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Σο τελευταίο διάςτθμα κατακλυηόμαςτε από ανακοινϊςεισ διαφόρων παρατάξεων,
ψθφίςματα και αποφάςεισ (τθσ πλειοψθφίασ) του Κ του υλλόγου ΔΕΠ Αιγαίου, κυρίαρχο
ςτοιχείο των οποίων είναι θ καταγγελία και θ πρόςκλθςθ ςε «αντίςταςθ» ενάντια ςτο νζο
κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν λειτουργία των ΑΕΙ από τον περαςμζνο επτζμβριο, χωρίσ
καμία λειτουργικι πρόταςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν που προκαλεί και των
προβλθμάτων που δθμιουργεί ςτθν κακθμερινότθτα του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Απουςιάηει, δυςτυχϊσ, θ όποια δθμιουργικι πρόταςθ.
Δυςτυχϊσ το Τπουργείο Παιδείασ χάρθ ςτουσ άςτοχουσ χειριςμοφσ του (εγκφκλιοσ για τθν
ταξινομικι ψιφο, πίεςθ για διοριςμό των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν, ςφνδεςθ των εκλογϊν
με τθ χρθματοδότθςθ των ιδρυμάτων) ζχει δυναμιτίςει τθ λειτουργία των Ιδρυμάτων.
Αυτι τθν ϊρα που διακυβεφεται θ λειτουργία και θ προοπτικι του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου
ο δθμόςιοσ διάλογοσ ςτο εςωτερικό τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ φαίνεται να
εγκλωβίηεται ςε λογικζσ ςτείρασ κι εν τζλει ανζξοδθσ διαμαρτυρίασ πζραν τθσ οποίασ λείπει
η κατάθεςη όχι μόνο ενόσ οράματοσ για το Πανεπιςτήμιο αλλά και κάθε γόνιμη,
ςυγκεκριμζνη ςκζψη για το άμεςο αλλά και το απϊτερο μζλλον του Πανεπιςτημίου μασ.
Καταγράφεται ακόμθ μια πρωτοφανισ ςτάςθ ζναντι των ςυναδζλφων που ςυμμετζχουν
ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι των εκλογϊν του υμβουλίου. Παραγνωρίηοντασ ότι πρόκειται
για ςυναδζλφουσ οι οποίοι επί πολλά χρόνια υπθρετοφν το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου,
υιοκετείται θ ςυνικθσ φραςεολογία απειλϊν και προγραφϊν για όποιον ζχει άλλθ άποψθ.
Εμείσ ωσ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ απορρίπτουμε κάκε μορφι βίασ και αντιδθμοκρατικζσ
πρακτικζσ απ’ οπουδιποτε και αν προζρχονται. Η ελεφθερη διακίνηςη όλων των
απόψεων είναι αδιαπραγμάτευτη κατάκτηςη τησ ακαδημαϊκήσ κοινότητασ. Είναι
ουςιαςτικόσ όροσ λειτουργίασ του Δημοκρατικοφ Πανεπιςτημίου.
Θ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ζχει πλιρθ ςυνείδθςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν
όλοι οι ςυνάδελφοι και ιδίωσ οι ςυμβαςιοφχοι και αυτοί που αναμζνουν διοριςμό.
Βιϊνουμε διαρκϊσ πόςο δφςκολο είναι να ανταποκρικοφμε ςτα εκπαιδευτικά κι ερευνθτικά
μασ κακικοντα, να ανταποκρικοφμε ςτισ υποχρεϊςεισ μασ απζναντι ςτουσ φοιτθτζσ μασ και
τθν κοινωνία, όταν αντιμετωπίηουμε τόςο δραςτικζσ περικοπζσ ςτο προχπολογιςμό των
ΑΕΙ, ςτθν ζρευνα, αλλά και ςτισ αποδοχζσ μασ. Ηοφμε κι αγωνιηόμαςτε ςτθν ίδια χϊρα, ςτο
ίδιο Πανεπιςτιμιο, με τουσ ίδιουσ ςκλθροφσ όρουσ.

