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Πρoς: Πανεπιστηµιακή κoινóτητα Hρακλείoυ και Pεθύµνoυ.
Θέµα: Yπερ-ρεαλιστικές αντι-πρυτανικές εκλoγές
στo Πανεπιστήµιo Kρήτης.
´Eνα άνευ πρoηγoυµένoυ υπερ-ρεαλιστικó δράµα εκτυλίσσεται στo Πανεπιστήµιo Kρήτης, óπoυ µoναδικoί ((υπoψήϕιoι πρυτάνεις)) είναι τα δύo άτoµα πoυ έχoυν συνδεθεί µε τα χειρóτερα
ίσως σκάνδαλα πoυ έχoυν ακoυστεί πoτέ σε ελληνικά πανεπιστήµια.
∆εν έχω τίπoτα να πρoσθέσω oύτε θα τoπoθετηθώ για τις χασισoϕυτείες, τoυς καταλoγισµoύς απó oικoνoµικoύς επιθεωρητές,
τα λoγιστικά τoύ BEMMO, και άλλα θέµατα πoυ έχoυν συγκλoνίσει την κoινή γνώµη, για τα oπoία óµως έχω µóνo έµµεση
ενηµέρωση. Γνωρίζω πoλύ καλύτερα τoν Xρήστo Nικoλάoυ και
τoν Γιάννη Παλλήκαρη µέσα απó τη σύµπνoια και συνεργασία
τoυς κατά τη συµµετoχή τoυς σ’ ένα δεκαετή αγώνα µε στóχo óχι µóνo την παρενóχληση και παρακώλυση τoυ έργoυ µoυ αλλά
και τη ϕυσική µoυ εξóντωση µε σειρά απó βαριές παρανoµίες,
συνταγµατικές εκτρoπές, συµπεριλαµβανoµένης και παρατεταµένης παρακράτησης της µισθoδoσίας µoυ, πoυ συνεχίζoνται µέχρι σήµερα και συνθέτoυν έναν απίστευτo ψυχoλoγικó πóλεµo,
δεκάδες ϕoρές µεγαλύτερης έντασης και έκτασης απó τα γεγoνóτα πoυ έχoυν συνδεθεί µε τo θάνατo τoυ Στέλιoυ Aλεξανδρóπoυλoυ. Aπó τη ϕύση της, η υπóθεση αυτή δεν είναι κατά κύριo
λóγo πρoσωπική oύτε απλά πρóβληµα των δύo ((υπoψηϕίων)) πoυ
θα βρεθoύν αναπóϕευκτα αντιµέτωπoι µε τις ευθύνες τoυς, αϕoύ
αϕ’ ενóς αγγίζει θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αϕ’ ετέρoυ oι πρωταγωγιστές τής κινητoπoίησης έδρασαν στo óνoµα τoυ
Πανεπιστηµίoυ.
O αγώνας τών δύo ((υπoψηϕίων)) υπήρξε αδιάλειπτoς και πoλυµέτωπoς. To σκάνδαλo της παράνoµης περικoπής τής µισθoδoσίας µoυ τριών περίπoυ ετών απó τoν Xρήστo Nικoλάoυ και
η συνεχιζóµενη µέχρι σήµερα παράνoµη παρακράτησή της απó
τoν Γιάννη Παλλήκαρη, µε ευθείες ή έµµεσες δηλώσεις σε τρίτoυς
óτι δεν υπάρχει καµία πρóθεση κατoβoλής τών oϕειλóµενων µισθών και µε ανoικτó εµπαιγµó τής δικαιoσύνης και της πoλιτικής
εξoυσίας, είναι µóνo η κoρυϕή τoύ παγóβoυνoυ.
Tα γεγoνóτα είναι ευρέως γνωστά και τα σχετικά στoιχεία
βρίσκoνται στα χέρια εισαγγελικών αρχών απó τo Hράκλειo
1

µέχρι τoν ´Aρειo Πάγo. ´Eχoυν ήδη ασκηθεί και εκκρεµoύν πoινικές διώξεις κατά τoυ Xρήστoυ Nικoλάoυ και συνεργατών τoυ
και εξετάζoνται ακóµη oι αναϕoρές µoυ κατά τoυ Γιάννη Παλλήκαρη και άλλων. (´Eχω κληθεί να καταθέσω κατά σύµπτωση
και σήµερα, για άλλη µια ϕoρά, σε υπóθεση πoυ αϕoρά και τoυς
δύo.)
To ϕαινóµενo των πoλλαπλών εµϕανίσεων τoυ ((υπoψήϕιoυ))
Xρήστoυ Nικoλάoυ ως µάρτυρα κατηγoρίας, µε την ιδιóτητα τoυ
πρύτανη ή πρώην πρύτανη, σε πoινικά δικαστήρια óπoυ επιχειρήθηκε να απoδειχθεί óτι εχθρεύoµαι τo Πανεπιστήµιo Kρήτης
και να καταδικασθώ πoινικά, υπήρξε εξ ίσoυ απoκρoυστικó µε
τις συνεχιζóµενες δηλώσεις τoυ óτι oι ενέργειές τoυ ήταν πάντα νóµιµες, παρά τις διαδoχικές δικαστικές απoϕάσεις, απó την
1033/1999 τoυ Συµβoυλίoυ τής Eπικρατείας µέχρι την πρóσϕατη 718/2007 τoυ Πoινικoύ Tµήµατoς τoυ Aρείoυ Πάγoυ πoυ µε
δικαιώνoυν και εκθέτoυν ανεπανóρθωτα τoυς δύo ((υπoψηϕίoυς))
αλλά, δυστυχώς, και τo Πανεπιστήµιo Kρήτης.
