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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την επιστολή της ΚΙΠΑΝ για τις απεργίες στις
Οδοντιατρικές Σχολές
Με την από 30/11 ανακοίνωση της η ΚΙΠΑΝ για άλλη μια φορά «κουνά το δάχτυλο» σε
συναδέλφους (των Οδοντιατρικών Σχολών αυτή τη φορά) τους οποίους κατηγορεί και τους
λοιδωρεί για τις απόψεις τους αλλά και τις διεκδικήσεις τους.
Πιο συγκεκριμένα τους κατηγορεί ότι «...καταλύουν την ακαδημαϊκή τάξη στο Τμήμα τους,
επιδεικνύοντας έλλειψη ακαδημαϊκού ήθους … εκβιάζουν την Πολιτεία, κρατώντας ως ομήρους
τους ίδιους τους φοιτητές τους, προς όφελος των οποίων η Πολιτεία τους έκανε καθηγητές και
τους μισθοδοτεί … δεν καταβάλουν τα νομίμως οφειλόμενα στο Ίδρυμά τους, χάρη στη σφραγίδα
του οποίου έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στις εξωπανεπιστημιακές επαγγελματικές
δραστηριότητες…” και παρακάτω “…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 συστηματικά επιβραβεύει τους ασυνεπείς και
τιμωρεί τους συνεπείς επιβαρύνοντάς τους με τις υποχρεώσεις των πρώτων…”
Θα πρέπει κατ΄αρχήν να επισημάνουμε ότι αποτελεί πάγια τακτική της ΚΙΠΑΝ να λοιδωρεί
συναδέλφους, να κάνει προσωπικές επιθέσεις, να κατηγορεί όσους δε συμφωνούν με τις
απόψεις της (λες και έχει το αλάθητο). Είναι όμως πρωτόγνωρο να “ποινικοποιεί” (ηθικά
τουλάχιστον εδώ) τις όποιες διεκδικήσεις συναδέλφων απέναντι σε πρακτικές της κυβέρνησης.
Είναι επίσης ηθικά απαράδεκτο και ανέντιμο ότι απομονώνει μόνο εκείνα τα σημεία που την
εξυπηρετούν χωρίς να αναφέρεται στο σύνολο των διεκδικήσεων των συναδέλφων μας των
Οδοντιατρικών Σχολών. Πολλοί από εμάς τους υπόλοιπους μπορεί να μη συμφωνούμε με κάποια
ή κάποιες από διεκδικήσεις που προβάλλονται, αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να
ποινικοποιούμε τις διεκδικήσεις.
Δική μας πεποίθηση και πάγια θέση, η οποία μάλιστα υιοθετήθηκε και από την πλειοψηφία της
Διοικούσας Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας, είναι ότι η απεργία δεν είναι πάντα το μέσο που
φέρνει αποτελέσματα και μάλιστα ορισμένες φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα, επειδή έχει σημαντικά αρνητικές συνέπειες στους συμπολίτες
μας. Είναι όμως απαράδεκτο εμείς από την μία να εκπροσωπούμε συνδικαλιστικά τους
συναδέλφους μας και από τη άλλη να τους κατηγορούμε για τις κινητοποιήσεις τους. Ακόμη
περισσότερο όταν έχουμε απέναντι μας μια κυβέρνηση που δε συζητά, δε συνδιαλέγεται, δεν
προσπαθεί να βρεί λύσεις και δε δίνει καμιά σημασία ούτε σε αξίες ούτε σε αρχές. Σε μια
κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο για την ισοπέδωση προς τα κάτω, με τεράστιες φορολογίες,
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με τεράστιες παρακρατήσεις, με εξάντληση όσων παράγουν κάτι παραπάνω. Γιατί είναι γνωστό
ότι οι συνάδελφοι μας που κάνουν ελεύθερο επάγγελμα (όχι μόνο των Οδοντιατρικών Σχολών
αλλά όλων των ειδικοτήτων) είναι υπό διωγμό, είναι στο στόχαστρο και όχι μόνο οικονομικά
(όπου οι πάσης φύσεως φόροι και παρακρατήσεις ξεπερνούν το 85% του εισοδήματος τους στις
περισσότερες περιπτώσεις) αλλά και ηθικά και αξιακά.
