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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΞΗ
ΣΑΗ ΕΤΘΤΝΗ

Ε

άλ νη ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ε ρώξα δελ ήηαλ νξηαθέο θαη ηα Παλεπηζηήκηα (θαη
καδί κ’ απηά θαη ε θνηλσλία) δελ θηλδύλεπαλ κε αλάθιεμε όπσο πξηλ δπό
ρξόληα (όηαλ κάιηζηα νη ζπλζήθεο δελ ην δηθαηνινγνύζαλ), δελ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε πςεινύο ηόλνπο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Τν έρνπκε μαλαθάλεη ηελ επνρή πνπ
ηα πξπηαληθά ζρήκαηα αλαθνίλσλαλ ηηο ζέζεηο ηνπο, νη νπνίεο ιίγν ζρεηίδνληαλ κε ηηο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο ζα θαινύληαλ ηειηθά λα ηηο πινπνηήζνπλ.
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, είρακε μεθηλήζεη λα κηιάκε γηα ηηο δξακαηηθέο επηπηώζεηο πνπ
ζα είρε ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηα Παλεπηζηήκηα, πξηλ αθόκε μεζπάζεη γηα ηα θαιά.
Γη’ απηό, πξηλ απνθαζίζεηε αλ ζα αλαλεώζεηε ηελ εκπηζηνζύλε ζαο ζην πξόζσπό
καο όζν δπλακηθά ην πξάμαηε ηελ πξνεγνύκελε θνξά, ζαο δεηνύκε λα ιάβεηε
ζνβαξά ππόςε απηά πνπ έρνπκε λα πνύκε. Δηόηη, εθηόο ησλ άιισλ, εκείο δελ έρνπκε
αλάγθε λα ρατδέςνπκε απηηά ζπλαδέιθσλ κε ηπρόλ θαη ράζνπκε ηελ ςήθν ηνπο. Τε
κόλε αλάγθε πνπ έρνπκε θαη πνπ καο ώζεζε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηα θνηλά, είλαη λα
ιέκε πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ηελ αιήζεηα θαη πάλσ ζ’ απηή λα δνκνύκε ξηδνζπαζηηθέο, πιελ όκσο βηώζηκεο θαη ππεύζπλεο, ζέζεηο θαη πξνηάζεηο.
Σε ιίγν, ζπλάδειθνη, ε θαηάζηαζε ζηα Παλεπηζηήκηα ζα γίλεη εθξεθηηθή αλ δελ
πξπηαλεύζεη ε ινγηθή θαη νδεγεζνύκε ζε αδηέμνδν ζην δηάινγν πνπ έρεη μεθηλήζεη ην
Υπνπξγείν. Εκείο πηζηεύνπκε πσο ππάξρνπλ ιύζεηο ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο κε
ηηο επηζεηηθέο αιιαγέο πνπ απηό πξνσζεί, ιύζεηο πνπ ζα νδεγνύζαλ ζε έλαλ
πξαγκαηηθά εηιηθξηλή δηάινγν, όπσο ηνλ ζέιεη ππνηίζεηαη ην Υπνπξγείν. Σήκεξα
ρξεηάδεηαη πξάγκαηη λα μαλαδνύκε ηηο ζρέζεηο Κξάηνπο θαη ΑΕΙ θαη λα ζπδεηήζνπκε
ηνπο όξνπο ηεο απηνλόκεζήο καο. Δπζηπρώο, απηό πξέπεη λα ην θάλνπκε ηώξα, ζ’
έλα πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηελόηεηαο, αθνύ ράζακε όιεο ηηο επθαηξίεο πνπ κάο
παξνπζηάζηεθαλ ππό θαιύηεξεο ζπλζήθεο ζην παξειζόλ. Θα ην θάλνπκε, άξαγε, κε
ππεπζπλόηεηα; Ή ζα ηα ηζνπεδώζνπκε όια κε ηπρόλ θαη βξεη ηίπνηα όξζην ν
«ερζξόο» όηαλ καο «θαηαιάβεη»;
Απηνί πνπ ζέινπλ ην δηάινγν θαη ηνλ επηδηώθνπλ κε εηιηθξίλεηα, θαίλνληαη∙ όπνηα
ζέζε θη αλ θαηέρνπλ, είηε βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα είηε ζηα Υπνπξγεία. Απηνί
πνπ ιέλε ναι ζην δηάινγν πξνζρεκαηηθά, κε ηπρόλ θαη θαηεγνξεζνύλ όπσο άιινηε
όηη δελ ζπλδηαιέγνληαη, θαίλνληαη επίζεο. Όπσο θαίλνληαη θαη όζνη δηαηεξνύλ ην
όπιν παξά πόδα ή ιέλε μολών λαβέ ζε όζνπο πηζηεύνπλ πσο ζα ιπζνύλ κε κηαο όια
ηα πξνβιήκαηά καο εδώ κέζα, αξθεί λα θύγνπλ νη Πξπηάλεηο από ηηο ζέζεηο ηνπο.
Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, εκείο ρξεηάδεηαη ζήκεξα λα θξαηήζνπκε ππεύζπλε
ζηάζε πιάη ζ’ απηνύο πνπ εμειέγεζαλ γηα λα ζπκπεξηθέξνληαη ππεύζπλα, είηε
πξόθεηηαη γηα Υπνπξγνύο είηε γηα Πξπηάλεηο. Καη λα είκαζηε επνηθνδνκεηηθνί θαη όρη
θαηαζηξεπηηθνί. Γηαηί ην Παλεπηζηήκην αλήθεη θαη ζε καο.

