Για τη λειτουργία του ΑΠΘ
Η πανεπιστημιακή κοινότητα, διδάσκοντες, εργαζόμενοι και φοιτητές,
παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο
Α.Π.Θ. και όχι μόνον, τα οποία δημιουργούν εντάσεις και δυσχεραίνουν ακόμη
περισσότερο την ήδη τρωθείσα ακαδημαϊκή λειτουργία μέσα σε συνθήκες
πανδημίας.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την περίοδο της έντασης με νηφάλιο λόγο να
συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση και στο ξεπέρασμα αυτής της κρίσης, όπως
οφείλουν να κάνουν όλοι από κάθε πλευρά. Στο πλαίσιο και σε συνέχεια των
θέσεων και προτάσεων που καταθέσαμε στις 11/3 [βλ. 1], υποστηρίζουμε τα εξής:
Απευθυνόμαστε στην πολιτεία και ζητάμε:


Οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την εγκατάσταση των ΟΠΠΙ μέσα στα
ιδρύματα να καταργηθούν.

Απευθυνόμαστε στις πανεπιστημιακές αρχές και προτείνουμε:











Η σύνοδος πρυτάνεων να ζητήσει από το Υπουργείο την αναστολή των
συγκεκριμένων άρθρων σχετικά με την ίδρυση και εγκατάσταση ΟΠΠΙ στα
ιδρύματα.
Η σύγκλητος να εκφράσει την αντίθεση του ΑΠΘ με την μόνιμη εγκατάσταση
των ΟΠΠΙ.
Παράλληλα η σύγκλητος να εγκρίνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα
εκπονηθεί άμεσα, για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε προσπάθειας
κατάλυσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, το οποίο θα διασφαλίζει την ομαλή
λειτουργία του ιδρύματος με συγκεκριμένες ενέργειες.
Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι έχουν κύρια ευθύνη να διασφαλίσουν
την ομαλή λειτουργία και την ακαδημαϊκή ελευθερία στο ίδρυμα. Στο βαθμό
που τα θεσμικά όργανα και οι δυνατότητές τους δεν κάνουν εφικτή τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος, τότε οι πρυτανικές
αρχές είναι υποχρεωμένες να ζητούν τη συνδρομή της πολιτείας.
Η σύγκλητος να πάρει μια σαφή θέση αποδοκιμασίας και καταδίκης όλων
των παράνομων πράξεων και μορφών δράσης που καταλύουν την
ακαδημαϊκή ελευθερία, και παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την
ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.
Τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου, πρυτανικές αρχές μαζί με τους
θεσμικούς εκπροσώπους των σχολών και των τμημάτων θα πρέπει να
μεταφέρουν στις ομάδες των φοιτητών που συστηματικά καταφεύγουν σε
παρεμποδίσεις και καταλήψεις τη βούληση της συγκλήτου για άμεσο
σταμάτημα αυτών και να εξετάζουν σε οργανωμένο διάλογο με τους

φοιτητές και τις φοιτήτριες τα υπαρκτά προβλήματα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και του πανεπιστημίου που θα προβληθούν. Δεν πρέπει να
συγχέεται ο απαραίτητος διάλογος με αποδοχή παράνομων ενεργειών και
αντιακαδημαϊκών πρακτικών.
Ειδικότερα για τις επαναλαμβανόμενες καταλήψεις τμημάτων (π.χ. Τμήμα
Φυσικής) θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να σταματήσουν ώστε να προχωρήσουν όλες
εκείνες οι πρωτοβουλίες για διάλογο και λειτουργία των σχολών που προτείνονται.
Ευχαριστούμε τους φοιτητές μας που με τη συμμετοχή τους στα εξ αποστάσεως
μαθήματα όταν τα τμήματα τελούν υπό κατάληψη αποδοκιμάζουν με τον τρόπο
αυτό αποφάσεις που παίρνονται στο όνομά τους χωρίς τη συμμετοχή τους.
Θεωρούμε ότι οι συμβολικές πρωτοβουλίες, με ανοικτά και υπαίθρια μαθήματα εν
μέσω πανδημίας δεν αποτελούν λύση, καθώς δεν είναι δυνατό να έχουν γενικότερη
εφαρμογή, ενώ στο βαθμό που παραβιάζουν τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και
περιορισμού των μετακινήσεων δεν παύουν να είναι επικίνδυνες για τη δημόσια
υγεία. Ουσιαστικά συμβάλλουν στην επιμήκυνση του lock down, που έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και σε πολλούς
κλάδους της οικονομίας.
Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ότι η διοίκηση του ΑΠΘ έχει μεγάλη ευθύνη γιατί
ότι εδώ και ένα χρόνο δεν προγραμμάτισε την υλοποίηση καμιάς παρέμβασης στις
υποδομές του ιδρύματος ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και
εκπαίδευσης με βάση τα νέα υγειονομικά δεδομένα. Δεν είναι αργά και τώρα
ακόμη να ξεκινήσουν αυτά τα έργα και το ΑΠΘ να αναβαθμίσει τις υποδομές του,
ώστε να αντιμετωπίσει την πανδημία και να λειτουργεί με καλύτερες συνθήκες στο
μέλλον.
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