ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
Η σημαντική ενίσχυση των δυνάμεων της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ, που
αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στο πρόσφατο 15ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, αποτελεί μια
σημαντική εξέλιξη αντίστασης και διαφορετικής προοπτικής για όσα έχουν γίνει και
όσα κυοφορούνται από την ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη
και της κ.Κεραμέως στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Απέναντι στην εργαλειοποίηση της πανδημίας για να περάσουν όλα τα αντιδραστικά
σχέδια που έχουν κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο-επιχείρηση, συγκροτείται από τα
κάτω και από τους συλλόγους, αλλά και με την τελική αποτύπωση στα αποτελέσματα
του συνεδρίου του πανελλήνιου συνδικαλιστικού οργάνου των Πανεπιστημιακών,
μια νέα προοπτική για ένα Δημοκρατικό Δημόσιο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της
Ελευθερίας στην έκφραση, τη γνώση και την έρευνα.
Απέναντι στην προσπάθεια συρρίκνωσης (με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την
υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση), αστυνόμευσης (με την Πανεπιστημιακή
Αστυνομία) και κατάργησης της αυτοτέλειας του Δημόσιου Πανεπιστήμιου (με τις
κυοφορούμενες αλλαγές της υποκατάστασης των εκλεγμένων οργάνων με τα
αποτυχημένα συμβούλια των ιδρυμάτων και τους managers), μπορεί να αναπτυχθεί
ένα ισχυρό μέτωπο αντίστασης αλλά και διαφορετικής προοπτικής.
Αυτή την πορεία δεν μπορούν να την ανακόψουν ούτε οι απαράδεκτες διαδικασίες
που ακολουθήθηκαν στο υβριδικό συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, τις οποίες δημόσια
καταγγείλαμε, ούτε οι επιδιώξεις ορισμένων η κεντρική συνδικαλιστική έκφραση των
Πανεπιστημιακών να είναι σιωπηλή ή να κάνει ανώδυνες προτάσεις στην κ.
Κεραμέως, που το μόνο που επιχειρεί είναι η απαξίωση και συκοφάντηση του
Δημόσιου Πανεπιστημίου και η στοχευμένη εξυπηρέτηση ιδιωτικών και ιδιοτελών
επιχειρηματικών συμφερόντων.
Μαζί με τους συναδέλφους που μας στήριξαν αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία
των Πανεπιστημιακών, που δεν μπορούν καλά καλά να τα βγάλουν πέρα με τους
αναξιοπρεπείς μισθούς και την ελάχιστη χρηματοδότηση της έρευνας, μαζί με τους
άλλους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο, μαζί με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές
μας, δηλ. με ολόκληρη την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, δεσμευόμαστε να
αγωνισθούμε σθεναρά και με συνέπεια για ένα ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
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