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Πλησιάζοντας στο τέλος  

της  χειρότερης  ακαδημαϊκής χρονιάς του Α.Π.Θ.  
 
 

30 Μαΐου 2013 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. 
 
Τελειώνει σε λίγες εβδομάδες το ακαδ. έτος 2012-13, το οποίο μπορεί άνετα να χαρα-
κτηριστεί ως το χειρότερο έτος στην ιστορία του Α.Π.Θ. των τελευταίων 40 ετών. Η 
χρονιά που λήγει ξεκίνησε με το Α.Π.Θ. να ‘κολυμπάει’ στα σκουπίδια και με τη Διοίκησή 
του παραλυμένη επί 70 ημέρες, λόγω της κατάληψης του Κτηρίου Διοίκησης. Τελειώνει 
με τα προβλήματα καθαριότητας και φύλαξης σε μεγάλη όξυνση, παρά τις κατά καιρούς 
διαβεβαιώσεις ότι επίκειται η επίλυσή τους. Ενδιαμέσως, ο προϋπολογισμός του Α.Π.Θ. 
μειώθηκε ακόμη περισσότερο, ενώ το Συμβούλιο Ιδρύματος, που στο μεταξύ ανέλαβε 
τα καθήκοντά του, δεν κατάφερε ακόμη να καταθέσει το στίγμα του και να συμβάλει 
στην επίλυση των προβλημάτων που διαρκώς εντείνονται. Πουθενά αλλού, σε κανένα 
άλλο Πανεπιστήμιο της χώρας, οι συνθήκες εργασίας και η καθημερινή πραγματικότητα 
δεν είναι τόσο αποκρουστικές όσο στο Α.Π.Θ. 

 
Το Πανεπιστήμιό μας, παρ' όλα αυτά επιμένει ακαδημαϊκά: δεν το λέμε αυτό για να 
δώσουμε άλλοθι στη γενική μιζέρια, αλλά γιατί είναι το μοναδικό μας αποκούμπι για να 
συνεχίζουμε. 

 
Δεν μπορούμε, όμως, να αγνοήσουμε ότι η δημόσια εικόνα του Α.Π.Θ. είναι εξαιρετικά 
προβληματική. Οξύνεται από τη γενικότερη κρίση, αλλά και από τη σχεδόν μόνιμη αδυ-
ναμία των πανεπιστημιακών αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις συνέπειες 
της κρίσης και να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.  
 
Η εκκρεμότητα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό του ιδρύματός μας είναι ενδεικτι-
κή. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε τις φήμες ότι αυτά τα δύο θεμελιώδη καταστατικά 
κείμενα ετοιμάζονται «εν κρυπτώ και παραβύστω», από επιτροπές των οποίων τη 
σύνθεση δεν γνωρίζουμε και ίσως δεν μάθουμε ποτέ.  
 
Εκφράζουμε, ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά μας για τη μεγάλη, αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση στην προετοιμασία αυτών των κειμένων. Ο νέος Οργανισμός και ο Κανονισμός 
πρέπει να εκπονηθούν με όρους διαύγειας και διαφάνειας και να τεθούν σε ισχύ λίγο 
μετά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.  
 
ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση έναρξη ανοικτής επίσημης διαβούλευσης, που θα ενσωματώσει 
τη συλλογική σοφία των καθηγητών του Α.Π.Θ. και τη βούληση των μελών του. Είναι το 
λιγότερο που μας αξίζει. 
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