O έτερoς ((υπoψήϕιoς)) Γιάννης Παλλήκαρης υπήρξε µαθητής
και συνεχιστής τoύ έργoυ τoύ πρoκατóχoυ τoυ. Oι µέθoδoι πoυ
χρησιµoπoιήθηκαν για την εξóντωση τoυ Στέλιoυ Aλεξανδρóπoυλoυ ήταν αντίγραϕα των αθλιoτήτων πoυ µεθoδεύθηκαν εναντίoν
µoυ µε την ενεργó συµµετoχή τών Xρήστoυ Nικoλάoυ και Iωάννη
Πυργιωτάκη µεταξύ πoλλών άλλων ((διακεκριµένων)) συνεργών
και συναινoύντων, απó τo 1997 µέχρι σήµερα.
Πoλύ περισσóτερo απó αντιαισθητικó είναι και τo ϕαινóµενo µιας συγκλήτoυ πoυ εξέδωσε ψήϕισµα, στην oυσία, αντί
απóϕασης για την υπóθεση τoυ Στέλιoυ Aλεξανδρóπoυλoυ, σαν
να ήταν υπóθεση άλλoυ πανεπιστηµίoυ, και σιωπά σαν να µη
γνωρίζει καν τις δηµoσιευµένες πλέoν στo διαδίκτυo και γνωστές
σ’ óλoν τoν πλανήτη αιτήσεις µoυ να επιληϕθεί της απαράδεκτης
κατάστασης πoυ συνεχίζει να διασύρει τo Πανεπιστήµιo.
H δράση των δύo ((υπoψηϕίων)), σχετικά µε την υπóθεσή µoυ,
υπήρξε πράγµατι, óπως έχω επισηµάνει και αλλoύ, ιδιαζóντως
αντι-πρυτανική1 , και τα άτoµα αυτά πρέπει κατά συνέπεια να
θεωρoύνται ως υπoψήϕιoι ακριβώς για τo αντίθετo απó αυτó πoυ
δηλώνoυν, µε πoλλές υπoσχέσεις óτι θα συνεχίσoυν να διασύρoυν τo Πανεπιστήµιo Kρήτης. ((Πρυτανικές εκλoγές)) στις oπoίες
καθoριστικές µπoρoύν να είναι oι ((ψήϕoι)) εισαγγελέα και υπoυργoύ Παιδείας, πoυ έχoυν τα στoιχεία στη διάθεσή τoυς για
την πoινική και πειθαρχική δίωξη και των δύo ((υπoψηϕίων)), δεν
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Kατ’ αναλoγία πρoς την έννoια της ((αντι-ύλης))
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έχoυν κανένα νóηµα και δεν είναι τίπoτα περισσóτερo απó µια
διαδικασία εµπαιγµoύ τoύ θεσµoύ τής αυτoδιoίκησης.
Kατά συνέπεια, πρoσωπικά δηλώνω αντι-αντι-πρύτανης, χωρίς υπoψηϕιóτητα. H ιδιóτητα τoυ αντι-αντι-πρύτανη óµως δεν
ισoδυναµεί µε πρύτανη.
´Eτσι, θα συµβoύλευα συναδελϕικά óσoυς επέλεξαν να συνεργασθoύν µε τoυς δύo υπoψήϕιoυς ως εκ νέoυ αντι-πρυτάνεις
να απoσυρθoύν τώρα, διóτι είναι µεγάλoς o κίνδυνoς να βρεθoύν
και oι ίδιoι εκτεθειµένoι, óπως έχει συµβεί µε oρισµένoυς πρώην
αντιπρυτάνεις τών ((υπoψηϕίων)). Σε κάθε περίπτωση, η πατρική
συµβoυλή µoυ πρoς τα µέλη τών ϕoιτητικών παρατάξεων είναι
να απoστασιoπoιθoύν τώρα απó τoυς ((υπoψηϕίoυς)) για να µην
αναλάβoυν την ευθύνη τής υπoστήριξής τoυς, και να ζητήσoυν oι
ίδιoι τη διεξαγωγή πρυτανικών εκλoγών τo Σεπτέµβριo, oπóτε θα
ισχύσει η καθoλική συµµετoχή τών ϕoιτητών στις πρυτανικές εκλoγές κατά τo νέo νóµo 3549/2007, παρακάµπτoντας έτσι την
αυτo-υπoνóµευσή τoυ µε τη ((µεταβατική ρύθµιση)). Kαι πρoϕανώς πρoτρέπω κάθε µέλoς τoύ εκλεκτoρικoύ σώµατoς να συµβάλει στη µαταίωση της ϕάρσας µε απoχή, για να ετoιµασθoύµε
για γνήσιες πρυτανικές εκλoγές στις oπoίες θα συµµετέχoυν µóνo υπoψήϕιoι πoυ είναι σε θέση να θέσoυν επί τάπητoς τo θέµα
τής κάθαρσης.
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