ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Η π α ρ ω δ ί α τ ω ν π ρ υτανικ ώ ν ε κ λ ο γ ώ ν
Αυτό το καλοκαίρι βρίσκει την Ανώτατη Εκπαίδευση με όλα τα μέτωπα ανοιχτά.
- Η κυβέρνηση των μνημονίων, δια του νέου Υπουργού Λοβέρδου, γνωστού για το
καταστροφικό έργο στο Υπουργείο Υγείας και το ρατσιστικό κυνισμό του, διαμήνυσε
ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία στα πανεπιστήμια. Οι διαθεσιμότητες θα γίνουν
απολύσεις για εκατοντάδες διοικητικούς υπαλλήλους, οι τακτικοί προϋπολογισμοί
θα μείνουν μειωμένοι, οι πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες στα ήδη
ανύπαρκτα περσινά επίπεδα, ωθώντας τα ιδρύματα στην εξαθλίωση και την
υποβάθμιση
ενώ θα προωθηθεί η «πιστοποίηση» των ιδρυμάτων και των
προγραμμάτων σπουδών (από την ΑΔΙΠ) και ο δεύτερος γύρος συγχωνεύσεων και με
το σχέδιο Αθηνά 2. Τεράστια πρόκληση αποτελεί η επιμονή της κυβέρνησης να
γίνουν τώρα οι μαζικές διαγραφές φοιτητών και να επιβληθεί κλίμα τρομοκρατίας
ενάντια στους αγωνιστές φοιτητές.
- Και σαν μην έφταναν οι απολύσεις που ήδη δρομολογούνται, έρχεται και νέο κύμα
μέσω της περιβόητης «αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων» που περιλαμβάνει
υποχρεωτική εκ των προτέρων ποσόστωση σε αρνητική βαθμολογία. Δυστυχώς,
υπάρχουν ήδη πρυτάνεις που σπεύδουν να συμμορφώνονται με αυτή την απαράδεκτη
μεθόδευση.
- Το μπαράζ αποκλεισμών από τις Πρυτανικές εκλογές όλων των υποψηφίων που είχαν
έστω και την παραμικρή θέση και δράση κατά των αντιεκπαιδευτικών μνημονιακών
νόμων γκρεμίζει και τις τελευταίες αυταπάτες και δείχνει πόσο βαθιά ολιγαρχικός
και αντιδημοκρατικός είναι ο ρόλος των Συμβουλίων, πώς συμπεριφέρονται με
νοοτροπία «ακαδημαϊκών συμμοριών» που εκκαθαρίζουν αντιπάλους, πόσο
σημαντικό είναι να απαλλαγούμε μια ώρα αρχύτερα από αυτά. Είναι σαφές ότι πάμε
σε αποστειρωμένες εκλογές που θα εκλέξουν πρυτανικές αρχές που θα έχουν δώσει
«δηλώσεις νομιμοφροσύνης» στην κυβέρνηση και την πολιτική της και οι οποίες θα
εφαρμόσουν πρόθυμα τις απολύσεις, τις συγχωνεύσεις και θα καλούν με το
παραμικρό την αστυνομία να εισβάλει στους πανεπιστημιακούς χώρους.
- Την ίδια ώρα η ΠΟΣΔΕΠ παραμένει σε πλήρη παράλυση, ανίκανη να βγάλει ακόμη και
τυπικές ανακοινώσεις, σπαρασσόμενη από τους καυγάδες μεταξύ των
φιλομνημονιακών παρατάξεων.
Όλα αυτά σημαίνουν πολύ απλά ότι το πανεπιστήμιο που θα συναντήσουμε το
Σεπτέμβρη θα είναι πολύ διαφορετικό: υποβαθμισμένο, πιο αυταρχικό, πιο
συμμορφωμένο στην κυβερνητική πολιτική, πιο εχθρικό προς τους φοιτητές και τους
διδάσκοντες.
Απέναντι σε αυτή την πρόκληση οι δυνάμεις του αγώνα και της αντίστασης μέσα στα
πανεπιστήμια καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να εγκαταλείψουν
ατελέσφορους δρόμους αλλαγής της κατάστασης «εκ των έσω», π.χ. μέσω
συμμετοχής σε πρυτανικές ή άλλες εκλογές, σήμερα ο δρόμος της αποχής από
τέτοιες εκλογές καθίσταται στοιχειώδης κίνηση αντίστασης. Να συστρατευτούν στο
πλευρό των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών σε κοινό μέτωπο αγώνα. Να
κάνουν ξανά τους συλλόγους κύτταρα αγώνα και συλλογικότητας. Να συζητήσουν
τρόπους αντίστασης και οικοδόμησης ξανά ενός κινήματος που θα ανατρέψει την
αυταρχική και επιχειρηματική μετάλλαξη της ανώτατης εκπαίδευσης.
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