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Με οργι και αγανάκτθςθ, αλλά δυςτυχϊσ γι’ αυτοφσ χωρίσ καμία ζκπλθξθ, διαβάςαμε τθ
χκεςινι ανακοίνωςθ τθσ «ΚΙΠ-αν», θ οποία είχε ωσ ενορχθςτρωτι τον κ. ταυρακάκθ ςτο ρόλο ενόσ
ςφγχρονου Μαυρίκθ.
Οργι και αγανάκτθςθ διότι μζςω μιασ ανικικθσ πρακτικισ, θ οποία παραβιάηει το
απόρρθτο τθσ ιδιωτικισ επικοινωνίασ και επιςφρει ποινικζσ κυρϊςεισ, προζβθ ςε ονομαςτικι
ςτοχοποίθςθ ςυναδζλφων που παλεφουν για ζνα Δθμόςιο, Δωρεάν, Δθμοκρατικό Πανεπιςτιμιο
ςτο πλαίςιο των αποφάςεων των ςυλλογικϊν τουσ οργάνων. Οργι και αγανάκτθςθ διότι ακόμθ μια
φορά χυδαιολογεί και ςυκοφαντεί, κάνοντασ αναφορά ςε «χουντικζσ πρακτικζσ» και «φαςίηοντα
πολιτικό πολιτιςμό», ςε «αερομεταφερόμενεσ μονάδεσ κροφςεισ» και πολλά άλλα, επιχειρϊντασ
να απαξιϊςει το ελλθνικό πανεπιςτιμιο. Οργι και αγανάκτθςθ διότι ακόμθ μια φορά είναι
εκκωφαντικι θ ςιωπι τθσ παράταξθσ αυτισ για τισ ευκφνεσ του ΤΠΔΒΜΘ, για τθν ζκρυκμθ
κατάςταςθ που επικρατεί ςιμερα ςτα πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ, προςπακϊντασ να κζςει τθν
πολιτικι του θγεςία ςτο απυρόβλθτο. Οργι και αγανάκτθςθ διότι αντί ο κ. ταυρακάκθσ, ωσ
Πρόεδροσ τθσ ΠΟΔΕΠ, να προςπακεί να υλοποιιςει τθν Απόφαςθ τθσ 5θσ Διευρυμζνθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ τθσ Ομοςπονδίασ, ςτισ 23/1/2012, θ οποία καλοφςε αναβολι των εκλογικϊν
διαδικαςιϊν μζχρι τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ από το τΕ, προτίμθςε να «καταδίδει» ονομαςτικά
ςυναδζλφουσ του για να γίνει αρεςτόσ ςτουσ «προϊςταμζνοφσ» του. Άξιοσ ο μιςκόσ του!
Δεν προκάλεςε όμωσ καμία ζκπλθξθ γιατί τα «ζργα και οι θμζρεσ» τθσ φιλοκυβερνθτικισ
«ΚΙΠ-αν» είναι γνωςτά τοισ πάςι. Μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράταξθσ ζχουν πολλάκισ ςτθρίξει
ανοιχτά το Μνθμόνιο και κάκε νεοφιλελεφκερο ζκτρωμα που ζχει ςκαρφιςτεί θ πολιτικι τουσ
οικογζνεια (βλ. ΠΑΟΚ) λοιδορϊντασ όςουσ προςπακοφν να αντιςτακοφν, ζχουν απλϊςει
επανειλθμμζνωσ χείρα βοθκείασ ςτθν εξαφανιςμζνθ δθμοςκοπικά Τπουργό τουσ, ζχουν
ξεπουλιςει τουσ ςυναδζλφουσ που τουσ εμπιςτεφτθκαν κάνοντασ απίςτευτεσ υποχωριςεισ και
παραχωριςεισ προσ το ΤΠΔΒΜΘ, κόντρα ςτισ αποφάςεισ όχι μόνο τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ
των υλλόγων ΔΕΠ αλλά και του 10ου υνεδρίου τθσ ΠΟΔΕΠ που οι ίδιοι ψιφιςαν! Δεν είναι
εξάλλου τυχαία θ χρονικι ςτιγμι που επζλεξαν για τθ νζα αυτι «παροχι υπθρεςιϊν».
Η ΤΠΕΙΡΩΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ:
Δθλϊνει τθν απερίφραςτθ ςτιριξι τθσ ςε όλεσ-ουσ τισ/τουσ ςυναδζλφουσ
που δίνουν ζνα δθμοκρατικό αγϊνα, μζςα από ανοιχτζσ διαδικαςίεσ και ςυλλογικζσ

αποφάςεισ, για να μθν κατεδαφιςτεί πλιρωσ ο δθμόςιοσ και δωρεάν χαρακτιρασ του
πανεπιςτθμίου
υμμετζχει ενεργά και ςτθρίηει, με όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ, εκείνεσ τισ
πρωτοβουλίεσ που αποςκοποφν ςτθ ματαίωςθ των εκλογϊν των υμβουλίων Διοίκθςθσ, με
τελικό ςτόχο τθ μθ εφαρμογι του νόμου 4009
Αγωνίηεται ςτο πλευρό τθσ δοκιμαηόμενθσ ελλθνικισ κοινωνίασ για να
αποτραπεί θ νεοφιλελεφκερθ λαίλαπα που επιβάλουν θ Σρόικα και θ απονομιμοποιθμζνθ
κυβζρνθςθ-μαριονζτα του δοτοφ Πρωκυπουργοφ.

