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24/9/2012 
 
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι. 

 
Είναι σαφές σε όλες και όλους ότι το δηµόσιο Πανεπιστήµιο και οι λειτουργοί του 
δέχονται τα τελευταία χρόνια µια άγρια επίθεση, πολλές φορές ενορχηστρωµένη, από 
συγκεκριµένα ΜΜΕ και τους επιχειρηµατικούς κύκλους που βρίσκονται δίπλα τους. 
Η επίθεση αυτή παίρνει τη µορφή: 

• Της διαπόµπευσης και κατασυκοφάντησης του δηµόσιου Πανεπιστηµίου µε 
ανυπόστατες κατηγορίες και τόνους λάσπης. 

• Της µισθολογικής καθίζησης των πανεπιστηµιακών και τον οικονοµικό 
ακρωτηριασµό των Πανεπιστηµίων µε καθοριστικές επιπτώσεις στην 
παραγωγή και την ποιότητα της γνώσης και της έρευνας και τελικά στην 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

• Της διάλυσης των προγραµµάτων σπουδών δεκάδων Τµηµάτων και Σχολών 
από τον παράνοµο και ανήθικο µη διορισµό των εκλεγέντων συναδέλφων και 
την κατάργηση των πιστώσεων για συµβασιούχους διδάσκοντες (Π∆ 407). 

• Της συνεχούς διασποράς φηµών και υποβολιµαίων δηµοσιευµάτων για 
κλείσιµο και συγχωνεύσεις Τµηµάτων και Σχολών, οι οποίες δεν 
διαψεύδονται ρητώς από την Κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας (αν και µε αγανάκτηση διαπιστώνουµε ότι συνήθως οι 
διαψεύσεις της πολιτικής ηγεσίας γίνονται για το θεαθήναι και δεν αποτελούν 
ειλικρινείς δεσµεύσεις). 

 
Απέναντι σε όλα αυτά τα µέλη ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου θα πρέπει να 
αντιδράσουµε µε αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα. Το Πανεπιστήµιο µας έχει 
µπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο όλων των δυνάµεων που θέλουν να 
ξεθεµελιώσουν το δηµόσιο Πανεπιστήµιο. ∆εν υπάρχει περιθώριο για ολιγωρία, 
ατοµικές στρατηγικές και “καλή διαγωγή”.  
Πιθανή κατάργηση ή συγχώνευση του Πανεπιστηµίου µας σηµαίνει: 

• Άµεσο κίνδυνο απώλειας της θέσης για τα µη µόνιµα µέλη ∆ΕΠ.  
• Κίνδυνο απώλειας της θέσης ακόµη και για τα µόνιµα µέλη ∆ΕΠ σε 

περίπτωση κατάργησης της οργανικής θέσης τους. 
• Κίνδυνο να βρεθούµε σε άσχετα προς το γνωστικό αντικείµενο µας Τµήµατα 

ή Σχολές ή σε κάποια υπηρεσία του ∆ηµοσίου! 
 
Τα παραπάνω δεν είναι εφιαλτικό µελλοντολογικό αφήγηµα. Είναι οι κίνδυνοι του 
σήµερα και πρέπει να απαντήσουµε ΤΩΡΑ: 

1. Θα αγωνιστούµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να διασφαλίσουµε το µέλλον του 
Πανεπιστηµίου; 

2. Θα αγωνιστούµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να σταµατήσει η στοχοποίησή µας και η 
συνεχής ανασφάλεια; 
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3. Θα αγωνιστούµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να ζήσουµε µε αξιοπρεπείς αµοιβές και να 
διεξάγουµε έρευνα και διδασκαλία σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές; 

4. Θα αγωνιστούµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να διοριστούν επιτέλους οι εκλεγέντες 
συνάδελφοι και να σταµατήσει το άθλιο αλισβερίσι Υπουργείου-ΑΕΙ για τις 
συµβάσεις Π∆ 407; 

 
Η απάντηση πρέπει να είναι ένα αγωνιστικό ΝΑΙ.  
 
Στην κατεύθυνση αυτή το ∆.Σ. του Συλλόγου των µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου καλεί τα µέλη του να συµµετάσχουν στην 24ωρη γενική απεργία και 
στην πορεία διαµαρτυρίας που διοργανώνουν η Α∆Ε∆Υ και η ΓΣΕΕ την Τετάρτη, 
26/9.  
 
Επίσης το ∆.Σ. του Συλλόγου θα προβεί σε παραστάσεις προς την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και τους πολιτικούς αρχηγούς και θα ξεκινήσει αµέσως κύκλο 
συναντήσεων µε τα µέλη του Συλλόγου στα γραφεία του Πανεπιστηµίου για να 
ανταλλάξουµε απόψεις για τις προσεχείς µορφές δράσεις.  
 
 

Το ∆Σ του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

 


