ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΑΘΗΝΑ»
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που
αναφέρονται σε άμεση εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ που αφορά στην
αναδιάταξη του ακαδημαϊκού και γεωγραφικού χάρτη των Πανεπιστημίων.
Η ανησυχία επιτείνεται καθώς διοχετεύονται «πληροφορίες» που υπηρετώντας ποικίλες σκοπιμότητες – αναφέρονται σε κατάργηση
ακαδημαϊκών Τμημάτων, Σχολών, Πανεπιστημίων. Δυστυχώς, όπως
επισημαίνεται και στην πρόσφατη επιστολή-καταγγελία της ΠΟΣΔΕΠ προς
τον Υπουργό Παιδείας, φαίνεται ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται ή
απεργάζεται το σχετικό σχέδιο που συνδέεται με την προοπτική και την
δυνατότητα επιβίωσης του δημόσιου Πανεπιστημίου για μία ακόμη φορά ως
διοικητική πράξη, χωρίς σαφή προσανατολισμό, χωρίς ανακοινωμένα
διαφανή κριτήρια καθολικού χαρακτήρα και κυρίως ερήμην της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Έχουμε πλήρη επίγνωση των κρίσιμων συνθηκών που έχει να αντιμετωπίσει η
χώρα και η κοινωνία. ‘Όμως η κρίση που βιώνει η χώρα δεν επιτρέπεται να
οδηγήσει σε αφανισμό της μοναδικής αναπτυξιακής προοπτικής της που
συνδέεται άμεσα με τη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα. Η διασπορά
ειδήσεων για σχέδια, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Πανεπιστημιακών
Τμημάτων οδηγούν σε ανασφάλεια Πανεπιστημιακούς και φοιτητές και
επιδεινώνουν το ήδη ζοφερό κλίμα που διαμορφώνουν οι δραστικές
περικοπές στη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, στον αριθμό των
διδασκόντων και στις αποδοχές των Πανεπιστημιακών δασκάλων.
Η συζήτηση και οι αποφάσεις για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού ιστού
της χώρας πρέπει να λάβει χώρα με ακαδημαϊκά κριτήρια και τις αντίστοιχες
απαιτήσεις. Η επικράτηση μιας πλήρως εξω-ακαδημαικής, στενά
οικονομίστικης λογικής περικοπών θα έχει ως απότοκο την περαιτέρω
υποβάθμιση και απαξίωση των Πανεπιστημίων με ακόμη πιο δυσμενείς
συνέπειες για ένα περιφερειακό, αλλά συνάμα δυναμικό Πανεπιστήμιο, όπως
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Καλούμε το Υπουργείο να διεξάγει διάλογο με την Πανεπιστημιακή
Κοινότητα και τα όργανα που την εκπροσωπούν, ώστε να προσδιοριστούν τα
κριτήρια και οι όροι της αναδιάρθρωσης των Πανεπιστημίων, να
προσδιοριστούν και να συνεκτιμηθούν οι επιπτώσεις των αποφάσεων για
όλους τους παράγοντες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, την κοινωνία, τη
χώρα και το μεσο- και μακροπρόθεσμο μέλλον της.
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να μην
οδηγήσει την λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε περαιτέρω αδιέξοδο,
αλλά αντίθετα να κατανοήσει και σεβαστεί την ανάγκη ιδιαίτερης μέριμνας
για το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους και να μην λάβει μέτρα που θα το

αποστερήσουν από τα στελέχη που το υπηρετούν με συνέπεια και παράγουν
αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο, τη γνώση, την έρευνα, τον τόπο.
Η κοινωνία αξιώνει από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να παραμείνει ανοιχτό
και αφοσιωμένο στην αποστολή του. Κάθε απόπειρα παραπλάνησης και
υπονόμευσης της ομαλής ακαδημαϊκής ζωής και λειτουργίας από
σκοπιμότητες και αλλότριους σκοπούς, θα επιτείνει τα προβλήματα και θα
τροφοδοτήσει περαιτέρω την απαξίωση του δημόσιου Πανεπιστημίου. Η
λειτουργία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στηρίζεται πάνω από όλα στους
ανθρώπους του! Το πάγωμα των διορισμών των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και η
έλλειψη πιστώσεων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών και την ομαλή
διεξαγωγή των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου υπονομεύουν, αν δεν αποκλείουν, την ομαλή λειτουργία του
Πανεπιστημίου.
Δεν αρκεί να μεμψιμοιρούμε, να αγανακτούμε, να καταγγέλλουμε
τετελεσμένα.
Καλούμε και στηρίζουμε τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου μας να
ανοίξουν τον εσωτερικό διάλογο με την κοινότητά μας, ώστε να
διατυπώσουμε δυναμικά τις ανάγκες, τις απόψεις και τις θέσεις μας και να
διαμορφώσουμε ένα σχέδιο επιβίωσης και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Να θέσουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις μας υπόψη της Κοινωνίας
και της Πολιτείας.
Καλούμε και στηρίζουμε τις Πρυτανικές αρχές, αλλά και τα όργανα
διοίκησης των Σχολών και των Τμημάτων, να οργανώσουν ένα δομημένο,
ουσιαστικό διάλογο για να ακουστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων
και ως αποτέλεσμα να διατυπωθούν ρεαλιστικές προτάσεις που εγγυώνται το
παρόν αλλά και ένα δυναμικό μέλλον για το Πανεπιστήμιό μας, για την
Πανεπιστημιακή Κοινότητα στο σύνολό της, για την δοκιμαζόμενη κοινωνία..
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