Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στις 19 Μαρτίου 2017 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είχε εκλογές για την
ανάδειξη του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της 3μελούς Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Στις εκλογές ψήφισαν 1397 μέλη, εκ των οποίων (περίπου) οι 360 στην
κάλπη στα γραφεία της ΕΜΕ και οι υπόλοιπες 1040 με επιστολική ψήφο.
Τρείς παλαιές παρατάξεις συμμετείχαν στις εκλογές: η Δημοκρατική Πρωτοβουλία
Μαθηματικών(ΔΠ), η παράταξη που διοικεί την ΕΜΕ για περισσότερο από 30
χρόνια, η Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ, και η Πανεπιστημονική Κίνηση. Στις
εκλογές συμμετείχε για πρώτη φορά και ο συνδυασμός της Μαθηματικής Άνοιξης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία ανακοίνωσε η Εφορευτική Επιτροπή:
η Παράταξη της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας έλαβε 9 έδρες στο Διοικητικό
Συμβούλιο ΔΣ και 2 έδρες στην Εξελεγκτική Επιτροπή ΕΕ,
η Μαθηματική Άνοιξη έλαβε 3 έδρες στο ΔΣ και 1 έδρα στην ΕΕ,
η Κίνηση για την Αλλαγή 2 έδρες στο ΔΣ, και
η Πανεπιστημονική Κίνηση 1 έδρα στο ΔΣ.
Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
Η Μαθηματική Άνοιξη προεκλογικά άσκησε κριτική για τα 30+ ετή πεπραγμένα της
Παράταξης της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας, θεωρώντας ότι έχει οδηγήσει σε
αποξένωση μεγάλου τμήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Κοινότητας από την
ΕΜΕ, στην μετριοκρατία η οποία παρατηρείται σε δραστηριότητες της ΕΜΕ, και
στην αδυναμία παρέμβασης της ΕΜΕ στην Πολιτεία σε μια σειρά από κρίσιμα
επιστημονικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα της αρμοδιότητάς της. Σε
αυτή την αρνητική εικόνα πρέπει να προστεθεί και το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο
έχει οδηγηθεί η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, και οι ισχυρές τριβές οι οποίες
έχουν σημειωθεί μεταξύ της κεντρικής ΕΜΕ και των Παραρτημάτων από την
προσπάθεια δανεισμού, κλπ. των οικονομικών πόρων των Παραρτημάτων της ΕΜΕ
προκειμένου να αρθεί το οικονομικό αδιέξοδο.
Η Μαθηματική Άνοιξη στη Διακήρηξή1 της και στις πολλαπλές προεκλογικές της
παρεμβάσεις πρόβαλε μια Εταιρεία στην οποία όλοι οι Έλληνες μαθηματικοί, και όχι
ένα μικρό μέρος τους, θα συμμετέχουν ενεργά, στην οποία θα κληθούν να έχουν ρόλο
και συμβολή οι πλέον καταξιωμένοι Έλληνες μαθηματικοί, και όχι ένας στενός
κύκλος, στην οποία θα ισχύει η αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα με την εφαρμογή
διεθνών προτύπων, και η οποία θα έχει το υψηλό κύρος που ταιριάζει στο
επιστημονικό σωματείο που υπηρετεί την Μαθηματική Επιστήμη.

1 http://www.mathimatikianoixi.gr/pdf/diak.pdf
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Η Μαθηματική Άνοιξη προσπάθησε να προβάλει τις θέσεις της με τα μέσα που είχε
στη διάθεσή της. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η άρχουσα Παράταξη της
Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας δεν μας προμήθευσε με τον κατάλογο των
ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών της ΕΜΕ, αν και τον ζητήσαμε, και τον οποίο
έχουμε την εντύπωση ότι χρησιμοποιεί η ίδια για την προεκλογική της εκστρατεία.
Επίσης η άρχουσα Παράταξη δεν μερίμνησε για την δημιουργία, μέσα από τον
ιστότοπο της ΕΜΕ, ενός βήματος για μια αναγκαία επί ίσοις όροις προεκλογική
συζήτηση μεταξύ των παρατάξεων/συνδυασμών και των μελών της ΕΜΕ.
