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Σε κρίση το Πανεπιστήμιο απ’ τις αδεξιότητες... 

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου την ερχόμενη Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στρέφεται το 
ενδιαφέρον της πανεπιστημιακής κοινότητας, μετά την απόφαση της ολομέλειας της 
επιτροπής ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης να «παγώσει» τη χρηματοδότηση σε 
ιατρικά προγράμματα παροχής υπηρεσιών του ΒΕΜΜΟ. 

Η επόμενη ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπενθημέρου. Ούτως 
ή άλλως, πάντως, το Πανεπιστήμιο είναι σε βαθειά κρίση για λόγους που δεν 
σχετίζονται με τη λειτουργία του, αλλά εξαιτίας κακών χειρισμών παραγόντων του...  

Σε περιπέτειες το Πανεπιστήμιο... με το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων 
προγραμμάτων 

 
Της Κατερίνας Μυλωνά 

Σε νέες περιπέτειες εισέρχεται το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κρήτης μετά την 
απόφαση της επιτροπής ερευνών να «παγώσει» τη χρηματοδότηση σε ιατρικά 
προγράμματα παροχής υπηρεσιών του ΒΕΜΜΟ με επικεφαλής τον πρύτανη, Ι. 
Παλλήκαρη, και τον διευθυντή της οφθαλμολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Μ. 
Τσιλιμπάρη. 
 
Σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Δ.Σ. του τμήματος Ιατρικής, οι επεμβατικές 
πράξεις θα γίνονται πλέον εντός του ΠΑΓΝΗ.  

Ωστόσο, δεν έχει οριστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα ως προς το πότε θα 
πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση καθώς και το καθεστώς κάτω από το οποίο θα 
συνεχίσουν τα προγράμματα.  

Οι εξελίξεις αναμένεται να απασχολήσουν την ερχόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου 
που θα γίνει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, μετά από απόφαση του πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπενθυμίζεται πως η συνεδρίαση είχε οριστεί για την 
προηγούμενη Πέμπτη, αναβλήθηκε, όμως, από την πρυτανεία, γεγονός που 
προκάλεσε αντιδράσεις από πανεπιστημιακούς του Ρεθύμνου.  
 
Το βράδυ της Πέμπτης, ο κ. Παλλήκαρης εξέδωσε μια ανακοίνωση, με την οποία 
ενημέρωνε τα μέλη του σώματος ότι «προς άρση παρεξήγησης ή παρανόησης» η 
Σύγκλητος θα συνεδριάσει στις 25 του μήνα και όχι στις 18 Μαρτίου, οπότε και ήταν 
η επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία.  

Η βδομάδα που ξεκινά σήμερα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το ίδρυμα αφού 
ακαδημαϊκοί και φοιτητές αναμένεται να τοποθετηθούν πάνω στην απόφαση της 
ολομέλειας της επιτροπής ερευνών. Ήδη, έχουν οριστεί γενικές συνελεύσεις 
φοιτητών, οι οποίοι πιθανότατα θα αποφασίσουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις 
την ημέρα της Συγκλήτου. Εν τω μεταξύ, με άρθρο του στην «Π» ο Καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής και μέλος της ΑΔΙΠ, κ. Αχιλλέας Γραβάνης, ζητά από τον πρύτανη 
του ιδρύματος να παραιτηθεί και να αφιερωθεί στην έρευνα. 



ΕΛΚΕ 
 
Ο πρόεδρος του ΕΛΚΕ και αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, κ. Μανόλης Πετράκης, αναφέρει στην «Π» πως η επόμενη ολομέλεια της 
επιτροπής ερευνών θα πρέπει να γίνει εντός δεκαπενθημέρου διότι την περασμένη 
Παρασκευή πολλά σημαντικά θέματα έμειναν εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο κ. 
Πετράκης, μάλιστα, κάνει λόγο για πολύ σημαντικά θέματα ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας που έχουν προκύψει και για «πειθαρχικό παράπτωμα». Ο πρόεδρος του 
ΕΛΚΕ αναφέρεται σε δημόσιες τοποθετήσεις μέλους της ολομέλειας, το οποίο, 
σύμφωνα με τον κ. Πετράκη, προδίκαζε τις απόψεις και τις ψήφους άλλων μελών του 
σώματος. Ο κ. Πετράκης τονίζει πως στην ολομέλεια τέθηκαν δύο πλαίσια απόφασης. 
Όπως έχει ήδη γράψει η «Π», εκείνο που δεν υπερψηφίστηκε προέβλεπε πιο 
«σκληρά» μέτρα, όπως να ζητηθεί από τον ΕΛΚΕ η παραίτηση του πρύτανη, να 
σταλεί ένας φάκελος με όλα τα στοιχεία στο υπουργείο Παιδείας προκειμένου να 
επιβληθούν τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις αλλά και στον εισαγγελέα για να ασκηθούν 
ποινικές διώξεις. Το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν πέρασε από ψηφοφορία κατ’ άρθρο, 
όπως το τελικό κείμενο της απόφασης, συνεπώς η ψήφος των μελών της ολομέλειας 
που το στήριξαν, δεν ήταν προαποφασισμένη.  

Υπενθυμίζεται ότι στην ολομέλεια συζητήθηκε και το καθεστώς λειτουργίας του 
εργαστηρίου του κ. Σιαφάκα, δηλαδή, του εργαστηρίου ύπνου. Στην επόμενη 
ολομέλεια, ο κ. Σιαφάκας αναμένεται να δώσει το «παρών» και να παρουσιάσει 
έγγραφα που θα του ζητηθούν, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης του εργαστηρίου και την άδεια 
από το ΚΕΣΥ. 

Κανείς υποψήφιος 

Μέσα σε αυτή τη δίνη, κανένα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης δεν έχει καταθέσει υποψηφιότητα για τη θέση του 
αντιπρύτανη υποδομών και φοιτητικής μέριμνας. Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο 
να στηθούν την Τρίτη 16 Μαρτίου και αν δεν υπάρξει κανείς υποψήφιος, τότε η θέση 
θα καλυφθεί από το άτομο που θα επιλέξει η Σύγκλητος της 18ης Μαρτίου.  

 


