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ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ με πρωθυπουργό ένα διορισμένο τραπεζίτη ανέλαβε σύμφωνα με τις οδηγίες
της ΕΕ και του ΔΝΤ, να εκποιήσει το δημόσιο πλούτο και να κατεδαφίσει ό,τι έχει απομείνει από τα κοινωνικά,
εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Διεκπεραιώνοντας με
προθυμία το έργο «σωτηρίας της χώρας», δεν παραλείπουν να επιτεθούν στη δημόσια και δωρεάν ανώτατη
εκπαίδευση κατεδαφίζοντας ό,τι έχει απομείνει και εφαρμόζοντας τον νέο νόμο που ψήφισαν, πανηγυρίζοντας
μάλιστα γι’ αυτόν ως ένα πρώτο δείγμα της «μεγάλης συναίνεσής» τους!
Εκβιάζοντας τους πανεπιστημιακούς, δυσφημίζοντας τα πανεπιστήμια, διορίζοντας επιτρόπους με αυταρχισμό που
ξεπερνά κάθε προηγούμενο, επιχείρησαν να διεκπεραιώσουν τις εκλογές για τη νέα διοίκηση, που είναι το βασικό
όργανο για την πλήρη παράδοση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας στις προτεραιότητες του
κεφαλαίου.
Παράλληλα, προωθούν το συνολικό τους σχέδιο. Με τη δραματική περικοπή της χρηματοδότησης επιβάλλουν στα
ιδρύματα τον οικονομικό μαρασμό, με συνέπεια την υποβάθμιση, την απαξίωση και έναν καθημερινό αγώνα
επιβίωσής τους. Μ' αυτές τις συνθήκες εξαθλίωσης και μιζέριας επιδιώκουν να συντρίψουν την αντίσταση στη
βαρβαρότητα του «εκσυγχρονισμού» τους. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και στο όνομα του «εξορθολογισμού»
της ανώτατης εκπαίδευσης ετοιμάζουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και ΑΕΙ, που θα οδηγήσουν σε
απολύσεις προσωπικού, στον αποκλεισμό χιλιάδων νέων από τη δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, στη
γενίκευση των διδάκτρων, στην πλήρη εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας. Μάλιστα
επιταχύνουν την προώθησή του σχεδίου τους i) με νέο νομοσχέδιο για την ολοκληρωτική παράδοση της
ερευνητικής δραστηριότητας και των φορέων της στα συμφέροντα του κεφαλαίου, ii) με νέο νομοσχέδιο για την
πρόσβαση για να προσαρμόσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις ακραίες ταξικές επιλογές που όρισαν για την
τριτοβάθμια, και iii) με νέο ειδικό μισθολόγιο για να επιβάλουν την εργασιακή και μισθολογική εξαθλίωση των
διδασκόντων.
Μπροστά σ' αυτή την γενικευμένη επίθεση που υφίσταται το δημόσιο πανεπιστήμιο, στον αγώνα για τη μη
εφαρμογή και την ανατροπή του νέου νόμου, θεμελιώδη σημασία αποκτά η αποτροπή των εκλογών της νέας
διοίκησης που θα καθορίσει σημαντικά την παραπέρα επιβολή αυτού του νόμου. Είναι σημαντική τακτική
νίκη ότι, παρά τους σχεδιασμούς τους, δεν έχουν γίνει εκλογές σε κανένα πανεπιστήμιο και στην πλειονότητα των
ΤΕΙ.
Αν εκλεγούν οι νέες διοικήσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο οι δυνατότητες εποπτείας και παρέμβασης των
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στις λειτουργίες – εκπαιδευτικές, ερευνητικές, ακαδημαϊκές, διοικητικές –
του ιδρύματός τους. Τα Συμβούλια Διοίκησης δεν αφορούν μόνο τη διοίκηση αλλά τη συνολική φυσιογνωμία και
τον προσανατολισμό της ανώτατης εκπαίδευσης.
Καλούμε τους πανεπιστημιακούς που σέβονται το λειτούργημά τους, τους φοιτητές που αρνούνται να τους
στερούν το δικαίωμα να σπουδάσουν δωρεάν τις επιστήμες με εργασιακή προοπτική, τους εργαζόμενους στα
ιδρύματα που υπερασπίζονται την εργασία και την αξιοπρέπειά τους, ξεπερνώντας ενδεχόμενους ενδοιασμούς,
να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες και να στηρίξουν εκείνες που θα αναπτυχθούν σε κάθε ίδρυμα για να
ματαιωθούν στην πράξη οι εκλογές για τη νέα διοίκηση. Αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν χωράει καμιά
ταλάντευση περί «συμμετοχής», ή «επηρεασμού του συσχετισμού» μέσα στα Συμβούλια. Ο στόχος είναι να μη
στηθούν πουθενά Συμβούλια!
Διδάσκοντες, φοιτητές και εργαζόμενοι στα τριτοβάθμια ιδρύματα, οι άλλοι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι που καταστρέφονται έχουμε να
δώσουμε τον μεγάλο αγώνα για τα θεμελιώδη, για τη ζωή και την αξιοπρέπεια, ενάντια στη βαρβαρότητα, στη
φτώχεια, την πείνα, την εξαθλίωση, για το δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία, για τη συλλογική
δημοκρατική υπεράσπισή τους.

Στηρίζουμε την Παναττική απεργία των εργαζομένων στις 17 Γενάρη
και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις!
Τώρα είναι η στιγμή: ή αυτοί ή εμείς!
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