
 

 

 

 

Ηράκλειο, 15-2-2016 

Α.Π. Ο-Π006/16 

Προς  

την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

Μιχαλακοπούλου 80 

ΤΚ 11528, Αθήνα 

Τηλ. 211 365 7000 

Υπόψη: κ. Γιώργου Παπαχρήστου  

 

Αξιότιμε κύριε,  

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και ασκώντας αυτόν τον καιρό τα καθήκοντα του Προέδρου του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, σας απέστειλα μία επιστολή σε μια προσπάθεια επανόρθωσης 

προηγούμενου κειμένου σας, που δημοσιεύσατε την Παρασκευή  5 Φεβρουαρίου 2016. 

Το πρώτο σας κείμενο αδικούσε το ΙΤΕ, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου και κατά τη 

γνώμη πολλών συμπολιτών μας με διεθνές κύρος. Σε ορισμένα σημεία ήταν και συκοφαντικό. Δεν 

ασχολήθηκα ούτε με το ύφος του δημοσιεύματος ούτε και με τα συκοφαντικά σημεία του. Δεν 

είχα καμία πρόθεση να σας θίξω επαγγελματικά ή άλλως πως. Με την επιστολή μου προσπάθησα 

να σας δώσω την πλήρη και αληθινή εικόνα ενός Ιδρύματος, στο οποίο εργάζεται ένας μεγάλος 

αριθμός κορυφαίων ερευνητών, που έχει δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, και το οποίο 

τιμά τη χώρα και βρίσκεται στην πρώτη σειρά των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης. 

Το δεύτερό σας κείμενο όχι μόνο αδικεί το ΙΤΕ, αλλά αδικεί και την επιστολή μου. 

Αναφέρεσθε σε δύο έγγραφα, που κατά το κύριο μέρος τους έχουν ανατραπεί. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, με αφετηρία τα έγγραφα αυτά, έχουμε μεταγενεστέρως 

δικασθεί και αθωωθεί πανηγυρικά. Εκκρεμεί ένα μέρος από αυτά, που αναφέρεται στα έγγραφα, 

το οποίο, όμως, αφορά στην παροχή πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό του ΙΤΕ. Οι αμοιβές 

αυτές δόθηκαν με βάση την ισχύουσα για το ΙΤΕ νομοθεσία και η νομιμότητα αυτών 



 

 

 

 

αποδεικνύεται και από γνωμοδοτήσεις διακεκριμένων νομικών. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για 

πρόσθετες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Γιατί λοιπόν θέλετε να ανατρέψετε το τεκμήριο αθωότητας, που ισχύει για κάθε πολίτη; 

Εμείς πάντως δηλώνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να αποδεχθούμε τον οποιοδήποτε διοικητικό και 

δικαστικό έλεγχο για οποιαδήποτε συμπεριφορά μας ή πράξη μας.  

Θέλω, επίσης, να επιμείνω σε ένα θέμα. Δεν ανήκω, ούτε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ανήκουμε, σε οποιοδήποτε «σύστημα» οποιουδήποτε κόμματος, ούτε λαμβάνουμε 

οδηγίες από κανέναν. Υπερασπιζόμαστε το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ΙΤΕ, σεβόμενοι τη 

νομιμότητα και τους παραδοσιακούς ακαδημαϊκούς κανόνες και αρχές.  

 Είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσετε στην επιστολή μας αυτή την αναγκαία δημοσιότητα για 

την αποκατάσταση της αλήθειας.  

 

 

 

Βασίλειος Α. Δουγαλής 

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ 

 

 


