ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ διαστρεβλώνει την
απόφασης της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
η “κατά πλειοψηφία” απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ κάθε άλλο παρά έχει να κάνει με το
“πλαίσιο των αποφάσεων της πρόσφατης ΓΣ”, όπως αποπροσανατολιστικά διατείνεται,
καθώς:
- δεν αναφέρει τίποτε για την κατάργηση στην πράξη του νόμου Κεραμέως - Χρυσοχοίδη
(Ν.4777/2021), όπως για παράδειγμα:
> να μη συνδράμουν στον ορισμό των «επιτροπών» που θα συντάξουν «κανονισμούς» για τις
κάμερες και τα γραφεία “σημάτων” και “εικόνων” επιτήρησης,
> να μη στελεχώσουν τις επιτροπές «ασφάλειας» και «προστασίας» του ιδρύματος, τα
πειθαρχικά ελέγχου των φοιτητών που αντιδρούν στη καταβαράθρωση τους επιστημονικού
και εργασιακού μέλλοντός τους,
> να απορρίψουν το νέο πειθαρχικό πλαίσιο και τη σιγή νεκροταφείου που επιχειρεί να επιβάλει
στους φοιτητές και τα συλλογικά τους όργανα,
> να απορρίψουν τις προβλέψεις για διαγραφές φοιτητών, και να παρθούν μέτρα για να
εξαλειφθεί το φαινόμενο των «αιωνίων» και των «λιμναζόντων»,
> να μην ορίσουν το ποσοστό για τη βάση εισαγωγής που αποκλείει από τη δημόσια και δωρεάν
εκπαίδευση ακόμη και υποψήφιους καλών επιδόσεων, και να διεκδικήσουν τους όρους για
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για κάθε εισακτέο,
> να μην υποκύψουν στην αλλαγή προσανατολισμού των προγραμμάτων σπουδών στα εφήμερα
και κερδοφόρα συμφέροντα της «αγοράς», παρά μόνο σε ό,τι επιτάσσει η εξέλιξη και πρόοδος
του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύουν,
> να διεκδικήσουν καλύτερους όρους εργασίας, στην έρευνα και την εκπαίδευση.
- περιορίζει την πλήρη αντίθεση της απόφασης της ΓΣ συνολικά στον Ν.4777/2021 με την
οποία ζητά “την απόσυρση του νόμου 4777/2021”, στο μόνο και αυτονόητο πάνδημο αίτημα
για “μη εγκατάσταση των ΟΠΠΙ μέσα στα ιδρύματα”,
- αποσιωπά την καταδίκη των επεμβάσεων των δυνάμεων καταστολής (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ
και ασφαλιτών), όπως η ΓΣ δηλώνει “καταδικάζει την επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ”,
για τη δεύτερη ιδίως, 2 μέρες μετά τη ΓΣ, και με τις βαρύτατες ευθύνες της πρυτανικής
αρχής,

- διαστρέφει την απόφαση της ΓΣ “τάσσεται υπέρ του διαλόγου και του συντονισμού δράσης
με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ” και ενώ σε αυτή δεν γίνεται καμιά αναφορά
σε καταλήψεις, καθώς καταφέρεται κατά “φοιτητικών διαμαρτυριών που εμποδίζουν
ακαδημαϊκές λειτουργίες” και “παράνομων ενεργειών και αντιακαδημαϊκών πρακτικών”
δείχνοντας κατ’ ουσία νέες επεμβάσεις της αστυνομίας,
- ειρωνεύεται, το λιγότερο, τους/τις συναδέλφους με τα δήθεν “καλέσματα” και την “απόδοση”
ευθυνών στην πρυτανική αρχή για τις παραλήψεις της και ιδίως για την επί ένα ολόκληρο
χρόνο μετατροπή του πανεπιστημίου σε “νεκροταφείο”, σε συνέργεια με την κυβέρνηση,
- αλλοιώνει την απόφαση για τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διοργάνωσης ακαδημαϊκών
και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με σκοπό την άρση του για ένα χρόνο “πανεπιστημίου νεκροταφείου”, με συντονιστές τους Γιάννη Μπελιμπασάκη και Στέλλα Κωστοπούλου (και μέλη
Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Παπαθεοδώρου Έφη και α. Ζιάκα), στην οποία δήλωσαν συμμετοχή
και 2 μέλη του ΔΣ,
- δεν αναφέρει τίποτε για το τι θα πράξει έναντι των αρμόδιων αρχών για “να σταματήσει η
δίωξη των φοιτητριών και φοιτητών που συνελήφθησαν στις 22/2/2021”,
- αποστρέφεται, η πλειοψηφία του ΔΣ, τις ευθύνες της όχι μόνο δια της παντελούς απουσίας
της όλο αυτό το διάστημα αλλά και για τις επιδιώξεις της που ουσιαστικά βάζουν πλάτη στους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς και στη στήριξη της πρυτανικής αρχής, για ένα “αποστειρωμένο”
πανεπιστήμιο, ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζεται κάθε στοιχειώδης έννοια του δημόσιου δωρεάν πανεπιστημίου, και με την επιβολή της αστυνομοκρατίας.
Η ΔΗΠΑΚ καταδικάζει την απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ που υπαινίσσεται μια κατ’
επίφαση “εφαρμογή” και “εξειδίκευση” της απόφασης της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ.
Δημήτρης Γ. Ραπτάκης
για τη ΔΗΠΑΚ
μέλος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ
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