Μια αναγκαία προϋπόθεση για να επιτύχει το εγχείρημα της Μαθηματικής Άνοιξης
ήταν να σημειωθεί μια μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή ψηφοφόρων στις εκλογές, με
την ενεργοποίηση ενός μεγάλου τμήματος των σήμερα αδρανοποιημένων Ελλήνων
μαθηματικών, είτε αυτοί ήταν ήδη μέλη της ΕΜΕ (οπότε όμως θα έπρεπε να
αποφασίσουν να πληρώσουν όλες τις προηγούμενες συνδρομές), είτε με μαζικές
εγγραφές νέων μελών.
Στο σημείο αυτό είχαμε μόνο μέτρια επιτυχία. Επιτύχαμε μέσα σε σύντομο χρόνο να
αποκτήσουμε την υποστήριξη ενός σώματος μαθηματικών, οι οποίοι άκουσαν τα όσα
είχαμε να πούμε, πείστηκαν, και ήλθαν να μας ψηφίσουν. Ήταν 250-300
μαθηματικοί, με τις ψήφους των οποίων μπορέσαμε να εκλέξουμε τρία μέλη στο ΔΣ
και ένα μέλος στην ΕΕ, και να αναδειχθούμε σε δεύτερη δύναμη στην ΕΜΕ.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους φίλους μαθηματικούς. Τους
διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην τους απογοητεύσουμε.
Όμως είναι γεγονός και πρέπει να ομολογήσουμε ότι αποτύχαμε να νικήσουμε την
αδράνεια των πολλών Ελλήνων μαθηματικών οι οποίοι από καιρό δεν συμμετέχουν
στην ΕΜΕ. Οι συνδρομές παλαιών ετών ασφαλώς έδρασαν ανασταλτικά, καθώς και η
αίσθηση ότι η ΕΜΕ δεν τους προσφέρει τίποτε ουσιαστικό. Η μόνη ελπίδα για
ανάκαμψη της ΕΜΕ εξακολουθεί να βρίσκεται στο να πείσουμε τους Έλληνες
μαθηματικούς να εγκαταλείψουν την αδράνειά τους και να επανέλθουν ενεργοί.
Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον.
ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αχίλλειος πτέρνα της εκλογικής διαδικασίας της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είναι η ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ. Η Μαθηματική
Άνοιξη υποστηρίζει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να διεξαχθούν διαφανείς και
αδιάβλητές εκλογές όσο διατηρείται ο θεσμός της επιστολικής ψήφου.
Δυστυχώς η κατάσταση χειροτέρευσε κατά τις τρέχουσες εκλογές, διότι σημειώθηκε
ένα μεγάλο και ανεξήγητο άλμα ανόδου της επιστολικής ψήφου.
Πράγματι, στις εκλογές 1215 ψήφισαν 1036,
εκ των οποίων οι 330 ήταν στην κάλπη, και οι υπόλοιπες 700 επιστολικές.
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Άρα στις εφετινές εκλογές της ΕΜΕ σημειώθηκε
Αύξηση ψήφων κάλπης 360-330=30, αύξηση 9%
Αύξηση ψήφων επιστολικών 1040-700=340, αύξηση 48,5%
Χονδρικά η επιστολική ψήφος 2017 αυξήθηκε κατά 50% εν σχέσει με το 2015, ενώ η
ψήφος κάλπης 2017 αυξήθηκε κατά μόλις 10% εν σχέσει με το 2015. Διαπιστώνουμε
ότι όλη σχεδόν η αύξηση ψήφων είναι στην κατηγορία των επιστολικών ψήφων. Αυτό
είναι δυσεξήγητο και αφύσικο. Φυσικό θα ήταν να υπήρχε μια ομοιόμορφη αύξηση
και στις δύο κατηγορίες ψηφοφόρων. Πλέον εκ των πραγμάτων η καθοριστική ψήφος
είναι η επιστολική.
Κατ’ αρχήν πρέπει να επισημάνουμε ότι ακριβώς επειδή ανησυχούσαμε για την
ασφάλεια που παρέχει το Ποστ Ρεστάντ στο αδιάβλητο και στην διαφάνεια των
εκλογών αποστείλαμε ως Μαθηματική Άνοιξη έγγραφο προς τον Διευθυντή του
Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών, με ημερομηνία 6.3.2017 (ο οποίος είναι και
υπεύθυνος του Ποστ Ρεστάντ), το οποίο κοινοποιήσαμε στην Πρόεδρο Δ.Σ. των
ΕΛΤΑ. Ο Διευθυντής μάς αντιμετώπισε με μία ανεξήγητη σε μας ειρωνική διάθεση,
ενώ μας προξένησε εντύπωση ότι ανέφερε από τηλεφώνου δύο φορές τη φιλία που
είχε με διατελέσαντα Πρόεδρο της ΕΜΕ (προερχόμενο βεβαίως από την Παράταξη
της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας).
