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Θέμα: Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τa νέα κατορθώματα του Βασίλη
Καρδάση, Προέδρου της ΔΕ του ΕΑΠ: «Αυταπάτες» για να μπαλώσει τα αμπάλωτα!
Στις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα της ανακοίνωσης των επιλεγέντων μελών συνεργαζόμενου
εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ, ο αξιότιμος και διάσημος πλέον ανά το Πανελλήνιο
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ ανάρτησε στο Facebook το παρακάτω σχόλιο

Στις 3 Οκτωβρίου, με ανακοίνωσή μας καταγγείλαμε την προκλητική και χυδαία αυτή ανάρτηση
του κ. Καρδάση [1].
Στις 6 Οκτωβρίου, και αφού επί 10 σχεδόν μέρες δεν διέψευδε τα σχόλια γνωστών του για το
πραγματικό νόημα του σχολίου του, στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, αναρτήθηκε ανακοίνωση [2]
υπογραφόμενη από τον κ. Καρδάση, με τίτλο «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», με
την οποία ο κ. Πρόεδρος «απαντά» στην καταγγελία μας.
Μερικές παρατηρήσεις:
1. Λάθος επιλογή τίτλου κάνατε, κ. Πρόεδρε. Οι περισσότεροι από την ηγεσία της ΚΙΠΑΝ δεν είχαν
ποτέ ούτε έχουν επιδιώξει να έχουν τώρα σχέση ΣΕΠ με το ΕΑΠ και, όσοι ελάχιστοι έχουν, είναι
μάλλον ψηλά στις λίστες επιλογής. Το συναίσθημα λοιπόν που μας διακατέχει δεν είναι καθόλου
«θλίψη». Μάλλον αηδία είναι και μάλιστα σε περίσσια.
2. Θα εξηγήσει κάποιος (π.χ. ο Υπουργός Παιδείας ή ίσως κάποιος Εισαγγελέας) στον κ. Καρδάση
ότι ο ιστότοπος του Ιδρύματος που διοικεί δεν είναι τσιφλίκι του για να το χρησιμοποιεί ως
προσωπικό του blog; Ο ιστότοπος του ΕΑΠ λειτουργεί και συντηρείται από προσωπικό του ΕΑΠ,
η δε χρήση του για ιδιωτικό θέμα συνιστά κατάχρηση δημόσιων πόρων.
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3. Ο κ. Πρόεδρος μας κατηγορεί ως «κρυπτόμενους», επειδή η ανακοίνωσή μας ήταν
«ανυπόγραφη». Η ανακοίνωσή μας υπογραφόταν, όπως όλες οι ανακοινώσεις μας, από την
Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ. Αλλά ας φρεσκάρουμε την ασθενική μνήμη του κ. Προέδρου:
 Η ΚΙΠΑΝ συγκροτήθηκε το 2004 ως μια πραγματικά ακομμάτιστη και αυτόνομη κίνηση
καθηγητών για την ποιοτική αναβάθμιση του πανεπιστημιακού συστήματος και έχει από
τότε την τιμή να εκπροσωπεί τους συναδέλφους, που την τιμούν έκτοτε με την ψήφο τους
ανελλιπώς στη Διοικούσα Επιτροπή και στην Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ), έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης στο Προεδρείο
και την ίδια την Προεδρία της Ομοσπονδίας, μακριά από σκληρές συντεχνιακές αντιλήψεις
και πρακτικές συσπειρώσεων, συμπαρατάξεων, συνεργασιών, συναντήσεων, ενώσεων,
συνενώσεων κλπ.
 Ας υπενθυμίσουμε επίσης ότι για πολλά χρόνια παραμένει σταθερά η μεγαλύτερη
πραγματική παράταξη μακριά πάντα από ευκαιριακές και τυχοδιωκτικές συμπράξεις πέρα
και έξω από ακαδημαϊκές αρχές και αξίες, με σημαντική παρουσία σε όλα τα πανεπιστήμια
της χώρας,
 Ούτε «κρυπτόμενοι» λοιπόν είμαστε, ούτε «ανώνυμοι». Οι συνάδελφοί μας και ο κ.
