
 

ΠΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΑΠΗΜ  

ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 13/2 14:00 στην ΑΙΘ. Α2 ΣΟΤ ΗΛ-ΜΗΧ 

 



Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κέζα ζηελ θνηλσλία είλαη λα 

εθπαηδεχεη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ελψ ηαπηφρξνλα παξάγεη 

γλψζε(κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηπισκαηηθψλ) γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ γηα λέα πεδία θεξδνθνξίαο. 

Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ε επηζηήκε κφλν νπδέηεξε δελ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη. Αληηζέησο, θαζνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο 

αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη, δεπηεξεπφλησο, απφ ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο 

πνπ αληηζηέθνληαη ζε απηφ. Τν παλεπηζηήκην, δειαδή, απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο, θαζψο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

Απηφο ν ξφινο δηαρξνληθά ζπγθαιχπηεηαη απφ ηελ ππνηηζέκελε 

ελφηεηα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, φπνπ φινη έρνπκε "θνηλά 

ζπκθέξνληα". Δελ είλαη φκσο ηίπνηα άιιν, απφ κία δεκνθξαηηθή-

δηαηαμηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία εμνξηζκνχ ν θαζέλαο καο επηδηψθεη 

κφλν ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. Σηελ νπζία, καο θαιεί ζε πεξαηηέξσ 

πεηζάξρεζε ζηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ, θαιιηεξγψληαο ειπίδεο θαη 

νλεηξψμεηο γηα επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε. Σπνπδάδνπκε κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε αηνκηθνχ θεθαιαίνπ (πηπρίν, κεηαπηπρηαθφ), 

ψζηε λα είκαζηε ζπλερψο απαζρνιήζηκνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα 

κπνξέζνπκε απιά λα εξγαζηνχκε ζην κέιινλ, φζν θαη αλ επηθξαηεί ε 

ςεπδαίζζεζε ησλ ζπνπδψλ σο ειεχζεξε επηινγή γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

ηδεαιηζηηθήο κφξθσζεο. 

Τν παλεπηζηήκην, ινηπφλ, δελ βξίζθεηαη κέζα ζε κηα γπάια ζηελ 

νπνία ην ζχλνιν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζπλαληηέηαη κε ίζνπο 

φξνπο αιιά κέζα ηνπ αλαπαξάγεη ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ 



ζρέζεσλ. Απνηειεί, δειαδή, έλα αθφκα πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ 

αληαγσληζκνχ ζην νπνίν ν θαζέλαο αλάινγα απφ ηε ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη έρεη δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. 

Απηφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνλ βηψλνπκε θαζεκεξηλά ζηνπο 

απνζηεηξσκέλνπο δηαδξφκνπο φπνπ, αληί λα ζπλαληηφκαζηε, ηξέρνπκε 

βηαζηηθά απφ ηελ κηα αίζνπζα ζηελ άιιε κπαο θαη πηάζνπκε ζέζε, 

θαζψο ιεθηά δελ ππάξρνπλ γηα παξαπάλσ αίζνπζεο θαη θαζεγεηέο, 

αιιά γηα πεξηζζφηεξνπο θχιαθεο θαη θιεηδαξηέο. Είκαζηε εκείο πνπ 

βηψλνπκε θάζε κέξα ηελ πεξαηηέξσ (απηφ)εληαηηθνπνίεζή καο γηα λα 

ηειεηψζνπκε γξεγνξφηεξα ηελ ζρνιή θαζψο φζν δελ καο πεξηζζεχνπλ 

ηα ιεθηά ηφζν κεγαιψλεη ην θφζηνο θνίηεζήο καο. Μία αχμεζε πνπ ηελ 

βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηε ιέζρε, πνπ νη κεξίδεο κηθξαίλνπλ θαη ε 

πνηφηεηα ρεηξνηεξεχεη, ζηνλ ΟΑΣΘ πνπ ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ θαη ν 

έιεγρνο ζπλερψο απμάλνληαη, ζηελ ζρνιή πνπ ηα έμνδα γηα εμνπιηζκφ 

θαη ζεκεηψζεηο γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα. Απηφ είλαη κία 

ππνηίκεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο ε νπνία δελ εθθξάδεηαη κφλν κε 

πιηθνχο φξνπο αιιά θαη κε ηελ απνπζία ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ο ρξφλνο 

πνπ δηαζέηνπκε δελ θηάλεη γηα ηίπνηα άιιν πέξα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

εξγαηηθήο καο δχλακεο αληί λα ηνλ αμηνπνηνχκε γηα λα ρηίδνπκε 

ζρέζεηο θαη λα ζπδεηάκε ηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ. 

Σπληξνθηθέο ζρέζεηο, φρη κε ζθνπφ ηελ απηνδηαρείξηζε ηεο κηδέξηαο, 

αιιά γηα λα θηλεζνχκε αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

πνπ βηψλνπκε. Γηα λα δνκήζνπκε θνηλφηεηεο αγψλα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ καο ελάληηα ζηελ πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο 

δσήο καο. 



Απηέο νη αλάγθεο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί, πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θνηλσληθή καο ζέζε. Έηζη, ε θνηλή βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζπγθξνηνχκαζηε είλαη ε θνηηεηηθή καο ηαπηφηεηα (θαη ε θξηηηθή ζε 

απηήλ)  θαη ηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

αλάγθεο καο, φρη απφ θάπνηα πνιηηηθή αηδέληα ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

κηα ηδενινγία θαη ζηελ πξαγκάησζε ελφο ηειηθνχ ζθνπνχ. Αληίζεηα, 

ρηίδνπκε αδηακεζνιάβεηεο  θνηλφηεηεο αγψλα ζηηο νπνίεο ηα 

πεξηερφκελα θαη ε εκβάζπλζή ηνπο πεγάδνπλ απφ εκάο, ελψ νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ζπλδηακφξθσζε. Επηιέγνπκε λα 

ιεηηνπξγνχκε αληηηεξαξρηθά, ψζηε ε θαζεκία απφ εκάο λα ληψζεη ηελ 

ζπλέιεπζε δηθηά ηεο θαη λα εθθξάδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο 

κέζα ζε κηα δνκή, φπνπ ε έλλνηα ησλ εηδηθψλ ζπλδηθαιηζηψλ δελ 

πθίζηαηαη. 
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