
 

 

 

 

 

ΤΤέέρρμμαα  τταα  δδίίφφρρααγγκκαα    
ΓΓιιααννννάάκκηη  ΚΚααττσσοουυλλάάκκοο 

 

Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα, σιγομουρμου-

ρίζουν τελευταία, όλο και περισσότερα μέλη ΔΕΠ του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η “στερνή 

τους γνώση” αναφέρεται προφανώς στην, προ 

τριετίας, επιλογή τους να στηρίξουν με την 

ψήφο τους το παρόν πρυτανικό σχήμα. Ο 

λόγος της αυτοκριτικής τους δεν είναι 

άλλος από τον κατήφορο που έχει πάρει 

το Ίδρυμα με τα καμώματα της 

“μασονικής στοάς” που διοικεί σήμερα το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Οι εβδομα-

διαίες αποκαλύψεις μας για τον ορυ-

μαγδό των παρανομιών συγκε-

κριμένων πρωτοβάθμιων καθη-

γητών έχουν πείσει και τον πιο 

καλοπροαίρετο πως η Πρυτανεία Πραστάκου ήρθε στα 

πράγματα με μοναδική της αποστολή να ξεθεμελιώσει το 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να το μετατρέψει σε μια επικερδή 

ιδιωτική επιχείρηση. Απ’ ό,τι αποδεικνύεται όμως, οι 

άνθρωποι είναι ανίκανοι ακόμα και γι’ αυτό. Ενώ 

λανσάρονται στην πιάτσα ως επιτυχημένοι managers με 

πολλά γαλόνια στο πέτο τους, εντούτοις, με τη μέχρι τώρα 

θητεία τους έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το Ο.Π.Α. σε 

ξέφραγο αμπέλι με συνέπεια να εισπράττουν καθημερινώς 

τη χλεύη και την αποστροφή εχθρών και φίλων. 

Σο μόνο παρήγορο από όσα βιώνουμε τελευταία στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι πως μετράμε πλέον 

αντίστροφα για το τέλος της Πρυτανείας Πραστάκου. Μιας 

Πρυτανείας που ταυτίστηκε με τον εθισμό στην ανομία, 

που χαρίστηκε στους ημετέρους, που διασφάλισε γι’ 

αυτούς την ατιμωρησία και τη συγκάλυψη. Και πώς θα 

μπορούσε άλλωστε να κάνει διαφορετικά αφού το τέμπο της 

παραβατικής συμπεριφοράς τον έδωσαν πρώτα και κύρια οι 

ίδιοι οι επικεφαλής της διοίκησης του Ιδρύματος. Ας δούμε 

όμως πως στήθηκαν οι χρυσές μπίζνες, τρία χρόνια πριν.. 

Ιούνιος του 2007, παραμονές των Πρυτανικών Εκλογών 

στο Ο.Π.Α. και ο Γρηγόρης Πραστάκος προσπαθεί να 

κατεβάσει “υπερκομματικό” ψηφοδέλτιο. Έχοντας βρει 

υποψήφιο αντιπρύτανη από το χώρο της δεξιάς στο 

πρόσωπο του Ι. Χαλικιά αναζητά για λόγους πολιτικού 

δολώματος το δεύτερο υποψήφιο από την πλευρά των 

δημοκρατικών δυνάμεων. Έτσι καταλήγει στον καθηγητή Ι. 

Κατσουλάκο ο οποίος λόγω και των στενών του σχέσεων με 

την παρέα Αλογοσκούφη καταφέρνει να εξασφαλίσει και 

την πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ του τμήματος Οικονομικής 

Επιστήμης. Φωρίς να καταθέσει ένα στοιχειώδες έστω 

όραμα για το παρόν και το μέλλον του Ο.Π.Α. ο “γητευτής 

των παρανόμων” G.P. καταφέρνει τελικά να 

επικρατήσει του έτερου ψηφοδελτίου του Ε. 

Πανά που είχε αναφορά το μεγάλο 

δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο και ερχόταν 

να εκφράσει τις ανάγκες και τα θέλω σύσσωμης 

της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ο.Π.Α. Σα 

δημοκρατικά ιδεώδη όμως του Ε. Πανά 

αποδείχτηκαν τελικά η αχίλλειος πτέρνα του. 

