
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.) 

www.prwpaideia.eu,      /      prw.paideia@gmail.com    
 

 Αθήνα, 05   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

Προς  τον  
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Θέμα: Συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονία για την επιτέλεση του  
καθήκοντός του. 
 

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη, 

Χθες, η διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ζήτησε την προστασία αστυνομίας στη διάρκεια 
εκδήλωσης της ΟΥΝΕΣΚΟ με θέμα «Η Τέχνη αποτυπώνει τον μετανάστη», η οποία και επιχείρησε 
να αποτρέψει την εισβολή ομάδας στο χώρο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση και 
επεισόδια (βλέπε, [1]-[3]). 
 
Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κ. Αχιλλέα Ζαπράνη, για το χειρισμό του περιστατικού βίας που εξελίχθηκε στη 
διάρκεια εκδήλωσης στο Ίδρυμά του και τα αντανακλαστικά που έδειξε στην επίλυση του 
προβλήματος. 
 
Σε μια δημοκρατική κοινωνία, βασισμένη σε κανόνες και αξιοκρατικές διαδικασίες, δεν θα 
χρειαζόταν να στέλνονται συγχαρητήρια τηλεγραφήματα σε Πρυτάνεις ή Προέδρους άλλων 
Δημοσίων Ιδρυμάτων, επειδή έκαναν το προφανές, δηλαδή τις υποχρεώσεις που η θεσμική τους 
θέση επιβάλλει.  Ωστόσο,  
 

 με τα κρούσματα βίας να αυξάνονται σταθερά σε ορισμένα Ελληνικά ΑΕΙ και τις Διοικήσεις 
τους δέσμιες συγκεκριμένων μειοψηφιών κατά κύριο λόγο γκρίζων οικονομικών 
συμφερόντων, που απειλούν με κλιμάκωση των επιθέσεων, και  

 μια Κυβέρνηση που δείχνει απέραντη ανοχή σε βανδαλισμούς της περιουσίας των 
Ιδρυμάτων, επιθέσεις κατά φοιτητών και καθηγητών, απροκάλυπτη κατάλυση κάθε έννοια 
πανεπιστημιακού ασύλου και γενικότερα εκφυλισμό του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, 
ειδικά όταν προέρχονται από  τις αυτοαποκαλούμενες ‘’αναρχικές’’ ή ‘’αντιεξουσιαστικές’’ 
ομάδες,  
 

η έκφραση συγχαρητηρίων προς τον Πρύτανη είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη, 
ιδίως όταν βάλλεται από συγκεκριμένη νεολαία -όπως φαίνεται ολοκληρωτικών αντιλήψεων- που 
ζητά την παραίτησή του, ακριβώς επειδή αυτός έκανε το καθήκον του (βλέπε [4]). 
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Ίσως όμως τα γεγονότα αυτά, να έχουν κάποιο τελικό θετικό αποτέλεσμα και να συμβάλουν  στην 
ανατροπή -στο ορατό μέλλον- του απαράδεκτου και καταστροφικού κυρίαρχου σήμερα 
"ακαδημαϊκού α-πολιτισμού", που λαθροβιεί σε αρκετά Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια.  
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