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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για την απαγόρευση της υποψηφιότητας
της συναδέλφου Ε. Καραµαλέγκου για την κοσµητεία της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Το µπαράζ των ποικιλόµορφων διώξεων στα ΑΕΙ συνεχίζεται. Το Συµβούλιο Ιδρύµατος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών απαγόρευσε στη συνάδελφο Ε. Καραµαλέγκου να είναι υποψήφια
κοσµήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, παρότι έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να
εκλεγεί. Το «έγκληµα» της συναδέλφου είναι ότι δε συµφωνεί µε το πνεύµα του νέου νόµου και
ότι δεν αποδέχθηκε ασυζητητί, ως πρόεδρος του Τµήµατος Φιλολογίας, το σχέδιο «Αθηνά» για
την αναδιάρθρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω δείχνουν καθαρά έναν από τους λόγους για τους οποίους οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚΝ∆-∆ΗΜΑΡ και τα αφεντικά τους θεσµοθέτησαν τα εν λόγω Συµβούλια: Για να επιστατήσουν στη
δηµιουργία του «νέου πανεπιστηµίου», στο οποίο κανείς δεν επιτρέπεται να έχει απόψεις, πολύ
περισσότερο να δραστηριοποιείται σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που εξυπηρετεί τα
χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού πανεπιστηµίου. Επί πλέον, η ενέργεια αυτή του ΣΙ δεν
µπορεί παρά να µας θυµίσει τον περίφηµο «έλεγχο φρονηµάτων», σήµα κατατεθέν των
µετεµφυλιακών κυβερνήσεων εναντίον του λαϊκού κινήµατος.
Η ∆ΗΠΑΚ καταδικάζει µε τον πιο έντονο τρόπο τον εκβιασµό του ΣΙ του ΕΚΠΑ, που δίνει και
το στίγµα ενόψει των επερχόµενων πρυτανικών εκλογών. Πρόκειται για έναν ακόµα εκβιασµό
προς όσους δεν στηρίζουν τις κυβερνητικές επιλογές και τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, που έρχεται να προστεθεί στην κατασυκοφάντηση των πανεπιστηµίων και
την κινητοποίηση εναντίον τους όλου του δικαστικού µηχανισµού. Μέσα από τέτοιους εκβιασµούς
αναδεικνύονται τα όρια της αστικής δηµοκρατίας: το σύνταγµα, η κατοχύρωση των δηµοκρατικών
δικαιωµάτων, ο νοµικός και ακαδηµαϊκός πολιτισµός, η ακαδηµαϊκή ελευθερία ισχύουν όσο δεν
αγγίζουν τα συµφέροντα και τους σχεδιασµούς της κυρίαρχης τάξης και της ΕΕ.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συλλόγους ∆ΕΠ, τους συναδέλφους, τους φοιτητές, όλους τους
εργαζόµενους να καταδικάσουν την πράξη αυτή. Να εντείνουν τη δράση τους και να µην
επιτρέψουν παρεµβάσεις για το χτύπηµα της συνδικαλιστικής/πολιτικής δράσης στα
πανεπιστήµια, να µην περάσει η τροµοκρατία και ο αυταρχισµός.
Μόνο ο οργανωµένος και συντονισµένος αγώνας των εργαζοµένων και η κοινή δράση όλων
των λαϊκών στρωµάτων µπορεί να αποκρούσει τα κυβερνητικά µέτρα και να ανατρέψει την
πολιτική των µονοπωλίων και της ΕΕ, µε όποια µορφή κυβερνητικής διαχείρισης
παρουσιάζεται αυτή.
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