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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ 

Με πολύ µεγάλη ανησυχία, οι υπογράφοντες Πρυτάνεις των τριών αρχαιοτέρων Πανεπιστηµίων της 

χώρας µας, καθηγητές Θεοδόσης Πελεγρίνης, Γιάννης Μυλόπουλος και Σίµος Σιµόπουλος, 

παρακολουθούµε κατά τις τελευταίες εβδοµάδες µια συντονισµένη προσπάθεια προερχόµενη από το 

Υπουργείο Παιδείας να πειστεί η κοινωνία µας ότι έχει διαµορφωθεί ήδη το νοµοθετικό πλαίσιο, µε το 

οποίο θα λειτουργούν εφεξής τα πανεπιστήµιά µας. Με σειρά οργανωµένων δηµοσιευµάτων και 

συνεντεύξεων προτείνονται µέτρα, µε τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συµφωνήσει τα πανεπιστήµια ή 

αν, αντίθετα, συµβεί να µην συµφωνούν, διατυπώνεται ευθέως ή υπαινικτικά η απειλή ότι πρόκειται να 

υποστούν κυρώσεις, που µπορούν να φτάσουν µέχρι του σηµείου διακοπής της παρεχόµενης στα 

Πανεπιστήµια επιχορήγησης.  

Θα θέλαµε, µε την παρούσα ανακοίνωσή µας, προς ενηµέρωση της κοινωνίας, στην οποία είµαστε 

υποχρεωµένοι να λογοδοτούµε, να καταστήσοµε σαφή τα ακόλουθα: 

1. τα πανεπιστήµια, τόσο στις Συγκλήτους των όσο και στις Συνόδους των Πρυτάνεων, έχουν 

απερίφραστα δηλώσει την ανάγκη να γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των, οι οποίες 

θα συµβάλουν αποφασιστικά στην βελτίωσή τους για την έξοδο της κοινωνίας µας από την 

κρίση, και όχι στην διάλυσή τους, 

2. τα πανεπιστήµια κατ' επανάληψη έχουν εκφράσει την διάθεσή τους να διεξαγάγουν 

ουσιαστικό διάλογο µε το Υπουργείο για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην 

λειτουργία τους, το οποίο, όµως, µέχρι σήµερα κάθε άλλο παρά έχει ανταποκριθεί στο αίτηµά 

τους αυτό, 

3. τα πανεπιστήµια αποτελούν χώρους ελευθερίας έτσι, ώστε οποιουδήποτε είδους υπαινιγµοί 

απειλής να µην τα πτοούν στην αποστολή, που τους έχει ανατεθεί από την ευνοµούµενη 

πολιτεία για δηµόσια και δωρεάν παιδεία. 

 

Τέλος, για να υπάρξει ουσιαστική και γόνιµη συζήτηση µε το οικείο Υπουργείο σχετικά µε το 

νοµοθέτηµα που προετοιµάζει, θα πρέπει αυτό εγκαίρως και εγκύρως να µας το έχει θέσει υπόψιν. 

Οι Πρυτάνεις: 

του ΕΚΠΑ: Θεοδόσης Πελεγρίνης, του ΑΠΘ: Γιάννης Μυλόπουλος, του ΕΜΠ: Σίµος Σιµόπουλος 

	  


