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Θέμα: Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τις πρόσφατες εξελίξεις στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - ένα από τα ιστορικά πανεπιστήμια της χώρας με καίριο
γεωπολιτικό ρόλο - έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.
Δημοσιεύματα στον Τύπο, ερωτήσεις κομμάτων στη Βουλή, επώνυμες καταγγελίες στη Δικαιοσύνη
και πρόσφατα οι έλεγχοι και τα πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) περιγράφουν ένα πλέγμα υποθέσεων με διοικητικές και ποινικές διαστάσεις
που βρίσκονται υπό διερεύνηση από πολλές ελεγκτικές υπηρεσίες (ΣΕΕΔΔ, εισαγγελείς, ΣΔΟΕ,
εισαγγελέας διαφθοράς, Υπουργείο Παιδείας κα) (βλέπε [1] – [4]).
Καθώς νέες πτυχές των υποθέσεων αυτών αποκαλύπτονται συνεχώς και σημαντικά πορίσματα δεν
έχουν επίσημα δημοσιοποιηθεί, είναι αδιανόητο, αλλά και επικίνδυνο, συλλογικά ή μονοπρόσωπα
όργανα να εκφέρουν κρίσεις καταδίκης ή αθώωσης οποιουδήποτε χωρίς να υπάρχει πλήρης και
αδιαμφισβήτητη εικόνα.
Όμως ο Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, χωρίς να έχει δει τα πορίσματα του ΣΕΕΔΔ και χωρίς να θέσει το
θέμα στη διοίκηση της ΠΟΣΔΕΠ, υιοθετώντας μια συγκεκριμένη εκδοχή περί «μεθόδευσης», ενώ
υπάρχουν θεσμικές απόψεις, όπως του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΔΠΘ κ. Γ.
Παναγιωτόπουλου, επί τιμή Προέδρου του ΣτΕ, ότι «ο Πρύτανης μετά από όσα έγιναν, αν θέλει να
διευκολύνει τη Σύγκλητο, το πανεπιστήμιο και το υπουργείο, οφείλει να παραιτηθεί»[4], έσπευσε
στις 6/5/2017, να εκδώσει απαράδεκτη προσωπική ανακοίνωση στήριξης του Πρύτανη του ΔΠΘ
[5]. Έτσι φαίνεται ότι εννοεί ο κ. Ευσταθόπουλος το ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα.
Συναισθανόμενοι την ευθύνη μας ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι:
 Αποδοκιμάζουμε την αυθαίρετη ενέργεια του συναδέλφου Ευσταθόπουλου και τον καλούμε να
απέχει από το να διατυπώνει και να δημοσιοποιεί, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της
ΠΟΣΔΕΠ, προσωπικές του απόψεις, και θα θέσουμε το ζήτημα στα όργανα διοίκησης της
ΠΟΣΔΕΠ
 Ζητάμε από όλους τους αρμόδιους φορείς την πλήρη διαλεύκανση του θέματος και τη
δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων, δικαστικών αποφάσεων, εκθέσεων ελεγκτών
κλπ. για να μην μένουν ατιμώρητες άνομες πράξεις αλλά ούτε και να αφήνονται υπόνοιες κατά
αθώων ή να σπιλώνονται υπολήψεις.
 Ζητάμε από τον Υπουργό να νομοθετήσει τέτοιους θεσμούς και μηχανισμούς, αρχής γενομένης
από την επαναφορά και απρόσκοπτη λειτουργία -με πλήρεις αρμοδιότητες- των Συμβουλίων
Ιδρύματος.
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 Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εντός και εκτός του ΔΠΘ, να συμβάλουν στην
εκτόνωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, προκειμένου η πανεπιστημιακή κοινότητα
του Δημοκρίτειου να μπορέσει, ψύχραιμα και σύννομα, να επαναφέρει την ομαλότητα στο
Πανεπιστήμιο.
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