Η κατάσταση την οποία αντίκρισε ο εκπρόσωπός μας στην Επιτροπή Αρχαιρεσιών
όταν η Επιτροπή Αρχαιρεσιών μετέβη την Δευτέρα 20 Μαρτίου να παραλάβει τις
επιστολικές ψήφους ήταν η ακόλουθη:
Στο Ποστ Ρεστάντ το εκλογικό υλικό είχε τοποθετηθεί σε πακέτα/δεματάκια των 25
επιστολών, δεμένα με λαστιχάκι μέσα σε δύο ανοικτά από πάνω χάρτινα κουτιά
σουπερμάρκετ. Μερικά ακόμη τέτοια δεματάκια βρέθηκαν σκόρπια και
τοποθετήθηκαν και αυτά στα κουτιά. Βρέθηκαν ακόμη εκεί κοντά σε τρείς χωριστούς
σωρούς 18 επιπλέον μεμονωμένοι φάκελοι, 35 συστημένες επιστολικές ψήφοι, και 78
φάκελοι χωρίς γραμματόσημο, εκ των οποίων οι 40 έφεραν σφραγίδα ταχυδρομείου
και οι 38 δεν είχαν καν σφραγίδα. Η υπάλληλος εμφανίσθηκε πρόθυμη να προσθέσει
σφραγίδες στις επιστολές που δεν είχαν! Αργότερα εντοπίσθηκε και ένα επιπλέον
δεματάκι με 12 επιστολικές ψήφους, το οποίο δεν είχε γίνει αντιληπτό στην αρχική
καταμέτρηση. Η γενική εικόνα προχειρότητας που επικρατούσε στο Ποστ Ρεστάντ
δεν παρείχε σοβαρή εγγύηση για μια κατοχυρωμένη και αδιάβλητη εκλογική
διαδικασία.
Οι πολλαπλές ενστάσεις που έχουμε για την επιστολική ψήφο δεν έχουν γίνει
επαρκώς κατανοητές στον ψηφοφόρο της ΕΜΕ και γι’ αυτό θα τις αναλύσουμε εδώ
με προσοχή.
Στην επιστολική ψήφο ο ψηφοφόρος λαμβάνει έτοιμο το υλικό με το οποίο θα
ψηφίσει. Αυτό αποτελείται από:
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(α) το ψηφοδέλτιο το οποίο θα πρέπει ο υποψήφιος να συμπληρώσει με το να
σταυρώσει τους υποψήφιους της προτίμησής του,
(β) το μικρό φάκελο, ο οποίος δεν είναι ο οποιοσδήποτε μικρός φάκελος, αλλά
καθίσταται έγκυρος μόνο εφόσον φέρει την σφραγίδα της ΕΜΕ,
(γ) το δελτίο στοιχείων, το οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο ψηφοφόρος. Ένα των
στοιχείων είναι η υπογραφή από τον επιστολικό ψηφοφόρο, και
(δ) τον εξωτερικό φάκελο, ο οποίος επίσης δεν είναι οποιοσδήποτε τυχαίος φάκελος,
αλλά φάκελος με τα διακριτικά της ΕΜΕ.
Οι ενστάσεις της Μαθηματικής Άνοιξης είναι οι ακόλουθες:
[1] Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΕ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΦΑΚΕΛΟ (β) ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΨΗΦΟΥ
Η σφραγίδα της ΕΜΕ την οποία φέρει ο μικρός φάκελος (β) εισάγει ένα στοιχείο το
οποίο καθιστά την εκλογική διαδικασία όχι επί ίσοις όροις. Και αυτό διότι η
άρχουσα Παράταξη έχει άμεση πρόσβαση στην σφραγίδα της ΕΜΕ και καμμία άλλη
Παράταξη δεν έχει πρόσβαση στην σφραγίδα της ΕΜΕ.
Είναι γεγονός ότι η κατοχή της σφραγίδας της ΕΜΕ παρέχει την δυνατότητα
παραγωγής απεριόριστου αριθμού σφραγισμένων μικρών φακέλων (β), και οι
σφραγισμένοι μικροί φάκελοι (β) αποτελούν ένα από τα αναγκαία υλικά για να
παραχθούν εγκυροφανείς ψήφοι. ΔΕΝ υποστηρίζουμε ότι η άρχουσα Παράταξη
χρησιμοποίησε αυτό το ανεπίτρεπτο πλεονέκτημα, αλλά είναι αναμφισβήτητο
γεγονός ότι το έχει.
Υπήρχαν τρόποι η εκλογική διαδικασία να καταστεί επί ίσοις όροις: θα μπορούσε
να είχε προβλεφθεί ο μικρός φάκελος (β) να φέρει υποχρεωτικά την μονογραφή ενός
εκπροσώπου κάθε παρατάξεως/συνδυασμού που συμμετέχει στις εκλογές. Όμως είναι
γεγονός ότι πήγαμε στις εκλογές με άνισους όρους ως προς το σφραγισμένο μικρό
φάκελο (β).
[2] ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ (γ) ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ. ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΜΕ ΚΑΘ. κ. ΦΕΛΛΟΥΡΗ
Το δελτίο (γ) των προσωπικών στοιχείων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και το στοιχείο
της υπογραφής του επιστολικού ψηφοφόρου. Εφόσον η ΕΜΕ ζητάει την υπογραφή
κάθε επιστολικού ψηφοφόρου, έπεται ότι ενδιαφέρεται και για ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ. Ωστόσο η Εφορευτική Επιτροπή η οποία καταμέτρησε τις ψήφους
ΑΡΝΗΘΗΚΕ, με πλειοψηφία 4-1, να προχωρήσει σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΛΕΓΧΟ
του γνησίου της υπογραφής των επιστολικών ψηφοφόρων, αν και υπεβλήθη σχετικό
αίτημα από την Μαθηματική Άνοιξη. Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα που
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ανακοίνωσε η Εφορευτική Επιτροπή δεν είναι βεβαιωμένα και έγκυρα ως προς το
γνήσιο της υπογραφής των επιστολικών ψηφοφόρων.
Το σύνολο των δελτίων (β) αποτελεί εκλογικό υλικό, το οποίο φυλάσσεται σήμερα με
αποκλειστική ευθύνη της άρχουσας παράταξης. Είναι ακόμη δυνατόν να ελεγχθεί η
γνησιότητα των επιστολικών ψηφοφόρων. Η Μαθηματική Άνοιξη καλεί τον Πρόεδρο
της ΕΜΕ Καθηγητή κ. Α. Φελλούρη να προχωρήσει με πλήρη διαφάνεια και φυσικά
αδιάλειπτη παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων στην άμεση
πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου γνησιότητας. Μόνο μετά από αυτό τον έλεγχο τα
αποτελέσματα των εκλογών μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα.
Πρέπει ακόμη να σημειωθούν οκτώ σκοτεινές περιπτώσεις διπλοψηφίας, με δελτία
στοιχείων σε φαινομένη αντίθεση μεταξύ τους, και οι οποίες παραπέμπουν σε
πλαστές υπογραφές, οι οποίες δεν θα εντοπίζονταν από την Εφορευτική Επιτροπή, αν
δεν αποτελούσαν πλαστότητες διπλοψηφίας, αλλά απλά πλαστότητες μονοψηφίας.
[3] ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ
ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ. ΑΗΘΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ. ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΜΕ ΚΑΘ. κ. ΦΕΛΛΟΥΡΗ
Με την έναρξη λειτουργίας της Εφορευτικής Επιτροπής, αμέσως μετά τη λήξη της
ψηφοφορίας στις εκλογές της 19.3, την Δευτέρα 20.3, η Μαθηματική Άνοιξη, δια του
εκπροσώπου της Καθηγήτριας κυρίας Βασιλικής Φαρμάκη, στην πενταμελή
εφορευτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των τεσσάρων
συνδυασμών, κατέθεσε την Πρόταση της για τις επιστολικές ψήφους: το δελτίο των
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής) του επιστολικού
ψηφοφόρου να διατηρείται ως ένα ενιαίο σώμα με τον εξωτερικό φάκελο της
επιστολικής ψήφου, ο οποίος περιέχει την κρίσιμη πληροφορία, από την σφραγίδα
ταχυδρόμησης, τον τόπο όπου ψήφισε ο ψηφοφόρος, ώστε να μη καταστραφεί και
χαθεί οριστικά η κρίσιμη πληροφορία της εκλογικής διαδικασίας.
