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H κυβέρνηση προσπαθεί να µετατρέψει τη δηµόσια Ανώτατη Εκπαίδευση σε
εµπόρευµα, τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους σε εµπόρους γνώσης και τους φοιτητές
σε πελάτες - παθητικούς καταναλωτές.
Αντιστεκόµενοι σ’ αυτή την πολιτική,
οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι:
Αγωνιζόµαστε για δηµόσια, δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες της και γιαυτό είµαστε
αντίθετοι σε κάθε αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος, που θα θεσµοθετεί την είσοδο
των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.
Θέλουµε να ενισχυθεί ώστε να βελτιωθεί η εκπαίδευση και γιαυτό καλούµε την κυβέρνηση να
αναλάβει τις συνταγµατικές της υποχρεώσεις: Ζητάµε άµεσο διπλασιασµό των δαπανών για τη
δηµόσια εκπαίδευση και τριπλασιασµό για την έρευνα, ώστε να µπορέσουµε κάποτε να
πλησιάσουµε τον µέσο όρο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αγωνιζόµαστε για ένα αυτοδιοικούµενο πανεπιστήµιο που θα κατοχυρώνει την ελευθερία
διδασκαλίας και έρευνας, την οποία καταργεί κάθε κρατική, µη-κερδοσκοπική ή ιδιωτική
παρέµβαση.
Αγωνιζόµαστε για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης (αίθουσες και εργαστήρια, βιβλιοθήκες,
σπουδαστήρια και κλινικές, εστίες και εστιατόρια κ.λπ.) που να καλύπτουν τις ανάγκες των
φοιτητών του κάθε πανεπιστηµιακού Τµήµατος.
Αγωνιζόµαστε να µην επιβληθεί η διάσπαση της επιστηµονικής ενότητας των προγραµµάτων
σπουδών, η απαξίωση των πτυχίων και η ακύρωση των συλλογικών επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των αποφοίτων µας.
Αγωνιζόµαστε να µην επιβληθεί η πολιτική που απαξιώνει τον ρόλο και τη θέση του
πανεπιστηµιακού δασκάλου και να καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς των ‘εποχικών’
διδασκόντων (συµβασιούχων Π∆ 407/80) στο Πανεπιστήµιο, που σήµερα είναι 1 στους 4 και
δουλεύουν χωρίς δικαιώµατα και προοπτική. Θέλουµε να απασχολούµαστε αποκλειστικά µε το
έργο µας, που είναι η διδασκαλία και η έρευνα, και γιαυτό διεκδικούµε αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας και αποδοχές.
Αγωνιζόµαστε για την υπεράσπιση του πανεπιστηµιακού ασύλου που αφορά ολόκληρη την
κοινωνία.

Σήµερα, οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αγωνίζονται, µαζί µε τους φοιτητές,
για τη ∆ΗΜΟΣΙΑ και ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!

