ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π.Θ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ
Στάση εργασίας και διαμαρτυρία (Πέμπτη 19 Μαΐου) ενάντια στην
εισβολή και βία των ΜΑΤ στο ΑΠΘ
07/5/2022

Το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης και της πρυτανείας, με τη συνδρομή των δυνάμεων καταστολής και
προβοκατόρων, που δεν έχουν καμία σχέση με τη συντεταγμένη πανεπιστημιακή κοινότητα, τους Συλλόγους
και τους αγώνες της, βρίσκεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο σε κλιμακούμενη εξέλιξη. Σκοπός τους
είναι το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο των «projects» της αγοράς και η συνακόλουθη
αστυνομοκρατία. Παράλληλα, ο επιχειρούμενος «αντιπερισπασμός» τους, με προσχήματα και
ψευτοδιλήμματα, δεν μπορεί να καλύψει τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής, όπως τη διαρκώς
διογκούμενη ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, τη μετά από 28 χρόνια αύξηση του στασιμοπληθωρισμού
στο 10,2 % που συρρικνώνει το εισόδημα των εργαζομένων, τη συνεχή υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση
των πανεπιστημίων, την κατάρρευση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, τη συρρίκνωση της
φοιτητικής μέριμνας, την υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων καθώς και της ελεύθερης και βασικής
έρευνας.
Ο ΕΣΔΕΠ με αφορμή τα μεθοδευμένα έκτροπα των ημερών:
Καταδικάζει τη βάναυση και απαράδεκτη εισβολή ΜΑΤ και ασφαλιτών στην Πανεπιστημιούπολη, και ειδικά
στο κτήριο της ΣΘΕ, με ανθρωποκυνηγητό σε φοιτητές, ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και χρήση
χημικών, την ώρα που διεξάγονταν μαθήματα στον χώρο, εγκλωβίζοντας για ώρες και θέτοντας σε κίνδυνο
την ασφάλεια και την υγεία φοιτητών-τριών και διδασκόντων που βρίσκονταν σε αμφιθέατρα και εργαστήρια.
Η ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, δίνει άλλοθι για τη συνέχιση της βίαιης καταστολής και επικυρώνει την
απόπειρα εγκατάστασης της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Καταδικάζει τις απρόκλητες βίαιες επιθέσεις και τους ξυλοδαρμούς φοιτητών στο Κτήριο Διοίκησης και στη
ΣΘΕ, που οδήγησαν σε σοβαρούς τραυματισμούς και στη σύλληψη ενός φοιτητή. Η Πρυτανεία, με πρόσχημα
το έργο της βιβλιοθήκης στη ΣΘΕ και με «μη ανακοινώσιμο σχέδιο» (όπως ρητά δηλώθηκε στο ΔΣ του
ΕΣΔΕΠ στις 5.4.2022), αντί να δώσει αμέσως λύση, μετατρέπει από κοινού με την κυβέρνηση το ΑΠΘ από
χώρο εκπαίδευσης και έρευνας σε πεδίο άσκησης αυταρχισμού και καταστολής στις δίκαιες διεκδικήσεις του
συντεταγμένου πανεπιστημιακού κινήματος φοιτητών, ΔΕΠ και εργαζομένων.
Καταγγέλλει το οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, ένα σχέδιο όπου το πανεπιστήμιο
της αγοράς, μετατρέπει τους διδάσκοντες σε επιχειρηματίες, την έρευνα σε διαρκή διαδικασία προσέλκυσης
χρηματοδοτήσεων και επενδυτών, τους φοιτητές σε πελάτες, και τη γνώση σε εμπόρευμα και αγοραίες
«δεξιότητες». Πρόκειται για σχέδιο που συμβαδίζει με τη βίαιη καταστολή της διεκδίκησης για ένα δημόσιο
δωρεάν Πανεπιστήμιο στην υπηρεσία των συγχρόνων κοινωνικών αναγκών.
Ο ΕΣΔΕΠ απαιτεί την κατάργηση του ν. Κεραμέως – Χρυσοχοίδη και καλεί τους συναδέλφους σε εγρήγορση
και κινητοποίηση, από κοινού με τους εργαζόμενους-ες και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ, που
μέσα από τους συλλόγους τους αντιδρούν και διεκδικούν ένα δημοκρατικό και αυτοδιοικούμενο δημόσιο
πανεπιστήμιο.
Ο ΕΣΔΕΠ κηρύσσει για αρχή, 4ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 19 Μαΐου, από 10πμ έως 2μμ, και
καλεί τα μέλη ΔΕΠ και τους Συλλόγους φοιτητών/ριών και εργαζομένων, σε κοινή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στον χώρο του Κτηρίου Διοίκησης στις 12 μμ.
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