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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση της ΔΕΘ
Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, Πλατεία ΧΑΝΘ, 18:30
Η πανδημία ανέδειξε τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την κατάσταση του
Πανεπιστημίου, το οποίο «αποστραγγίζεται» συνεχώς από δημόσια κονδύλια, λειτουργώντας με τη
λογική του κέρδους, θυσιάζοντας τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα, το επίπεδο των σπουδών του, τη
δυνατότητα νέων που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα να σπουδάσουν. Τα
αμφιθέατρα που δεν χωράνε τους φοιτητές, οι ελλείψεις σε διδάσκοντες, προσωπικό και υποδομές,
δεν αποτελούν «φυσικό φαινόμενο» αλλά επιλογή των κυβερνήσεων, δεν μπορούν να κρυφτούν
πίσω από την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η επιδημική ετοιμότητα των ιδρυμάτων υπήρξε
ανύπαρκτη, παρά τα ευχολόγια κυβέρνησης-διοικήσεων, με πρωτοβουλίες αποκλειστικά δημοσίων
σχέσεων και όχι ουσίας.
Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έβαλαν πλάτη για να εφαρμόσουν τα μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας, εργάστηκαν εντατικά και σε δύσκολες συνθήκες για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική
διαδικασία με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ο χρόνος που κερδήθηκε για την προετοιμασία των
ιδρυμάτων, των νοσοκομείων και των λοιπών υποδομών για ένα νέο κύμα πανδημίας, θυσιάστηκε
στο βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων τουριστικών και μεταφορικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα,
η κυβέρνηση συνεχίζει το ιδεολόγημα της «ατομικής ευθύνης», κρύβοντας τις δικές της μεγάλες
ευθύνες για την κατάσταση.
Η καπιταλιστική κρίση, της οποίας η εμφάνιση επιταχύνθηκε από την πανδημία, επιβάλει ο λαός να
ξαναπληρώσει για την κερδοφορία των λίγων, όμως πληρώσαμε πολλά - δεν θα πληρώσουμε
ξανά! Απαιτεί ιδρύματα υποταγμένα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, με αντίστοιχο περιεχόμενο
σπουδών, ιδιωτικοοικονομική λειτουργία, ακόμα και «σιγή νεκροταφείου». Στο πλαίσιο αυτό ανήκουν
οι ανατροπές της νομοθεσίας για το άσυλο, η απαράδεκτη πρόταση του πρύτανη του ΑΠΘ στον
πρωθυπουργό για την ίδρυση μονάδας αστυνόμευσης στο ΑΠΘ. Πλήττονται οι συλλογικές
διαδικασίες από την «εικονική πραγματικότητα» που προωθείται στα ιδρύματα.
Καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους διδάσκοντες, το διοικητικό/εκπαιδευτικό
προσωπικό, τους φοιτητές και ερευνητές, να αγωνιστούμε για όσα μας ενώνουν, για ασφαλή,
ανοικτά και με επαρκείς υποδομές και προσωπικό ιδρύματα, στο ύψος των σύγχρονων
αναγκών. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα για πραγματοποίηση δια ζώσης εξεταστικής και διδασκαλίας
μαθημάτων. Απαιτούμε:
● να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις σε προσωπικό στα ιδρύματα, με σταθερή σχέση εργασίας,
και όλες οι ελλείψεις σε υποδομές.
● καμία σκέψη για ίδρυση Πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ιδρύματα.
● κατάργηση των διδάκτρων κάθε μορφής, ανατροπή της ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας των
ιδρυμάτων.
● μέτρα υγιεινής στις αίθουσες και υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν σε φοιτητές και
διδάσκοντες-επιτηρητές (μάσκες, γάντια, αλκοολούχα απολυμαντικά διαλύματα).
● να αξιοποιηθούν ως κέντρα εξέτασης όλες οι αίθουσες, συνεδριακοί χώροι, κτίρια κτλ, μετά
από διαμόρφωση και εξοπλισμό τους, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά
μέτρα.
● να μη δοθούν αίθουσες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων, εις βάρος της
υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
● να προσληφθεί άμεσα επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, με σταθερή σχέση
εργασίας.
● ειδική μέριμνα και εξαίρεση από τις εξετάσεις και επιτηρήσεις μελών ΔΕΠ και προσωπικού που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
● εναλλακτική εξέταση (π.χ. προφορική μέσω τηλεδιάσκεψης) σε φοιτητές που ανήκουν σε
ευπαθείς κατηγορίες.
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