Πρόεδρος μας γνωρίζουν-και πολύ καλά μάλιστα. Θα εξηγήσει όμως κάποιος (π.χ. το
κάποτε λαλίστατο και νυν σιωπηλό Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ή ο Γραμματέας της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και συνδικαλιστής εκπαιδευτικός) στον κ. Πρόεδρο ότι οι
ανακοινώσεις συλλογικών οργάνων υπογράφονται πάντα από το όργανο που τις εκδίδει
και όχι από τα πρόσωπα που το απαρτίζουν; Άλλωστε από ιδρύσεώς της η Κίνηση μας
βρίσκεται σταθερά απέναντι στου κουκουλοφόρους κάθε μορφής, τους οποίους ουδέποτε
ανέχθηκε, χειροκρότησε, υποστήριξε ή καθοδήγησε!
4. Ο κ. Πρόεδρος εντέχνως αλλά ανεπιτυχώς αποπειράται να εμφανίσει την κριτική μας ως
«επίθεση κατά του ΕΑΠ». Αλλού αυτά κ. Καρδάση: Η κριτική μας αφορούσε ρητά και
αποκλειστικά μόνο εσάς. Ούτε καν τη Διοίκηση του ΕΑΠ ούτε, πολύ περισσότερο, το ίδιο το ΕΑΠ
ως Ίδρυμα. Αναλογιζόμενοι την πορεία σας στη διοίκηση του ΕΑΠ, αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία
να αντιληφθείτε τη διαφορά, όπως άλλωστε και ο Λουδοβίκος XIV, στον οποίο αποδίδεται το
γνωστό “L'état, c'est moi”. Εκτός βέβαια κι αν η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ έχει εξουσιοδοτήσει
τον κ. Πρόεδρο να την εκφράζει μέσω του λογαριασμού του στο Twitter και επικροτεί τη
συγκεκριμένη ανάρτηση. Είναι έτσι, συνάδελφοι της ΔΕ του ΕΑΠ; Θα ακολουθήσετε όλοι μαζί τον
κ. Πρόεδρο στον ολισθηρό κατήφορο που έχει ανεπιστρεπτί πάρει;
5. Ο κ. Πρόεδρος μάς απειλεί κιόλας: «Αναθέσαμε», λέει, «στους νομικούς του Ιδρύματος να
διερευνήσουν κάθε δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη». Ποιός ανέθεσε; Η ΔΕ του ΕΑΠ ή ο
Πρόεδρος, ο οποίος πάλι ως Λουδοβίκος χρησιμοποιεί πληθυντικό μεγαλοπρεπείας; Μάλλον το
δεύτερο. Αλλά, όποιος και αν το έκανε, ας έχει υπόψη του ότι η χρήση δημόσιων πόρων –εν
προκειμένω των νομικών υπηρεσιών του ΕΑΠ- για ιδιωτική υπόθεση συνιστά ποινικά κολάσιμο
αδίκημα.
6. Στην πορεία των δεκατριών χρόνων ύπαρξης της ΚΙΠΑΝ έχουμε ασκήσει κριτική, -μερικές φορές
ιδιαίτερα σκληρή, αλλά με στοιχεία, επιχειρήματα και πάντα στα πλαίσια της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας- σε Πρυτάνεις, Διοικήσεις ΑΕΙ, Υπουργούς, Πρωθυπουργούς, ακόμα και Κυβερνήσεις
ολόκληρες. Κανένας δεν διανοήθηκε ποτέ να μας απειλήσει με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, απλά
γιατί η ελευθερία της έκφρασης και της άσκησης κριτικής από συνδικαλιστικά όργανα είναι
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συνταγματικά κατοχυρωμένες στην Ελλάδα. Θα βρεθεί κάποιος (οποιοσδήποτε) να το εξηγήσει
αυτό στον κ. Καρδάση;
7. Είχαμε πει στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας ότι «Δεν περιμένουμε, φυσικά, απάντηση από
τον κ. Καρδάση». Δεν πέσαμε έξω: Ο κ. Πρόεδρος, στην απάντησή του απλά συρράπτει φράσεις
από προηγούμενη ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ [3] («ανυπόγραφη» ήταν κι
αυτή, αλλά δεν ενοχλήθηκε ο κ. Πρόεδρος), αλλά δεν λέει κουβέντα για την «ταμπακέρα». Επειδή
μπορεί ο κ. Πρόεδρος να έχει ασθενή μνήμη (βλέπε παρακάτω), του θυμίζουμε τα ερωτήματα:
«Τι θέλει να προαναγγείλει ο κ. Πρόεδρος με το «Ω ρε γλέντια σήμερα!!!» και το σημάδι Χ; Ποιοι
θα γλεντήσουν και σε βάρος ποιών; Και γιατί αισθάνεται την ανάγκη να προδικάσει την απόφαση
των ανεξάρτητων(?) επιτροπών αξιολόγησης με λεξιλόγιο Πολάκη και εκφράσεις Καμμένου;
Συνάδει αυτή η χουλιγκάνικη ανάρτηση με τη θεσμική αμεροληψία που θα πρέπει ο Πρόεδρος του
ΕΑΠ να έχει ενόψει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης; Πως εξηγείται το εκδικητικό μένος του κ.
