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Εκείο, ηα κέιε ΔΕΠ ηνπ ΑΠΘ πνπ θαηεβαίλνπκε ζηηο εθινγέο ηεο 28-01-2009 γηα ηελ αλάδεημε λένπ 

Δ.Σ. ζηνλ ΕΣΔΕΠ θαη ηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ ζην ζπλέδξην ηεο ΠΟΣΔΕΠ, πήξακε ηελ πξσηνβνπιία λα 

εθηεζνύκε, κε έλαλ κνλαδηθό ζθνπό. Να πξνβάιινπκε ζε ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν απόςεηο, πνπ πηζηεύνπκε 
πσο απερνύλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ καο, απηέο πνπ ζπδεηάκε θαη’ ηδίαλ κεηαμύ καο θαη 

ζπκθσλνύκε, αιιά πνπ δεκόζηα ράλνπλ ην ζηίγκα ηνπο πίζσ από μύιηλεο ηνπνζεηήζεηο θαη παξαηαμηαθέο 

ζθνπηκόηεηεο, πνπ ηα ΜΜΕ αλακεηαδίδνπλ σο δήζελ «ζέζεηο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ». 

Η Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα απαμηώλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηα κάηηα ηεο ειιεληθήο 
θνηλσλίαο. Έρνπκε ρξένο λα απνθαηαζηήζνπκε ζηνλ ειιεληθό ιαό, ζηνπο θνηηεηέο καο θαη ζηνπο γνλείο 

ηνπο ηελ εηθόλα ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δαζθάινπ. Γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αλώηαηεο παηδείαο ζήκεξα 

έρνπκε θη εκείο ηηο επζύλεο καο. Δελ είκαζηε κόλνη εκείο ππεύζπλνη, ηνπλαληίνλ. Όκσο, ηώξα έρνπκε ρξένο 
λα αλαιάβνπκε ην κεξίδην επζύλεο πνπ καο αλαινγεί.  

Δηαρξνληθά ε Πνιηηεία κάο αλέζεζε λα δηαρεηξηζηνύκε ην Παλεπηζηήκηό καο. Είλαη ιππεξό όηη ζήκεξα, 

ελώ κεηαμύ καο νη πεξηζζόηεξνη ζπκθσλνύκε ζηηο δηαπηζηώζεηο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε 
θαη ζηηο αιιαγέο πνπ επεηγόλησο ρξεηαδόκαζηε, δελ παίξλνπκε ηηο πξσηνβνπιίεο γηα λα ηα αιιάμνπκε όια. 

Εκείο, νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη θαη εκπιεθόκελνη δελ έρνπκε κέρξη ζήκεξα θαηαθέξεη λα δηακνξθώζνπκε 

ηελ δηθή καο θνηλή ζέζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Αλώηαηεο Παηδείαο θαη λα ηελ επηβάιινπκε ζηελ 

πνιηηηθή εμνπζία, κε απνηέιεζκα λα έξρνληαη νη θπβεξλήζεηο λα λνκνζεηνύλ (ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 
άζηνρα). Καη αθήλνπκε θάπνηνπο λα ζηέιλνπλ ζηελ θνηλσλία ην παξαπιαλεηηθό κήλπκα, όηη ηίπνηα δελ 

ζέινπκε λα αιιάμεη.  

Εκείο δεζκεπόκαζηε λα εξγαζηνύκε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπγθξόηεζεο κηαο θνηλήο ζέζεο γηα ηελ 
αλαβάζκηζε θαη ηελ κεηαξξύζκηζε ηεο Αλώηαηεο Παηδείαο, πνπ επείγεη θαη εθθξεκεί. Αξρίδνληαο από ην 

δηθό καο Παλεπηζηήκην θη από καο ηνπο ίδηνπο, ρσξίο απνθιεηζκνύο, αιιά θαη ρσξίο ηδενιεςίεο θαη 

ζηεξεόηππα, όπσο απαηηεί ε Κνηλή Λνγηθή θαη ν Οξζόο Λόγνο. Πηζηεύνπκε αθξάδαληα, όηη ην δεκόζην 

Παλεπηζηήκην έρεη ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο λα αλαηξέςεη ηελ ζεκεξηλή εηθόλα. 

