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Αξιότιμε κ Υπουργέ,  

Κατ αρχάς, επιτρέψτε μας να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να 
σας ευχηθούμε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, σε μια φάση κρίσιμη τόσο για τη χώρα όσο 
και για το Πανεπιστημιακό σύστημα.  

Η Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) για τις εκλογές του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
προσδιόρισε τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του για τις 22 
Φεβρουαρίου. Δυστυχώς, οι εκλογές παρεμποδίστηκαν από ομάδες φοιτητών, ενίοτε και 
άλλων Α.Ε.Ι. και, στο ένα από τα τρία εκλογικά τμήματα, με την παρουσία και την ανοχή 
(τουλάχιστον) Καθηγητών του Ιδρύματος. Η εκλογή αναβλήθηκε, ενώ σύμφωνα με την 
τελευταία Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών, η Οργανωτική 
Επιτροπή οφείλει να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέχρι τις 22 Μαρτίου.  

Όμως, οι τέσσερις εκ των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής που υπογράφουμε την 
παρούσα επιστολή, επισημαίνουμε τα παρακάτω:  

1. Τα μέλη της Ο.Ε. ορίστηκαν με διαπιστωτική πράξη λόγω της προηγούμενης θεσμικής 
τους ιδιότητας, ως πρώην μέλη της Πρυτανείας του Π.Κ., διαδικασία που την 
γνωρίζετε πολύ καλά, δεδομένου ότι έγινε και σε σας η σχετική πρόταση που, απ’ ότι 
γνωρίζουμε, δεν αποδεχθήκατε. Παράλληλα, ο διαχωρισμός των ευθυνών μεταξύ των 
Πρυτανικών αρχών και της Ο.Ε. δεν είναι σαφής, ιδιαίτερα σε περίπτωση που θα 
εκδηλωθούν έκρυθμες καταστάσεις.  

2. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μας ανακοίνωσε, με επιστολή του στις 2 
Μαρτίου 2012 σχετικά με το γεγονότα της ημέρας των εκλογών (22 Φεβρουαρίου) και 
με ένα αμιγές νομικό σκεπτικό, ότι η ευθύνη της Πρυτανείας εξαντλείται στην 
εξασφάλιση των τυπικών διαδικασιών της εκλογής (γραμματεία, εκλογικοί 
κατάλογοι, σφραγίδες, κλπ) και δεν έχει καμία ευθύνη για ότι μπορεί να συμβεί την 
ημέρα των εκλογών! Σημειώνουμε ότι το σκεπτικό αυτό μας εξέπληξε, καθότι ο 



Πρύτανης αποποιείται της ευθύνης διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου στη διάρκεια των εκλογών. Η θέση μας επιβεβαιώθηκε στις 13 
Μαρτίου 2012με το έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας προς την Βουλή, 
όπου αναφέρεται ότι "Υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ελευθερίας και 
διδασκαλίας και την ασφάλεια του προσωπικού είναι ο Πρύτανης, ενώ για τις εντός του χώρου 
των ΑΕΙ τελούμενες αξιόποινες πράξεις , προβλέφθηκε με το νέο νόμο 4009/11 η εφαρμογή της 
κοινής νομοθεσίας". 

3. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και των περισσότερων 
Πανεπιστημίων, έχει εκφραστεί κατά της διενέργειας των εκλογών, τουλάχιστον 
μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή των 
Πανεπιστημίων κατά του Νόμου 4009/2011, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι οι νόμοι πρέπει 
να εφαρμόζονται μέχρι να αποφανθεί περί του αντιθέτου το ΣτΕ ή να αλλάξουν από 
την Βουλή.  

4. Ο αξιότιμος εισηγητής στο ΣτΕ, φαίνεται να μην έχει άποψη και, αντί εισηγήσεως, 
απλώς παραθέτει τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς. Χωρίς να υπεισέλθουμε στα 
νομικά ερωτήματα σχετικά με την Συνταγματικότητα του Νόμου 4009/2011, 
γνωρίζουμε ότι η όποια απόφαση θα καθυστερήσει αρκετούς μήνες.  

5. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, στην τελευταία συνεδρίαση της (Ιωάννινα, 10-11 
Μαρτίου 2012) ζητά από το Υπουργείο «να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 
εκτονωθεί άμεσα η σοβούσα κρίση», χωρίς να προσδιορίζει τι ακριβώς ζητάει.  

6. Μέχρι σήμερα, 16 Μαρτίου 2012, κανένα Πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να 
διεξαγάγει εκλογές, είτε γιατί παρεμποδίστηκαν από συγκεντρωμένα μέλη της 
Ακαδημαϊκής κοινότητας, είτε γιατί αναβλήθηκαν επανειλημμένα, είτε γιατί 
παραιτήθηκαν κάποιοι υποψήφιοι ή δεν υπήρχαν αρκετοί, είτε γιατί καθυστέρησε η 
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την συγκρότηση της Ο.Ε., κ.ο.κ.  

