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Προς:
Συντάκτεε εφημερίδων Αθηναϊκού τύπου εκπαιδευτικού και 

νεολαιίστικου ρεπορτάζ.

Γνωστοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση τις επιθέσεις και παρεμβάσας 
που συνεχίζει να δέχεται η παράταξη μας. Μετά την καταγγελία μας για τις 
ωμές παρεμβάσεις του στενού συνεργάτη του Πρύτανη (και αντ αυτού 
προϊστάμενου γραμματείας του Πανεπιστημίου) κ. Γκίκα Βασίλη, στα 
εσωτερικό μας, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα, του είτε ως επίκουρου 
καθηγητή, είτε ως νομικού, άρχισαν να δρουν εκ παραλλήλου (με το 
προαναφερόμενο μέλος Δ. Ε. Π.) με "  υποδείξεις προς συμμόρφωσιν ... 
και άλλοι "στενοί" συνεργάτες του κ. Πρύτανη με ενορχηστρωτή τον 
αντιπρύτανη κ, Παπαστάμκο. Τι έκαναν; Κάλεσαν μέλη και στελέχη μας ... 
"δια υπόθεσιν τους ...

Σαε πληροφορούμε λοιπόν ότι δεν δεχόμαστε ούτε "υποδείξεις προς 
συμμόρφωσιν.. " ούτε υποκύπτουμε σε εκβιασμούς και απειλές, επειδή 
είμαστε οι εξεταζόμενοι και είστε οι εξεταστές. "Δηλωσίες" δεν πρόκειται να 
γίνουμε. Τα δύο σημαντικότερα πράγματα για μας είναι η προσωπική μας 
αξιοπρέπεια και η ενότητα της παράταξης μας.

Δεν ανεχθήκαμε, ούτε πρόκειται ν’ ανεχθούμε ποτέ, την χειραγώγηση 
της παράταξής μας. Εδώ και τέσσερις μήνες όλες οι προσπάθειες σας έπεσαν 
στο κενό. Όσοι κι αν προσπάθησαν (είτε συνεργάτες του Πρύτανη, είτε ο ίδιος 
ο Πρύτανης, είτε εξωθεσμικοί, είτε εξωπανεπιστημιακοί παράγοντες ), με 
όποια μέσα κι αν χρησιμοποιήθηκαν, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, πιο 
δυνατοί από πριν, με πιο ισχυρή φωνή, με την φωνή του δικαίου. Μια φωνή 
που δεν θα την κλείσετε όσο κι αν προσπαθήσετε, ότι άλλο κι αν 
χρησιμοποιήσετε. Μια φωνή που σας λέει και σας βρονιοφωνάζει σήμερα: 
«Κύριε Πρύτανη ΑΤΥΧΗΣΑΤΕ, ΑΤΥΧΗΣΑΤΕ, ΑΤΥΧΗΣΑΤΕ ...»

Ενημερώνουμε ακόμη τα μέλη Δ. Ε. Π. εκείνα, που ανταποκρινόμενα 
στις προσταγές των Πρυτανικών αρχών (είτε για να γίνουν καθηγητές, είτε για 
να ... συνεχίσουν να είναι καθηγητές) προσφέρθηκαν να προσπαθήσουν να 
ιδρύσουν οργάνωση καθηγητών του ιδεολογικού μας φορέα μόνο και μόνο για 
να ελέγξούν την Π.Α.Σ.Π., ότι έχουνε γνώση οι φύλακες. Και σας ρωτάμε. 
Γιατί τώρα; Πού ήσασταν κύριοι 10 και 15 χρόνια που εργάζεστε στο 
Πανεπιστήμιο; Γιατί θέλετε να γίνετε δεκανίκια; Η φωνή μας λοιπόν σας 
απαντά. Χτυπήσατε λάθος πόρτα.

Δηλώνουμε επίσης ότι κάθε ενέργεια που θα γίνεται εναντίον μας απ’ 
οποιονδήποτε θα δημοσιοποιείται.



Ως Π. Α. Σ. Π. Πανεπιστημίου Πειραιώς ήμασταν (και θα συνεχίσουμε 
να το κάνουμε) συνεπείς τόσο απέναντι σε " εχθρούς" όσο κι απέναντι σε 
φίλους. Είχαμε και έχουμε φωνή τίμια και καθαρή. Δεν διστάσαμε ποτέ να 
πούμε την αλήθεια. Δεν διστάσαμε ποτέ να κάνουμε την αυτοκριτική μας. 
Τούτο θα πράξουμε και τώρα. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και οφείλουμε να 
αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την ευθύνη έναντι στην Πανεπιστημιακή 
κοινότητα, για την επιλογή μας στις πρόσφατες πρυτανικές εκλογές και 
δηλώνουμε ότι θ’ αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας και μαζί με την 
υπόλοιπη Πανεπιστημιακή κοινότητα για την αποκατάσταση της 
ομαλότητας στο Πανεπιστήμιο μας.

1 ιατι μετά τις απρόκλητες, υπουλες και αχάριστες επιθέσεις εναντίον 
μας συνειδητοποιήσαμε ότι το Πανεπιστήμιο μας από χώρος μάθησης, έρευνας 
και διαπαιδαγώγησης μετατράπηκε σ’ ένα απέραντο δικαστήριο, σ’ ένα 
απέραντο "λασποτηριο", σ’ ένα απέραντο "συκοφαντήριο". σ’ ένα απέραντο 
"εκβιαστηριο". ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! Είναι καιρός ν’ αναπνεύοουμε. Όλα τα 
μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας πρέπει ν’ αφυπνισθούν. ΤΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΚΕΤΑ...

Τρία χρόνια των ανώνυμων e-mails, των ανώνυμων και απειλητικών 
τηλεφωνημάτων, των ανώνυμων επιστολών, των ανώνυμων αφισσών, των 
δικών, των απειλών, των διώξεων, των εκβιασμών, των εκφοβισμών, της 
λάσπης, της συκοφαντίας, των σκευωριών, ... , του μεσαιωνα.

Τρία χρόλτα που αντί να οδηγήσουν το Πανεπιστήμιο στον 21° αιώνα, 
το οδήγησαν σε νοοτροπίες και πρακτικές 30 -  35 χρόνια πίσω, που "όλα τα 
σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά"

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ !!!
1 ιατί όσο πιο γρήγορα σταματήσει ο μεσαίωνας τόσο πιο γρήγορα θα 

‘ρθει η αναγέννηση.
Ας ανοίξουν νέοι ορίζοντες. Ας ανοίξει το Πανεπιστήμιο τα φτερά του. 

Η ακαδημαϊκή ελευθερία ας γίνει πραγματικότητα. Ας γίνει πράξη το 
Πανεπιστήμιο που ονειρευόμαστε. Το Πανεπιστήμιο της δημιουργίας, του 
χαμόγελου, των χρωμάτων, της συναδελφικής αλληλεγγύης. Το 
Πανεπιστήμιο που ονειρευόμαστε είναι Πανεπιστήμιο της αξιοκρατίας, της 
έρευνας, της μάθησης, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της ευγενούς 
άμιλλας. Πανεπιστήμιο της κοινωνίας της γνώσης. Πανεπιστήμιο του 21ου 
αιώνα.

Το μέλλον ξεκίνησε. Εμείς ξεκινήσαμε. Θα διανύσουμε όλο το 
δρόμο. Μέχρι όπου πάει.

Κοινοποίηση: Μέλη Πανεπιστημιακής Κοινότητας

ΠΑΣΠ
ΠΑΝΕΠ1ΣΤ1ΤΜ]ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ


