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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012
ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση προς τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και τους ερευνητές στην ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στις 6 το απόγευμα στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
μπροστά από τα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλούμε την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στις 6 το απόγευμα στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
μπροστά από τα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για να διαδηλώσουμε ενάντια:
στις σχεδιαζόμενες από την Κυβέρνηση δραστικές περικοπές των μισθών μας. Περικοπές
που σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, θα ξεπεράσουν σε ορισμένες περιπτώσεις το
25% και που έρχονται να προστεθούν στις ήδη πραγματοποιηθείσες περικοπές των
αποδοχών μας κατά 25% την τελευταία διετία. Οι αντικειμενικές δυσχέρειες για αξιοπρεπή
διαβίωση και εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών καθηκόντων και η απαξίωση
που δηλώνουν αυτές οι πολιτικές αναφορικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα,
αποθαρρύνουν ακόμη περισσότερο τους επιστήμονες και επιτείνουν τα φαινόμενα φυγής
προς το εξωτερικό άριστων ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών, με εμφανή τον
κίνδυνο στα επόμενα 2 έως 3 χρόνια να βρεθούμε με ένα πλήρως απογυμνωμένο
ακαδημαϊκό και ερευνητικό σύστημα.
στη σημαντική υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού και
Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία, συνδυαζόμενη με τις δραστικές περικοπές στις απολαβές
μας, οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας στην πατρίδα μας. Σημαντικότερη συνέπεια είναι αυτή της αποσάθρωσης του
όλου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της χώρας, ο οποίος σημειωτέον είναι από τους
σημαντικότερους αναπτυξιακούς μοχλούς της πατρίδας μας και αποτελεί κατά γενική
ομολογία, μία από τις βασικές ελπίδες για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας.
στην «επί θύραις» εφαρμογή ενός σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την χωροταξική αναδιάταξη
του συστήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας –όπως δείχνει η εντεινόμενη
δημοσιογραφική αρθρογραφία των τελευταίων ημερών- χωρίς να μπορεί πρακτικά να
προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος, σε περιβάλλον διαφάνειας και στο πλαίσιο ενός
στοιχειωδώς διαμορφωμένου στρατηγικού σχεδιασμού.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να αντιδράσουμε με όποιον πρόσφορο τρόπο μπορούμε, και μέσα
σε ακαδημαϊκά πλαίσια πάντα, στην περαιτέρω απαξίωση και τον ευτελισμό του έργου και της
προσφοράς των ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών. Ας διαδηλώσουμε όλοι μαζί το βράδυ
της επόμενης Τρίτης στο Σύνταγμα για την αξιοπρέπειά μας και για τον σεβασμό που μας
αρμόζει.
Να διατρανώσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο ότι αποτελεί μεγάλη τιμή και
περηφάνια για μας να είμαστε λειτουργοί του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας στην Ελλάδα της μεγάλης κρίσης, στην Ελλάδα του 2012!
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
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