Η πρόταση αυτή συνάντησε την ισχυρή αντίδραση της άρχουσας Παράταξης
(Δημοκρατική Πρωτοβουλία), η οποία ετάχθη μετά πρωτοφανούς έντασης υπέρ του
διαχωρισμού του εξωτερικού φακέλου από το δελτίο στοιχείων του επιστολικού
ψηφοφόρου, και της οριστικής απώλειας της πληροφορίας του τόπου ψηφοφορίας
του επιστολικού ψηφοφόρου.
Δυστυχώς η θέση υπέρ του διαχωρισμού υποστηρίχθηκε και από τις δύο άλλες
παρατάξεις Κίνηση για την Αλλαγή και Πανεπιστημονική Κίνηση. Στην Εφορευτική
Επιτροπή γρήγορα διαμορφώθηκε μια πλειοψηφία 4 προς 1 κατά της Πρότασης της
Μαθηματικής Άνοιξης.
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Η θέση αυτή της πλειοψηφίας αρχικά υποστηρίχθηκε με το επιχείρημα ότι η
πληροφορία του τόπου ψηφοφορίας αποτελούσε προσωπικό δεδομένο, αγνοώντας ότι
ο τόπος της ψηφοφορίας των όσων ψήφισαν στη κάλπη της ΕΜΕ ήταν αυτομάτως
γνωστός (και έτσι κατέληγε στο να είναι προσωπικό δεδομένο για τη μία κατηγορία
ψηφοφόρων και όχι για την άλλη). Απευθυνθήκαμε και ζητήσαμε άμεση γνωμάτευση
από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και η απάντηση την οποία
λάβαμε και γνωστοποιήσαμε στις υπόλοιπες παρατάξεις ΔΕΝ παρείχε υποστήριξη
στο επιχείρημα ότι ο τόπος ψηφοφορίας αποτελεί προσωπικό δεδομένο.
Οι τρείς άλλες παρατάξεις υποστήριξαν ότι ο χωρισμός ήταν σύμφωνος με το
καταστατικό. Ερωτώμενοι επ’ αυτού προέκυπτε ότι εννοούσαν ότι η θέση του
χωρισμού ήταν συμβατή με το καταστατικό, όχι ότι συνεπάγονταν από αυτό, όπως
βέβαια συμβατή ήταν και η δική μας Πρόταση.
Το βράδυ της Δευτέρας 20.3, και αφού εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες
συνεννόησης (ο κ. Σ. Νεγρεπόντης είχε μια άκαρπη τελική ωριαία συνομιλία με τον
κ. Α. Φελλούρη), αναγκαστήκαμε να πάμε στα Δικαστήρια στην Ευελπίδων και να
ζητήσουμε την λήψη Αναγκαστικών Μέτρων. Αν και παρουσιασθήκαμε χωρίς
συνήγορο, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών αποφάσισε το πάγωμα του ανοίγματος των
φακέλων μέχρι την επομένη (21.3) το πρωί στις 11 πμ. Εν τω μεταξύ είχαν ήδη
ανοιχθεί 75 φάκελοι με διαχωρισμό δελτίου στοιχείων και εξωτερικό φάκελο, κάτι
που ενδεχομένως δημιουργεί πρόβλημα νομιμότητας των εκλογών.
Την Τρίτη 21.3 το πρωί έγινε η δίκη ασφαλιστικών μέτρων, με παρουσία και των δύο
πλευρών με δικηγόρο. Ο δικαστής (διαφορετικός του χθεσινού) μάς άκουσε, και
αποφάσισε να επεκτείνει το πάγωμα του ανοίγματος των φακέλων μέχρι να εκδώσει
απόφαση.
