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Αγαπητές και Αγαπητοί μου, 
 
Επικοινωνϊ μαηί ςασ προκειμζνου να ςασ γνωρίςω ότι ςυμμετζχω ςτθν κοινι αγωνία μασ για το 

Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ και τισ προοπτικζσ του.  

 Σο κοινό όραμα είναι το Κδρυμα να μπορζςει να καταςτεί και να εδραιωκεί ςτθ ςυνείδθςθ τθσ 

κοινωνίασ ωσ ζνα ςφγχρονο, προοδευτικό, ιςχυρό και διεκνϊσ αναγνωρίςιμο και ανταγωνιςτικό 

Πανεπιςτιμιο με δθμόςιο χαρακτιρα. Ζνα Πανεπιςτιμιο ευχάριςτθσ κακθμερινότθτασ, ζνασ χϊροσ ςτον 

οποίο όλοι εμείσ, μαηί με τουσ φοιτθτζσ μασ να μποροφμε να ηοφμε και να κοινωνικοποιοφμαςτε. Ζνα 

Πανεπιςτιμιο που να κζτει υψθλά τα κζματα υγείασ, πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και οικολογίασ. 

Με υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ και κυρίωσ διάκεςθ προςφοράσ, κατακζτω τθν υποψθφιότθτά μου 

ςτισ εκλογζσ για τθ κζςθ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και ςασ χρειάηομαι όλουσ ςε 

αυτι τθ διαδικαςία. Και δεςμεφομαι ότι κα εργαςκϊ για τθν ακαδθμαϊκι διαμόρφωςθ του 

Πανεπιςτθμίου, μζςα από αρχζσ, κατάλλθλο ςχεδιαςμό, ομαδικι εργαςία και ταχεία υλοποίθςθ.  

Η δφναμθ αυτισ τθσ προςπάκειασ ςτθρίηεται ςτθν ζνκερμθ παρότρυνςθ ςυναδζλφων, όλων των 

βακμίδων, από όλα τα Σμιματα και τισ χολζσ του Ιδρφματόσ μασ, των μελϊν ΕΔΙΠ και ΕΣΕΠ, του λοιποφ 

εκπαιδευτικοφ, τεχνικοφ, κακϊσ και  μόνιμου και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου 

διοικθτικοφ προςωπικοφ, των υπό δικαςτικζσ αποφάςεισ δικαιωμζνων αλλά και των φοιτθτϊν.  

Η παροφςα περίοδοσ είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ για το Κδρυμά μασ, κακϊσ τα προβλιματα είναι 

ςυςςωρευμζνα και θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα αναςτατωμζνθ.  

Οργανωτικζσ αςτοχίεσ ςτθν αρχιτεκτονικι του Πανεπιςτθμίου, όπωσ προζκυψε μετά από τθ 

ςυγχϊνευςθ των δυο προθγοφμενων ΑΕΙ αλλά και πρακτικζσ δυςκολίεσ απόρροια τθσ ελλιποφσ 

επικοινωνίασ ςτθ νζα πραγματικότθτα εντείνουν τισ αναταράξεισ. Η εμπζδωςθ του κοινοφ ςκοποφ και του 

αιςκιματοσ δικαιοςφνθσ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ. 



 

 

Ζτςι, μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων μου ωσ Πρφτανθ, ςτισ άμεςεσ επιδιϊξεισ μου είναι να: 

 Εγγυθκϊ, με πραότθτα, αλλά και αποφαςιςτικι ςυνζπεια, τθ ςυνεκτικότθτα και τθ ςυνζχεια του 

αναγκαίου νζου ακαδθμαϊκοφ οικοςυςτιματοσ αξιϊν και πρακτικϊν. Αυτό εδράηεται ςτο ικοσ, το 

ςεβαςμό, τθν αξιοπρζπεια, τισ ικανότθτεσ, τισ ίςεσ ευκαιρίεσ, τθν αλλθλεγγφθ, τθν αυτοδιοίκθςθ, 

τθν εξωςτρζφεια, τθ λογοδοςία και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Ακόμθ, ςυμπεριλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ 

όλων, αλλά και τισ παροχζσ προσ όλουσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ. 

 Διαςφαλίςω τθν ακαδθμαϊκι κανονικότθτα με τθ διάκεςθ των αναγκαίων πόρων και τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ κοινότθτασ. Επιπλζον, ταυτόχρονα, να  διεκδικιςω κζςεισ για τθν προςζλκυςθ νζων 

ικανϊν ςυναδζλφων, επαρκι χρθματοδότθςθ και νζεσ υποδομζσ.  

