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Αγαπητές και αγαπητοί,
Όπως γνωρίζετε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου,
έχει θέσει σε αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του, τον Πρύτανη Καθηγητή
κ. Αθανάσιο Καραμπίνη, μετά από παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των
Μελών του ΔΕΠ, παρά την αντίθετη γνώμη και βούληση της Συγκλήτου.
Στο βαθμό που γνωρίζω, κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της
Πανεπιστημιακής ζωής στη χώρα μας. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη είναι φυσικό να
προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία σε όλους μας και να επηρεάζει την
καθημερινότητα μας.
Όμως είναι μια πράξη που την αναμέναμε εδώ και τρείς μήνες, μετά την
παραπομπή του κ. Πρύτανη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τη συνάντηση που είχα
για το θέμα με τον κ. Υπουργό, κατ’ εντολή της Συγκλήτου. Για το λόγο αυτό έχουμε
προετοιμασθεί κατάλληλα, ώστε το Πανεπιστήμιο μας να συνεχίσει να λειτουργεί
απρόσκοπτα.
Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση σας, ο Πρύτανης Καθηγητής κ. Αθανάσιος
Καραμπίνης, σεβόμενος πλήρως τις θεσμικές διαδικασίες απέχει πλήρως από τα
καθήκοντα του καθώς επίσης, έχει προσφύγει στις απαιτούμενες νομικής φύσης
ενέργειες προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ανασταλεί η πράξη
περί αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και η απόφαση αναμένεται πριν
από το τέλος του μήνα.
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Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο μας συνεχίζει να έχει σε ισχύ όλα τα ακαδημαϊκά του
όργανα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να διαχειριστεί με ωριμότητα και
ψυχραιμία όλα τα θέματα που εκκρεμούν, αλλά και όσα προκύψουν.
Σεβόμενος την ακαδημαϊκή στήριξη που μου παρέχει η Σύγκλητος, αλλά και όλα,
πιστεύω, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως
γνωρίζω το μέγεθος της ευθύνης που έχω αναλάβει. Σας δηλώνω ότι με τη
συνεργασία και στήριξη των συναδέλφων μου Αναπληρωτών Πρύτανη, των μελών
της Συγκλήτου και με τη συνεισφορά όλων σας θα καταφέρουμε να διανύσουμε με
επιτυχία την επόμενη περίοδο, παρά τις δυσκολίες.
Το σημερινό Πανεπιστήμιο είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής προσπάθειας όλων
μας και όλοι πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Άλλωστε το Πανεπιστήμιο
έχει όλα τα θεσμικά όργανα που με δημοκρατικό τρόπο και με βάση τις αρχές της
νομιμότητας και της διαφάνειας είναι σε θέση να λύσει τα διάφορα προβλήματα
που ανακύπτουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι
εκφυλιστικά φαινόμενα που αμαυρώνουν την εικόνα και θίγουν το κύρος του
Πανεπιστημίου μας θα πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν.
Η ιστορία και το μέγεθος του Πανεπιστημίου μας απαιτούν να αφήσουμε πίσω τις
εντάσεις και σύμφωνα με την κοινή δέσμευσή μας, να εργαστούμε για να
μεγιστοποιήσουμε το ακαδημαϊκό, κοινωνικό, αναπτυξιακό έργο του
Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση η διαδρομή Πανεπιστήμιο – δικαστήρια δεν μας
ταιριάζει και δεν ωφελεί κανέναν.

Με τιμή και ευθύνη,
Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης
Αναπληρωτής Πρύτανη

