Ακινα 4 Δεκεμβρίου 2010
Προσ το ΔΣ Φοιτθτϊν και όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ του Τμιματόσ μασ
Χωρίσ καμία πρόκεςθ να κρίνω διαδικαςίεσ και αποφάςεισ που αφοροφν αποκλειςτικά τισ
Γενικζσ Συνελεφςεισ του Συλλόγου Φοιτθτϊν, αλλά με το αίςκθμα ευκφνθσ που απορρζει
από τθν άςκθςθ των κακθκόντων μου ωσ Προζδρου του Τμιματοσ επικυμϊ να κάνω
γνωςτό ςε όλα τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του Τμιματοσ μασ τα παρακάτω:
1.Η διακοπι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ προκαλεί ιςχυρζσ παρενζργειεσ ςτθν ουςία και
τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ενϊ ταυτόχρονα αποδιοργανϊνει το προκακοριςμζνο και
ανακοινωμζνο χρονοδιάγραμμα αμοιβαίων υποχρεϊςεων. Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ
παράδοςθσ εργαςιϊν/αςκιςεων κα πρζπει να τθροφνται και να μθν τροποποιοφνται λόγω
γεγονότων, που προκαλοφνται εριμθν μιασ μεγάλθσ μερίδασ μελϊν τθσ όλθσ κοινότθτασ
του Τμιματόσ μασ, διότι προκαλοφν ςφγχυςθ και εν πολλοίσ απορρφκμιςθ. Στθν περίπτωςθ
που δεν ςυμπλθρωκοφν οι εκ του νόμου προβλεπόμενεσ εβδομάδεσ διδαςκαλίασ και οι
ϊρεσ ανά μάκθμα, τότε τίκεται εν κινδφνω θ απϊλεια του εξαμινου ι/και θ <αφαίρεςθ>
μακιματοσ ωσ μθ διδαχκζν .Εάν ςυνεχιςκοφν οι καταλιψεισ, θ ΓΣ του Τμιματοσ κα
κλθκεί να αποφαςίςει προσ τθν κατεφκυνςθ να μθν παρατακοφν τα μακιματα πζραν τθσ
14θσ Ιανουαρίου, να μθν υπάρξουν <ςυμπυκνϊςεισ> ςτθν αναπλιρωςθ ωρϊν διδαςκαλίασ
προκειμζνου να τθρθκεί ο τφποσ και να παρακαμφκεί θ ουςία, να μθν αναιρεκεί ο
προγραμματιςμόσ ζναρξθσ-λιξθσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου Ιανουαρίου και να εφαρμοςκεί
επακριβϊσ θ απόφαςθ ζναρξθσ των μακθμάτων εαρινοφ εξαμινου ςτισ 14 Φεβρουαρίου.
Όλεσ οι παραπάνω θμερομθνίεσ αποτελοφν ςτακερζσ μθ επιδεχόμενεσ μεταβολισ από
φαινόμενα καταλιψεων
2.Η παρεμπόδιςθ τθσ λειτουργίασ του Τμιματοσ προκαλεί επίςθσ μεγάλεσ δυςχζρειεσ ςτθν
επίπονθ προετοιμαςία τθσ Γραμματείασ και των μελϊν ΔΕΠ για τισ ορκωμοςίεσ τθσ 20θσ
Δεκεμβρίου για μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ - διδάκτορεσ και τθσ 23θσ Δεκεμβρίου για τουσ
πτυχιοφχουσ του Τμιματόσ μασ .Η πικανι ακφρωςθ των δφο αυτϊν ορκωμοςιϊν κα
αποτελζςει πλιγμα ςτο κφροσ του Τμιματοσ και ςτθν οφειλόμενθ ςυνζπεια μασ προσ τουσ
πτυχιοφχουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ.
3.Η διακοπι τθσ λειτουργίασ του Τμιματοσ οδθγεί ςτθν αναβολι τθσ προγραμματιςμζνθσ
ΓΣ του Τμιματοσ για τθ Δευτζρα 6θ Δεκεμβρίου και ωσ εκ τοφτου, μεταξφ άλλων, ςτθν
αδυναμία ζγκριςθσ των αιτιςεων μετεγγραφισ φοιτθτϊν προσ το Τμιμα μασ.
4.Η διακοπι λειτουργίασ του Τμιματοσ κακιςτά αδφνατθ τθν ζκδοςθ-υπογραφι
βεβαιϊςεων για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ι/και αιτιςεων ςυμμετοχισ ςε
προγράμματα κινθτικότθτασ/ανταλλαγισ φοιτθτϊν Erasmus.
5.Η διακοπι λειτουργίασ του Τμιματοσ αναςτζλλει και τα μεταπτυχιακά προγράμματα
ςπουδϊν τα οποία παρακολουκοφν δεκάδεσ φοιτθτζσ μεταξφ των οποίων και εργαηόμενοι.
Επιπροςκζτωσ οι υποψιφιοι διδάκτορεσ αδυνατοφν να εργαςκοφν και να προωκιςουν
απερίςπαςτοι τθν ζρευνα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ <περικυκλωμζνοι> από ζνα κλίμα
ζνταςθσ που απζχει παραςάγγασ από τθν ιρεμθ δθμιουργικότθτα.

Η εκτίμθςθ των παρενεργειϊν που προκαλοφνται από αποφάςεισ και ενζργειεσ που
επθρεάηουν κακοριςτικά τθν ομαλι εκπαιδευτικι λειτουργία και τθν ςυλλογικι μασ
προςπάκεια είναι απαραίτθτο να ςυνεκτιμϊνται και να προςμετρϊνται ϊςτε να
αποφεφγονται περιπλοκζσ και εκ των υςτζρων ρυκμίςεισ που αντιβαίνουν ςε αρχζσ και
κανόνεσ δεοντολογίασ.
Η απερίφραςτθ καταδίκθ τθσ δολοφονίασ ενόσ νεαροφ μακθτι μασ βρίςκει όλουσ
ςφμφωνουσ. Υπάρχουν δεκάδεσ τρόποι να εκφράςουμε ατομικά και ςυλλογικά τθν πλιρθ
αντίκεςι μασ ςε κάκε μορφι βίασ από όπου και αν προζρχεται. Η γνϊςθ και θ τεχνολογία
αποτελοφν αποτελεςματικά αντίβαρα. Η ςυνεργαςία και ο διάλογοσ με ανοικτζσ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ, ανοικτά εργαςτιρια και ανοικτά βιβλία μπορεί να είναι μια καλι και
διαφορετικι απάντθςθ ςε περιόδουσ ζνταςθσ και κρίςθσ. Αξίηει να μασ προβλθματίςει.
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