ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Ολοκληρώθηκε το 15ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.
Προχωράμε! Μαχητικά, αγωνιστικά, διεκδικητικά!
Η ΔΗΠΑΚ χαιρετίζει τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που επέλεξαν να
στείλουν μήνυμα αντίστασης στην πολιτική, που με ένταση εφαρμόζεται στην
Ανώτατη Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, με την άνοδο της ΔΗΠΑΚ στην τρίτη θέση,
στις εκλογές του 15ου συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ. Το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑΚ
υπερψηφίστηκε από 25 συνέδρους (από 17 το 2019) καταλαμβάνοντας 4 έδρες (από
3 το 2019) στη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει δύναμη
και αισιοδοξία σε όσους και όσες αγωνίζονται για ένα Πανεπιστήμιο που να παρέχει
επιστημονική γνώση υψηλού επιπέδου, απορρίπτοντας αντιλήψεις που προορίζουν
το Πανεπιστήμιο ως χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας και κερδοφορίας.
Από την πρώτη μέρα του συνεδρίου οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΗΠΑΚ ήταν στο
φυσικό χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, στη Φιλοσοφική. Με ενεργό συμμετοχή και
πυκνές παρεμβάσεις για τα φλέγοντα ζητήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Με
ελάχιστες εξαιρέσεις, μετρημένων κυριολεκτικά στα δάχτυλα, η πλειοψηφία των
υπόλοιπων συνέδρων «συμμετείχαν» εξ’ αποστάσεως στις εργασίες του συνεδρίου.
Με τη διαδικτυακή «συμμετοχή» να αυξάνεται μόνο στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η μεθόδευση λήξης του συνεδρίου που έγινε με
αυθαίρετη διακοπή των διαδικτυακών συνδέσεων και ενώ εξελισσόταν η διαδικασία
συζήτησης και ψηφοφορίας ψηφισμάτων που είχαν κατατεθεί!
Η ΔΗΠΑΚ είχε έγκαιρα επισημάνει πως ο υβριδικός τρόπος που επιλέχθηκε για τη
διεξαγωγή του συνεδρίου, δηλαδή η «δυνατότητα» συμμετοχής είτε εξ’ αποστάσεως
με τηλεδιάσκεψη, είτε με φυσική παρουσία στον χώρο της Φιλοσοφικής-ΕΚΠΑ, θα
οδηγούσε σε περαιτέρω εκφυλισμό των διαδικασιών, που καλλιεργείται
συστηματικά στα τελευταία συνέδρια. Είναι εκείνες οι διαδικασίες που επιχειρεί να
επιβάλει η Κυβέρνηση σε όλα τα σωματεία και τις ενώσεις τους, με τον νόμο
«Χατζηδάκη».
Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΗΠΑΚ, που προερχόταν από κάθε Πανεπιστήμιο
της χώρας, εκπροσώπησαν συγκροτημένα το μαχόμενο επιστημονικό προσωπικό στα
ΑΕΙ, με τεκμηριωμένες θέσεις και παρεμβάσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημιακού κινήματος. Η συγκροτημένη
παρουσία της ΔΗΠΑΚ εκτιμήθηκε θετικά και αποτελεί την ελπίδα για τον κλάδο, σε
αντίθεση με την εικόνα διάλυσης των υπόλοιπων αντιπροσωπειών.

Οι αντιπρόσωποι της ΔΗΠΑΚ έφτασαν μέχρι το συνέδριο δίνοντας πρώτα τη μάχη
στους συλλόγους τους, ενάντια στη λογική της παραίτησης, της συναλλαγής, του
συντεχνιασμού, κόντρα στον εναγκαλισμό του συνδικαλισμού με διοικητικές ή
κυβερνητικές επιδιώξεις, και υπέρ της ένταξης στους συλλόγους όλων των
διδασκόντων στα ΑΕΙ ανεξάρτητα από το εργασιακό τους καθεστώς. Η εκλογική
επιτυχία της ΔΗΠΑΚ αποτελεί παρακαταθήκη δείχνοντας τον δρόμο για το μέλλον και
την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος στον χώρο του ΔΕΠ.
Η νέα αρχιτεκτονική του επιχειρηματικού Πανεπιστημίου που, ανεξαρτήτως
κυβέρνησης, προωθείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια έχει φέρει τα πάνω κάτω
στην οργάνωση και λειτουργία των ιδρυμάτων, έχει πολλαπλασιάσει τους ταξικούς
φραγμούς, επιχειρεί να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού
τους, επιδεινώνει τους όρους φοίτησης και υποβαθμίζει το περιεχόμενο των
σπουδών. Το πανεπιστημιακό κίνημα οφείλει να δώσει τη δική του απάντηση και να
ενισχύσει τις συλλογικές διαδικασίες με αγωνιστικές πρωτοβουλίες.
Προχωράμε! Απορρίπτουμε τα «πρότυπα» του Καθηγητή - ελεύθερου
επαγγελματία και του φοιτητή - πελάτη. Αποκαλύπτουμε την υποκρισία και την
πολιτική απάτη των παρατάξεων που δήθεν διακηρύσσουν πίστη στη δημόσια –
δωρεάν – εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα πρωτοστατούν στην επέκταση της
επιβολής των διδάκτρων σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
Δυναμώνουμε τους συλλόγους σε αγωνιστική κατεύθυνση, διεκδικούμε την
εγγραφή και συμμετοχή στους συλλόγους ΔΕΠ όλου του Διδακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση, αναπτύσσουμε τη συνεργασία
και τις συμμαχίες με το φοιτητικό κίνημα και τους άλλους εργαζόμενους στα ΑΕΙ.
Η αγωνιστική πρόταση της ΔΗΠΑΚ είναι μονόδρομος, για να μην ξηλωθεί ό,τι έχει
μείνει όρθιο στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Για τη διεκδίκηση της μισθολογικής και
συνταξιοδοτικής αναβάθμισης των Πανεπιστημιακών με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση. Για να ανοίξει ο δρόμος για ένα πραγματικά σύγχρονο Πανεπιστήμιο,
χωρίς κατηγοριοποιήσεις, στην υπηρεσία των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Για
την πρόοδο των επιστημών και της επιστημονικής έρευνας προς όφελος του λαού
μας, και για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και
αντίστοιχες αμοιβές για τη νεολαία μας.
ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, Δεκέμβριος 2021