http://panepistimiakisymparataxi.blogspot.com/

Μπξνζηά καο έρνπκε κηα επθαηξία λα ην απνδείμνπκε. Μπνξεί λα κελ είλαη
θαζνξηζηηθή, είλαη όκσο ζεκαληηθή θαη, πάλησο, δελ ζα ππάξμεη άιιε ζην άκεζν
κέιινλ. Έρεη λα θάλεη κε ηελ εθινγή ηεο ΠΟΣΔΕΠ, ελόο θξίζηκνπ εηαίξνπ ζην
δηάινγν κε ην Υπνπξγείν. Η ΠΟΣΔΕΠ ζίγνπξα δελ έρεη ηε δύλακε κηαο ΑΔΕΔΥ, έρεη
όκσο jus standi απέλαληη ζην Υπνπξγείν θαη δηαθξηηό ξόιν ζε ζρέζε κε ηε Σύλνδν
ησλ Πξπηάλεσλ, ηνλ άιιν θξίζηκν θνηλσληθό εηαίξν. Σε καο ελαπόθεηηαη αλ ζα
ζηείινπκε ηθαλνύο θαη εηιηθξηλείο δηαπξαγκαηεπηέο απέλαληη ζην Υπνπξγείν ή ζα ηνπ
δώζνπκε έλα αθόκε άιινζη γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληί καο ζηα
κάηηα ηεο θνηλσλίαο, όπσο ζπλέβε κε ηελ πξνεγνύκελε κεηαξξύζκηζε.
Πξηλ δπν ρξόληα, εκπιαθήθακε ζηα θνηλά γηαηί είρακε θάηη λα πνύκε. Φηηάμακε
απηή ηελ παξάηαμε θαη ζπκβάιακε ζην λ’ αιιάμνπκε ηα δεδνκέλα, ηόζν θεληξηθά, ζε
επίπεδν ΠΟΣΔΕΠ, όζν θαη ηνπηθά ζηνλ ΕΣΔΕΠ, όπνπ πηζηεύνπκε πσο θάλακε ηε
δηαθνξά απέλαληη ζε ηξαγηθά πξνβιέςηκεο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπλήζσλ ππόπησλ πνπ
θπξηαξρνύλ ζην ζπλδηθαιηζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ηα ηειεπηαία 35 ρξόληα. Όπνπ
δελ κπνξέζακε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζην πιαίζην ηνπ ΕΣΔΕΠ, ζπλεξγαζηήθακε κε ηηο
άιιεο αλαλεσηηθέο δπλάκεηο κέζα ζην Παλεπηζηήκην γηα λα πξνσζήζνπκε θνηλέο
ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ζε πνιύ θξίζηκα δεηήκαηα, όπσο ζην άζπιν.
ήκεξα, ζπλερίδνπκε ηελ πνξεία καο όρη γηαηί καο ελδηαθέξεη λα επηβηώζνπκε
παξαηαμηαθά, αιιά γηαηί έρνπκε αθόκε θάηη λα πνύκε. Δελ έρνπκε πίζσ καο
δπλάκεηο πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζα καμηιάξη ή ζαλ εθαιηήξην. Αθνπκπάκε
κόλν ζηηο δηθέο καο θαη ζηε δηθή ζαο ζηήξημε. Δελ έρνπκε ηίπνηα λα ράζνπκε κόλνη
καο, έρνπκε όκσο πνιιά λα θεξδίζνπκε καδί. Κη απηά είλαη πνπ καο ελζαξξύλνπλ
λα δεηήζνπκε θαη πάιη ηελ εκπηζηνζύλε ζαο, αθόκε πην επξεία απηή ηε θνξά, ώζηε
λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθόηεξεο παξέκβαζεο ζηα ηεθηαηλόκελα.
