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Η «Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία ΕΜΠ», θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ στη συντριπτική τους
πλειοψηφία επιθυμούν να εκπληρώσουν, ως οφείλουν, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό
έργο που έχουν αναλάβει, και να συμβάλουν στην ανάδειξη του προωθητικού
αναπτυξιακού ρόλου που αποδεδειγμένα μπορεί, και αυτονόητα πρέπει να εξακολουθήσει
να παίζει το ΕΜΠ.
Διαπιστώνουμε όμως, ως μέλη ΔΕΠ αλλά και ως απλοί εργαζόμενοι, ότι το έργο αυτό δεν
μπορούμε να το εκπληρώσουμε. Αντίθετα, βλέπουμε να παραβιάζεται η προσωπική μας
αξιοπρέπεια, όταν:


Δεν μας επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο της εργασίας μας.



Παρεμποδίζεται η εξέλιξη και ουσιαστική καθοδήγηση διδακτορικών διατριβών και
διπλωματικών εργασιών.



Παρεμποδίζεται η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων και υποχρεώσεων που απορρέουν
από τις ερευνητικές μας συνεργασίες, με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για την
ομαλή τους συνέχεια και την αξιοπιστία των υπευθύνων και του ΕΜΠ συνολικά.



Επιχειρείται να μας επιβληθεί ένα «κατ’ οικονομία» και «υπό προθεσμία»
εξεταστικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα που, αν εφαρμοσθεί, θα οδηγήσει σε μία
οριστική διάλυση τις σπουδές στο ΕΜΠ και σε μία πλήρη υποβάθμιση του ρόλου
του ακαδημαϊκού δασκάλου.



Ενοχοποιούνται οι απόψεις μας και μας ζητείται με απαξιωτικό για την
προσωπικότητα μας τρόπο να απαντήσουμε σε «ερωτήματα» με προκαθορισμένες
απαντήσεις, να αποκαλύψουμε τις προθέσεις μας και τα κίνητρα μας, να
προσκομίσουμε πιστοποιητικά επαναστατικής νομιμοφροσύνης.

Σήμερα, ο συνδικαλιστικός μας φορέας, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες αποφάσεις των
οργάνων του, δεν αναγνωρίζει τις πολύπλευρες αρνητικές επιπτώσεις που έχει η συνέχιση
αυτής της κατάστασης για τα μέλη του, δεν τα προασπίζεται, δεν θεωρεί αναγκαία ούτε καν
την εισαγωγή αυτών των θεμάτων στην «ημερήσια διάταξη» των ΓΣ. Έτσι, παρά τη
σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, όλοι μας διαπιστώνουμε ότι ο
μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων αρνούνται να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες
προσκλήσεις για ΓΣ που καταλήγουν στην επιβεβαίωση της «απόφασης» της προηγούμενης
εβδομάδας και που στην πράξη ενθαρρύνουν όλα τα παραπάνω διαλυτικά φαινόμενα.
Σήμερα, επαναλαμβάνουμε ότι η διέξοδος στην αγωνία των εγκλωβισμένων τελειόφοιτων,
αλλά και όλων των άλλων σπουδαστών μας θα έρθει μόνο σε ένα ανοιχτό και πλήρως
λειτουργικό Ίδρυμα. Σε ένα ανοιχτό και πλήρως λειτουργικό ΕΜΠ θα μπορούν να τεθούν
και όλα τα υπαρκτά θεσμικά, χρηματοδοτικά και μισθολογικά μας προβλήματα και να
αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά τα έτσι κι αλλιώς ασφυκτικά περιθώρια αντιμετώπισης
τους.
Σήμερα, είναι η ώρα ευθύνης για όλους μας.

