ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
συνεχίζουμε τον αγώνα, ή αυτοί ή εμείς
Το δίκιο, η μαζικότητα και η αποφασιστικότητα των μαχόμενων δυνάμεων της
πανεπιστημιακής κοινότητας έφεραν ήδη σημαντικά αποτελέσματα που εμπνέουν
αισιοδοξία για την επιτυχή συνέχεια του αγώνα για τη μη εφαρμογή μέχρι την οριστική
κατάργηση του νέου νόμου. Τέτοια μηνύματα έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα η κοινωνία.
Μετά τις διαδοχικές αναβολές των εκλογών για τα Συμβούλια που υποχρεώθηκε να κάνει
ο μηχανισμός των προθύμων του υπουργείου ήρθε η ματαίωση των εκλογών στα
Πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης (όπου ματαιώθηκε και η επανάληψή
τους!) από τη μαζική και δυναμική συντονισμένη παρουσία μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας και η αναβολή της διεξαγωγής τους στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και
Ιωαννίνων για να αποφευχθούν οι κινητοποιήσεις. Ο εκφυλισμός και η γενικευμένη
απαξίωση χαρακτηρίζει τόσο τις διαδικασίες όσο και το ρόλο των διορισμένων
παραγόντων του υπουργείου.
Αυτές οι τακτικές νίκες του πανεπιστημιακού κινήματος στραπατσάρουν την αλαζονεία
της υπουργού παιδείας - που βρίσκεται σε διαρκή αντιδημοκρατικό παροξυσμό - και του
επιτελείου της και υποχρεώνουν τους στυλοβάτες της πολιτικής της να χρησιμοποιούν
οποιοδήποτε μέσο. Έτσι, ενώ η υπουργός κραδαίνει για άλλη μια φορά τη μόνιμη απειλή
της μη χρηματοδότησης, επιστρατεύεται εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη και η ΚΙΠΑΝ
παρουσιάζει σαν τεκμήριο «συνωμοσίας» για οργανωμένη «βία» μέσα στα ιδρύματα
ηλεκτρονικό μήνυμα του προέδρου του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας
και μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ που αφορούσε το συντονισμό
δράσης μελών της κοινότητας σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Το
σενάριο με εκπληκτική ταχύτητα αξιοποιήθηκε, ως συνήθως, από τα γνωστά καθεστωτικά
επιτελεία των ΜΜΕ και την υπουργό.
Αλλά «δεν τους βγαίνει»! Το κλίμα που δημιουργήθηκε κατά του νόμου και ευρύτερα κατά
της μνημονιακής πολιτικής νομιμοποιεί όλες τις μορφές αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα
που επιχειρούν να μας επιβάλουν.
Διδάσκοντες, φοιτητές, εργαζόμενοι συνεχίζουμε τον αγώνα μαζικά, συλλογικά και
συντονισμένα για να ματαιωθούν οι εκλογές των οργάνων που θα αναλάβουν το έργο της
κατεδάφισης της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης, για την οριστική κατάργηση
του νέου νόμου.
Αγωνιζόμαστε μαζί με τις μαχόμενες δυνάμεις της κοινωνίας για τη ζωή και την
αξιοπρέπεια, για τις επόμενες γενιές, για να ανατρέψουμε το μνημόνιο, την τρόικα και την
συγκυβέρνηση της υποτέλειας.
Ή αυτοί ή εμείς!
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