ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Το Πανεπιστημιακό κίνημα θα υπερασπισθεί αγωνιστικά και συλλογικά τις
Δημοκρατικές παραδόσεις στο ΑΠΘ
Οι ΝΔ-κυβερνητικές νομοθετικές επεμβάσεις εξάρθρωσης της δημόσιας δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι
συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών, και όλες μαζί, κατ’ επιταγή των ρητών ευρωπαϊκών οδηγιών
εξειδίκευσης και εφαρμογής της Συνθήκης της Μπολόνια. Από το καλοκαίρι του 2019, με την κατάργηση του
Ασύλου και με ενδιάμεσο σταθμό τον Γενάρη του 2020, όταν με τον νόμο περί ΕΘΑΑΕ έγινε καταναγκαστική η
προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών «στις ανάγκες της αγοράς», έως τα νομοθετήματα υποβάθμισης των
πτυχίων και την τελευταία που μόλις ψηφίστηκε και που «διασφαλίζει» το πανεπιστήμιο – επιχείρηση, γίνεται
σαφές το πνεύμα και η στόχευση: απεμπλοκή της δημόσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ και παράδοσή τους στις
επιχειρήσεις, δραστικός περιορισμός των νέων επιστημόνων που θα παρακολουθούν υψηλών αξιώσεων
εκπαίδευση, δημιουργία «κέντρων αριστείας» που για την Ελλάδα δεν θα υπερβαίνουν τα 2-3.
Οι ποικιλόμορφες αντιδράσεις φοιτητών – εργαζομένων – πανεπιστημιακών, απέναντι στους συγκεκριμένους αλλά
και τους γενικότερους κυβερνητικούς καταναγκασμούς, αναμένεται να αντιμετωπίζονται συστηματικά με βίαιη και
φυσική καταστολή και τρομοκράτηση (προσαγωγές, συλλήψεις, δίκες), όπως προκύπτει από την πρόσφατη
εμπειρία. Διεκδικήσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των ΑΕΙ, με όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς
όρους, την κατάργηση αναγκαστικών νόμων ακόμη και διεκδικήσεις σχετικά με τυπικές δημοκρατικές ελευθερίες,
φαίνεται ότι κινούνται στη σφαίρα του απαγορευμένου, όπως περίτρανα αποκάλυψε ο σχεδιασμός της άγριας
αστυνομοκρατίας στις 22 Φλεβάρη μέσα στο ΑΠΘ με την ενεργή συνδρομή των πρυτανικών αρχών. Η πρυτανική
συνδρομή συνεχίζεται με δυσφημιστική και συκοφαντική αρθρογραφία στον τύπο, με μεθοδεύσεις και με
προκλητικό εκφοβισμό τόσο συναδέλφων όσο και ορισμένων Τμημάτων, που αντέδρασαν στους αυταρχικούς και
βίαιους σχεδιασμούς. Τις πρυτανικές αρχές συνδράμει παθητικά η παραταξιακή πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ
με την επιτηδευμένη «σιωπή» της, και ενεργά η ηγεσία της παράταξης ΚΙΠΑΝ με την κατάπτυστη «απόδοση»
πολιτικών και κυρίως ποινικών ευθυνών στην πλειονότητα των -κατά ΚΙΠΑΝ- αποκαλούμενων «ηθικών
αυτουργών», δηλ. συναδέλφων μελών ΔΕΠ που αποδοκιμάζουν τους παραπάνω σχεδιασμούς.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι:
• η κυβέρνηση, οι πρυτανικές αρχές και οι πέριξ αυτών είναι οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί ως μόνοι και
αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις κυβερνητικές επιλογές για το πανεπιστήμιο–επιχείρηση και για την με την
αστυνομία επιβολή του,
• η κυβέρνηση, οι πρυτανικές αρχές και οι πέριξ αυτών είναι οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί ως μόνοι και
αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα αποτρόπαια, αυταρχικά και εξοργιστικά γεγονότα στις 22/2/2021 και για ό,τι
στο μεταξύ συμβαίνει με εκφοβισμούς και θεσμική παρενόχληση συναδέλφων,
• η κυβέρνηση, οι πρυτανικές αρχές και οι πέριξ αυτών είναι οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί ως μόνοι και
αποκλειστικά υπεύθυνοι για ό,τι πιθανώς συμβεί σε επόμενο χρόνο, εξαιτίας των ενεργειών και των
«παραλείψεών» τους.
Εμπρός σε αυτή την κατάσταση:
• Δηλώνουμε ότι οι δυνάμεις καταστολής ενάντια στους φοιτητές, τους διδάσκοντες, τους εργαζόμενους, δεν
έχουν καμιά θέση στο Πανεπιστήμιο.
• Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την κατάργηση, μη-εφαρμογή του νόμου, και την επαναλειτουργία των ΑΕΙ.
• Απαιτούμε άμεση σύγκληση Γ.Σ. του ΕΣΔΕΠ.
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