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ΔΕΛΤ ΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ο θάνατος τριών νέων εργαζομένων είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα.
Η Ομοσπονδία εκφράζει βαθειά θλίψη και απέραντη οργή για τη δολοφονία τριών νέων
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της μαζικής διαδήλωσης του κέντρου της Αθήνας το μεσημέρι της
5ης Μαΐου 2010. Η με μίσος και επί μακρόν επιδοκιμασία του γεγονότος από ομάδα διαδηλωτών,
και η αποδοχή μιας νοσηρής «κουλτούρας της βίας» ως σχεδόν φυσιολογικής από ένα κομμάτι
της κοινωνίας μας, μας προκαλούν αποτροπιασμό.
Ο πανεπιστημιακός χώρος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πεδίο παρόμοιων συγκρούσεων. Έχουμε
επανειλημμένα ζήσει επεισόδια βίας σε βάρος φοιτητών και διδασκόντων, και απόπειρες
τρομοκράτησης πανεπιστημιακών και πρυτάνεων. Από καθαρή σύμπτωση δεν ζήσαμε το μοιραίο
γεγονός της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Δυστυχώς αυτό συνέβη τώρα, με θύματα τρεις νέους
εργαζόμενους. Όλα αυτά συνιστούν το σκηνικό ενός «προαναγγελθέντος εγκλήματος».
Βρισκόμαστε στην αρχή μίας νέας εποχής σκληρών θυσιών και έντονης ανασφάλειας. Η εποχή
αυτή απαιτεί την πλήρη αναστροφή της πορείας που μέχρι σήμερα ακολουθήσαμε στους χώρους
δουλειάς, στα πανεπιστήμια, στην αγορά, στον συνδικαλισμό, αλλά πρώτα και κύρια στην
κεντρική πολιτική σκηνή –μια πορεία που οδήγησε τη χώρα και τους πολίτες σε πλήρες αδιέξοδο.
Η ΠΟΣΔΕΠ διεκδικεί τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης, που να κατανέμουν πιο δίκαια το βάρος
για την αντιμετώπιση της και να καθιστούν πιο ορατή τη διέξοδο από αυτήν, μέσα από μια καλά
σχεδιασμένη και σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία. Σε μια τέτοια πορεία, τα πανεπιστήμια και τα
ερευνητικά κέντρα φιλοδοξούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάτι που δεν πρέπει και δεν
μπορεί να αγνοεί και να παραβλέπει συστηματικά η ηγεσία της χώρας.
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας προτίθεται να μεταφέρει τον προβληματισμό, που αναπτύσσεται
αυτό τον καιρό, τόσο στη συνάντηση, που έχει ορισθεί για αυτή τη βδομάδα με τα Προεδρεία
όλων των ομοσπονδιών των εργαζομένων στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την Έρευνας
όσο και στις προσεχείς συνεδριάσεις των θεσμικών της οργάνων.
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