Εδώ πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι που προέκυψε. Το βράδυ της Τετάρτης 22.3 και
πριν εκδοθεί η δικαστική απόφαση, η Δημοκρατική Πρωτοβουλία απέστειλε με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε χιλιάδες μέλη της Εταιρείας μια ανακοίνωσή2 της με τον
τίτλο «ΗΛΘΕ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΜΕ BULLYING, ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ,
ΑΓΩΓΕΣ, ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ». Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρονται πολλά θέματα,
τα οποία ενδεχομένως θα μας απασχολήσουν, αλλά και η ακόλουθη παράγραφος:
«Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της Μαθηματικής Άνοιξης είναι ότι κατάφερε, για πρώτη φορά στην
σχεδόν 100χρονη ιστορία της ΕΜΕ, το ενδιαφέρον να στραφεί όχι στο τι ψήφισε ο κάθε συνάδελφος,
αλλά από ποιο ταχυδρομείο ψήφισε. Τα μέλη της Μαθηματικής Άνοιξης, προφανώς επειδή
διαισθάνθηκαν την αποδοκιμασία του εκλογικού σώματος, επιδόθηκαν ως νέοι Σέρλοκ Χόλμς σε ένα
θλιβερό κυνήγι μαγισσών, προκειμένου αφενός να ανακαλύψουν το που ψήφισε ο κάθε συνάδελφος
(γεγονός που ονομάζουν διαφάνεια) και αφετέρου να καταρρακώσουν την εγκυρότητα της επιστολικής
ψήφου, άρα και των εκλογών. Δεν απομένει παρά η προσπάθεια ανεύρεσης και άλλων χαρακτηριστικών
των συναδέλφων πχ πολιτικών πεποιθήσεων κλπ»

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί επίσημη ανακοίνωση της Δημοκρατικής
Πρωτοβουλίας, και άρα πρέπει να υποθέσουμε ότι έχει την έγκριση των κκ. Ιωάννη
Τυρλή και Καθηγητή Ανάργυρου Φελλούρη. Την προσπάθεια να μην χαθεί η
πληροφορία του τόπου που ψήφισε κάποιος την χαρακτηρίζουν ως ‘θλιβερό κυνήγι
2 http://www.mathimatikianoixi.gr/DPManak.pdf
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μαγισσών’, ως δήθεν ‘διαφάνεια’ και ως ‘προσπάθεια ανεύρεσης των πολιτικών
πεποιθήσεων των ψηφοφόρων’, και εμάς ως ‘νέους Σέρλοκ Χόλμς’. Η ανακοίνωση
είναι απολύτως απαράδεκτη.. Προτρέπουμε όλα τα μέλη της ΕΜΕ και όλους τους
μαθηματικούς να διαβάσουν ολόκληρη την ανακοίνωση της Δημοκρατικής
Πρωτοβουλίας εναντίον μας. Θα επιθυμούσαμε δε να ερωτήσουμε δημόσια και αν
έχει την έγκριση των υπολοίπων υποψηφίων της Παράταξης Δημοκρατικής
Πρωτοβουλίας.
Απαιτούμε την ανάκληση αυτής της Ανακοίνωσης από την Παράταξη της
Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας, με αποστολή της ανάκλησης στις ίδιες χιλιάδες των
αποδεκτών της αρχικής Ανακοίνωσης.
Να σημειωθεί ότι η Ανακοίνωση της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας έχει και μια
προφανή συνέπεια: ότι η ακραία αντίδραση εναντίον της Πρότασης της Μαθηματικής
Άνοιξης για την διάσωση κρίσιμης εκλογικής πληροφορίας δεν περιορίζεται κατ’
ουδένα τρόπο στην πλειοψηφία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά
εκφράζει κατά τον πλέον αυθεντικό τρόπο την αντίδραση της ίδιας της άρχουσας
Παράταξης της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας.
Η προσωρινή δικαστική απόφαση εξεδόθη την Πέμπτη 23.3 και αποτελεί μια
αρχική δικαίωση των προσπαθειών της Μαθηματικής Άνοιξης για μια εκλογή που
να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, να είναι αδιάβλητη, και επί ίσοις όροις για όλους
όσους συμμετέχουν σε αυτήν.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«Αθήνα 22-3-2017
- ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ προσωρινώς τη διατήρηση των μεγάλων εξωτερικών φακέλων μαζί με
τα δελτία συμμετοχής που τέθηκαν εντός αυτών, με ταυτόχρονη ρίψη στην κάλπη των
εσωτερικών μικρών φακέλων ώστε να αναμειχθούν με τους λοιπούς φακέλους.
- ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την συνέχιση της διαδικασίας διαλογής από το χρονικό σημείο που
αυτή διεκόπη στις 20-3-2017.
