Ανεξάρτητη ΔημοκρατΙκή ΚΙνηση πΑνεπιστημιακών
(Α.ΔΙ.ΚΙ.Α)
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακάλεσε την
προκήρυξη για την πράξη "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ" και εξέδωσε νέα πρόσκληση
περιλαμβάνοντας αυτήν την φορά και τους Λέκτορες ως δυνάμενους να είναι
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι αλλά και Διδάσκοντες δηλ. το αυτονόητο.
(http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/11/PROSKLHSH_1442.pdf)
Η ικανοποίησή μας αυτή δεν οφείλεται όμως μόνο στο γεγονός ότι με τη δική μας
ανακοίνωση επισημάνθηκε η πρώτη εφαρμογή του Ν.4009/2011 με αντικείμενο την
νομοθετημένη κατάργηση των Λεκτόρων και βέβαια ότι μετά από αυτήν την
ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να κάνει πίσω (αφού ενημερώθηκε
από την ΠΟΣΔΕΠ). Βέβαια στην νομική τεκμηρίωση και της νέας προκήρυξης δεν
λαμβάνεται υπ' όψη ο Ν.4009/2011 γεγονός που αποδεικνύει χωρίς αμφισβητήσεις
ότι η αρχική επιλογή του αποκλεισμού των Λεκτόρων ήταν πολιτική επιλογή του
Υπουργείου Παιδείας.
Η ικανοποίηση μας οφείλεται επιπλέον και στο γεγονός της έμπρακτης απόδειξης ότι
η εγκατάλειψη των Λεκτόρων από τα συνδικαλιστικά τους όργανα δεν γίνεται
αποδεκτή πλέον από τους ίδιους τους Λέκτορες.
Μετά από την κινητοποίησή των Λεκτόρων και την διεκδίκηση εκ μέρους τους της
θέσης που δικαιούνται και τους ανήκει στο Πανεπιστήμιο (είναι και αυτοί Καθηγητές
όπως και τα άλλα μέλη ΔΕΠ) αλλά και μετά από την διαμαρτυρία τους αλλά και τους
αγώνες που πλέον φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να δώσουν έρχεται η δικαίωση
τώρα αλλά θα έλθει και στο μέλλον.
Θα πρέπει όμως όλοι αυτοί που κόπτονται για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου
και θεωρούν ότι μόνο με τις θέσεις τους και τις αποφάσεις τους πετυχαίνουν την
αναβάθμιση αυτή να αναλογιστούν: Εως πότε τα αυτονόητα δικαιώματα του κάθε
εργαζόμενου θα πρέπει να είναι θέμα διεκδίκησης; Εως πότε όλοι εμείς θα πρέπει να
διεκδικούμε διότι αυτοί θέλουν να προωθούν μόνο τα δικά τους συμφέροντα;
Πιστεύουμε ότι ο αγώνας δεν τελείωσε εδώ αλλά ότι η επιτυχής έκβαση της
συγκεκριμένης υπόθεσης είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχουν καταβάλει οι
Λέκτορες για να διοργανωθούν και να διεκδικήσουν. Τώρα λοιπόν δεν πρέπει να
κάνουν πίσω αλλά να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή μέχρι να ξεφύγουν από την
δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει με τον Ν.4009/2011.

