ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Μετά την οριστικοποίηση και προώθηση του προσχεδίου νόμου:
πρόσκληση-πρόκληση του Υπουργείου Παιδείας για «διάλογο» με την ΠΟΣΔΕΠ!
Ύστερα από την κατακραυγή των συλλόγων για την φιλοκυβερνητική στάση που επιδεικνύει η
ΠΟΣΔΕΠ (ανάγλυφη εικόνα έχουμε από τη στάση του προέδρου της σε δύο τηλεοπτικές
εκπομπές), η ηγεσία της αναγκάστηκε να ζητήσει από την κυβέρνηση να μην καταθέσει το
προσχέδιο νόμου και να δοθεί τουλάχιστον 3 μήνες χρόνος για να γίνει ένας «ανοικτός,
ουσιαστικός και οργανωμένος διάλογος ... για τη συνδιαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου με
τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας».
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση παρόλες τις αντιδράσεις των συλλογικών οργάνων της
πανεπιστημιακής κοινότητας (σύλλογοι και ακαδημαϊκά όργανα) που ζητούν απόσυρση του
προσχεδίου ή μη κατάθεσή του, προχωράει στην οριστικοποίησή του στο υπουργικό συμβούλιο,
την προώθησή του στη Βουλή και δηλώνει αλαζονικά ότι θα το έχει ψηφίσει μέχρι τα τέλη
Αυγούστου. Παρ΄ όλα αυτά, καλεί εκ νέου την ΠΟΣΔΕΠ, την Δευτέρα 18 Ιουλίου, σε «διάλογο», η
οποία με την σειρά της καλεί τις παρατάξεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Υπουργό!
Πρόκειται για πραγματικό εμπαιγμό της πανεπιστημιακής κοινότητας τόσο από την
κυβέρνηση όσο και από την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ!
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση χρειάζεται επικοινωνιακά τον «διάλογο» για να προχωρήσει
εμφανίζοντας συναίνεση κάποιων πανεπιστημιακών πριν από την ψήφιση του νέου νόμου. Το
ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ δεν προσέρχεται στον «διάλογο» - εμπαιγμό της πανεπιστημιακής
κοινότητας. Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών αγωνίζεται να μην ψηφιστεί ο νόμος-έκτρωμα και θα
βρίσκεται στους δρόμους και στις πλατείες μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, τη νεολαία και
το λαό, στον κοινό αγώνα για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής της.
Τα μέλη της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ δεν πρέπει να νομιμοποιήσουν με τη συμμετοχή τους στη
συνάντηση με την Υπουργό, τον προσχηματικό «διάλογο» που χρειάζεται η κυβέρνηση για να
περάσει το σχέδιο της για την οριστική κατεδάφιση της δημόσιας δωρεάν ανώτατης
εκπαίδευσης.
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