
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΕΣΧΑΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, όπως και ολόκληρη η ακαδημαϊκή 
κοινότητα στη χώρα μας, με αγανάκτηση και αποτροπιασμό πληροφορήθηκε την παραπομπή του 
πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεοδόση Πελεγρίνη στο πειθαρχικό συμβούλιο για 
«παράβαση καθήκοντος» από τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο με την 
αδιανόητη «κατηγορία» ότι «οι πράξεις και οι παραλείψεις του έθιξαν τη λειτουργία και το κύρος 
του Πανεπιστημίου». 

Ο κ. Αρβανιτόπουλος καταλογίζει στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ ότι «κρατά το Ίδρυμα κλειστό με την 
απραξία του και την αδυναμία του να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συγκλήτου». Προφανώς, ο 
Υπουργός ΠΑΙΘ εννοεί ότι ο κ. Πελεγρίνης, σεβόμενος τις αποφάσεις των διοικητικών υπαλλήλων 
που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και διανύουν τη 13η εβδομάδα κινητοποιήσεων, των συλλόγων 
ΔΕΠ και φοιτητών, δεν έχει καλέσει τις δυνάμεις καταστολής ώστε «να ανοίξει» το ΕΚΠΑ! Αν 
αυτό καταλογίζει ως απραξία ο κ. Αρβανιτόπουλος, δηλ. την έλλειψη «πυγμής» εκ μέρους του κ. 
Πελεγρίνη, εμείς δηλώνουμε ότι το δημοκρατικό ήθος και ο σεβασμός στο ελεύθερο φρόνημα 
όσων αγωνίζονται για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο είναι ακριβώς αυτό που συνάδει με την ιδιότητα 
του ακαδημαϊκού δασκάλου και του δημοκρατικά εκλεγμένου Πρύτανη του αρχαιοτέρου 
πανεπιστημίου της χώρας μας. 

Στο πρόσωπο του κ. Πελεγρίνη πλήττεται όλο το ΕΚΠΑ αλλά και το δημόσιο ακαδημαϊκό 
πανεπιστήμιο, το oποίο ο Υπουργός και το επιτελείο του επιδεικνύοντας πρωτοφανή βία και 
αυταρχισμό θέλουν να οδηγήσουν στη βέβαιη διάλυση, υλοποιώντας τη μνημονιακή πολιτική της 
κυβέρνησης.

Καταδικάζουμε την πρωτοφανή αυτή ενέργεια του κ. Αρβανιτόπουλου, που παραπέμπει σε 
σκοτεινές εποχές, και δηλώνουμε ότι στηρίζουμε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ο οποίος εδώ και πολύ 
καιρό είναι στο μάτι του κυκλώνα όσων απεργάζονται συστηματικά την καταστροφή του ΕΚΠΑ. Η 
πράξη αυτή του Υπουργού έρχεται μετά από σειρά απαράδεκτων δηλώσεων και ενεργειών σε
βάρος των πανεπιστημίων και των εργαζομένων σε αυτά. Δεν αποτελεί προσβολή μόνο του 
Πρύτανη αλλά και ολόκληρης της αγωνιζόμενης πανεπιστημιακής κοινότητας, παραβιάζει την 
αυτοτέλεια των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τη δημοκρατική λειτουργία τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΞΕΠΈΡΑΣΕ ΚΆΘΕ ΌΡΙΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΊ ΠΛΈΟΝ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΉ ΤΟΥ.

Την ίδια στιγμή θεωρούμε ενδεικτική του ακραίου αυταρχισμού του Υπουργού Παιδείας τη 
δήλωσή του ότι «δεν συνομιλεί» με τους απεργούς του ΕΚΠΑ. Από πότε ένας Υπουργός αρνείται 
να συνομιλήσει με εργαζομένους που ασκούν το κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην απεργία και τη 
συλλογική διεκδίκηση; Αποδεικνύεται έτσι για άλλη μια φορά ότι μοναδικός και αποκλειστικός 
υπεύθυνος για τα κλειστά ΑΕΙ είναι η κυβέρνηση και η καταστροφική πολιτική της.

Καλούμε τους συλλόγους ΔΕΠ, φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και τις Συγκλήτους και 
τις πρυτανικές αρχές όλων των πανεπιστημίων της χώρας να καταδικάσουν αυτή την απαράδεκτη
δίωξη που είναι κόλαφος για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και παράλληλα να εκφράσουν την πλήρη 
και αμέριστη αλληλεγγύη τους στον ηρωικό και δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων.


