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Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Πα.Δ.Α. καταγγέλλει τη βίαιη εισβολή δυνάμεων της
ασφάλειας και της αστυνομίας στους πανεπιστημιακούς χώρους του ΑΠΘ, ενώ οι
Φοιτητικοί Σύλλογοι είχαν ήδη αποφασίσει τη λήξη της κατάληψης της
πρυτανείας.
Η νέα κλιμάκωση της απρόκλητης αστυνομικής βίας και της συνεχούς συκοφάντησης
του Δημόσιου Πανεπιστημίου αποβλέπουν στην κατάργηση του συνταγματικά
κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του, ο οποίος στέκεται εμπόδιο στον νέο
τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των Πανεπιστημίων που ετοιμάζεται να νομοθετήσει
η κυβέρνηση.
Το τελευταίο πράγμα που έχει ανάγκη ένα δημόσιο πανεπιστήμιο
υποχρηματοδοτούμενο, υποστελεχωμένο και σε καθεστώς εξ αποστάσεως
διδασκαλίας για άλλο ένα εξάμηνο - το τρίτο κατά σειρά - με τραγικές συνέπειες
στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ποιότητα των σπουδών, είναι η πολιτική
της όξυνσης μέσω της διαρκούς παρουσίας της αστυνομίας στα πανεπιστήμια.
Ως ΕΣΔΕΠ Πα.Δ.Α. :
•

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βίαιη αστυνομική επέμβαση στο ΑΠΘ, η
οποία είναι αντίθετη με τα ακαδημαϊκά ήθη και τη δημοκρατική λειτουργία των
πανεπιστημίων.

•

Καλούμε τις πρυτανικές αρχές του Πα.Δ.Α. και τους συλλόγους φοιτητών και
εργαζομένων στο Πα.Δ.Α. να αγωνιστούν από κοινού, για ένα Πανεπιστήμιο
ελεύθερης συζήτησης και αντιπαράθεσης, με σεβασμό στην ακαδημαϊκή
κουλτούρα. Οποιαδήποτε «αστυνομικού τύπου» προστασία των
πανεπιστημίων, εν προκειμένω η Ο.Π.Π.Ι., όπως και η παρέμβαση σε θέματα
πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας
θέτουν σε αμφισβήτηση τις βασικές ελευθερίες του ακαδημαϊκού χώρου και
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δεν συνάδουν με την ιστορία και τους στόχους του πανεπιστημιακού
κινήματος.
•

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να μην συμβάλουν στην
υιοθέτηση μέτρων, που υπονομεύουν το κλίμα ακαδημαϊκής ειρήνης και να
αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε πειθαρχικά συμβούλια, ενάντια στους φοιτητές
και τις φοιτήτριες μας,

•

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε από κοινού με όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα
για την απόσυρση του Ν. 4777/2021, που έχει ως στόχο όχι την ασφάλεια και
τη φύλαξη των ΑΕΙ, αλλά τον περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας, τη
φίμωση του δημοκρατικού διαλόγου και την καταστολή των αντιδράσεων στα
νομοθετήματα που προωθούνται για την περαιτέρω διάλυση της δημόσιας
ανώτατης παιδείας.

•

Απαιτούμε τη λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων (εμβολιασμό
της πανεπιστημιακής κοινότητας, εξεύρεση κατάλληλων χώρων κ.λπ.), ώστε να
λειτουργήσουν άμεσα και με ασφάλεια τα πανεπιστήμια και να επιστρέψουν οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες στις αίθουσες διδασκαλίας.

•

Διεκδικούμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την άμεση
ενίσχυση του τακτικού προσωπικού ΔΕΠ με κρίση, σταθερή εργασιακή σχέση,
και οργανικά ενταγμένου στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα
των ΑΕΙ.

Για το Δ.Σ.
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