
ΤΝΑΝΣΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ  

ΕΧΑΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΗ ΕΚΣΡΟΠΗ 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, όπωσ και ολόκλθρθ θ ακαδθμαϊκι 

κοινότθτα ςτθ χϊρα μασ, με αγανάκτθςθ και αποτροπιαςμό πλθροφορικθκε τθν 

παραπομπι του πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κ. Θεοδόςθ Πελεγρίνθ ςτο 

πεικαρχικό ςυμβοφλιο για «παράβαςθ κακικοντοσ» από τον Υπουργό Παιδείασ 

Κωνςταντίνο Αρβανιτόπουλο με τθν αδιανόθτθ «κατθγορία» ότι «οι πράξεισ και οι 

παραλείψεισ του ζκιξαν τθ λειτουργία και το κφροσ του Πανεπιςτθμίου». Ο κ. 

Αρβανιτόπουλοσ καταλογίηει ςτον Πρφτανθ του ΕΚΠΑ ότι «κρατά το Κδρυμα κλειςτό με τθν 

απραξία του και τθν αδυναμία του να εφαρμόςει τισ αποφάςεισ τθσ Συγκλιτου». 

Προφανϊσ, ο Υπουργόσ ΠΑΙΘ εννοεί ότι ο κ. Πελεγρίνθσ, ςεβόμενοσ τισ αποφάςεισ των 

διοικθτικϊν υπαλλιλων που ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα και διανφουν τθ 13θ εβδομάδα 

κινθτοποιιςεων, των ςυλλόγων ΔΕΠ και φοιτθτϊν, δεν ζχει καλζςει τισ δυνάμεισ 

καταςτολισ ϊςτε «να ανοίξει» το ΕΚΠΑ! Αν αυτό καταλογίηει ωσ απραξία ο κ. 

Αρβανιτόπουλοσ, δθλ. τθν ζλλειψθ «πυγμισ» εκ μζρουσ του κ. Πελεγρίνθ, εμείσ δθλϊνουμε 

ότι το δθμοκρατικό ικοσ και ο ςεβαςμόσ ςτο ελεφκερο φρόνθμα όςων αγωνίηονται για ζνα 

καλφτερο πανεπιςτιμιο είναι ακριβϊσ αυτό που ςυνάδει με τθν ιδιότθτα του ακαδθμαϊκοφ 

δαςκάλου και του δθμοκρατικά εκλεγμζνου Πρφτανθ του αρχαιοτζρου πανεπιςτθμίου τθσ 

χϊρασ μασ. Στο πρόςωπο του κ. Πελεγρίνθ πλιττεται όλο το ΕΚΠΑ αλλά και το δθμόςιο 

ακαδθμαϊκό πανεπιςτιμιο, το oποίο ο Υπουργόσ και το επιτελείο του επιδεικνφοντασ 

πρωτοφανι βία και αυταρχιςμό κζλουν να οδθγιςουν ςτθ βζβαιθ διάλυςθ, υλοποιϊντασ 

τθ μνθμονιακι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ. 

Καταδικάηουμε τθν πρωτοφανι αυτι ενζργεια του κ. Αρβανιτόπουλου, που παραπζμπει ςε 

ςκοτεινζσ εποχζσ, και δθλϊνουμε ότι ςτθρίηουμε τον Πρφτανθ του ΕΚΠΑ, ο οποίοσ εδϊ και 

πολφ καιρό είναι ςτο μάτι του κυκλϊνα όςων απεργάηονται ςυςτθματικά τθν καταςτροφι 

του ΕΚΠΑ. Η πράξθ αυτι του Υπουργοφ ζρχεται μετά από ςειρά απαράδεκτων δθλϊςεων 

και ενεργειϊν ςε βάροσ των πανεπιςτθμίων και των εργαηομζνων ςε αυτά. Δεν αποτελεί 

προςβολι μόνο του Πρφτανθ αλλά και ολόκλθρθσ τθσ αγωνιηόμενθσ πανεπιςτθμιακισ 

κοινότθτασ, παραβιάηει τθν αυτοτζλεια των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και τθ 

δθμοκρατικι λειτουργία τουσ.  

Ο Τπουργόσ ξεπζραςε κάθε όριο, δεν μπορεί να υπηρετεί πλζον το Τπουργείο τησ 

Παιδείασ και απαιτοφμε την άμεςη παραίτηςή του. 



Τθν ίδια ςτιγμι κεωροφμε ενδεικτικι του ακραίου αυταρχιςμοφ του Υπουργοφ Παιδείασ τθ 

διλωςι του ότι «δεν ςυνομιλεί» με τουσ απεργοφσ του ΕΚΠΑ. Από πότε ζνασ Υπουργόσ 

αρνείται να ςυνομιλιςει με εργαηομζνουσ που αςκοφν το κατοχυρωμζνο δικαίωμά τουσ 

ςτθν απεργία και τθ ςυλλογικι διεκδίκθςθ; Αποδεικνφεται ζτςι για άλλθ μια φορά ότι 

μοναδικόσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τα κλειςτά ΑΕΙ είναι θ κυβζρνθςθ και θ 

καταςτροφικι πολιτικι τθσ. 

Καλοφμε τουσ ςυλλόγουσ ΔΕΠ, φοιτθτϊν, διοικθτικϊν υπαλλιλων, αλλά και τισ Συγκλιτουσ 

και τισ πρυτανικζσ αρχζσ όλων των πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ να καταδικάςουν αυτι τθν 

απαράδεκτθ δίωξθ που είναι κόλαφοσ για το Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο και παράλλθλα να 

εκφράςουν τθν πλιρθ και αμζριςτθ αλλθλεγγφθ τουσ ςτον θρωικό και δίκαιο αγϊνα των 

διοικθτικϊν υπαλλιλων. 
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