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Αθήνα, 9 Σεπτέμβρη 2020
Αρ. Πρωτ.: 30
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη. Οι εξελίξεις μας βάζουν όλους μπροστά σε μεγάλες
ευθύνες. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε παθητικά και μοιρολατρικά να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο
λαός ξανά την κρίση τους. Έχουμε χρέος να διεκδικήσουμε ζωή, όχι επιβίωση.
Δεν πρέπει ν’ ανεχτούμε να μας κουνά συνεχώς το δάκτυλο της “ατομικής ευθύνης” η κυβέρνηση,
την ίδια στιγμή που παίζει τις θυσίες μας στο τζόγο των μεγάλων συμφερόντων, των
μεγαλοξενοδόχων, των αεροπορικών εταιρειών, των εφοπλιστών. Τη στιγμή που άφησαν χωρίς
προσωπικό και υποδομές το δημόσιο σύστημα υγείας, έκλεισαν νοσοκομεία και κέντρα υγείας και
έκαναν την υγεία πανάκριβο εμπόρευμα. Η πραγματικότητα είναι από την αρχή της πανδημίας
πασιφανής: Μπροστά στο βωμό του κέρδους δεν διστάζουν να θυσιάσουν την υγεία του λαού.
Η κυβέρνηση της ΝΔ και η ΕΕ όλο το διάστημα της πανδημίας επιδοτούν με δισεκατομμύρια
βιομήχανους, εφοπλιστές, τραπεζίτες και για τους εργαζόμενους έχουν φιλοδωρήματα, άθλια
επιδόματα που και αυτά τα δίνουν μετά από μήνες. Οι εργαζόμενοι ζουν με τον φόβο της ανεργίας,
της απόλυσης, το καθημερινό άγχος της επιβίωσης. Προετοιμάζουν ένα νέο κύμα φτώχειας, ανεργίας
και το τελειωτικό χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές.
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ΕΕ και τα δάνεια προς τα κράτη μέλη που εξέδωσε με το
περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης θα μας σώσει.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, προετοιμάζεται και το έδαφος για επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις
στο Αιγαίο, με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να ξαναμοιράζουν τα σύνορα, τη γη, τη θάλασσα και
τον αέρα, τους δρόμους ενέργειας και εμπορευμάτων με το αίμα των λαών. Επιβεβαιώνεται ότι η
συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όχι μόνο δεν μπορεί να διασφαλίσει τα
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά τα υποτάσσει στα επικίνδυνα σχέδια για όφελος των
πετρελαϊκών και άλλων πολυεθνικών.
Αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός είναι να δυναμώσει η πάλη του ενάντια στις
αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις για απεμπλοκή της χώρας από όλες τις ιμπεριαλιστικές
αποστολές, για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. Καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα
κατοχυρώνουν.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
Στα Πανεπιστήμια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις επιλογές της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία
προχωρά, όλο και πιο αποφασιστικά, τις αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στον δρόμο που
χάραξαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Υλοποιεί την πολιτική της παραπέρα παράδοσης των
ΑΕΙ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, η οποία προωθείται όλα τα προηγούμενα χρόνια και
εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και αντιδραστικότερες παρεμβάσεις. Αυτόν τον στόχο είχαν και οι
πρόσφατες ρυθμίσεις σχετικά με την εξίσωση των κολεγίων με τα πανεπιστήμια, την σύνδεση της
αξιολόγησης των πανεπιστημίων με την χρηματοδότηση, την διαρκώς κλιμακούμενη θέσπιση
διδάκτρων, την διείσδυση ιδιωτικών συμφερόντων στις εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και μια σειρά