Ποιοί είναι αυτοί που επικαλούνται το άμεμπτο ακαδημαϊκό τους ήθος για να κατηγορούν
άλλους για έλλειψη του; Μήπως δεν υπάρχουν κάποιοι που παρανομούν συστηματικά ζώντας
μόνιμα σε άλλη πόλη από την έδρα του Πανεπιστημίου τους και εμφανίζονται περιστασιακά σε
αυτό για να κάνουν κάποια από τα μαθήματα τους κόντρα σε οποιοδήποτε νόμο και ηθική;
Αυτούς τους έχει εγκαλέσει ποτέ η ΚΙΠΑΝ; Έχει δει και στους κόλπους της αν υπάρχουν τέτοιοι;
Επικαλείται η ΚΙΠΑΝ ότι οι συνάδελφοι μας εκβιάζουν την πολιτεία. Είναι δυνατόν να
ποινικοποιείται από εμάς τους ίδιους μια κινητοποίηση απέναντι σε μια κυβέρνηση που αρνείται
να συζητήσει οτιδήποτε; Μια κυβέρνηση που παρανομεί διαρκώς μη εφαρμόζοντας τις
αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και συνεπώς μια κυβέρνηση που παραβιάζει το
Σύνταγμα;
Επικαλείται η ΚΙΠΑΝ ότι “…χάρη στη σφραγίδα του Ιδρύματος έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στις
εξωπανεπιστημιακές επαγγελματικές δραστηριότητες…” και ότι “…η Πολιτεία τους έκανε
καθηγητές και τους μισθοδοτεί…”. Είναι δυνατόν τέτοια απαξίωση να προέρχεται από καθηγητές
Πανεπιστημίου; Είναι δυνατόν να ζητά η ΚΙΠΑΝ να αισθανόμαστε ως επαίτες που απλώς θα
αποδεχόμαστε το μισθό μας ως χάρη της πολιτείας; Είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε ότι η
σφραγίδα του Ιδρύματος είναι αυτή που δίνει τη μόνη αξία στον καθένα μας; Η συντριπτική
πλειοψηφία των Καθηγητών Πανεπιστημίου της χώρας έχουμε αντίθετη άποψη. Δεν είμαστε
επιστήμονες που η μόνη μας αξία είναι η σφραγίδα του Ιδρύματος. Εάν εσείς νιώθετε έτσι
αγαπητοί συνάδελφοι της ΚΙΠΑΝ, μην κρίνετε εξ΄ιδίων τα αλλότρια. Πριν γίνουμε καθηγητές δεν
είμασταν ανεπάγγελτοι που “…η πολιτεία μας έκανε καθηγητές και μας μισθοδοτεί…”. Γίναμε
καθηγητές με την επιστημονική μας αξία και το βιογραφικό μας αγαπητοί συνάδελφοι της ΚΙΠΑΝ.
Γίναμε καθηγητές μετά από σκληρή δουλειά, πολύ διάβασμα, πολλές δημοσιεύσεις και
παραγωγή επιστημονικού έργου, το οποίο το συνεχίζουμε. Όχι γιατί μας “μισθοδοτεί η Πολιτεία”
όπως επικαλείστε τόσο απαξιωτικά, αλλά γιατί έχουμε μεράκι για τη δουλειά μας και για το
Πανεπιστήμιο.
Είναι λυπηρό πως μια παράταξη που κάποτε τη στηρίξαμε όλοι μας για ν’ αλλάξουμε την ΠΟΣΔΕΠ
να έχει πέσει σ’ αυτό το επίπεδο (βέβαια έχει πέσει το ίδιο και στο επίπεδο εκτίμησης των
συναδέλφων μας όπως αυτό αναδεικνύεται στα συνέδρια της ΠΟΣΔΕΠ).
Αιδώς !
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