-Χρονική ισχύς της Π.Δ.: Μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτηση
αυτής την ορισθείσα δικάσιμο της 31-5-2017.»
Ερχόμαστε τώρα [Δευτέρα 3.4] στη σημερινή κατάσταση. Η κρίσιμη εκλογική
πληροφορία η οποία διεσώθη από καταστροφή με τα Ασφαλιστικά Μέτρα τα οποία
ζητήσαμε και επιτύχαμε, βεβαίως διεσώθη για να μπορέσουμε να την έχουμε και να
την χρησιμοποιήσουμε.
Με την αξιοποίηση των πληροφοριών που διασώθηκαν λόγω ασφαλιστικών μέτρων
της Μαθηματικής Άνοιξης, μπορούμε ενδεχομένως να υπολογίσουμε τον αριθμό και
μάλιστα να καταρτίσουμε τον κατάλογο των επιστολικών ψηφοφόρων που
ταχυδρόμησαν την ψήφο τους εντός Αθήνας αλλά διαμένουν εκτός Αθηνών. Αυτή
η κατηγορία φυσιολογικά δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Δικαιολογείται μόνο από
ανθρώπους που διαμένουν εκτός Αθηνών, ταξίδεψαν για κάποιο λόγο στην Αθήνα,
και με την ευκαιρία ταχυδρόμησαν την ψήφο τους. Ελπίζουμε για το καλό της ΕΜΕ,
αυτή η κατηγορία των επιστολικών ψηφοφόρων να μην αποδειχθεί υπερβολικά
μεγάλη. Αν τυχόν η κατηγορία αυτή αριθμεί σε εκατοντάδες, τότε δημιουργούνται
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απολύτως εύλογες και δικαιολογημένες υποψίες για την εγκυρότητα του εκλογικού
αποτελέσματος. Ειδικά δε για αυτή την κατηγορία επιστολικών ψηφοφόρων ο
έλεγχος του γνήσιου της υπογραφής είναι απολύτως αναγκαίος.
Στην σκιά όλων αυτών των αμφιβολιών πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι
υπέπεσε στην αντίληψή μας μια επίσκεψη στα ΕΛΤΑ του Προέδρου της Εφορευτικής
Επιτροπής, συνοδευόμενου από τον εκπρόσωπο της Παράταξης Κίνησης για την
Αλλαγή στην ΕΜΕ. Η επίσκεψη αυτή στο μέσον της καταμέτρησης είναι παράτυπη
για δύο λόγους: πρώτον, διότι έλαβε χώρα ερήμην των υπολοίπων μελών της
Εφορευτικής Επιτροπής, και πάντως της εκπροσώπου της Μαθηματικής Άνοιξης, και
δεύτερον, διότι η μόνη επαφή η οποία προβλέπεται από το Καταστατικό με τα ΕΛΤΑ
είναι μέσω της Επιτροπής Αρχαιρεσιών. Θεωρούμε άκρως παράτυπη την εν λόγω
επίσκεψη και ζητούμε εξηγήσεις.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΕ
Η Μαθηματική Άνοιξη μετέχει σήμερα ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο και
την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ακριβώς διότι
διατηρούμε τους φόβους και τις σοβαρές αμφιβολίες για τα κενά τα οποία
περιγράψαμε ως προς την διαφάνεια και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας,
αμφιβολίες οι οποίες δυστυχώς επιτείνονται από την σταθερή άρνηση την οποία έχει
τηρήσει μέχρι σήμερα η άρχουσα Παράταξη της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας στις
όποιες προτάσεις ή έλεγχο θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άρση αυτών των φόβων
και αμφιβολιών.
Οι αρχικές σκέψεις μας ήταν να παραιτηθούμε διαμαρτυρόμενοι για τα κενά που
περιγράψαμε στην εκλογική διαδικασία και για την άρνηση της άρχουσας Παράταξης
να συνεργασθεί για την θεραπεία τους. Αποφασίσαμε να παραμείνουμε κυρίως από
ΣΕΒΑΣΜΟ προς το μέρος εκείνο του εκλογικού σώματος που μας πίστεψε και μας
στήριξε, και τελικά προς όλους τους Έλληνες μαθηματικούς. Παραμένουμε ως απλά
μέλη και ζητούμε να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν τις
σκιές που θεωρούμε ότι υπάρχουν στην εκλογική διαδικασία.