Εάλ πηζηεύεηε πσο καο ρξεηάδεηαη έλα ειεύζεξν forum πξνβνιήο θαη ππνζηήξημεο
αλαλεσηηθώλ, αθνκκάηηζησλ θαη ππεύζπλσλ ζέζεσλ ζην ΑΠΘ, δώζηε καο θαη πάιη
ηε ζηήξημή ζαο. Γηα λ’ αιιάμνπκε, όκσο, ηα δεδνκέλα ζην ρώξν καο, ρξεηαδόκαζηε
ηελ πιεηνςεθία κέζα ζηνλ ΕΣΔΕΠ. Σελ πεξαζκέλε θνξά ήηαλ πην εύθνιν απ’ ό,ηη
θαληαδόκαζηαλ. ήκεξα είλαη αθόκε πην εύθνιν αλ ην απνθαζίζεηε.
Πνιινί θίινη κάο πξνζάπηνπλ όηη πξηλ δπν ρξόληα επηρεηξήζακε λα αλαζηήζνπκε έλα
πηώκα. Σήκεξα καο πξνηξέπνπλ λα εγθαηαιείςνπκε ηελ πξνζπάζεηα, επεηδή ηάρα
είλαη θαηαδηθαζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ απέλαληη ζε νξγαλσκέλνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ
δελ έξρνληαη γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα πεηζζνύλ, αιιά γηα λα κεηξήζνπλ θνπθηά.
Εάλ είρε κεηαβιεζεί ε agenda ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο, πνπ δπζηπρώο παξακέλεη
δξακαηηθά ε ίδηα, κε θαηαιήςεηο παλεπηζηεκηαθώλ ρώξσλ θαη παξεκπνδίζεηο ζηε
ιεηηνπξγία αθαδεκατθώλ νξγάλσλ πνπ δεκηνπξγνύλ εθξεθηηθό θιίκα ελόςεη ελόο
απνηπρεκέλνπ δηαιόγνπ κε ην Υπνπξγείν, ηόηε επραξίζησο ζα παξαηηνύκαζηαλ από
ηε λέα απηή πξνζπάζεηα. Γηα καο, όκσο, πνπ δελ είκαζηε επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ, ε
λέα πξνζπάζεηα απνηειεί εθπιήξσζε θαζήθνληνο, ζην κέηξν πνπ από ηε ζέζε καο
κπνξνύκε θαη βιέπνπκε πνύ πεγαίλνπλ ηα πξάγκαηα θαη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα
πξνεηδνπνηήζνπκε θαη λα θηλεηνπνηήζνπκε ηελ παλεπηζηεκηθή θνηλόηεηα. Από ’θεη
θαη πέξα, ζ’ απηήλ ελαπόθεηηαη αλ ζα καο ζηεξίμεη θαη πάιη ή ζα καο ζηείιεη κηα
ώξα λσξίηεξα ζπίηη καο.
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εκαληηθά links:


Η αξρηθή δηαθήξπμή καο



Σα πξνεγνύκελα εθινγηθά απνηειέζκαηα



Οη ζέζεηο καο



Η θνηλή πξσηνβνπιία γηα ην άζπιν ζην ΑΠΘ



Γηα ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε



Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε



Γηα ηε λέα θαηάιεςε ηεο Πξπηαλείαο

ζπλερίδνπκε …
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