Μεγάλη μερίδα πρωτοβάθμιων καθηγητών 

στρατεύτηκε με τον εμπνευστή του 

«Ο.Π.Α. Α.Ε.» και με την πλήρη 

συμπόρευση της ΔΑΠ ΑΟΕΕ 

πέτυχαν να αλώσουν τον Πρυτανικό 

θώκο και μαζί και τις δημοκρατικές 

διαδικασίες. Με την ανακοίνωση του 

τελικού αποτελέσματος, μέλος ΔΕΠ χαμηλής βαθμίδας κάνει 

προφητική δήλωση για την εκλογή Πραστάκου “πόρδου 

άκουσμα, σκατού μαντάτο”. Η επόμενη μέρα στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο θα ξημέρωνε όντως μόνο για τους ημετέρους 

και τους αυλικούς του νεοεκλεγέντος πρυτανικού σχήματος. 

Σα διαπιστευτήρια του Γρηγόρη φάνηκαν από την πρώτη 

στιγμή όταν, δύο μήνες πριν αναλάβει επίσημα τα ηνία του 

Πανεπιστημίου, δεξιώνεται τους πρωτοβάθμιους καθηγητάδες 

μετά των συζύγων τους στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Σο 

“κλείσιμο του ματιού” σε αυτούς που θεωρούσε αριστοκρατία 

του Πανεπιστημίου δεν άφηνε πολλά περιθώρια παρερ-

μηνείας. Ο Gregory ερχόταν, η Δημοκρατία την έκανε με 

ελαφρά πηδηματάκια. Αυτό το κλείσιμο του ματιού, σε λίγο 

καιρό θα οδηγούσε σε κλείσιμο και των δύο ματιών μαζί, σε 

όλους όσους θα έβρισκαν το έδαφος πρόσφορο για την 

προώθηση κάθε λογής συμφερόντων τους παραβιάζοντας 

πολλές φορές και μάλιστα εξόφθαλμα την κείμενη νομοθεσία. 

Σα όσα έχει αποκαλύψει μέχρι σήμερα η εφημερίδα μας δεν 

αποτελούν την εξαίρεση αλλά τον ΚΑΝΟΝΑ των Πρυτανικών 

πρακτικών. Και πώς άλλωστε να μην χορεύουν οι ποντικοί 

όταν γνωρίζουν ότι “το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι”; Πώς να 

αποτρέψεις τα φαινόμενα διαπλοκής όταν η Αγία Σριάς είναι 

απότοκος τέτοιων φαινομένων; Πώς να επιβάλλεις την 

τήρηση της νομιμότητας όταν οι επικεφαλής του Ιδρύματος 

καταστρατηγούν συστηματικά τη νομοθεσία εκπέμποντας 

σαφές μήνυμα απείθειας προς τους νόμους. Κραχτή 

περίπτωση παρανομίας αποτελεί και η σημερινή μας 

αποκάλυψη που αφορά τις πομπές του Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών Τποθέσεων, Ιωάννη Κατσουλάκου. Ας μπούμε 

λοιπόν στο θέμα χωρίς άλλες εισαγωγές.  

Αρχές τ’ Απρίλη δημοσιοποιείται στον ημερήσιο τύπο ότι ο 

Ι. Κατσουλάκος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος στο Δ.. της 
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                  ΓΓιιααμμμμααααααααααααάάκκηη,,  μμάάζζεεψψεε    

ηηαα  κκοουυββααδδάάκκιιαα  ζζοουυ  κκααιι  ζζ’’  άάλλλληη  ππααρρααλλίίαα  

Λίγες μέρες μετά την ενημέρωση της 

Υπουργού για τα καμώματα του 

Αντιπρύτανη, ο Πραστάκος ενημερώνει την 

ΠΑΠ, πως ο Κατσουλάκος παραιτήθηκε από 

την Αντιπροεδρία της «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Η 

εξέλιξη αυτή έρχεται να ΔΙΚΑΙΩΕΙ τις 

καταγγελίες μας. Βέβαια, ο Ι.Κ. εξακολουθεί να 

παραμένει ΥΠΟΛΟΓΟ για το διάστημα της 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ετεροαπασχόλησής του. 

