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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου ε.ε. συνάντηση του Προέδρου και αντιπροσωπείας του
Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ με τον Πρόεδρο του ΠΤΔΕ συνάδελφο Π. Κουμαρά, έπειτα από σχετική
επιστολή που είχε αποσταλεί στις 22/6/05.
Στη συνάντηση αυτή εκτέθηκε αναλυτικά στον Πρόεδρο του ΠΤΔΕ η αντίθεσή του Δ.Σ. του
ΕΣΔΕΠ στην πρακτική της διακίνησης και διερεύνησης ανώνυμων επιστολών στο
Πανεπιστήμιο και τονίστηκε η αναγκαιότητα μιας πολιτικής αποθάρρυνσης κάθε ανώνυμου
συκοφάντη ή καταγγέλλοντα, η οποία θα πρέπει να ακολουθείται τα ακαδημαϊκά όργανα.
Ο πρόεδρος του ΠΤΔΕ συμφώνησε με την ουσία των θέσεων του Δ.Σ, του ΕΣΔΕΠ, εξήγησε
όμως τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να προωθήσει προς διερεύνηση συγκεκριμένη
ανώνυμη επιστολή, καθώς αυτή είχε διαβιβαστεί σ' αυτόν, “κατά πάγια πρακτική”, από την
Πρυτανεία του ΑΠΘ, αφού είχε πρώτα επισήμως πρωτοκολληθεί και άρα, κατά την άποψή,
του είχε ήδη δημοσιοποιηθεί.
Μας πληροφόρησε πάντως, ότι η Επιτροπή διερεύνησης της υπόθεσης την οποία είχε ο ίδιος
συστήσει, ανέστειλε τη λειτουργία της και ο ίδιος παραιτήθηκε από αυτήν, ως αποτέλεσμα
και των δικών μας διαμαρτυριών για τη διακίνηση και διερεύνηση ανώνυμων επιστολών.
Σχετικά με τις έγγραφες καταγγελίες του εναντίον του Προέδρου και των μελών του ΔΣ του
ΕΣΔΕΠ, κατά τις οποίες με αφορμή την αντίδρασή μας στην υπόθεση της ανώνυμης
επιστολής, "οδηγούμε το Σύλλογο σε ανυποληψία", τις οποίες και προφανώς το Δ.Σ. του
ΕΣΔΕΠ απορρίπτει, ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ κλήθηκε να τις καταθέσει και να τις υποστηρίξει
στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου το Φθινόπωρο, ενώπιον όλων των συναδέλφων.
Τέλος, σε ότι αφορά την αντίδραση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ, προς τα μέλη του
οποίου επίσης αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας στις 22/6/05 για την ίδια υπόθεση της
ανώνυμης επιστολής, περιμένουμε ακόμη απάντηση... Δυστυχώς, φαίνεται ότι η ευαισθησία
των Πρυτανικών μας αρχών δεν συμβαδίζει με τη σπουδή με την οποία αντιδρούν όταν
πρόκειται να διακινήσουν ανώνυμες “καταγγελίες” κατά συναδέλφων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ
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