άλλες αποσπασματικές διατάξεις μέσα από άσχετα νομοσχέδια. Με την ψήφιση του
Πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία, μέσα στην καραντίνα, έγινε ευθεία επίθεση σε βάρος των
εργασιακών μας δικαιωμάτων και κατακτήσεων, αφού απέκλεισε το διοικητικό προσωπικό από τις
εκλογικές διαδικασίες. Έβαλε νέα εμπόδια στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και οι γονείς τους
για να σπουδάσουν, εισάγοντας και βαθμολογικά κριτήρια στις μετεγγραφές. Με το πρόσχημα των
ξενόγλωσσων φοιτητών, ενίσχυσε την αγορά προγραμμάτων και τίτλων σπουδών, προωθώντας
ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα. Η επιχειρηματική λειτουργία του
πανεπιστημίου γενικεύεται, παράλληλα με τη διαρκή υποχρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Προετοιμάζουν τον ανασχεδιασμό ολόκληρου του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και των
προγραμμάτων σπουδών.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Σήμερα οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι των Πανεπιστημίων έχουν ανάγκη μια διαφορετική Ανώτατη
Εκπαίδευση, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις. Ενιαία, χωρίς κατηγοριοποιήσεις,
δημόσια και δωρεάν με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση, με επιστημονικά αντικείμενα και
αναβαθμισμένο περιεχόμενο σπουδών. Με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, κατοχυρωμένο
μέλλον και απασχόληση πάνω στο αντικείμενο για τους απόφοιτους.
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ!
ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΑΝΑΒΟΛΗ – ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, Η ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΙΑ
Να διεκδικήσουμε με τον αγώνα μας:


Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι στα ιδρύματα
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επαναφορά του 13ου-14ου μισθού στους δημοσίους
υπαλλήλους.



Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και επαρκής κρατική χρηματοδότηση, στο ύψος των αναγκών.



Λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μέτρα προστασίας των
εργαζομένων και προστασία των ευπαθών ομάδων. Άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών
εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στα ιδρύματα.



Κατάργηση πλειστηριασμών και κατασχέσεων πρώτης κατοικίας. Απαλλαγή από τις χρεώσεις σε
ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο, για όλο το διάστημα της καραντίνας και για όσο
διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.



Λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και
εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ασφαλές το αναγκαίο άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβρη αλλά
και η ομαλή λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Διεκδικούμε σχολεία καθαρά με 15
μαθητές στην τάξη.



Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου
συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη
εργασιακά δικαιώματα. Να ανοίξουν όλες οι δημόσιες δομές υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα
χρόνια. Σχέδιο επίταξης του ιδιωτικού τομέα και άμεση επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών για
μαζικά δωρεάν τεστ στον πληθυσμό.



Κατάργηση του νόμου απαγόρευσης των διαδηλώσεων, του νόμου περιορισμού του απεργιακού
δικαιώματος. Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα.
Διαδηλώνουμε μαζικά με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μας για να ακουστεί δυνατά:
Πληρώσαμε πολλά δεν θα πληρώσουμε ξανά.

Απαιτούμε συνθήκες ζωής και δουλειάς με βάση την εποχή μας, τις σύγχρονες ανάγκες
μας! Κανένας συμβιβασμός! Καμία αναμονή! Τις καλύτερες μέρες μας θα τις κερδίσουμε
με την πάλη μας!
Η αναμονή, η λογική του «τίποτα δεν αλλάζει» βολεύει αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν
απρόσκοπτα την αντιλαϊκή τους πολιτική. Μόνο ο δρόμος του αγώνα και της συλλογικής διεκδίκησης
των εργαζομένων στα ιδρύματα, μαζί με τους φοιτητές και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, μπορεί να φέρει καλύτερες μέρες
για το μέλλον μας. Όλοι οι εργαζόμενοι να ενωθούμε, ενάντια στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον
εθνικισμό, την εργοδοτική τρομοκρατία και την κρατική καταστολή.
Όλοι και όλες στη συγκέντρωση των συνδικάτων το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, στις
6:30μμ, στην πλατεία ΧΑΝΘ!
Για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των
δημοκρατικών ελευθεριών του λαού.

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ
Η Πρόεδρος

Νίκη Χρονοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Βασιλάκης

