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Θέμα 7. Διάυορα 

7.2 Ψήυισμα Μελών ΔΕΠ τοσ Σμήματος Κοινωνιολογίας για την οικονομική 

κρίση  

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο θ. Θ. Κάιιαο, αλαγηγλώζθεη ζην ώκα θείκελν πνπ 

ζπλέηαμαλ νη θ.θ. Κ. Ρόληνο θαη Π. Γξεγνξίνπ,  Αλαπι. Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ην 

νπνίν εκπεξηέρεη ςήθηζκα γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (αξηζκόο πξση. 727/16.3.10).   

 

Ο θ. Κ. Ζώξαο, Καζεγεηήο θαη Αληηπξύηαλεο ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ, ςεθίδεη ζεηηθώο 

ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο σο έρεη, κε ηελ παξαηήξεζε όηη ζε κηα θαηάζηαζε δεηλήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρώξαο θαη εθόζνλ όινη νη θνξείο θαινύληαη λ α ζπκβάιινπλ 

ζηελ ππέξβαζε  απηήο ηεο θξίζεο, ζα πξέπεη θαη ηα Μέιε ΔΕΠ ησλ Παλ/κίσλ  λ α 

έρνπλ κηα ζπκβνιή ζε απηό,  όζν νδπλεξό θαη αλ είλαη. 

Σα Μέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο κεηά από δηάινγν 

θαη αληαιιαγή απόςεσλ ςεθίδνπλ νκόθσλα ππέξ ηνπ ζπληαρζέληνο ςεθίζκαηνο ην 

νπνίν έρεη σο αθνινύζσο  

 

ΨΗΦΙΜΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ   

 

Σα κέιε ΔΕΠ θαη νη ζπκβαζηνύρνη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κέζα ζην γεληθό θιίκα πνηνηηθήο θαη εζηθήο ππνβάζκηζεο, 

ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ν ρώξνο καο ιόγσ ησλ δηαρξνληθώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πην 

πξνζθάησλ ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ (πξάμεηο θαη αδηαθνξία) ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο 

ηάμεο, θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα ηελ αήζε επίζεζε πνπ δερόκαζηε ηόζν εκείο όζν 

θαη επξύηεξα ην ειιεληθό δεκόζην παλεπηζηήκην. 

 

Θεσξνύκε όηη ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία εμαλαγθάζζεθε λα βξεζεί ε 

ειιεληθή θνηλσλία θαη ν αθαδεκατθόο ρώξνο, δελ είλαη παξά κηα απιή ζπλέπεηα ηεο 

επξείαο πνιηηηζκηθήο θξίζεο θαη ηεο θξίζεο ηδεώλ θαη αμηώλ, όπσο θαη ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο παηδείαο σο ύςηζηνπ θνηλσληθνύ αγαζνύ πνπ βηώλεη 

ε Ειιάδα εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, ιόγσ αλαμηνθξαηηθώλ κεζνδεύζεσλ αδαώλ θαη 

επηειώλ θύθισλ ζηελώλ ζπκθεξόλησλ πνπ αλέιαβαλ λα παίμνπλ ξόινπο παληειώο 

αγλώζηνπο ζε απηνύο. 

 

Θεσξνύκε όηη νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο επηινγέο νδεγνύλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία λα απνδερζεί ηελ ππεξνρή ησλ δηαθόξσλ ηδησηηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, ακθίβνιεο ηαπηόηεηαο, σο πνηνηηθόηεξσλ θαη θαιύηεξσλ 

από ηα αληίζηνηρα δεκόζηα. 
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Υξεηαδόκαζηε παλεπηζηεκηαθνύο δαζθάινπο, ππεξήθαλνπο γηα ην έξγν πνπ 

επηηεινύλ θαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλνπο γη’ απηό από ηελ πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία. 

Υξεηαδόκαζηε θνξείο άζθεζεο πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθό κεραληζκό, γλώζηε ησλ 

πνηνηηθώλ αλαγθώλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ειιεληθνύ αιιά θαη επξύηεξα ηνπ 

επξσπατθνύ παλεπηζηεκίνπ. 

Υξεηαδόκαζηε βηβιηνζήθεο κε πινύζην αθαδεκατθό πεξηερόκελν θαη όρη θνηηεηέο 

ζύκαηα ηνπ ελόο θαη κνλαδηθνύ ζπγγξάκκαηνο,  

Υξεηαδόκαζηε ζπνπδαζηήξηα θαη εξγαζηήξηα, πιήξσο εμνπιηζκέλα θαη ηθαλά λα 

κνξθώζνπλ ηνλ απξηαλό επηζηήκνλα, πάλσ ζηνλ νπνίν πξνζπαζεί ε Επξώπε λα 

δνκήζεη ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθόηεηα ηεο. 

 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο λα ζπζηξαηεπζνύλ καδί καο ζε απηό ηνλ 

αγώλα.  

Καινύκε όινπο εθείλνπο, πνπ έρνπλ αλαιάβεη ξόινπο ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζε απηή 

ηελ δύζθνιε πεξίνδν, λα αλαινγηζζνύλ ηηο εζηθέο θαη θνηλσληθέο επζύλεο ηνπο θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο πνπ ζα επαλαθέξνπλ ην ειιεληθό 

δεκόζην παλεπηζηήκην ζηελ ζέζε πνπ αλήθεη, όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζε 

νιόθιεξν ηνλ επξσπατθό ρώξν, αιιά θαη ζα βάινπλ έλα νξηζηηθό ηέινο ζηελ 

αλαμηνθξαηία θαη ζηηο απεξίζθεπηεο ζπαηάιεο πνπ παξαηεξνύληαη.  

 

Καινύκε όινπο εθείλνπο πνπ απνθάζηζαλ λα εμεπηειίζνπλ εζηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά ηνλ έιιελα παλεπηζηεκηαθό δάζθαιν θαη, θαη’ επέθηαζε ην ειιεληθό 

δεκόζην παλεπηζηήκην,  λα ζηακαηήζνπλ άκεζα ηηο θξηθηέο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα 

αλαινγηζζνύλ ηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα ηνπο θαηαηάμεη ε ηζηνξία. 
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Απνθαζίδεηαη ην παξόλ ςήθηζκα λα θνηλνπνηεζεί ζηα Σκήκαηα θαη ζηε ύγθιεην 

ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ, ζηε ΠΟΔΕΠ, λα αλαξηεζεί ζηελ Θζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

Κνηλσληνινγίαο ελδερνκέλσο θαη ζηε θεληξηθή Θζηνζειίδα ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ.   

 

 


