ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Δεν θα παραδώσουμε τα πανεπιστήμια στις δυνάμεις της υποτέλειας!
Να αποτρέψουμε τη «θεσμική εκτροπή» που επιβάλλουν!
Μπροστά στην αναβαθμισμένη λαϊκή αντίδραση με τις απεργίες και τις διαδηλώσεις της
19 ης και 20 ης και τις εκδηλώσεις της 28 ης Οκτώβρη, οι πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν το
εγχώριο και διεθνές μεγάλο κεφάλαιο συνέπραξαν, επιδεικνύοντας υποτέλεια δωσίλογου,
σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τραπεζίτη από τον πυρήνα της παγκόσμιας ηγετικής ελίτ.
Δεν αρκούν τα Μνημόνια, οι δανειακές συμβάσεις, τα μεσοπρόθεσμα, η φτώχεια, η
εξαθλίωση, η ανεργία, ο εργασιακός μεσαίωνας, η μετανάστευση των νέων. Δεν αρκεί η
βάρβαρη καταστολή όσων αντιστέκονται. Οι πολιτικές δυνάμεις που είναι βυθισμένες στην
απαξία, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, που συγκάλυψαν τα μεγάλα σκάνδαλα, συσπειρωμένες
τώρα, θέλουν να ολοκληρώσουν την μετατροπή της χώρας σε προτεκτοράτο της ΕΕ και του
ΔΝΤ.
Η κυβέρνηση, ασκώντας την ίδια πολιτική στην παιδεία και ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, έχει επιβάλει την οικονομική εξαθλίωση στα ιδρύματα και στο προσωπικό,
ωθώντας τα στην υποβάθμιση και στη συρρίκνωση. Το υπουργείο της συγκυβέρνησης με
την άκρα δεξιά διαλύει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και πριν την εφαρμογή του νέου
νόμου. Εμπαίζει απροκάλυπτα όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και ιδιαίτερα
εκατοντάδες εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ που αναμένουν διορισμό, διαλύει τη φοιτητική μέριμνα
καταργώντας σταδιακά το δωρεάν σύγγραμμα και ακυρώνοντας σίτιση και στέγαση,
προωθεί τις συγχωνεύσεις σχολών και ιδρυμάτων, επιβάλλει την εμπορευματοποίηση της
μεταλυκειακής εκπαίδευσης προγραμματίζοντας τη διανομή κουπονιών στους νέους για να
αγοράζουν κατάρτιση από την ενοποιημένη «αγορά» δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ! Η
υπουργός της τρόικα και του μνημονίου, στέλεχος της κυβέρνησης υποτέλειας, δεν
αρκείται σε αυτά, αλλά με περίσσεια αλαζονείας ξεκινά «διάλογο» με φοιτητές για την
«αναδιοργάνωση» του φοιτητικού κινήματος!
Για να αντιμετωπίσουν κάθε κριτική που αμφισβητεί την εξουσία τους και την αντίθεση της
συντριπτικής πλειονότητας των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας, καταργούν και
τα
προσχήματα
αυτοδιοίκησης
και
δημοκρατικής
λειτουργίας.
Προκλητικά,
«αποφασίζοντας και διατάσσοντας», αναλαμβάνει το υπουργείο την εφαρμογή – επιβολή
του νέου νόμου διορίζοντας τα μέλη των οργανωτικών (εφορευτικών) επιτροπών για την
εκλογή των (εσωτερικών) μελών της νέας διοίκησης, εκβιάζοντας, πιέζοντας, εξαντλώντας
την «επετηρίδα».
Επειδή, όπως έγινε κατανοητό εγκαίρως, η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου
Ιδρύματος είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος στην άλωση της δημόσιας
ανώτατης εκπαίδευσης, είναι ανάγκη όλες οι δυνάμεις που αγωνίζονται για τη μη
εφαρμογή και την ανατροπή του νέου νόμου να συντονίσουν τη δράση τους, ώστε να μην
πραγματοποιηθεί αυτή η εκλογή σε κανένα ίδρυμα. Είναι ήδη σημαντική επιτυχία ότι δεν
έχει πραγματοποιηθεί σε κανένα ίδρυμα της χώρας η εκλογή των εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου, παρά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.
Είναι δικαίωμα, ευθύνη και υποχρέωση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας να
αποτρέψουμε τη «θεσμική εκτροπή» που επιχειρεί η κυβέρνηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και να ανατρέψουμε την πολιτική που την επιβάλλει!
Μπροστά στη γενικευμένη κοινωνική επίθεση στους εργαζόμενους, στους νέους, στο λαό,
στην παιδεία, την υγεία, και σ' όλα τα δημόσια αγαθά, στην εκποίηση του δημόσιου
πλούτου και στη μετατροπή της χώρας σε προτεκτοράτο της ΕΕ και του ΔΝΤ ο αγώνας είναι
κοινός. Και σήμερα, όπως τότε: Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία!
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