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Σπύρος Παυλίδης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ.
Γιατί συνυπογραφώ το κείμενο στήριξης του Πρύτανη και του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣ
Επειδή δυο σύλλογοι φοιτητών (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ) απαξίωσαν και στοχοποίησαν
καθηγητές που υπογράψαν το κείμενο και τους «καθαιρούν» από
δασκάλους (ΕΚΠΑ).
Τους συμπαραστέκομαι.
Επειδή έχω αντίστοιχα βιώματα ως Κοσμήτορας της ΣΘΕ (2010‐14), όταν σε
ανάλογη περίπτωση που κλήθηκε η Αστυνομία σε δύσκολους καιρούς και
εκκένωσε το κτίριο της Διοίκησης από απεργούς και άλλους, αθόρυβα και
ήπια ένα πρωινό του 2012, Για την ενέργεια αυτή στοχοποιήθηκε και
εξυβρίσθηκε η Σύγκλητος με τις χειρότερες εκφράσεις («οι 44 δωσίλογοι
καθηγητές» !!, ντρέπομαι να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη), δηλαδή όλα τα
μέλη της Συγκλήτου συμπεριλαμβανομένου του τότε Πρύτανη και
Αντιπρύτανη, που εισηγήθηκαν σχετικά, και ως πρώτος στη λίστα δέχθηκα
σκληρή και χυδαία επίθεση στο γραφείο μου και με αφίσες ως δ….ς, που μ’
έστειλε στο νοσοκομείο. (δεν θέλω να δημοσιοποιήσω μηνύματα εκείνης
της εποχής και πολύ περισσότερο του Indymedia και διαφόρων ιστοτόπων).
Με ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ η Σύγκλητος και δεκάδες συνάδελφοι (δεν το ξεχνώ
και δεν τους ξεχνώ) και ευχαριστω. Ετσι σήμερα συμπαραστέκομαι στον
Πρύτανη.
Επειδή στα 40 χρόνια ως δάσκαλος και τα 52 συνολικά στο πανεπιστήμιο
μας, ως μέλος του ΕΔΠ, έζησα το ρωμαλέο και δυναμικό Φοιτητικό Κίνημα
που συνέβαλε τα μέγιστά στην αλλαγή στα Ανώτατα Ιδρύματα (ακόμη και
στη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών), αλλά σταδιακά
εκφυλίστηκε, κομματικοποιήθηκε, ριζοσπαστικοποιήθηκε και φυσικά
περιθωριοποιήθηκε και δυστυχώς εκφυλίστηκε.
Επειδή ο Πρύτανης και η Σύγκλητος εκφράζουν το Πανεπιστήμιο. Οι
διαφωνίες μας παραμένουν εσωτερικά, ενώ εμείς όλοι υπερασπιζόμαστε
την εικόνα του Πανεπιστημίου.
Επειδή οι δυο τελευταίες αποφάσεις τις βρισκω ήπιες, σωστές και με
καλύπτουν πλήρως (συγχαρητήρια σε όλους του συγκλητικούς, γιατί μετα

από τόσες διαφωνίες τελικά επικράτησαν η λογική και συναίνεση, ευτυχώς,
ελπίδα)
Επειδή συντάσσομαι με τις υγιείς και εποικοδομητικές απόψεις των
φοιτητών, ακόμη με τις υπερβολικές εκφράσεις, άλλωστε οι περισσότεροι
εκφράζονται με υπερβολές, όταν διατυπώνονται, αλλά και των
πανεπιστημιακών όταν δεν υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες.
Επειδή δεν επιθυμώ την Αστυνομία στους χώρους μας, αλλά δεν ανέχομαι
να με ελέγχουν με αστυνομικό τρόπο στη είσοδο της Σχολής καταληψίες
(π.χ. χθες και σήμερα και πολλές φορές στο παρελθόν), όπως ανεχθήκαμε να
μας ελέγχουν ασφαλίτες με πολιτικά και άλλοι στα φοιτητικά μας χρόνια
1969‐73, μέχρι το τελικό ξέσπασμα. Για να μην αναφερθώ σε άλλα έκτροπα
με πάρτι, χυμένες ρετσίνες, μπύρες, ούρα, σκόνη πυροσβεστήρων και πολλά
άλλα στους κοινοχρήστους χώρους μπροστά από τα Εργαστήρια μας. Επειδή
ντρέπομαι για όλα αυτά απεναντι στην κοινωνία και τον περίγυρό μας και
επιθυμώ ένα πανεπιστήμιο καθαρό και λειτουργικό, ένα περιβάλλον που να
συνάδει με το χώρο και το σκοπό του.
Επειδή αγάπησα αυτό το πανεπιστήμιο, αγωνίστηκα γι’ αυτό με τις λίγες
μου δυνάμεις ως ασήμαντος από τη μικρή μου θέση, διάγοντας το τελευταίο
στάδιό της ζωής μου θα συνεχίσω μέχρι τη βιολογική εξάντληση μου να το
πονώ και να το προσδοκώ καλύτερο.
Επειδή πίστεψα στη ορθολογιστική επιστημονική σκέψη, και όχι στις στείρες
δογματικές αντιπαραθέσεις, στην πλειοψηφία των θαυμάσιων φοιτητών
μας και του επιστημονικού του δυναμικού, με τις αλλεπάλληλες επιτυχίες
και τη συμβολή του στη συνεχή άνοδο του Α.Π.Θ..
Παραμένω στο πλευρό του Πρύτανη και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣ και
συμπαρίσταμαι στη δύσκολη αυτή αντιμετώπισή, όπως έκανα από όλες τις
διοικητικές μου θέσεις.
Σπύρος Παυλίδης
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