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Το τελευταίο διάςτθμα παρατθρείται ςυςτθματικι προςπάκεια να ποινικοποιθκεί θ ςυνδικαλιςτικι δραςτθριότθτα ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο, μζςω μιασ ςυνζργειασ μεταξφ μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, οριςμζνων κακθγθτϊν και ειςαγγελικϊν αρχϊν. Οι ειςαγγελικζσ αρχζσ τθσ Θεςςαλονίκθσ αξιοποιϊντασ δθμοςιεφματα που προζρχονται από οριςμζνουσ κακθγθτζσ, καλοφν επανειλθμμζνα ςε προκαταρκτικι εξζταςθ εκλεγμζνα μζλθ του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, άλλουσ ςυναδζλφουσ, τον
Πρόεδρο του ΔΣ του ςυλλόγου Διοικθτικϊν Υπαλλιλων, φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ να δϊςουν εξθγιςεισ για τισ κινθτοποιιςεισ ενάντια ςτθν επιβολι του επιχειρθματικοφ πανεπιςτθμίου και τθν
κατάργθςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτα ΑΕΙ (από τθν κατάλθψθ του Χθμείου, μζχρι τθ ματαίωςθ των «εκλογϊν» για ςυμβοφλιο). Επιδεικνφοντασ ιδιαίτερο ηιλο, και αξιοςθμείωτθ περιφρόνθςθ προσ
τισ αποφάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων αυτι θ ετερόκλθτθ ςυγχορδία επιχειρεί να καταςτείλει κάκε
ςυλλογικι διαμαρτυρία, να τρομοκρατιςει όςουσ διαφωνοφν και να χρθςιμοποιιςει ζναν από
τουσ λίγουσ πόλουσ αντίςταςθσ ςτθ μνθμονιακι λαίλαπα για να «παραδειγματίςει» και να «ςυνετίςει» και τθν υπόλοιπθ κοινωνία.
Η ΓΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ δθλϊνοντασ τθν κατθγορθματικι τθσ αντίκεςθ ςτισ προςπάκειεσ αυτζσ:
Στθρίηει τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ (μζλθ ΔΕΠ, διοικθτικό προςωπικό, φοιτθτζσ και
φοιτιτριεσ) που διϊκονται επειδι αντιτίκενται ςτο νόμο 4009/2011.
Θεωρεί ςυνταγματικι υποχρζωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ τθν ζμπρακτθ υπεράςπιςθ τθσ
δθμοκρατίασ με τθ ματαίωςθ των δικεν εκλογϊν (διοριςμζνεσ επιτροπζσ, αδιαφανείσ διαδικαςίεσ όπου κανείσ δεν γνωρίηει ποιεσ αρχζσ ι ποια άτομα ψθφίηει και για ποια κθτεία, αλλά
οφτε ζχει πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα καταμζτρθςθσ).
Καταγγζλλει τισ ανυπόςτατεσ καταγγελίεσ και τα αςφςτολα ψεφδθ που χρθςιμοποιοφνται ωσ
πρόςχθμα για τθν καταςτολι και τθν τρομοκρατία, από όπου και αν προζρχονται.
Συνεχίηει και ςτθρίηει τον αγϊνα για τθν ανατροπι του απαράδεκτου νόμου 4009/2011 που
επιβάλλει το επιχειρθματικό πανεπιςτιμιο, καταλφει τθ δθμοκρατία ςτα πανεπιςτιμια και
υποκακιςτά τθν επιςτθμονικι εκπαίδευςθ με τθν κατάρτιςθ.
Απαιτεί να ςταματιςει άμεςα θ «βιομθχανία» κλιςεων ςε προκαταρκτικι εξζταςθ των μελϊν
τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και κάκε δίωξθ όςων διαμαρτφρονται.
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