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∆ελτίο Τύπου #8
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών

ΕΟ Ρ Τ ΑΣ ΜΟ Σ ΠΟ ΛΥ ΤΕ Χ Ν ΕΙΟ Υ
Ο φετινός εορτασµός του Πολυτεχνείου ήταν προγραµµατισµένος να πραγµατοποιηθεί σήµερα,
Παρασκευή, 14 Νοεµβρίου 2014 ώρα 12.00 το µεσηµέρι στην Αίθουσα Τελετών του
Πανεπιστηµίου, µε κεντρικό οµιλητή τον Καθηγητή του ΠΤ∆Ε κ. ∆. Βεργίδη, ο οποίος συµµετείχε
στην κατάληψη του Πανεπιστηµίου Πατρών τον Νοέµβριο 1973. Ο κ. Βεργίδης ξεκίνησε την
οµιλία του αναφερόµενος στην αποκαλούµενη «Γενιά του Πολυτεχνείου», η οποία
συγκροτήθηκε ως συνώνυµο της µεταπολίτευσης. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 η «Γενιά
του Πολυτεχνείου» άρχισε να αποκτά αρνητικές συνδηλώσεις, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν τη
δεκαετία του 1990.
∆υστυχώς, η οµιλία του κ. Βεργίδη δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Με µεγάλη λύπη και
σκεπτικισµό για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο, σας
αναφέρουµε ότι το προγραµµατισµένο αφιέρωµα στη µνήµη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου
διεκόπη από οµάδα φοιτητών. Στο αφιέρωµα αυτό είχαν κληθεί να λάβουν ενεργό µέρος οι
φοιτητικοί σύλλογοι όλων των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου µε κεντρικό άξονα οµιλίας: «19742014: 40 χρόνια από την πτώση της ∆ικτατορίας», αλλά δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας.
∆υστυχώς, µια οµάδα 50-60 φοιτητών —επί συνόλου 28.000 φοιτητών του Πανεπιστηµίου
µας— φωνασκώντας και χρησιµοποιώντας χυδαίους χαρακτηρισµούς για τα θεσµικά όργανα
του Πανεπιστηµίου, αλλά και προσβάλλοντας τον καταξιωµένο καθηγητή και αγωνιστή του
Πολυτεχνείου κ. Βεργίδη, κατάφεραν να διακόψουν το αφιέρωµα. Ο στόχος τους ήταν αυτός,
αλλά το γεγονός αυτό δεν τιµά τους ίδιους, το Πολυτεχνείο και το µέλλον του ελληνικού
δηµοσίου Πανεπιστηµίου.
Η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Πατρών καταγγέλλει παρόµοιες παρεµβάσεις λεκτικής βίας,
που δεν έχουν καµία σχέση µε τα γεγονότα της γενιάς του Πολυτεχνείου. Πρόκειται για φοιτητές
του Πανεπιστηµίου Πατρών που πρωτοστατούν εδώ και έναν µήνα και στην κατάληψη του
Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τ/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής, καθιστώντας οµήρους
τους καθηγητές, τους ερευνητές, αλλά και τους συµφοιτητές τους µε τους γονείς τους. Σε αυτούς
τους γονείς, που µας έχουν αποστείλει πολλά µηνύµατα απόγνωσης τις τελευταίες ηµέρες,
θέλουµε να τους πούµε ότι αντιλαµβανόµαστε πλήρως την αγωνία τους. Το Πανεπιστήµιο δεν
έχει αδιέξοδα. Έχει ακαδηµαϊκά κατοχυρωµένες θεσµικά διαδικασίες και δεν θα επιτρέψει τον
διασυρµό αλλά και τα φαινόµενα βίας στους κόλπους του.