 Αναπτφξω τισ διανοιγόμενεσ προοπτικζσ εκπαίδευςθσ, ζρευνασ, καινοτομίασ, μεταφοράσ γνϊςθσ 

ςτθν κοινωνία, όπωσ και ανάπτυξθσ για το Πανεπιςτιμιό μασ. Θα επικεντρωκοφμε ςτθν ενίςχυςθ 

τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ςυναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ, του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ και τθσ ευθμερίασ των φοιτθτϊν, όπωσ και όλων μασ, 

τόςο ατομικά, όςο και ςυλλογικά. 

Η ενεργόσ παρουςία ςασ, κακϊσ κα μπορείτε να ςυμμετζχετε ςτθ λιψθ καίριων αποφάςεων μζςω 

τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν, το επαγγελματικό μου προςδόκιμο, που ξεπερνά τθν τριετι 

κθτεία του Πρφτανθ, κακϊσ και οι ελλθνικζσ και διεκνείσ διαςυνδζςεισ, που ιδθ αποδίδουν καρποφσ, 

κεωρϊ ότι υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ του Πανεπιςτθμίου μασ.  

ε αυτι τθν πορεία, με δεδομζνθ τθν κείμενθ νομοκεςία, δεν κα προτακοφν υποψιφιοι 

Αντιπρυτάνεισ. Δθλϊνω υπεφκυνα πωσ είμαι ςε κζςθ να ςυνεργαςκϊ αρμονικά με όποιουσ, εςείσ, 

αναδείξετε και μαηί τουσ, ενωτικά και με ςυναινζςεισ, να ςυνδιαμορφϊςουμε λφςεισ, φζρνοντασ το 

καλφτερο αποτζλεςμα. Η επιλογι αυτι μου δίνει τθν ευκαιρία ϊςτε, χωρίσ διαχωριςμοφσ, να κεωρϊ 

όλουσ ςασ δίπλα μου, ςυμπαραςτάτεσ και αρωγοφσ, ςτο ζργο, αλλά και ςτθν ευκφνθ που προτίκεμαι να 

αναλάβω.  

Σα υψθλά χαρακτθριςτικά των δυο καλά εδραιωμζνων προχπαρχόντων ΑΕΙ, οι κετικζσ 

πρωτοβουλίεσ των διοικιςεϊν τουσ και θ ςυλλογικι προςπάκεια όλων, οδιγθςαν κυβζρνθςθ και 

αξιωματικι αντιπολίτευςθ να κεςμοκετιςουν το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ. Η επικείμενθ 

ενςωμάτωςθ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ, όπωσ και θ ενδεχόμενθ ζνταξθ τθσ ΑΠΑΙΣΕ, 

εμπλουτίηουν τθ δυναμικι του Ιδρφματόσ μασ. Ασ ςυνεχίςουμε, ενωτικά, περιφανα και χωρίσ 

πιςωγυρίςματα, να το βελτιϊνουμε ςυνεχϊσ.  

Και όπωσ λζει ο Γιάννθσ Ρίτςοσ, ο ποιθτισ τθσ Ρωμιοςφνθσ, ςτισ «Γειτονιζσ του κόςμου»: «Εμείσ δεν 

ξζρουμε τι είναι η ομίχλη. Εμείσ που λεσ όλα τα φτιάχνουμε ςτο φωσ». 

Είμαι δίπλα ςτθν/ον κακεμία/ζνα ςασ προςωπικά και τϊρα και τθν επομζνθ των εκλογϊν. 



 

 

Οι εκλογζσ αυτζσ είναι κακοριςτικζσ, αφοφ κρίνεται θ επιλογι μεταξφ ενόσ ελεγχόμενου και 

διχαςμζνου εςωςτρεφοφσ «ςχολείου» και ενόσ δθμοκρατικοφ και ςυνεργατικοφ ανοικτοφ ςτθν κοινωνία 

Πανεπιςτθμίου.  

ασ ευχαριςτϊ όλεσ και όλουσ και ςασ ηθτϊ να είμαι θ προοδευτικι ςυλλογικι ςασ φωνι, τιμϊντασ 

με, με  τθ ψιφο ςασ. Ωσ εδϊ! Όχι ςτθ χαμζνθ ψιφο.  

Οι ομάδεσ κερδίηουν, όχι οι μονάδεσ. 

Όλοι μαηί, ςυςπειρωμζνοι και πρωταγωνιςτζσ, για ζνα Πανεπιςτιμιο, για όλουσ και όχι για τουσ 

λίγουσ, τουσ «εκλεκτοφσ».  
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