Έηζη ζα πνξεπηνύκε ζπλδηθαιηζηηθά θαη γη’ απηό ζα ελζαξξύλνπκε έλαλ επξύηαην δηάινγν κέζα από 

ηελ ειεύζεξε ζπγθξόηεζε ζσκάησλ κειώλ ΔΕΠ ζε όιεο ηηο Σρνιέο, ώζηε από ηηο δηθέο καο 

ζπιινγηθόηεηεο, λα θηάζνπκε ζ’ έλα επξύηαην consensus γηα λα ην πξνσζήζνπκε ζε θεληξηθό επίπεδν. 
Ειιείςεη γλήζηνπ ζπλδηθαιηζκνύ ζηνπο θόιπνπο καο, έρνπκε κεηαηξέςεη ηα δηνηθεηηθά όξγαλα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο ζε ζπλδηθαιηζηηθή αξέλα. Απηό πξέπεη απηνλόεηα λα αιιάμεη.   

Οη παλεπηζηεκηαθνί πνπ αγαπνύλ ηε δνπιεηά ηνπο είλαη αλαγθαζκέλνη λα ηελ θάλνπλ ζε νινέλα θαη πην 
αληίμνεο ζπλζήθεο. Θέινπκε λα δνύκε ζε έλα Παλεπηζηήκηό, πνπ λα ην ραηξόκαζηε, λα ην λνηώζνπκε δηθό 

καο θαη λα ην πνλάκε. Καη λα θάλνπκε θαη ηνπο θνηηεηέο καο λα ην δνπλ ζαλ ζπίηη ηνπο, πνπ ζήκεξα ην 

ζεσξνύλ μέλν, έλα αλαγθαζηηθό πέξαζκα γηα λ’ απνθηήζνπλ έλα ραξηί ακθίβνιεο αμίαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο, πνπ ηνπο γεκίδεη άγρνο θαη ππξνδνηεί αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γηα λα γίλνπλ όια 
απηά πνιιά πξέπεη λα αιιάμνπλ ζην Παλεπηζηήκην. 

Να απνθξνύζνπκε απνθαζηζηηθά θάζε θαηλόκελν ελδν- θαη εμσπαλεπηζηεκηαθήο βίαο. Καη λα 

δείμνπκε ζηελ θνηλσλία, όηη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη είλαη πξσηνπόξνη θαη όρη κέξνο ηεο θξίζεο· κε 
ζηόρν έλα παλεπηζηήκην αλνηρηό, θύηηαξν επηζηεκνληθήο αξηζηείαο, πξόηππν εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ειεύζεξεο δηαθίλεζεο ηδεώλ. 

Εδώ θαη ρξόληα νη ίδηεο παξαηάμεηο, νη ίδηεο πνιηηηθέο, ηα ίδηα πξόζσπα έρνπλ θαηαδηθάζεη ηα 
ζπλδηθαιηζηηθά καο όξγαλα ζε καξαζκό θαη απαμίσζε. Απηό είλαη επηδήκην θαη πξέπεη λα αιιάμεη. Οη 

2.700 παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη ηνπ ΑΠΘ πξέπεη λα ζέζνπκε ζηνλ εαπηό καο έλα εξώηεκα: ζα 

εμαθνινπζήζνπκε λα επηηξέπνπκε λα καο «εθπξνζσπνύλ» απηνί πνπ δελ καο εθθξάδνπλ; Αλ ε απάληεζε 

είλαη όρη, ηόηε καο κέλεη κία επηινγή. Να ζπκκεηέρνπκε όινη θαη όιεο ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Γηα όια απηά δεηάκε ηελ εκπηζηνζύλε ζαο ζηηο εθινγέο ηεο 28-01-2009 θαη ηελ ζπκπαξάηαμή ζαο κεηά 

ηηο εθινγέο ζην δύζθνιν δξόκν ηεο αλαδήηεζεο θνηλήο ζέζεο· γηα ην Παλεπηζηήκηό καο θαη ηελ Αλώηαηε 

Δεκόζηα Παηδεία ζηε ρώξα καο. 

 


