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ΘΕΜΑ: Καταδίκη του καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κυρίου
Κωνσταντίνου Κάππα, μετά από άσκηση δίωξης σε 2ο βαθμό.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την καταδίκη του καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Κάππα από το Εφετείο της Λάρισας -μετά μάλιστα
από πρωτόδικη αθωωτική απόφαση- για «παράβαση καθήκοντος» κατά την άσκηση των
ακαδημαϊκών καθηκόντων του, ως εισηγητής προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την
επιλογή διδασκόντων του ΠΔ 407/80 το ακ. Έτος 2006-7. Σημειώνεται ότι ο Εισαγγελέας άσκησε
έφεση γιατί θεώρησε ότι άλλος υποψήφιος από τον προτεινόμενο είχε ανώτερα προσόντα, και
γιατί ο εισηγητής κ Κάππας δεν αξιολόγησε το πιστοποιητικό στρατολογίας υποψηφίου.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με την πάγια ακαδημαϊκή λειτουργία
 Τα θεσμικά όργανα (Πρόεδρος και γενική Συνέλευση Τμήματος) έχουν την αποκλειστική
ευθύνη για την επιλογή των ακαδημαϊκών συνεργατών,
 Ο εισηγητής έχει την ευθύνη της παρουσίασης αποκλειστικά του επιστημονικού έργου και
της σχετικής εμπειρίας των υποψηφίων και -αν το επιθυμεί- να προχωρήσει σε αξιολογική
κατάταξη, κάτι που έκανε με απόλυτη συνέπεια και επιστημονική ευθύνη, όπως
πανταχόθεν δηλώνεται,
 Ο εισηγητής δεν οφείλει να εμπλακεί στον έλεγχο καθαρά διοικητικών εγγράφων, κάτι που
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διοίκησης της ακαδημαϊκής μονάδας
Θεωρούμε ότι η διατύπωση του Εισαγγελέα που προτείνει «… την ενοχή του κατηγορουμένου …..
για παραδειγματισμό για την λειτουργία των Πανεπιστημίων!» αποτελεί σαφή υπέρβαση
καθήκοντος και ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία(;). Στις κοινωνίες που σέβονται τον εαυτό τους είναι
αποδεκτό ότι τα αυστηρώς ακαδημαϊκά θέματα τα χειρίζονται οι πανεπιστημιακοί -και μάλιστα
της αντίστοιχης επιστημονικής περιοχής- και μόνο αυτοί δύνανται να κρίνουν και να συγκρίνουν
τα προσόντα των υποψηφίων, όπως οι νόμοι ορίζουν. Ελπίζουμε –και το ευχόμαστε- η περίπτωση
αυτή να αποτελεί μια μοναδική εξαίρεση και να μην αποτελέσει τον κανόνα και σε μελλοντικές
περιπτώσεις εμπλοκής της δικαιοσύνης στα καθαρά ακαδημαϊκά τεκταινόμενα. Βέβαια οι
πληροφορίες που έρχονται από διάφορα σημεία δεν μας καθιστούν ιδιαίτερα αισιόδοξους!
Πέραν τούτων θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Κάππας με το
επιστημονικό του έργο και την γενικότερη ακαδημαϊκή παρουσία του έχει κατακτήσει μια
αξιοζήλευτη θέση σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Άξιο ιδιαίτερης μνείας είναι το γεγονός της
επιλογής του μεταξύ των «… 50 προσωπικοτήτων που με το ήθος και το έργο τους εξέφρασαν την
ειδικότητα τους κατά τον αιώνα που πέρασε», από τη Διεθνή ένωση Ιατρικής Φυσικής (Βλ. [1]).
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Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ εκφράζει την πλήρη αντίθεση της τόσο στην καταδίκη του
συναδέλφου Κάππα, όσο και στην ποινικοποίηση της ακαδημαϊκής ζωής από όπου και αν
προέρχεται. Οφείλει δε να σημειώσει ότι το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
παράγει εξαίρετο έργο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και σύνθετες συνθήκες. Τέλος, δηλώνει την
απόλυτη βεβαιότητα της ότι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές θα συνεχίσουν απερίσπαστοι το
ακαδημαϊκό έργο τους μη υποκύπτοντας σε εκφοβισμούς και διαταραχές αυτού του είδους.
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