Προς τον σκοπό αυτό ζητούμε από τον Πρόεδρο της ΕΜΕ καθ. κ. Α. Φελλούρη και
από την Διοίκηση της ΕΜΕ, ως υποψήφιοι του Συνδυασμού της Μαθηματικής
Άνοιξης και ως συμμετέχοντες στα όργανα διοίκησης της ΕΜΕ, την άμεση και πλήρη
πρόσβαση στο εκλογικό υλικό των εκλογών της ΕΜΕ Μαρτίου 2017, ειδικότερα στο
σύνολο δελτία στοιχείων +ταχυδρομικοί φάκελοι των επιστολικών ψηφοφόρων.
Ζητούμε ακόμη από τον Πρόεδρο της ΕΜΕ Καθ. κ. Α. Φελλούρη:
-Κατάλογο με τα ονόματα όλων όσων ψήφισαν στις εκλογές ΕΜΕ Μαρτίου 2017, και
8

-Παραστατικά με τα οποία να προκύπτει ότι όλοι όσοι ψήφισαν είναι ταμειακά
εντάξει.
Καλούμε τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της ΕΜΕ, αν πραγματικά ενδιαφέρονται για
την διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας, να επιτρέψουν την πλήρη πρόσβασή μας
στο εκλογικό υλικό, της οποίας έχουμε κάθε δικαίωμα, χωρίς προσκόμματα και
διαδικαστικές δυσκολίες, δείχνοντας έμπρακτα ότι δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν από
αυτήν την εξέταση.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η ΕΜΕ επί των ημερών της Παράταξης της
Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας είχε καταδικασθεί με την απόφαση 6341/2013 του
Πρωτοδικείου Αθηνών για καταστροφή εκλογικού υλικού (φάκελοι, δελτία,
ψηφοδέλτια) μετά από ενέργειες της κυρίας Χρονοπούλου. Επομένως σήμερα θα
έπρεπε να είναι διπλά προσεκτική σε αυτό τον τομέα.
Καλούμε όλους τους ενεργούς και αδρανείς ψηφοφόρους της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας να υποστηρίξουν το αίτημά μας για διαφάνεια και για το
αδιάβλητο των εκλογών και να εκφράσουν την συμπαράστασή τους προς την
Μαθηματική Άνοιξη.
Καλούμε τα Παραρτήματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, τα μέλη των
οποίων ψηφίζουν με την επιστολική ψήφο, και είναι οι κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενοι
για την διαφάνεια της επιστολικής ψήφου, να συνταχθούν με το αίτημά μας.
Προσδοκούμε να έχουμε την ενεργό υποστήριξη και συνεργασία των Παρατάξεων
Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ και της Πανεπιστημονικής Κίνησης για πλήρη
διαφάνεια.
Θα είμαστε ευτυχείς αν, μετά την πλήρη και ανεμπόδιστη εξέταση του εκλογικού
υλικού, αποδειχθεί ότι οι υποψίες μας είναι αστήρικτες. Τότε θα άρουμε όλες μας τις
υποψίες και όρους και θα συνεργασθούμε, όπως άλλωστε έχουμε κατ’ επανάληψη
δηλώσει, με όλες τις παρατάξεις, για την αναγκαία διεύρυνση και αναβάθμιση της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Τα μέλη της Μαθηματικής Άνοιξης
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Μιχάλης Ανούσης, Πέτρος Βερύκιος, Βασίλης Βισκαδουράκης, Επαμεινώνδας
Κεχαγιάς, Αριστείδης Κοντογεώργης, Διονύσης Λαμπρινίδης, Σοφία Λαμπροπούλου,
Στέλιος Νεγρεπόντης, Ευάγγελος Παναγιώτου, Θεόδωρος Πάσχος, Μιχάλης
Περάκης, Αλκαίος Σουγιούλ, Αριστομένης Συσκάκης, Σωτήρης Τζαφέρης, Γιάννης
Χριστιανίδης
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
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Ιωάννα Δοργιάκη, Ευστράτιος Κουζελέας, Σοφία Παππά Μπίρμπα
Εκπρόσωποι στην Εφορευτική Επιτροπή:
Βασιλική Φαρμάκη, Στυλιανή Μαυρομάτη, Δημήτρης Διαμαντίδης
Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Αρχαιρεσιών:
Διονύσης Διακουμόπουλος
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