ΚΙΝΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Θέμα: Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για την ανακοίνωση «Απάντηση στις
συκοφαντίες» της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ: ΑΙΣΧΟΣ!
Μετά τη γενικευμένη αποδοκιμασία και αποδόμηση του σκεπτικού της προκήρυξης για μέλη
συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ για τα επόμενα τρία χρόνια (20172020) [1] την οποία εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ, θα περίμενε κανείς η Διοίκηση του
ΕΑΠ να αναδιπλωθεί, ή τουλάχιστον να επανεξετάσει το θέμα. Αντ’ αυτού, τα μέλη της ΔΕ
εξέδωσαν σήμερα ανακοίνωση με τίτλο «Απάντηση στις συκοφαντίες» [2].
Στην ανακοίνωση αυτή η ΔΕ του ΕΑΠ:






Κατηγορεί τον Σύλλογο Διδασκόντων του Ιδρύματος ότι «επιδιώκει με παραληρηματική
ανάγνωση της ακαδημαϊκής πραγματικότητας του ΕΑΠ τη συγκρότηση μετώπου εναντίον
της Διοικούσας».
Χαρακτηρίζει «φληναφήματα» τα όσα αναφέρει ο Σύλλογος στην επιστολή του για το θέμα.
Αποφαίνεται ότι ο Σύλλογος «προφανώς δεν εκπροσωπεί» εκείνη την κατηγορία
συναδέλφων που «και με τη δική σας (του Συλλόγου) ανοχή(;) παρέμεναν εκτός
νυμφώνος».
Καταγγέλλει τον Σύλλογο ότι «πλέον συντάσσεστε με ό,τι πιο παραδοσιακό από άποψη
νοοτροπιών, συντηρητικό από άποψη ακαδημαϊκού ήθους, οπισθοδρομικό από άποψη
άρνησης της ανανεωτικής προσπάθειας».
Αυτοσυγχαίρεται διότι «η πράξη μας (της ΔΕ) είναι προϊόν κοινωνικής δικαιοσύνης και
ευαισθησίας, κι ακόμη επειδή κόντρα στους καιρούς αναλάβαμε (η ΔΕ) το έργο της
ακαδημαϊκής αναβάθμισης και ανανέωσης του ΕΑΠ με ευθύνη και αποφασιστικότητα».

Είναι αυτονόητο ότι τόσο το περιεχόμενο, όσο και το ύφος της «απάντησης» αυτής είναι
απολύτως απαράδεκτο και απάδει προς την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου την οποία
τα περισσότερα μέλη της ΔΕ του ΕΑΠ έχουν.
Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις που εκφράσαμε στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας για το θέμα
[3] δεν ελήφθησαν υπόψη. Επανερχόμαστε λοιπόν και:
 Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΑΠ και τη
συμπαράταξή μας με τις θέσεις του.
 Καλούμε όσα μέλη της ΔΕ τυχόν διαφοροποιήθηκαν ή επιθυμούν να διαφοροποιηθούν
από τη θέση του Προέδρου της ΔΕ να το δηλώσουν δημόσια και να ζητήσουν την άμεση
απόσυρση της προκήρυξης και τη σύγκληση της ΔΕ για να επανεξετάσει την προκήρυξη
στην κατεύθυνση που προτείνει ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΑΠ.

Σελίδα 1 / 2

 Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να τοποθετηθεί δημόσια τόσο επί του θέματος της ίδιας
της προκήρυξης όσο και επί της συμπεριφοράς των μελών της ΔΕ του ΕΑΠ.
 Καλούμε τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων στα οποία υπηρετούν ως μέλη ΔΕΠ τα μέλη της
ΔΕ του ΕΑΠ να εξετάσουν αν η έκδοση της ανακοίνωσης διοικητικού οργάνου με αυτό το
ύφος και τους χαρακτηρισμούς συνιστά το πειθαρχικό αδίκημα της «συμπεριφοράς
απάδουσας προς την ιδιότητα του καθηγητή» και να πράξουν αναλόγως τα δέοντα.
Ευνόητο είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα να καλέσουμε τον Πρόεδρο της ΔΕ του ΕΑΠ να
παραιτηθεί. Τέτοιες ευαισθησίες είναι άγνωστες ανάμεσα στους εκλεκτούς των Μπαλτά Κουράκη, στους συνεχιστές του έργου των Φίλη - Αναγνωστοπούλου για τη συστηματική
κατεδάφιση της Παιδείας, ανθρώπων που επιδεικνύουν το ίδιο θράσος με κείνο των συντρόφων
τους όταν έμπαιναν επικεφαλής σε εκστρατείες τρομοκράτησης όσων μέσα στα Πανεπιστήμια δεν
συμφωνούν μαζί τους.
Άξιος ο μισθός σας κ. Βασίλη Καρδάση, Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρε της ΔΕ του ΕΑΠ!
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ
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