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Κ ΑΤ ΑΛ Η ΨΕ Ι Σ Π ΑΝ Ε ΠΙ Σ ΤΗΜΙΟ Υ ΠΟ Λ ΗΣ
Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ συνεχίζει να τελεί υπό κατάληψη. Η Πρύτανις του
Πανεπιστηµίου Πατρών, ο Κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής και ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών απέστειλαν µήνυµα στην
πανεπιστηµιακή κοινότητα, όπου διαπιστώνουν τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µετά την συνέχιση της κατάληψης των χώρων του Τµήµατος
για πέµπτη εβδοµάδα και τη συνακόλουθη απώλεια αντίστοιχου εκπαιδευτικού έργου, ότι για
τους φοιτητές του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών:
• Η εξεταστική περίοδος του χειµερινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2014-15 έχει
απωλεσθεί.
• Περαιτέρω απώλεια εκπαιδευτικού έργου πέραν της 19ης Νοεµβρίου συνιστά απώλεια
και του τρέχοντος εξαµήνου.
Καλούµε σε διάλογο τους φοιτητές έστω αυτή την ύστατη στιγµή, προκειµένου να υπερβούµε τις
δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουµε δυνητικά».
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ∆ιοικητικών Υπαλλήλων που πραγµατοποιήθηκε στις
12/11/14 αποφάσισε τη συµµετοχή τού Συλλόγου στις εκδηλώσεις για την επέτειο του
Πολυτεχνείου, αλλά και τη συνέχιση των κινητοποιήσεών του για το θέµα της διαθεσιµότητας
των διοικητικών υπαλλήλων. Την Πέµπτη, 20/11/14, ηµέρα που όπου εκδικάζεται η προσφυγή
των θιγόµενων υπαλλήλων Ι∆ΑΧ κατά της διαθεσιµότητας, αποφασίστηκε απεργία-κατάληψη
όλων των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου, και παρουσία των διοικητικών
υπαλλήλων στο ∆ικαστήριο.
Η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου δηλώνει κατηγορηµατικά ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των
εργαζοµένων και ιδίως των διαθεσίµων υπαλλήλων, και το απέδειξε έµπρακτα µε την αναστολή
λειτουργίας των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών που πραγµατοποίησε την προηγούµενη
Τρίτη (11/11/2014), µε απόφαση της αριθ. 42/6-11-14 συνεδρίασης της Συγκλήτου.
Καταγγέλλει, όµως, κάθε κατάληψη, θεωρώντας την αντιακαδηµαϊκή, αντιδηµοκρατική και βίαιη
ενέργεια.
Σ ΤΕ Γ ΑΣ Η ΦΟ Ι ΤΗ ΤΩ Ν
Ανακοινώθηκαν την Τρίτη, 11/11/14, τα ονόµατα τριάντα πέντε (35) επιπλέον φοιτητών που
είχαν υποβάλει αιτήσεις εισαγωγής στη Φοιτητική Εστία Πάτρας (ΦΕΠ) και θα διαµείνουν στο
ξενοδοχείο Rion Beach. Οι νέοι αυτοί φοιτητές µπορούν να παραλάβουν τα δωµάτιά τους έως
και τις 18/11/2014.
Π Ε Ν ΗΝ Τ Α Χ Ρ Ο ΝΙ Α Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙΟ ΠΑΤ Ρ Ω Ν
Την Τρίτη, 11 Νοεµβρίου 2014 το Πανεπιστήµιο Πατρών συµπλήρωσε ακριβώς µισό αιώνα
ζωής, καθώς το ιδρυτικό του ∆ιάταγµα Ν.∆. 4425/11-11-1964 είχε δηµοσιευτεί στις 11
Νοεµβρίου 1964. Η Πρύτανις, κ. Β. Κυριαζοπούλου, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για την
ιδιαίτερη αυτή στιγµή: «Σαν σήµερα, 50 χρόνια πριν, ιδρύθηκε το Πανεπιστήµιό µας. Ιστορική
Στιγµή — Αξιόλογη Πορεία — Αριστεία. Με αισιοδοξία, σκληρή δουλειά και συνέπεια, θα
αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις των καιρών. Η δηµιουργικότητα και ο δυναµισµός των µελών
της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας αποτελούν σταθερό εφαλτήριο για το µέλλον του
Πανεπιστηµίου µας. Καλή συνέχεια…»

Πάτρα, 14 Νοεμβρίου 2014
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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