ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για την ΑΣΚΕΥ και την ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η δημόσια ανακοίνωση της Κοσμήτορος της Ιατρικής, ότι η Σχολή Επιστημών Υγείας συμμετέχει(!) στις
"προσεχείς εκλογές της ΠΟΣΔΕΠ" με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΚΕΥ αποτελεί κραυγαλέο ατόπημα τόσο της
Κοσμητείας ως ακαδημαϊκό όργανο, όσο και της ΑΣΚΕΥ ως "συνδικαλιστική" παράταξη. Η απόπειρα
αλληλοταύτισης των θέσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας -ΑΣΚΕΥ καταδεικνύει, με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο, ότι τα συντεχνιακά και κυρίως τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν συνάδουν με ακαδημαϊκές
αρχές και συλλογικές αξίες.
Το πόσο «ανεξάρτητη κίνηση, που δεν υπόκειται σε καμιά κομματική δέσμευση» σύμφωνα με τη
διακύρηξή της, είναι η ΑΣΚΕΥ, το έχει δείξει με τις θέσεις και τη στάση της στη ΠΟΣΔΕΠ όλα τα
προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία έχει ταυτιστεί με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό του προεδρείου
της ΠΟΣΔΕΠ, δηλαδή με την ΚΙΠΑΝ (Πασόκ) και την ΑΡΜΕ (ΔΗΜΑΡ). Το έχει δείξει με τη "μαχητική"
υποστήριξη της πλήρους μετάλλαξης του Πανεπιστημίου σε ανεξέλεγκτο χώρο επιχειρηματικής δράσης,
με τη "μαχητική διεκδίκηση" διεύρυνσης της μη αποκλειστικής απασχόλησης των Πανεπιστημιακών.
Η πρωτοβουλία της Κοσμήτορος και της ΑΣΚΕΥ έχει τόση ακαδημαϊκότητα όση έχει και η πρόσφατη
επιχειρηματική πρωτοβουλία ίδρυσης ιατρικής επιχείρησης (Primarolia-Med) από μερίδα μελών ΔΕΠ
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με υψηλές θέσεις στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι
ενέργειες αυτές, με την ανοχή αν όχι και την υποστήριξη των πρυτανικών αρχών, αποτελούν ένα ακόμη
βήμα στη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας και της υποβάθμισης της εκπαίδευσης του
μελλοντικού ιατρικού δυναμικού της χώρας.
Αυτή η "συνδικαλιστική πρωτοβουλία" έρχεται να καλύψει πολιτικά και να επιταχύνει τη μαζική στροφή
στην εξωπανεπιστημιακή απασχόληση. Να συμβάλει στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων του
ακαδημαϊκού προσωπικού. Να παγιώσει ως επιτυχημένο πρότυπο τον Πανεπιστημιακό που "μοιράζει"
την επαγγελματική του δραστηριότητα μεταξύ της ιδιωτικής του επιχείρησης και του λειτουργήματος
του ακαδημαϊκού δασκάλου.
Οι ενέργειες αυτές εκθέτουν και απαξιώνουν στα μάτια των φοιτητών μας και της Ελληνικής κοινωνίας
την πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών που θεωρούν ως αποστολή τους τη διδασκαλία, την έρευνα,
την ανάπτυξη και εξέλιξη των επιστημών και όχι τον προσωπικό πλουτισμό με όχημα το δημόσιο
πανεπιστήμιο και την ακαδημαϊκή τους θέση.
Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,
Ενισχύστε τη ΔΗΠΑΚ για να ανατραπούν οι πολιτικοί συσχετισμοί και να αποδυναμωθούν οι δυνάμεις
της υποταγής, του κυβερνητικού και συντεχνιακού συνδικαλισμού στο σύλλογο μας και την ΠΟΣΔΕΠ.
Για να συμβάλουν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις του Πανεπιστημιακού κινήματος στην ανατροπή των
αντιλαϊκών μέτρων και τον πολιτικών που τα επιβάλουν. Για τη διαμόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης
ενιαίας, αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, με δημοκρατική
λειτουργία, που θα υπηρετεί το δρόμο ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού.
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