ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
για τη συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με την Υπουργό Παιδείας
“περί συνομιλητών ο λόγος”
Η Υπουργός Α. Διαμαντοπούλου, με την ψήφισή του Ν.4009/2011, που διαλύει πλήρως ό,τι
έχει απομείνει από το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, απηύθυνε δημόσιες ευχαριστίες σε
όσους συντάχθηκαν με το Ν.4009/2011, κάνοντας ειδική μνεία στον Α. Γεωργιάδη του
ΛΑΟΣ.
Παρόλ' αυτά, τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου αυτού, συναντά τεράστιες δυσκολίες να
τον εφαρμόσει, γιαυτό, δεν διστάζει να υιοθετήσει πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις. Προωθεί
εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των μελών των Συμβουλίων, διορίζοντας τα μέλη των
Οργανωτικών Επιτροπών, λειτουργώντας ως απολυταρχικό καθεστώς με κοινοβουλευτικό
μανδύα.
Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ ουδόλως ενοχλήθηκε από αυτές τις πρακτικές! Είναι η ηγεσία του
μοναδικού συλλογικού φορέα που εξέφρασε αμέσως την ικανοποίησή της για το τελικό κείμενο
του νόμου. Κάλεσε δε τους πανεπιστημιακούς να σεβαστούν τον νόμο και να τηρήσουν τις
διαδικασίες εκλογής της νέας διοίκησης, φτάνοντας στο σημείο να περιγράψει την αντίθεση σ'
αυτόν σαν “βία”. Αύριο, Πέμπτη 24/11/11, η κ. Διαμαντοπούλου και η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ
πραγματοποιούν συνάντηση στο Υπουργείο.
Η Υπουργός, που από την πρώτη στιγμή της υπουργίας της συκοφάντησε και λοιδόρησε
συστηματικά και συλλήβδην τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους,
που πράττει ακόμα και το …αδύνατο για να ενταφιάσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, που με την
πρακτική της προκάλεσε δύο φορές τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να αναφερθεί γραπτώς σε
«θεσμική εκτροπή», δεν μπορεί να βρει συνομιλητές παρά μόνο στο πρόθυμο Προεδρείο της
ΠΟΣΔΕΠ! Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και άκρας δεξιάς, με επικεφαλής έναν τραπεζίτη,
που συνεχίζει το αντικοινωνικό έργο του προκατόχου της, και που ωθεί εκατομμύρια πολιτών
στην πλήρη εξαθλίωση και ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τη χώρα, δεν μπορεί να αποτελεί
συνομιλητή για το πανεπιστημιακό κίνημα.
Ως Δίκτυο Πανεπιστημιακών δηλώνουμε ότι η θέση μας είναι μαζί με τους εργαζόμενους,
τους νέους και τον λαό που αγωνίζονται.
Για όσους αγωνιζόμαστε για την ανατροπή του νέου νόμου, άμεση επιδίωξη είναι να
αποτρέψουμε την εκλογή των μελών του ΣΙ που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την
άλωση του δημόσιου πανεπιστημίου και να συνδέσουμε τον αγώνα για δημόσια δωρεάν και
δημοκρατική τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον αγώνα των εργαζομένων, των νέων, του λαού για
την ανατροπή της συγκυβέρνησης και της πιο αντιλαϊκής πολιτικής στην μεταπολεμική ιστορία
του τόπου.
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