Προς όλους τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές
Είναι γνωστό ότι φέτος είναι μόλις η δεύτερη χρονιά ενεργοποίησης του Ενιαίου
Συλλόγου Μεταπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο σύλλογος είναι η ενεργοποίηση
και ευαισθητοποίηση των μελών του ώστε η ανάδειξη και αντιμετώπιση όλων των
ζητημάτων που μας αφορούν να είναι άμεση και μαζική. Η προσπάθεια αυτή είναι
ακόμα πιο δύσκολη όταν τα άτομα που έχουν ενεργοποιηθεί είναι πραγματικά λίγα.
Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που αφορούν όλους μας στο σύντομο ή λιγότερο
σύντομο πέρασμά μας από αυτό το ίδρυμα και άλλα ζητήματα εντός και εκτός
ιδρύματος που άπτονται τόσο της παιδείας όσο και της μετέπειτα πορείας μας και στα
οποία καλούμαστε να πάρουμε θέση και να αναλάβουμε δράση.
Κατά περιόδους μικρές αντιπαραθέσεις και πολιτικές πρακτικές έχουν απλά αναδείξει
ακόμα πιο έντονα όλα τα παραπάνω. Τονίζοντας ότι ο κόσμος που συμμετέχει δεν θα
πρέπει να απομακρυνθεί αλλά να γίνει ακόμα περισσότερος καλώ όλους να
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συνειδητοποιήσουν πως μόνο όταν θα είμαστε
αρκετοί θα έρθει η ισορροπία και η αποτελεσματικότητα.
Επειδή το θέμα της ενημέρωσης έχει θιχτεί κατ’ επανάληψη θα ήθελα απλά να
επισημάνω ότι το Δ.Σ. από πέρυσι έχει τονίσει την ανάγκη για δημιουργία κάποιας
λίστας αλληλογραφίας. Νομίζω ότι πλέον θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
ξεπεραστούν όσα πρακτικά προβλήματα υπάρχουν. Επίσης σας ενημερώνω ότι έχει
ήδη ξεκινήσει προσπάθεια για την δημιουργία ιστοχώρου για τον σύλλογο. Τέλος σας
διαβεβαιώνω ότι μέχρι σήμερα έχει γίνει κάθε προσπάθεια για την ενημέρωση όσο το
δυνατόν περισσότερων ατόμων πριν και μετά από κάθε ενέργεια του συλλόγου.
Έχουμε όλοι και όλες οι πλευρές τις ευθύνες για τις φορές που η προσπάθεια αυτή
δεν στάθηκε αρκετή.
Θα ήθελα με την παρούσα ανακοίνωση να ξεκινήσω έναν κύκλο πιο άμεσης και
τακτικής ενημέρωσης όλων. Ελπίζω η προσπάθεια να βρει υποστηρικτές.
Σας ενημερώνω ότι για φέτος το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών
φοιτητών έχει συγκροτηθεί από τις 08-03-2006 και αποτελείται από τους:
Κώστα Ξιφαρά
Γιώργο Τριανταφύλλου
Γιάννη Κοτόπουλο
Στέλιο Τσαφαράκη
Μαριάννα Παπαδομανωλάκη
Κώστα Μιχαλόπουλο
Μαρία Ανδριανάκη

Πρόεδρο
Αντιπρόεδρο
Γραμματέα
Ταμία
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Είμαστε όλοι στη διάθεσή σας
Ο γραμματέας του Δ.Σ.

Αν.

(Παπαδάμ Δώρα)
(Φόρτσας Βασίλης)
(Δελιάς Παύλος
(Σαλάππα Αθηνά)
(Πατώνη Μαρία)
(Τζιτζιλώνης Βασίλης)
(Λάτος Μανώλης)

