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ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ για την ΕΔΕ που διέταξε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για
τις εκτιμήσεις της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς.
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, από τα ΜΜΕ (βλέπε [1] – [3]), ότι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας προσανατολίζεται να διατάξει (ή ήδη διέταξε) τη διενέργεια ΕΔΕ για τις εκτιμήσεις
που η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς έκανε για τα αποτελέσματα των βουλευτικών
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Το έργο της Μονάδας, της οποίας Επιστημονικός Υπεύθυνος
είναι ο συνάδελφος Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών &
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι γνωστό στο πανελλήνιο και ενισχύει
σημαντικά την καλή φήμη του Ιδρύματος.
Η ενέργεια αυτή του κ. Πρύτανη έρχεται λίγο καιρό μετά τις συστηματικές επιθέσεις που είχε
δεχτεί η Μονάδα, κυρίως από τον κ. Καμμένο και τα πρωτοπαλίκαρά του, τόσο πριν όσο και μετά
τις τελευταίες εκλογές.
Έκπληξη προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο κ. Πρύτανης επιλέγει να διατάξει ΕΔΕ χωρίς να ασκήσει
το δικαίωμά του να ζητήσει πρώτα διευκρινίσεις, πληροφορίες ή ακόμη και εξηγήσεις από τους
εμπλεκόμενους συναδέλφους του. Με δεδομένη μάλιστα την αρχική –και ενδεδειγμένη- στάση
της Πρυτανείας του ΠΑΜΑΚ να υποστηρίξει το έργο της Μονάδας στο θέμα (βλέπε [4]),
αναρωτιέται κανείς τι μεσολάβησε από τις 22 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα ώστε ο κ. Πρύτανης να
μεταστραφεί κατά 1800.
Με τη σημερινή του ενέργεια, ο κ. Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, ανοίγει, έστω ακουσίως, νέους δρόμους
–μάλλον απέραντες λεωφόρους - για παρεμβάσεις των όποιων φορέων εξουσίας στην ερευνητική
και γενικότερα επιστημονική δραστηριότητα του κάθε πανεπιστημιακού δασκάλου και ερευνητή,
αρκεί ο οποιοσδήποτε τυχών, εντός ή εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας, να φωνασκήσει και να
υπονοήσει (ή να προαναγγείλει) ότι επίκειται και δικαστική παρέμβαση.
Περιστατικά αυτής της μορφής μας ανησυχούν έντονα, γιατί επαναφέρουν στη μνήμη μας μαύρα
γεγονότα και εποχές που έχει ζήσει η ευρωπαϊκή ήπειρος αιώνες πριν και που τις έχει αφήσει
οριστικά πίσω της. Θεωρούμε αυτονόητο πως όλοι οι συμμέτοχοι του συνταγματικού πολιτικού
τόξου καταδικάζουν το γεγονός και ότι θα αντιπαλέψουν χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους
τέτοιες μεθόδους καθημερινής πολιτικής πρακτικής και δράσης, ώστε η χώρα να μην επιστρέψει
σε παρελθούσες, εφιαλτικές εποχές.
Η ΚΙΠΑΝ καλεί τον κ. Πρύτανη του ΠΑΜΑΚ να αντιμετωπίσει νηφάλια το όλο θέμα και να
επανεξετάσει την απόφασή του περί διενέργειας ΕΔΕ, κάνοντας –εάν το θεωρεί απαραίτητο-
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χρήση όλων των δυνατοτήτων εξέτασης ενός περιστατικού που του δίνει ο νόμος. Καλούμε τη
Σύνοδο Πρυτάνεων να τοποθετηθεί συνολικά στην ανάγκη περιφρούρησης της ακαδημαϊκής
ελευθερίας. Καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα σε εγρήγορση για να περιφρουρήσει τις
πάγιες ακαδημαϊκές αξίες και αρχές καθώς και την ελευθερία της άποψης και του λόγου, δίνοντας
το παράδειγμα στην κοινωνία και ειδικά στους φοιτητές μας και στη νέα γενιά.
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
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