Τα γεγονότα αυτά όλα καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα υπερβαίνει το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και τις αρμοδιότητες της Ο.Ε.: ανάγεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια 
παρεμπόδισης των εκλογών για το Συμβούλιο και δρομολόγησης των διαδικασιών για την 
ανάδειξη νέων Πανεπιστημιακών αρχών και Πρυτάνεων. 

Πεποίθηση μας είναι ότι η προσπάθεια επανάληψης της διαδικασίας θα έχει το ίδιο 
ατελέσφορο αποτέλεσμα: μια μειοψηφική ομάδα μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας που 
αντιτίθεται στον νέο Νόμο, θα παρεμποδίσει την πρόσβαση στα εκλογικά τμήματα, όπως 
έγινε και στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Θεωρούμε ότι η επανάληψη του ίδιου σκηνικού δεν 
συνάδει με τη σοβαρότητα της κατάστασης και η απλή καταγραφή των γεγονότων 
εξευτελίζει την όλη διαδικασία και ειδικά την Ο.Ε. Για να επιτελέσουμε το έργο μας θα 
πρέπει να καλέσουμε τους Εισαγγελείς του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, ενδεχόμενα και την 
Ελληνική Αστυνομία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάτι τέτοιο δεν τιμά την ίδια την 
δημοκρατική διαδικασία που εκφράζουν οι εκλογές για το ένα από τα δυο ανώτατα όργανα 
διοίκησης του Πανεπιστημίου.  

Επιπλέον, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει 
μια απόφαση αυτής της μορφής για τη σωματική ακεραιότητα ακόμη και τη ζωή των 
φοιτητών, των Καθηγητών, αλλά και των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και για την 
περιουσία του Πανεπιστημίου, καθότι όλοι επίσης γνωρίζουμε ότι σε έκρυθμες καταστάσεις 
«όλα μπορούν να συμβούν». 

Το μείζον ερώτημα λοιπόν σε εσάς και σε όλους τους αποδέκτες αυτής της επιστολής είναι, 
στην περίπτωση εφαρμογής του Νόμου, με τις όποιες συνέπειες που προαναφέραμε, το εξής: 

Υπάρχει κάποιος θεσμικά υπεύθυνος που έχει την νομική και ποινική ευθύνη για τυχόν 
έκτροπα: ο Υπουργός Παιδείας, το ΣτΕ, η Σύνοδος των Πρυτάνεων, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, ή είναι μόνον η Οργανωτική 
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Επιτροπή, δηλαδή, εμείς προσωπικά, που δεν μπορούμε να απεκδυθούμε των ευθυνών 
μας, όταν όλοι οι προαναφερόμενοι νίπτουν τα χείρας τους; 

Με άλλα λόγια, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που προτίθενται να σηκώσουν το βάρος μιας 
τέτοιας απόφασης, δηλαδή του αυτονόητου της εφαρμογής του Νόμου; 

Αξιότιμε κ Υπουργέ,  

• επειδή η κατάσταση στη χώρα είναι γενικά ασταθής και έκρυθμη, όχι μόνο 
οικονομικά αλλά κυρίως κοινωνικά και πολιτικά,  

• επειδή το πρόβλημα των εκλογών για το Συμβούλιο δεν είναι ούτε τεχνικό, ούτε 
νομικό, αλλά κατ’ εξοχήν πολιτικό,  

• επειδή θεωρούμε ότι σαν Οργανωτική Επιτροπή είμαστε ακάλυπτοι από τους 
κατεξοχήν έχοντες την ευθύνη λειτουργίας του Πανεπιστημίου και  

• επειδή πιστεύουμε ότι η προσπάθεια επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας 
εμπεριέχει τους κινδύνους που ήδη περιγράψαμε,  

παραιτούμεθα από μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, προκειμένου να σας διευκολύνουμε 
να προχωρήσετε στη υλοποίηση των σχετικών διατάξεων του Νόμου με άλλους συναδέλφους 
μας.  

 

Με τιμή, 

Καθηγητής Ι. Παλλήκαρης 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Καθηγητής Ι. Παπαματθαιάκης 
Μέλος 

 

Καθηγητής  Ε. Πετράκης 
Μέλος 
 

Καθηγητής Α. Φιλαλήθης 
Μέλος  

 
 

Επισυναπτόμενα 

• Ανακοίνωση Ο.Ε. 22 Φεβρουαρίου 2012 
• Επιστολή Πρύτανη προς Ο.Ε. 2 Μαρτίου 2012 
• Υπεύθυνος ο Πρύτανης, χωρίς τη σύμπραξη του υπουργείου Παιδείας  

(13 Μαρτίου 2012) http://www.esos.gr/dimosia-ekpaidefsi/tritovathmia/item/27810-13-3-
2012.html 
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