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Η ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
Ο μέχρι πρότινος πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Φορτσάκης, θα μείνει
στην ιστορία του πανεπιστημίου ως ένας από τους ασυνεπέστερους ακαδημαϊκούς
ηγέτες. Με ανακοίνωσή του στις 8/1/2015 ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα
του ΕΚΠΑ ότι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.
Με αφορμή δημοσιεύματα που τον φέρουν ως υποψήφιο Βουλευτή
Επικρατείας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών δηλώνει ότι δεν
του έχει γίνει σχετική πρόταση. Αν και μια τέτοια πρόταση
προερχόμενη από κόμμα του δημοκρατικού τόξου θα αποτελούσε
ιδιαίτερη τιμή, ο Πρύτανης έχει εκλεγεί πρόσφατα με μεγάλη
πλειοψηφία για να επιτελέσει το σημαντικό έργο της ανασυγκρότησης
και επανεκκίνησης του πρώτου Πανεπιστημίου της Χώρας. Στο έργο
αυτό παραμένει προσηλωμένος.
Γραφείο Τύπου ΕΚΠΑ

Την επόμενη μέρα η σχετική ανακοίνωση αποσύρεται από τους ηλεκτρονικούς
φακέλους ανακοινώσεων του ΕΚΠΑ – άλλωστε στην πιο χυδαία εκδοχή της
πολιτικής το να λες ψέματα είναι αποδεκτό – και ο κ. πρώην πρύτανης τοποθετείται
επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας για τις ερχόμενες
εκλογές!
Στους μόλις τέσσερις μήνες που ο κ. Φορτσάκης ηγήθηκε του Πανεπιστημίου
Αθηνών δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει έστω και με έναν διοικητικό
υπάλληλο, ότι θα τα καταφέρει με τις μετεγγραφές και υποστήριξε την ιδιωτική
πρωτοβουλία στη φύλαξη και την καθαριότητα. Καταφέρθηκε επανειλημμένως
εναντίον της «κομματοκρατίας» στα πανεπιστήμια, κλείδωσε τους εργαζόμενους
στην Πρυτανεία, απέκλεισε την είσοδο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
θέλοντας να επιβάλει face control, καθιέρωσε συνεδριάσεις της Συγκλήτου υπό την
περιφρούρηση των ΜΑΤ.
“Πριν αλέκτορα φωνήσαι”, ο κ. Πρύτανης εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές αίθουσες
για να υπηρετήσει τη «νομιμότητα» και την «τάξη» σε εθνικό επίπεδο. Άξιος του
βουλευτικού μισθού του!
Ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Φορτσάκης κατά την ολιγόμηνη θητεία του
δημιούργησε, προσχεδιασμένα, ένα προφίλ τέτοιο που να δικαιολογεί τη θέση του ως
επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΝΔ, σηματοδοτώντας τον τρόπο
αντιμετώπισης όσων αντιδρούν στην πολιτική της, όσων αντιστέκονται στη διάλυση
του κοινωνικού ιστού της χώρας. Αυτό το προφίλ έχει δημιουργηθεί από καιρό, αφού

ο κ. πρώην πρύτανης έχει χρηματίσει πολυθεσίτης στην κυβέρνηση ΣαμαράΒενιζέλου (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμμετοχή του στη διοίκηση της
ΝΕΡΙΤ), αλλά και εξέχον στέλεχος της ΚΙΠΑΝ! Τα συγχαρητήρια του
πρωθυπουργού για τη συμπεριφορά του κ. Φορτσάκη στο ΕΚΠΑ είναι απολύτως
δικαιολογημένα.
Ως Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων είχαμε από πολύ νωρίς εναντιωθεί στους
νόμους Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου παλεύοντας κατά των εκλογών για τα
Συμβούλια Ιδρύματος, που προεπιλέγουν πρυτάνεις. Τέτοιους Πρυτάνεις! Διότι το
Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ είναι εκείνο που προέκρινε τον συναλλασσόμενο κ.
Φορτσάκη, αποκλείοντας κυνικά κάθε άλλη φωνή.
Οι καταγγελίες μας, η στάση μας επαληθεύτηκε απόλυτα. Αποκαλύφθηκε η
υποκρισία αυτών που στο όνομα της δήθεν «νομιμότητας» στραγγαλίζουν τη
δημοκρατία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το θλιβερό παράδειγμα του κ. Φορτσάκη θα
πείσει όσους πίστευαν στο «αγαθό των προθέσεων» των κυβερνώντων και των
συνεργών τους ότι η θέση τους είναι μαζί με όσους αντιστέκονται. Μαζί με όσους
υπερασπίζονται πραγματικά το δημόσιο, το δημοκρατικό πανεπιστήμιο, ένα
πανεπιστήμιο υψηλού επιπέδου, ικανό να καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας. Ένα χώρο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.
Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων συνεχίζει τον αγώνα μέχρι την ανατροπή
της επαίσχυντης πολιτικής που βίαια προωθούν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις,
υπάκουες στις οδηγίες των καθοδηγητών τους, διεκδικώντας
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