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Σε ένα πρωτοφανή κατήφορο αυταρχισμού, που θυμίζει τις πιο σκοτεινές εποχές των
κυβερνητικών επιτρόπων στα πανεπιστήμια, ο Υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος
παραπέμπει τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ. Πελεγρίνη για «παράβαση
καθήκοντος» επειδή δεν κατάφερε να ανοίξει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με απλά λόγια,
τον κατηγορεί ότι δεν προσπάθησε να σπάσει την απεργία των διοικητικών ή δεν
προσκάλεσε τα ΜΑΤ για να «ανοίξουν» με τη βία το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η δίωξη αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά
κατά όλων εκείνων των πανεπιστημιακών δασκάλων που σήμερα στρατεύονται σε μια
κρίσιμη μάχη για να μη γίνουν εκατοντάδες απολύσεις διοικητικών συναδέλφων μας, για
να μη διαλυθεί πλήρως η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.
Είναι μια δίωξη που έρχεται σε συνέχεια της άθλιας προσπάθειας να τεθούν σε αργία οι
διοικητικοί υπάλληλοι που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στην απαίτηση απογραφής εν
μέσω απεργίας, των περσινών εισαγγελικών διώξεων για τις κινητοποιήσεις ενάντια στα
ολιγαρχικά Συμβούλια Ιδρύματος, της κατάργησης του Ασύλου και των εισβολών των
ΜΑΤ σε πανεπιστημιακούς χώρους.
Την ίδια στιγμή, ο αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης φάνηκε και στην υπόλοιπη
χτεσινή δήλωση του Υπουργού Αρβανιτόπουλου, όπου με πρωτοφανή κυνισμό δήλωσε ότι
«δεν θα κάνει διάλογο» με το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο συνεχίζεται η απεργία. Δηλαδή, ο
υπουργός θεωρεί ότι «διάλογος» γίνεται μόνο όταν οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν το
βασικό τους όπλο, τον απεργιακό αγώνα!
Για το μαχόμενο πανεπιστημιακό κίνημα είναι ολοφάνερο ότι τη μόνη και αποκλειστική
ευθύνη για την κρίση στην Ανώτατη Εκπαίδευση την έχει η κυβέρνηση του αυταρχισμού
και της μνημονιακής βαρβαρότητας. Η κυβέρνηση κλείνει και διαλύει σήμερα τα
πανεπιστήμια όχι οι απεργοί.
Γι’ αυτό και αποδεικνύεται ότι ο διάλογος που διακήρυξε ο Υπουργός Παιδείας και στον
οποίο ουδέποτε αρνήθηκαν να προσέλθουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, παρότι ήταν επιλογή
που αναγκάστηκε να κάνει εξαιτίας του ανυποχώρητου αγώνα των διοικητικών, ήταν
διάλογος προσχηματικός, χωρίς καμιά πραγματική δέσμευση, με μοναδικό σκοπό να
διασπάσει και να ανακόψει τις συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Το ΔΙΚΤΥΟ Πανεπιστημιακών επαναλαμβάνει την αμέριστη και ανεπιφύλακτη
συμπαράστασή του στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων και την πλήρη στήριξη στις
κινητοποιήσεις τους. Απαιτεί την άμεση παύση οποιασδήποτε πειθαρχικής δίωξης του
Πρύτανη του ΕΚΠΑ Θ. Πελεγρίνη. Καλεί τις/τους συναδέλφους, σε όλα τα πανεπιστήμια
της χώρας να προχωρήσουν τώρα σε γενικές συνελεύσεις των συλλόγων ΔΕΠ και σε
αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ανάκληση της ΚΥΑ της διάλυσης και
των απολύσεων, για την άμεση κάλυψη όλων των επιτακτικών αναγκών σε διορισμούς,
έκτακτο προσωπικό, χρηματοδότηση, για να μπει φραγμός στην αυταρχική μετάλλαξη της
δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.
Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, για το πανεπιστήμιο και τη δημοκρατία στον τόπο μας, δεν
υπάρχει άλλος δρόμος από τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι μαχόμενοι
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σε όλη την Ελλάδα, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που τιμούν
την ιδιότητά τους και αρνούνται να γίνουν απολογητές του κυβερνητικού κυνισμού και
συνένοχοι στο έγκλημα ενάντια στη δημόσια παιδεία, πρέπει να μπουν ξανά στον αγώνα,
να στηρίξουν με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις των διοικητικών συναδέλφων μας και των
φοιτητών μας, να πάρουν αποφάσεις για μαζικές κινητοποιήσεις.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να τους αφήσουμε να διαλύσουν το πανεπιστήμιο και να
καταλύσουν τη δημοκρατία.

