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Ο καθηγητής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Κάππας καταδικάστηκε προ
διμήνου για «παράβαση καθήκοντος» μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του προ
επταετίας υποψήφιος συμβασιούχος διδάσκων 407, ο οποίος δεν επελέγη. Πρωτοδίκως
είχε αθωωθεί ομόφωνα αλλά η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Εφετείο μετά από έφεση του
εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι, από …επιστημονική άποψη, έπρεπε να είχε εκλεγεί άλλος
υποψήφιος ενώ ταυτόχρονα απαιτούσε από τον εισηγητή να είχε ελέγξει την εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων. Ο εισηγητής όμως εκφράζει τεχνική
γνώμη για την επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων, την οποία αποδέχεται η
απορρίπτει η Συνέλευση του Τμήματος. Έτσι η παραπομπή και καταδίκη εισηγητή για την
εισήγησή του αποτελεί αδιανόητο περιστατικό ποινικοποίησης της επιστημονικής άποψης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση‐καταγγελία του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η έδρα υπέπεσε στο ατόπημα να τοποθετηθεί επί της
επιστημονικής αξιολόγησης των υποψηφίων και, επιπλέον, ο εισαγγελέας πρότεινε την
καταδίκη του συναδέλφου «για παραδειγματισμό για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων»!
Την περασμένη βδομάδα ο Υπουργός Παιδείας έσπευσε να ζητήσει να τεθεί σε αργία ο Κ.
Κάππας, πριν καν καθαρογραφεί η απόφαση του δικαστηρίου, αν και ήταν στη διακριτική
του ευχέρεια να καθυστερήσει μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης. Η σπουδή του
Υπουργού ΠΑΙΘ, κ. Αρβανιτόπουλου‐‐ο οποίος, αν και πανεπιστημιακός ο ίδιος, δεν είδε
τίποτα περίεργο στην ιστορία αυτή‐‐χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση, που τελευταία
προωθεί η Κυβέρνηση, των πανεπιστημίων ως «φέουδων ανομίας» που πρέπει να
καθυποταχτούν με πολιτική πυγμής.
‐
Επειδή είναι προφανές ότι δε μπορούμε να αποδεχτούμε την ποινικοποίηση της
επιστημονικής κρίσης
‐
Επειδή με την απόφασή του ο κ. Αρβανιτόπουλος προκαλεί την ακαδημαϊκή ηθική
‐
Επειδή ο συνάδελφος Κ. Κάππας καταδικάζεται αναίτια σε οικονομική εξόντωση
Η ΓΣ του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ ζητά την ακύρωση της απόφασης αργίας του
καθηγητή Κωνσταντίνου Κάππα.
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