∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

http://dipakpatras.wordpress.com/

Ανακοίνωση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΑ ΑΕΙ
Η ενέργεια του υπουργού Παιδείας να υποβάλει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αίτηµα για
διερεύνηση «τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τη µη λειτουργία των ΑΕΙ» καθώς και η
ανάλογη παρέµβαση της Εισαγγελίας Λάρισας στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
αποδεικνύει για µια ακόµα φορά ότι η κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ δεν διστάζει να καταφύγει στον
εκβιασµό και την τροµοκράτηση για να δικαιολογήσει την καταστροφική για τα λαϊκά συµφέροντα
πολιτική της. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί σε πληθώρα άλλων, όπως η παραποµπή σε
δίκη συνδικαλιστών του ΑΠΘ, η επιδροµή των ΜΑΤ κατά εργαζοµένων στο ίδιο ίδρυµα, οι διώξεις
ενάντια σε φοιτητές, αλλά και ενάντια σε εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόµενους, η συστηµατική
παραβίαση του πανεπιστηµιακού ασύλου. Στο στόχαστρο έχει µπει όποιος σηκώνει κεφάλι.
Η έγνοια της κυβέρνησης δεν είναι η λειτουργία των ΑΕΙ, αλλά η κάµψη των αντιδράσεων στις
απολύσεις διοικητικού προσωπικού όπως και κάθε διεκδίκησης των απαραίτητων για την
αποτελεσµατική λειτουργία τους. Πολύ περισσότερο επιδιώκει να προχωρήσει ανεµπόδιστα η
προώθηση του πανεπιστήµιο ΑΕ, που σε αυτό δεν χωράει η ελευθερία της έκφρασης, η πολιτική και
συνδικαλιστική δράση, κάθε οργανωµένος αγώνας. Επιδιώκει την εισαγωγή ιδιωτών εργολάβων για
την διεκπεραίωση πάγιων διοικητικών αναγκών των ΑΕΙ, οι οποίοι θα χρησιµοποιούν ως είλωτες
ανασφάλιστους εργαζόµενους. Επιδιώκει να στηριχθεί η κερδοφορία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
επιχειρήσεων.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους, όλη την Πανεπιστηµιακή κοινότητα, τους συλλόγους, να
καταδικάσουν τον κυβερνητικό αυταρχισµό, να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζοµένων στα
πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ ενάντια στις απολύσεις. Να πολεµήσουν την υπόθαλψη και προβολή του
«κοινωνικού αυτοµατισµού», που επιχειρείται από διάφορες πλευρές που στοχεύουν να
δηµιουργήσουν συνθήκες πίεσης στους αγωνιζόµενους εργαζόµενους και να προσφέρουν
προσχήµατα για τη µη στήριξη τους από τις ∆ιοικήσεις των ιδρυµάτων ή από τον φιλοκυβερνητικό
συνδικαλισµό. Να παλέψουν ενάντια στην υποχρηµατοδότηση, στην υποβάθµιση των σπουδών και
των βασικών λειτουργιών των ιδρυµάτων, ενάντια στη διάλυση της φοιτητικής µέριµνας. Να
αντιταχθούν στην ιδιωτικοποίηση των Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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