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Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΤΥ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για την αποχή καθηγητών των δύο Οδοντιατρικών Τμημάτων
επί δύο και πλέον μήνες, διεκδικώντας διαγραφή οφειλών τους προς το Πανεπιστήμιο, και το
χαμένο εξάμηνο των φοιτητών τους.
Με πολλή προσοχή αλλά και έντονη δυσαρέσκεια παρακολουθούμε τη συμπεριφορά μερίδας
καθηγητών των δύο Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας στο ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, που από τον
Οκτώβριο στερούν την πρόσβαση των φοιτητών τους και των ασθενών στα εργαστήρια και τα
αμφιθέατρα των Τμημάτων τους, με βασικό αίτημα τη διαγραφή οφειλών ορισμένων ασυνεπών
καθηγητών προς τα Πανεπιστήμιά τους (ΕΛΚΕ). Οι οφειλές αυτές δημιουργήθηκαν λόγω της μη
απόδοσης στα Πανεπιστήμιά τους των αναλογούντων ποσών από αμοιβές επαγγελματικών
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εκτός των Ιδρυμάτων (ιδιωτικά οδοντιατρεία).
Θεωρούμε αδιανόητο και εντελώς αντιακαδημαϊκό, στην εποχή
• της φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και της επέκτασης της λειτουργίας των
συσσιτίων σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας από την Εκκλησία και άλλες
φιλανθρωπικές οργανώσεις,
• της υπερβολικής αύξησης της φορολογίας - άμεσης και έμμεσης,
• της πλήρους αποσύνθεσης των εργασιακών σχέσεων στην αγορά εργασίας και του
μηνιάτικου των 360 ευρώ, ακόμα και σε νέους επιστήμονες(!),
και πολλών άλλων ανάλογων αρνητικών εξελίξεων στην πατρίδα μας, κάποιοι συνάδελφοι
δάσκαλοι -και μάλιστα πανεπιστημιακοί- στο όνομα των οικονομικών συμφερόντων τους και λόγω
της συστηματικής ασυνέπειας που έδειξαν ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι
στο Ίδρυμά τους,
να καταλύουν την ακαδημαϊκή τάξη στο Τμήμα τους, επιδεικνύοντας έλλειψη ακαδημαϊκού
ήθους,
να χάνεται ένα σχεδόν ολόκληρο εξάμηνο μαθημάτων, με συνέπειες στους σχεδιασμούς και
τη ζωή εκατοντάδων νέων ανθρώπων,
να εκβιάζουν την Πολιτεία, κρατώντας ως ομήρους τους ίδιους τους φοιτητές τους, προς
όφελος των οποίων η Πολιτεία τους έκανε καθηγητές και τους μισθοδοτεί,
να μην καταβάλουν τα νομίμως οφειλόμενα στο Ίδρυμά τους, χάρη στη σφραγίδα του
οποίου έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στις εξωπανεπιστημιακές επαγγελματικές
δραστηριότητες.
Πώς άραγε να αισθάνονται εκείνοι οι συνάδελφοι, εξ αυτών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,
που όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο Ίδρυμά τους, στους
φοιτητές αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη, κατέβαλαν αγογγύστως τα (ποσοστιαίως ελάχιστα)
οφειλόμενα; Μάλλον όπως κάθε συνεπής φορολογούμενος πολίτης στη χώρα αυτή, η οποία
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συστηματικά επιβραβεύει τους ασυνεπείς και τιμωρεί τους συνεπείς επιβαρύνοντάς τους με τις
υποχρεώσεις των πρώτων.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας αλλά και το θαυμασμό μας στους συναδέλφους των
δύο Τμημάτων Οδοντιατρικής, που δεν συμμετέχουν σε αυτές τις ακραίες πρακτικές των
συναδέλφων τους. Καλούμε δε εκείνους τους συναδέλφους που πρωτοστατούν ή συμμετέχουν σε
αυτές τις έκνομες και αντιακαδημαϊκές ενέργειες, έστω και αυτή τη στιγμή, να αναλογιστούν τις
τεράστιες ευθύνες τους και να επιστρέψουν στα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και τις κλινικές του
Τμήματός τους.
Για το θέμα αυτό, μετά από υποσχέσεις και παλινωδίες, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
πλήρως συντεταγμένη στην ομολογημένη συνειδητή ψηφοθηρική επιλογή της κυβέρνησης για
υπερ-επιβάρυνση της μεσαίας τάξης και εκ παραλλήλου την άφεση αμαρτιών στους ασυνεπείς προς άγραν ψήφων- περιορίζεται να διακινεί nonpaper (βλέπε [1]) για να μετρήσει αντιδράσεις,
πριν νομοθετήσει. Όσο για την κατεύθυνση της νομοθετικής της πρωτοβουλίας, η μέχρι τώρα
καταστροφική πορεία της στο χώρο της Παιδείας αποτελεί επαρκή εγγύηση ότι και σ’ αυτό το θέμα
θα πράξει τα μη δέοντα.
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
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[1] Απ. Λακασάς, Ρύθμιση για τα οφειλόμενα των οδοντιάτρων ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 29.11.2017
http://www.kathimerini.gr/936904/article/epikairothta/ellada/ry8mish-gia-ta-ofeilomena-twn-odontiatrwn-ekpa-kai-ap8
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