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ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΘ

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ στις 27/11/2019, που υπερψηφίστηκε από τους
εκπροσώπους όλων ανεξαιρέτως των παρατάξεων πλην της ΔΗΠΑΚ:
- είναι ψευδεπίγραφη και παραπειστική γιατί στο όνομα «Για την ασφαλή καθημερινότητα στο Α.Π.Θ.»
επιχειρεί για επανειλημμένη φορά να συκοφαντήσει τους φοιτητικούς συλλόγους και τις αγωνιστικές
αποφάσεις τους, εξομοιώνοντας τη δράση αυτή με «δραστηριότητες» που εμπίπτουν στο κοινό
ποινικό δίκαιο (ναρκεμπόριο, κλοπές, παρενοχλήσεις, κ.ά.). Με παρέμβαση της ΔΗΠΑΚ απαλείφθηκε
από το τελικό κείμενο η απαράδεκτη ταύτιση των αποφάσεων των ΓΣ των φοιτητικών συλλόγων με
τυχόν υπερβολικές μεμονωμένες ενέργειες.
- είναι τυχοδιωκτική και επικίνδυνη γιατί με ολοκληρωτικού τύπου αοριστίες και ισοπεδωτικές
γενικεύσεις επικαλείται γενικώς τη δήθεν «εσωτερική βία» «φοιτητικών ομάδων» στοχοποιώντας
στην πραγματικότητα τους φοιτητικούς συλλόγους, και κυρίως απαιτεί στο όνομα της «ακαδημαϊκής
ελευθερίας» την εφαρμογή του κυβερνητικού δόγματος «Νόμος και Τάξη» και την οίκοθεν επιβολή
πειθαρχικών μέτρων για να επιβληθεί «σιγή νεκροταφείου», ειδικά αυτή την περίοδο που
κλιμακώνονται οι αγωνιστικές διεκδικήσεις με κοινό πλαίσιο ανεξάρτητα από παραταξιακές διαφορές.
Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ με αυτή την αποπροσανατολιστική απόφαση, ασκώντας κυβερνητικό
συνδικαλισμό, αναιρεί ακόμη και τις αποφάσεις της προηγούμενης ΓΣ και απαξιώνει για ακόμη μια φορά
τον διεκδικητικό ρόλο του ΕΣΔΕΠ για τα οξυμένα και άλυτα προβλήματα του κλάδου (πολυετής
καθήλωση των μισθών, υπερφορολόγηση εισοδήματος, επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, δραστική
περικοπή σύνταξης και εφάπαξ), καθώς και των πανεπιστημίων (υποχρητατοδότηση, υποστελέχωση,
ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας).
Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ δεν «βλέπει» και δεν «ακούει» τίποτε, ούτε για την άγρια καταστολή
των φοιτητών (ΟΠΑ, Καβούρι) ούτε πολύ περισσότερο για τους νόμους της κυβέρνησης ΝΔ, που σε
συνέχεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απαξιώνουν τα (δημόσια) πανεπιστήμια, με τις απαράδεκτες
ισοτιμήσεις τίτλων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, με αυτά των κολλεγίων και αμφιβόλων
ΑΕΙ της αλλοδαπής, με φραγμούς στις σπουδές γενικεύοντας την επιβολή διδάκτρων, με υπονόμευση
των πτυχίων μέσω των κάθε λογής αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων.
Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ μετατρέπει τον Σύλλογο σε «κυτίο παραπόνων» και κυρίως σε
μοχλό εξυπηρέτησης πολιτικών και προσωπικών επιδιώξεων ορισμένων που αντιδρούν στις
διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων και των πανεπιστημιακών δασκάλων, και ταυτόχρονα
χρησιμοποιούν δήθεν «ανεξάρτητες παρατάξεις» για ιδιοτελή «παιχνίδια εξουσίας».
Δηλώνουμε ότι δεν θα γίνουμε μέρος της «σιγής νεκροταφείου» που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση,
προκειμένου να βαθύνει ακόμα περισσότερο τόσο η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων όσο
και η διαμόρφωση αναλώσιμων ευέλικτων εργαζόμενων.
Καλούμε τους συναδέλφους να απαντήσουν με δυνάμωμα της αγωνιστικής συλλογικής δράσης για την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων μας, για αναβάθμιση του σύγχρονου δημόσιου
πανεπιστήμιου.
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