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ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη ανησυχία τη δικαστική
περιπέτεια της Στέλλας Καραγιάννη, καθηγήτριας στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Στέφανου Τραχανά, διδάσκοντα στο Τµήµα
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ∆ιευθυντή των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων
Κρήτης, µαρτύρων της πολιτικής αγωγής υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη δίκη κατά
των αδελφών Κυριακίδη, το 2003, για υπερκοστολογήσεις πανεπιστηµιακών
συγγραµµάτων.
Συγκεκριµένα η Σ. Καραγιάννη και ο Στ. Τραχανάς καλούνται την Τρίτη 28 Σεπτεµβρίου
2010, από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, εναγόµενοι από τους αδελφούς
Κυριακίδη ότι κατέθεσαν ενόρκως ψεύδη, µε σκοπό να τους συκοφαντήσουν και να τους
δηµιουργήσουν σοβαρό επαγγελµατικό πρόβληµα.
Η Σ. Καραγιάννη κατέθεσε ως µάρτυρας στο δικαστήριο, όπου µε βούλευµα του
Εφετείου Αθηνών είχαν παραπεµφθεί οι αδελφοί Κυριακίδη και παρουσίασε απλώς τα
συµπεράσµατα της Επιτροπής την οποία είχε συστήσει ο τότε Υπουργός Παιδείας κ.
Πέτρος Ευθυµίου µε αντικείµενο τη διερεύνηση της ζηµίας που υπέστη το ελληνικό
δηµόσιο από τις υπερκοστολογήσεις συγγραµµάτων. Η Επιτροπή εργάστηκε συλλογικά
και συστηµατικά, χρησιµοποίησε στοιχεία που είχε συλλέξει το Σ∆ΟΕ κατόπιν εντολής
του Ποινικού ∆ικαστηρίου και κατέληξε οµόφωνα σε Πόρισµα που διαπιστώνει ζηµία του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους 576 999 659 δρχ.
Ο Στ. Τραχανάς ήταν µάρτυρας υπέρ του ∆ηµοσίου στην ίδια δίκη, ως ο πρώτος που είχε
επώνυµα γνωστοποιήσει σχετικά στοιχεία προς τους Υπουργούς Παιδείας κατά την
περίοδο 1991 – 1995 και επί πλέον ήταν ο βασικός µάρτυρας του ∆ηµοσίου στην αστική
αγωγή του Υπουργείου Παιδείας, ύστερα από επίµονο σχετικό αίτηµα του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Επισηµαίνουµε οτι τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο Στ.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Τραχανάς δεν αµφισβητήθηκαν κατά τη διαδικασία της δίκης, καθώς και ότι ο ίδιος έχει
ήδη υποστεί τη δυσβάστακτη δοκιµασία να γίνει στόχος στο παρελθόν άλλων πέντε
µηνύσεων – µε αθωωτική κατάληξη – από εµπλεκόµενους στην υπόθεση.
Εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας προς τους συναδέλφους οι οποίοι
διασύρονται άδικα, ταλαιπωρούνται και υφίστανται οικονοµική και ηθική ζηµία, η µεν
Στέλλα Καραγιάννη επειδή εκτέλεσε µε συνέπεια, αφιλοκερδώς και εις βάρος του
ακαδηµαϊκού χρόνου της, το έργο που της ανατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας για την
προστασία του δηµόσιου πανεπιστηµίου, ο δε Στέφανος Τραχανάς επειδή µε παρρησία
υπερασπίστηκε το δηµόσιο συµφέρον στη συγκεκριµένη υπόθεση.
Η τυχόν καταδίκη των συναδέλφων εκτός από την ηθική και οικονοµική τους εξόντωση
θα δηµιουργήσει στα µέλη ∆ΕΠ έντονες επιφυλάξεις ή θα τα οδηγήσει στην άρνηση να
συµµετάσχουν σε αντίστοιχες επιτροπές ή να ανταποκριθούν σε ανάλογα αιτήµατα,
καθώς η διατύπωση της επιστηµονικής άποψης ή η υπεράσπιση του δηµοσίου
συµφέροντος φαίνεται να γεννά αδικαιολόγητους και δυσβάστακτους δικαστικούς
αγώνες. Για το λόγο αυτό εκτός από τη συµπαράστασή µας στους συναδέλφους Στέλλα
Καραγιάννη και Στέφανο Τραχανά ζητούµε και τη θεσµική προστασία των µελών της
πανεπιστηµιακής κοινότητας από το Υπουργείο Παιδείας σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
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