως αποδεικνύουν και τα πρόσφατα
γεγονότα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σκληραίνει. Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρος ο ρόλος τους. Είναι
προφανής η αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδιασμών της
κυβέρνησης, της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Η αντιλαϊκή πολιτική, όπως αυτή εξειδικεύεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση, πάει χέρι – χέρι με τον
εκφοβισμό και την καταστολή. Μας θέλουν φοβισμένους και με σκυμμένο το κεφάλι για να μπορούν
ανενόχλητοι να υλοποιούν την πολιτική τους.
Με αφορμή την καταγγελία του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θεωρούμε απαράδεκτες τέτοιες πρακτικές τρομοκράτησης
εκλεγμένων συνδικαλιστών, οι οποίες δείχνουν ποιο είναι το πανεπιστήμιο που ονειρεύονται, το
πανεπιστήμιο της αγοράς, όπου δεν χωράνε αντίθετες απόψεις, διεκδικήσεις, δικαιώματα για
εργαζόμενους και φοιτητές.
Καταγγέλλουμε τον εκφοβισμό των εργαζομένων με διάφορους τρόπους. Να μην επιτρέψουμε να μας
κρατούν διασπασμένους για να περνούν ανενόχλητοι τους σχεδιασμούς τους.
 Καλούμε διδάσκοντες, φοιτητές, εργαζόμενους, μέσα κι έξω από το Πανεπιστήμιο, να καταδικάσουν
αυτήν την στάση!
 Δηλώνουμε ότι και αυτή η προσπάθεια τρομοκράτησης θα πέσει στο κενό.
 Διεκδικούμε τη ζωή και τη μόρφωση που αξίζει σ’ εμάς και τα παιδιά μας!
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ
Ο Πρόεδρος
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