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ΓΙΑ ΤΟ 10Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
Με το Δίκτυο Πανεπιστημιακών συγκροτήθηκε μέσα στο Συνέδριο μια νέα συλλογικότητα. Αυτά
που μας ενώνουν είναι:


Η τεκμηριωμένη και χωρίς παλινωδίες απόρριψη του σχεδίου κατεδάφισης του ό,τι έχει
απομείνει από το δημόσιο δωρεάν και δημοκρατικό χαρακτήρα της ανώτατης
εκπαίδευσης, που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκφράζει στο «κείμενο διαβούλευσης», καθώς
και το αίτημα για άμεση απόσυρσή του.



Η επιλογή των συλλογικών αγώνων σε συμπόρευση με το φοιτητικό κίνημα, τους
εργαζομένους στα πανεπιστήμια, τους άλλους εκπαιδευτικούς για δημόσια και δωρεάν
παιδεία και ανώτατη εκπαίδευση, σε συντονισμό με τον κοινό αγώνα όλων των
εργαζομένων και του λαού, για την αποτροπή του εργασιακού μεσαίωνα και της
κοινωνικής εξαθλίωσης.



Η απόρριψη του «διαλόγου» με την κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τη «διαβούλευση» σαν
επικοινωνιακό όπλο για να παγιδεύσει και να συντρίψει κάθε κοινωνική ομάδα που
αντιστέκεται.



Η υπεράσπιση των διεκδικήσεων και των κατακτήσεων του πανεπιστημιακού κινήματος.



Η αναφορά μας σε εκείνους τους Πανεπιστημιακούς που αρνούνται να δουν το
Πανεπιστήμιο ως χώρο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που δεν εκποιούν την ιδιότητά
τους, που δεν συμπεριφέρονται ως «κοινωνική ελίτ», αλλά αντίθετα τιμούν την ιδιότητα
του πανεπιστημιακού δασκάλου αγωνιζόμενοι για μια πραγματικά δημόσια και δωρεάν
ανώτατη εκπαίδευση προσανατολισμένη στις κοινωνικές ανάγκες.

Οι θέσεις αυτές και η αγωνιστική στάση εκφράζονταν, μετά το προηγούμενο Συνέδριο, μέσα από
τον δικτυακό τόπο «Δίκτυο Πληροφόρησης και Συντονισμού για το Πανεπιστημιακό Κίνημα»
και αποτελούν συνέχεια των θέσεων που εξέφρασε η προηγούμενη ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ μέσα
στους μεγάλους αγώνες κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και του νόμου Γιαννάκου, για
δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Οι θέσεις και η στάση αυτές επιδοκιμάστηκαν από ένα σεβαστό αριθμό 24 συνέδρων. Έτσι, το
Δίκτυο Πανεπιστημιακών θα εκπροσωπηθεί στη νέα Διοικούσα Επιτροπή με τρία μέλη, τους
Σταύρο Γούτσο, Τίνα Ζορμπαλά και Τάκη Πολίτη, εκ των οποίων ο Τάκης Πολίτης θα είναι μέλος
και της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας.
Η απερχόμενη ηγεσία με τις παρατάξεις ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ και των συντηρητικών και συντεχνιακών
εκπροσώπων των Ιατρικών συλλόγων, μετέτρεψαν το Συνέδριο σε παρωδία για την παραγωγή
«προτάσεων» συναινετικών προς την κυβερνητική πολιτική. Έτσι, μετά την καταγγελία της
παρωδίας και αποχώρηση των συνέδρων του Δικτύου, της Συσπείρωσης και της ΔΗΠΑΚ,
«επικυρώθηκε» ό,τι ήταν προαποφασισμένο, με περιορισμένη συμμετοχή συνέδρων και χωρίς
απαρτία, καθώς είχε οργανωθεί η μαζική εμφάνιση των συνέδρων τους μόνο για την ψηφοφορία
της Κυριακής!
Με αίσθημα ευθύνης δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν ανώτατη
εκπαίδευση ενάντια στην επιχειρούμενη κατεδάφισή της, μέσα από τους Συλλόγους και τα
όργανα της ΠΟΣΔΕΠ, αλλά κυρίως σε συντονισμό με το φοιτητικό κίνημα, τους άλλους
εκπαιδευτικούς και τους άλλους εργαζόμενους στον κοινό αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα που
μας επιβάλλει με το Μνημόνιο η κυβέρνηση ενεργώντας για λογαριασμό του εγχώριου και
διεθνούς κεφαλαίου.
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