Προέδρου εναντίον μερίδας μελών Σ.Ε.Π. σε βάρος των οποίων θα γίνουν τα «γλέντια» την
επόμενη ημέρα;»
7. Αργότερα, δηλαδή 10 ολόκληρες μέρες μετά(!), ο κ. Πρόεδρος «θυμήθηκε» ότι η αναφορά στα
«γλέντια» δεν αφορούσε την επιλογή καθηγητών στο ΕΑΠ, αλλά τον επικείμενο αγώνα
Γιουβέντους – Ολυμπιακού (!) και ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός της επανάκαμψης της
μνήμης του πάλι στο Twitter, προφανώς με την ελπίδα ότι ξεφουρνίζοντας μια ακόμη ΣΥΡΙΖΑϊκού
τύπου «αυταπάτη» θα μπαλώσει τα αμπάλωτα. ‘Αλλωστε είναι προτιμότερο να σε πούνε
χουλιγκάνο, παρά να προσφέρεις μόνος σου -και μάλιστα δημόσια- τρανταχτή απόδειξη ύπαρξης
δόλου στη μεθόδευση επιλογής ΣΕΠ του ΕΑΠ. Έλα όμως που στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα
υπήρξαν άλλες αναρτήσεις, τρίτων προσώπων, στο facebook, που επιβεβαίωναν ότι η δική του
ανάρτηση αφορούσε στις επιλογές καθηγητών, αναρτήσεις στις οποίες ούτε απάντησε, ούτε
διέψευσε. Το ψέμα, κ. Καρδάση, έχει πολύ κοντά ποδάρια!
Μετά απ’ όλα αυτά τα καταπληκτικά και πρωτοφανή για πρόσωπο που έχει διοριστεί να διοικεί
ελληνικό ΑΕΙ, ρωτάμε:
1. Τον Υπουργό Παιδείας: Θα συνεχίσετε για πολύ κ. Υπουργέ να ανέχεστε αυτή την επίδειξη
ακαδημαϊκού πρωτογονισμού εκ μέρους του κ. Προέδρου; Αυτός είναι ο ακαδημαϊκός πολιτισμός
που θέλετε να επικρατήσει στα ελληνικά Πανεπιστήμια; Ξέρουμε βέβαια ότι ο κ. Καρδάσης δεν
ήταν δική σας επιλογή, αλλά του αλήστου μνήμης προκατόχου σας κ. Μπαλτά, ο οποίος προφανώς
επέλεξε τον κ. Καρδάση (βλ. [4]) επειδή δεν θα κινδύνευε να του προσάψει κανείς τη «ρετσινιά»
της αριστείας!
2. Τους συναδέλφους της ΔΕ του ΕΑΠ: Επικροτείτε τις ενέργειες και τη συμπεριφορά του κ.
Προέδρου; Αν όχι, όπως ελπίζουμε, διαφοροποιηθείτε τώρα, πριν οι εξελίξεις για τα γλέντια –
άλλης όμως φύσης- στο ΕΑΠ σας προλάβουν (βλ. [5]-[7]).
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[1] Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τη νέα προκλητική και χυδαία πράξη του Βασίλη Καρδάση,
Προέδρου της ΔΕ του ΕΑΠ: Ο τραμπουκισμός δεν θα περάσει!
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2163&Itemid=207
[2] Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη
https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/5802-%C2%AB%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B8%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%C2%BB
[3] https://www.esos.gr/arthra/49774/syriza-tyfli-polemiki-kata-tis-dioikisis-toy-eap
[4] https://economics.soc.uoc.gr/el/staff/4554/17
[5] Ανακοίνωση του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ίδρυμα
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2171&Itemid=480
[6] Πάτρα-Ανικανότητα, κακοδιοίκηση και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις στο ΕΑΠ,
https://www.esos.gr/arthra/53412/apories-kai-provlimatismoys-gia-ti-leitoyrgia-toy-ps-deo-toys-anoiktoypanepistimioy
[7] Απορίες και προβληματισμούς στη μη εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών ΔΕΟ θέτει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΟ, https://www.patrasevents.gr/article/309285-patra-anikanotita-kakodioikisi-ke-anekplirotesiposxeseis-sto-eap
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