Εμείσ, θ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ, επιλζξαμε με τθ πλειοψθφία των ςυναδζλφων να
αντιςτακοφμε με τθν παρουςία και τθν κακθμερινι πράξθ μασ μζςα ςτα Πανεπιςτιμια
ςτθν απαξίωςθ των Πανεπιςτθμίων και των Πανεπιςτθμιακϊν που καλλιεργείται από το
Τπουργείο Παιδείασ. Επιλζξαμε να αντιςτακοφμε ςτθν αδράνεια, ςτθν επιλογι τθσ
ςυντιρθςθσ, ςτθν επιλογι να μείνουν όλα ίδια και να μθν αλλάξει τίποτε. Αντί για τθν
εφκολθ οδό τθσ καταγγελίασ επιλζξαμε να διατυπϊςουμε προτάςεισ για το πϊσ κα
αντιμετωπίςουμε τθν κρίςθ του Πανεπιςτθμίου. Αντί να εξαντλοφμαςτε ςτθν
«επαναςτατικι αντίςταςθ» ςε ζναν νόμο που ζχει ψθφιςτεί με μεγάλθ πλειοψθφία από το
Κοινοβοφλιο, διατυπϊςαμε τθν οξεία κριτικι μασ ςτον νόμο αυτό και υποςτθρίξαμε τισ
προςφυγζσ ςτο υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ενάντια ςτισ διατάξεισ που κίγουν το
κατοχυρωμζνο ςυνταγματικά αυτοδιοίκθτο. Παράλλθλα καλζςαμε τθν Πανεπιςτθμιακι
κοινότθτα να εξαντλιςουμε τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ϊςτε να λειτουργιςει και να
επιβιϊςει το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου ςτθν παροφςα δφςκολθ ςυγκυρία. Αναμζνουμε τθν
επικείμενθ εκδίκαςθ των προςφυγϊν ςτο υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ κατά των ρυκμίςεων
που επζβαλε το Τπουργείο Παιδείασ για να κακορίςουμε τθν περεταίρω ςτάςθ μασ και να
προςπακιςουμε ςτθ ςυνζχεια ϊςτε να μεταςχθματίςουμε το Πανεπιςτιμιο.
Μετά τθν τελευταία απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου και τθν εκ νζου
ςυγκρότθςθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ αναμζνεται τισ επόμενεσ εβδομάδεσ θ προκιρυξθ
και θ διεξαγωγι των εκλογϊν για τθν ανάδειξθ των εςωτερικϊν μελϊν του υμβουλίου που
κατά τον νζο νόμο κα ζχει ουςιαςτικό ρόλο, τθ βαςικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ για τθ
διοίκθςθ και λειτουργία του Πανεπιςτθμίου. Για τθν πλειοψθφικι ςυμμετοχι των μελϊν
ΔΕΠ δϊςαμε μεγάλθ μάχθ, όλθ τθν περίοδο πριν τθ ψιφιςθ του Νόμου, είναι κατάκτθςθ,
που κζλουμε να διαςφαλίςουμε και να τθσ δϊςουμε περιεχόμενο.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα κρίςιμθ ςτιγμι για το μζλλον του Πανεπιςτθμίου. ε αυτιν τθν
κρίςιμθ ςτιγμι πρζπει να είμαςτε όλοι και όλεσ ενεργά και ουςιαςτικά παρόντεσ, να
ςυμμετάςχουμε ςτισ διαδικαςίεσ, ϊςτε μζςα από αυτζσ να διαμορφϊςουμε τισ ςυνκικεσ
για τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ και εξζλιξθ του Πανεπιςτθμίου ςε κζντρο Αριςτείασ για
τθν Εκπαίδευςθ και τθν Ζρευνα.
Όροσ ηωτικόσ για ζνα βιϊςιμο, για ζνα καλφτερο Πανεπιςτιμιο είναι να ξεπεράςουμε το
ςθμερινό αδιζξοδο και να διαμορφϊςουμε εμείσ, θ Πανεπιςτθμιακι Κοινότθτα, τουσ
ςτόχουσ και τουσ τρόπουσ λειτουργίασ μασ.
Η Πρωτοβουλία Αιγαίου καλεί όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ ςε ςυμμετοχή ςτισ εκλογικζσ
διαδικαςίεσ. Καλεί όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ που ζχουν όραμα για το Πανεπιςτήμιο να
αναλάβουν την ευθφνη τησ υποψηφιότητασ για το υμβοφλιο και την ευθφνη τησ
επιλογήσ/ εκλογήσ των ςυναδζλφων που είναι αποφαςιςμζνοι να λειτουργήςουν γόνιμα
και εποικοδομητικά για το Πανεπιςτήμιό μασ. Η εκλογική διαδικαςία είναι η βζλτιςτη
ευκαιρία για να διεξαχθεί ζνασ ανοιχτόσ διάλογοσ για το Πανεπιςτήμιο.
Για τον λόγο αυτό καλοφμε τθν Πρυτανικι Αρχι να διαμορφϊςει ζνα Forum, ζναν χϊρο
διαλόγου και διαβοφλευςθσ ϊςτε τόςο οι υποψιφιοι για το υμβοφλιο όςο και όλα τα μζλθ
τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ να εκφράςουν κριτικι, απόψεισ, προτάςεισ, δεςμεφςεισ.

Θ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ κεωρεί ότι εμείσ οι πανεπιςτθμιακοί λειτουργοί – ςε ατομικό και
ςυλλογικό επίπεδο - οφείλουμε να καταβάλλουμε τθ μζγιςτθ δυνατι προςπάκεια με
ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ και ακαδθμαϊκό λόγο ϊςτε το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου υπερβαίνοντασ τα ςωρευμζνα ςθμερινά προβλιματα – να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά
τθν κρίςθ και να προχωριςει ςτθν ουςιαςτικι και ολόπλευρθ αναβάκμιςθ του,
ανταποκρινόμενο ςτισ προςδοκίεσ των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν αλλά και υλοποιϊντασ
τθν αποςτολι του για τισ κοινωνίεσ του Αιγαίου.
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