 

Ο Ι. Καηζοςλάκορ είσε δώζει δείγμαηα γπαθήρ και ζηο 

ππόζθαηο παπελθόν, όηαν με ηην άλλη ηος ιδιόηηηα 

(Διεςθςνηήρ Μεηαπηςσιακού ζηο Οικονομικό) 

πποζπάθηζε να ξεγελάζει ηη Γ.Σ. και να θέπει ππορ 

έγκπιζη ζηο ζώμα, ηην πληπωμή ηος αδελθού ηος για 

διαλέξειρ πος ΠΟΤΕ δεν έκανε! Εςηςσώρ ηην πονηπιά 

ηος ηη μςπίζηηκε εγκαίπωρ μέλορ ΔΕΠ ηος ημήμαηορ με 

αποηέλεζμα ο Ι.Κ. να καηαπιεί ηην επίμαση επιηαγή. 

Κυρία Διαμαντοπούλου, η ευθύνη πλέον 

εναπόκειται σε σας. τείλτε τον κάθε Κατσουλάκο 

…σπίτι του. Έχετε τα κότσια;  

 

«Κτηματολόγιο Α.Ε.», αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά 

ποιος φέρνει τον κομματισμό στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, 

ποιος εξαργυρώνει το καθηγητιλίκι του για μια θεσούλα στο 

Δημόσιο. Αποδεικνύοντας πως δεν πάσχουν από 

αχρωματοψία, οι εκπρόσωποι της ΠΑΠ, με επιστολή τους 

στον διπλοθεσίτη καθηγητή 

του ζητούν μεταξύ των 

άλλων: «να μας γνωρίσετε 

εγγράφως ποιο είναι το καθε-

στώς της χρηματικής σας 

αποζημίωσης καθώς και αν 

έχετε προνοήσει ώστε να μην 

τίθεται θέμα ασυμβίβαστου 

δεδομένου ότι η θέση του 

Αντιπρύτανη προϋποθέτει την 

πλήρη και αποκλειστική σας 

απασχόληση». Και η επιστολή συνεχίζει: «Μας προκαλεί 

ιδιαίτερη εντύπωση, η πολυτάλαντη και πολυσχιδής 

προσωπικότητά σας αφού εκτός των ανωτέρω δύο διοικητικών 

θέσεων συμμετέχετε και ως μέλος στο Δ..Σ. της ΔΕΗ». 

Μπράβο σουξέ ο Γιαννάκης! Όπως λέει κι ο λαός “οι 

πουτάνες κι οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές”. Ίσως τώρα 

να εξηγείται γιατί ο Ι. Κατσουλάκος είχε καταψηφίσει τον 

Οκτώβριο του 2009, την πρόταση που διατύπωσαν στη 

ύγκλητο του Ο.Π.Α. οι εκπρόσωποι της ΠΑΠ, ζητώντας 

«να δίνεται άδεια ανάληψης κυβερνητικής ή κρατικής θέσης 

από μέλος ΔΕΠ μόνο στην περίπτωση που διασφαλίζεται η 

αντικατάστασή του από την πρόσληψη δύο νέων 

επιστημόνων». Υαίνεται ανέμενε καρτερικά την 

τακτοποίησή του και δεν ήθελε κάτι να σκιάσει τη βόλεψή 

του. 

Μήνας μπαίνει, μήνας 

βγαίνει αλλά ο κύριος πολυ-

άσχολος αρνείται πεισματικά 

να δώσει μια απάντηση στα 

ερωτήματα της ΠΑΠ. Η στάση του αποτελεί ένδειξη 

περιφρόνησης για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας 

αλλά συνάμα αποτελεί και τρανή απόδειξη ΕΝΟΧΗ. 

υμπεριφέρεται με πλήρη απαξίωση των θεσμών, 

φαντασιώνεται ρόλο Καίσαρα θεωρώντας όλους εμάς 

πειθήνια στρατιωτάκια του με μοναδικό μας ρόλο και 

αποστολή την προσωπική του αποθέωση. Σέτοιο ψώνιο ο 

τύπος!  

