
Appel européen à la RONDE INFINIE DES OBSTINÉ.ES 
 
Chers amis et camarades des universités d’Europe, 
Depuis plus de trois mois l’Université française est en lutte. 
Pendant plus de mille heures, des milliers de personnes ont tourné place de l'Hôtel de 
Ville, jadis place de grève, à Paris, pour manifester obstinément leur refus des décrets 
que veut imposer le gouvernement français aux universités et à la recherche, et plus 
généralement la loi LRU (Loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités) 
née du processus de Bologne qui, prenant prétexte de l’harmonisation européenne, vise à 
faire du savoir une marchandise. 
Pour inscrire notre obstination au cœur des élections européennes, nous tournerons jour 
et nuit du 1er au 7 juin à Paris et vous invitons à nous y rejoindre pour manifester la 
véritable harmonisation de l’Europe de la connaissance et de la culture que nous 
souhaitons. Nous vous accueillerons plus particulièrement le vendredi 5 juin pour en 
débattre ; prévenez-nous de votre venue : rondeinfinie@gmail.com   
 
Site : http://rondeinfinie.canalblog.com/ 

 

 

Πανευρωπαϊκή πρόσκληση στον ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΥΡΟ ΤΩΝ 
ΕΠΙΜΟΝΩΝ 
  

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συμφοιτητές, 
Εδώ και πάνω από τρείς μήνες, τα γαλλικά πανεπιστήμια μάχονται. 
Για πάνω από χίλιες ώρες, χιλιάδες άνθρωποι γυρίσανε κυκλικά, στην place de 
l’Hôtel de Ville, δηλαδή στην παλιά place de grève («πλατεία απεργίας») στο 
κέντρο του Παρισιού, για να δηλώσουν επίμονα πως αρνούνται τα διατάγματα 
που θέλει να επιβάλει η γαλλική κυβέρνηση στα πανεπιστήμια, και γενικότερα 
κατά του νόμου LRU (Liberté et responsabilité des universités/νόμος σχετικός με την 
«Ελευθερία και Ευθύνη των Πανεπιστημίων"), ο οποίος ήρθε στο φως µέσα από 
τη διαδικασία της Μπολόνια που µε το πρόσχηµα της ευρωπαϊκής εναρµόνισης 
αποσκοπεί στο να μετατρέψει την γνώση σε εμπορεύσιμο αγαθό. 
Έχοντας ως στόχο να εγγράψουµε την εµµονή και την επιµονή μας στην καρδιά 
των ευρωπαϊκών εκλογών, θα γυρίζουμε μέρα και νύχτα, από την 1η μέχρι τις 7 
Ιουνίου στο Παρίσι και σας προσκαλούμε να ενωθείτε μαζί μας ωστε να 
εκφράσουμε την πραγματική εναρμόνιση της Ευρώπης της γνώσης και του 
πολιτισμού, αυτήν που επιθυμούμε! 
Σας υποδεχόμαστε ιδιαίτερα την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε μία συζητήση· 
ειδοποιήστε μας για τον ερχομό σας: rondeinfinie@gmail.com. 
 

Ιστοσελίδα: http://rondeinfinie.canalblog.com 


