ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2018
Μετά τη Γενική της Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε κατά τη χθεσινή μέρα, με αποκλειστικό
θέμα τις Πρυτανικές Εκλογές, η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ επιθυμεί να ενημερώσει ολόκληρη την
Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα ακόλουθα:

 Καταρχάς θέλουμε να δηλώσουμε ότι αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε την ικανότητα, εμπειρία
και το ευγενές ενδιαφέρον όλων, ανεξαιρέτως, των υποψηφίων. Θεωρούμε ότι όλοι, μέσα από τη
σημαντική προσφορά τους, συνέβαλλαν τα τελευταία καθοριστικά χρόνια στην ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου.
 Η απόφαση μας έχει ληφθεί κατόπιν ενδελεχούς προβληματισμού, λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα δεδομένα και μέσα από απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες, που είχαν ως αποκορύφωμα
την ψεσινή Γενική μας Συνέλευση.
 Οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο εντός της
Πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο ρόλος αυτός μπορεί να είναι απόλυτα χρήσιμος τόσο για το
Πανεπιστήμιο όσο και την κοινωνία εάν λειτουργούν με όραμα ως φορείς ανανέωσης και
εκσυγχρονισμού. Το στοίχημα λοιπόν για μας τις φοιτητικές παρατάξεις είναι να λειτουργούμε ως
πομπός , που θα βοηθήσει τον οργανισμό να συνεχίσει προσηλωμένος στους στρατηγικούς
πυλώνες του.
 Θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια μια θετική και ανοδική
πορεία. Έχουμε την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου
καλούμαστε να διασφαλίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να πορεύεται με τα ίδια σταθερά
βήματα και προσανατολισμό προς την ανάπτυξη και ανάδειξη του στην διεθνή κοινότητα ως ένα
αξιόπιστο Πανεπιστήμιο για διδασκαλία και έρευνα.


Ως προς το πιο πάνω, οι άριστες σχέσεις του Πανεπιστημίου με την Πολιτεία αποτελούν μια
εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση. Αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεἰ σύνθημα. Το
Πανεπιστήμιο, ως το κατ’ εξοχήν πνευματικό ίδρυμα του τόπου πρέπει, όχι μόνο να είναι, αλλά και
να φαίνεται αυτόνομο και να παραμένει μακριά από οποιεσδήποτε εξωπανεπιστημιακές επιρροές.

 Τέλος κρίνουμε ότι με μόνο γνώμονα την επίτευξη της αριστείας και την προαγωγή του
ορθού λόγου, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί πιστά τις αρχές της
ακαδημαϊκής ελευθερίας, του ελεύθερου διαλόγου, καθώς και της συνεργασίας και διαβούλευσης
εντός της Πανεπιστημιακής κοινότητας, για τη λήψη απόφασης.
Έχοντας ως βασικούς άξονες τα πιο πάνω, έχουμε αποφασίσει όπως στις Πρυτανικές Εκλογές της
3ης Οκτωβρίου 2018 υποστηρίξουμε για τη θέση του Πρύτανη, τον Καθηγητή Παπαροδίτη
Ευστάθιο. Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, η
Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα υποστηρίξει τον καθηγητή Βλαδιμήρου Ηρακλή και για τη θέση του
Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης τον καθηγητή Παπαναστασίου
Πάνο.
Εν κατακλείδι, θέλουμε να τονίσουμε πως την επόμενη μέρα των Πρυτανικών εκλογών θα είμαστε
κοντά στη νέα πρυτανεία με σκοπό να συνδιαμορφώσουμε το πλάνο που θα ακολουθήσει το
Πανεπιστήμιο με στόχο την ανάπτυξη και ολοκλήρωση όλων των έργων που θα βοηθήσουν την
κοινότητα σε όλους τους τομείς: Διδασκαλία, έρευνα, καινοτομία και δημιουργική
επιχειρηματικότητα.
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