Ακολούθως ενημερώνεται προφορικά για τις εξελίξεις, 

η Αυτού Εξοχότης, Γρηγόριος Πραστάκος, ο οποίος 

λανσάρεται και ως ο άνθρωπος που έπεισε τους Κινέζους να 

φέρουν τα γουάν τους στη χώρα μας (Ο ..Γρηγόρης με τα 

λόγια, χτίζει ανώγια και κατώγια!). Αδιαφορώντας για την 

καταφανή παραβίαση των νόμων, στρέφεται προς τον 

συνδαιτυμόνα του και τον ρωτά με στομφώδη απορία: 

«Γιάννη γιατί δεν απαντάς στα παιδιά;». Η κοροϊδία και ο 

φαρισαϊσμός σε όλο τους το Πρυτανικό μεγαλείο!  

Προκειμένου λοιπόν να μπει ένα τέλος στο θέατρο του 

παραλόγου, οι εκπρόσωποι της 

ΠΑΠ απευθύνουν επιστολή 

στην Τπουργό Παιδείας (αρ. 

πρωτ. 10072/6-10-2010) επισημαί-

νοντας πως η παρανομία στο 

Ο.Π.Α. έχει ονοματεπώνυμα 

και βρίσκεται στα υψηλά επί-

πεδα της διοικητικής  του πυ-

ραμίδας. Αναφέρουν μάλιστα 

πως η έκνομη συμπεριφορά του 

Ι. Κατσουλάκου περιγράφεται 

ξεκάθαρα στο Νόμο 2530 και συγκεκριμένα στο άρθρο 6, 

παράγραφος 3: «Η ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, 

Κοσμήτορα για τα μέλη ΔΕΠ είναι ΑΤΜΒΙΒΑΣΗ με ΚΑΘΕ 

ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ απασχόληση 

καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα». Και για να μην ψάχνεται η Τπουργός για το τι 

θα κάνει με τον έκπτωτο Κατσουλάκο (ο οποίος 

παρεμπιπτόντως διατείνεται πως έχει άκρες στο εν λόγω 

Τπουργείο) στην ίδια παράγραφο αναφέρεται: «Σο 

ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπομπή 

μέσω του Πρύτανη ή του Τπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων στο Πειθαρχικό υμβούλιο και επισύρει την 

ποινή της οριστικής παύσης». τις βουλές της Άννας 

Διαμαντοπούλου εναπόκειται πλέον η τύχη του κυρίου 

Αντιπρύτανη αλλά και του ιδίου 

του Πρύτανη που τόσους μήνες 

έκλεινε επιδεικτικά τα μάτια. 

Όπως το ίδιο επέλεξε να κάνει 

και στην περίπτωση του 

Σρύφωνα Κολλίντζα, του Αποστόλη Ρεφενέ καθώς και όσων 

ακόμα θα αποκαλύψουμε σε επόμενες εκδόσεις μας. Είναι 

ένας υπόλογος Πρύτανης με μία μόνη επιλογή, την 

ΠΑΡΑΙΣΗΗ. 

Για τα τελευταία φαινόμενα διαφθοράς μιας μερίδας 

διδασκόντων έχει ενημερωθεί με σχετική επιστολή μας και το 

Γραφείο του Πρωθυπουργού προκειμένου άπαντες να 

γνωρίζουν πως στα θέματα της Διαφάνειας και της 

Κοινωνικής Λογοδοσίας είμαστε αποφασισμένοι να 

φτάσουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Σέτοιες συμπεριφορές 

δεν τιμούν τους ακαδημαϊκούς μας δασκάλους και δεν 

αποτελούν θετικά πρότυπα για τη νέα γενιά. τον πόλεμο που 

έχουμε κηρύξει στις δυνάμεις της διαπλοκής και της 

αρπαχτής συσπειρώνονται στο πλευρό μας ολοένα και 

περισσότερα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ο.Π.Α. Και 

πλέον ένα είναι βέβαιο. Διαθέτουμε αστείρευτες δυνάμεις για 

να συγκρουστούμε με κάθε λογής κατεστημένα και δεν θα 

υποστείλουμε στιγμή τη σημαία μέχρι την τελική μας 

επικράτηση, έχοντας πάντα τους στίχους του τραγουδιού να 

μας συντροφεύουν: 

«το Δίκιο του Αγώνα, πολλά μας στέρησε, 

μα η ζωή η λεχώνα ΕΛΠΙΔΕΣ γέννησε» 


