ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΝΤΡΟΠΗ - ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ
Η τελευταία ανακοίνωση (18-11-14) των Πρυτανικών Αρχών
του ΕΚΠΑ είναι αποκαλυπτική. Τα υποκριτικά προσωπεία έπεσαν. Οι
πρυτανικές αρχές με επικεφαλής τον Θ. Φορτσάκη αποκαλύφθηκαν.
«Μαρξιστές» και «αντιστασιακοί» είναι αυτοί που διοικούν το
ΕΚΠΑ. Ξεγέλασαν το Συμβούλιο Ιδρύματος καθώς και εκείνους που
τους ψήφισαν, οι οποίοι νόμισαν ότι ήταν το μακρύ χέρι της
κυβέρνησης.
ΝΤΡΟΠΗ. Προσβάλλοντας τους νέους που αντιστάθηκαν στη
χουντική βαρβαρότητα, αυτοί οι απόντες από τους κοινωνικούς
αγώνες, τολμούν να διασύρουν εκείνους που σήμερα αγωνίζονται
εναντίον της σύγχρονης κυβερνητικής βίας. Επικαλούνται την
«δημοκρατία και την τήρηση των κανόνων της». Ποιοί; Εκείνοι που
όχι μόνο αποδέχτηκαν το αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό
θεσμικό πλαίσιο που επέβαλαν κυβερνητικές μειοψηφίες με στόχο
τη
διάλυση
της
δημόσιας
ανώτατης
εκπαίδευσης,
την
εμπορευματοποίηση της παρεχόμενης γνώσης, το φίμωμα όσων
αντιστέκονται. Στο όνομα ποιάς δημοκρατίας μιλούν, όταν ο κ.
Φορτσάκης είναι αυτός που εκλέχτηκε με τον αποκλεισμό των
συνιστωσών της συνταγματικά κατοχυρωμένης πανεπιστημιακής
αυτοδιοίκησης, των φοιτητών, των διοικητικών, των ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ,
ΕΕΠ, αυτός που προκρίθηκε ως υποψήφιος από το Συμβούλιο
Ιδρύματος του ΕΚΠΑ με τον ταυτόχρονο αποκλεισμό κάποιων άλλων
μη αρεστών συνυποψηφίων; Επιχειρούν να κρατήσουν τα
προσχήματα – ποιόν κοροϊδεύουν; – επικαλούμενοι «πλήγματα
οικονομικού υποσιτισμού» δεδομένου ότι «η παρούσα συγκυρία (sic)
δεν παρέχει τις δυνατότητες εκείνες που θα άξιζαν στα ελληνικά
πανεπιστήμια».
Ποιοί;
Ο
Πρύτανης
Φορτσάκης
που,
χρησιμοποιώντας την καταστολή των ΜΑΤ, τον ξυλοδαρμό
«δυνάμει ταραξιών», προωθεί την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης
εκπαίδευσης ιδρύοντας στο ΕΚΠΑ «επώνυμες έδρες». Ο Πρύτανης
Φορτσάκης που συμφωνεί απόλυτα με τον Άδωνι Γεωργιάδη στην
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα «αυξήσουν το ΑΕΠ της
χώρας» και «θα βοηθήσουν ανταγωνιστικά την άνοδο του επιπέδου
των δημοσίων πανεπιστημίων». Όπως έγινε στην τηλεόραση, στην
Υγεία και όπου αλλού η κερδοφορία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
επένδυσε.
Την ίδια στιγμή το κείμενο προεξαγγέλλει μια επιχείρηση
κατάργησης και διάλυσης των φοιτητικών συλλόγων. Ακριβώς
πάνω στη συνταγή της Τρόικας για κατάργηση των απεργιών των

εργαζομένων μέσω της απαίτησης για απόλυτη πλειοψηφία στις
αποφάσεις,
προσμετρώντας
πάντα
τον
σιωπώντα,
τον
τρομοκρατημένο ή αδιάφορο στις γραμμές τους, ο κ. Φορτσάκης
μέσα από «ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα» επιχειρεί να ορίσει τους
συνομιλητές του. Στην πράξη, ο κ. Φορτσάκης και οι κυβερνητικοί
κύκλοι θέλουν να καταργήσουν το βασικό κύτταρο δημοκρατίας
μέσα στα Πανεπιστήμια, να στερήσουν το δικαίωμα στους φοιτητές
να έχουν συλλογική έκφραση, να καταστείλουν το φοιτητικό κίνημα.
Η απόπειρα αυτή θυμίζει τις παλιότερες προσπάθειες της πρώτης
μεταπολιτευτικής κυβέρνησης Καραμανλή να επιβάλει γενική
ψηφοφορία υποκαθιστώντας τους φοιτητικούς συλλόγους και να
καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο, προσπάθειες που ακύρωσε η
αντίσταση του φοιτητικού κινήματος. Αν σήμερα επιβληθεί η
πρόταση Φορτσάκη, θα αποτελέσει τη συνταγή για την
αδρανοποίηση του συνδικαλισμού παντού, στους συλλόγους ΔΕΠ και
εργαζομένων αλλά και συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Αλλά,
τέτοια σχέδια θα συναντήσουν καθολική αντίσταση και δε θα
περάσουν!
Τα συνθήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου «ΨωμίΠαιδεία-Ελευθερία», αυτά που ξαναφώναξαν προχθές οι χιλιάδες
των φοιτητών και εργαζομένων, είναι σήμερα τόσο επίκαιρα όσο
τότε και η νεολαία του σήμερα με σεβασμό στον αγώνα του τότε,
με υπερηφάνεια, τόλμη, αξιοπρέπεια και συλλογική δράση συνεχίζει
τον αγώνα. Έναν αγώνα ανατροπής της σύγχρονης κυβερνητικής
βαρβαρότητας, έναν αγώνα ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής,
έναν αγώνα απέναντι σε κάθε Φορτσάκη που με κάθε τρόπο
επιχειρεί να τη φιμώσει και να τη συκοφαντήσει.
Καλούμε τη Σύγκλητο, αλλά και τους συγκλητικούς να πάρουν
θέση για τη νέα πρόκληση ενάντια στα στοιχειώδη δημοκρατικά
δικαιώματα του φοιτητικού συνδικαλισμού στο ΕΚΠΑ.
Οι Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ με το δρόμο που έχουν πάρει
ντροπιάζουν την Πανεπιστημιακή κοινότητα.
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