ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Η συνδικαλιστική δράση δεν ποινικοποιείται
Την τελευταία περίοδο γινόμαστε μάρτυρες της πιο σφοδρής αντιλαϊκής επίθεσης απέναντι στα
δικαιώματα και τα κεκτημένα των εργαζομένων και της νεολαίας από τις κυβερνήσεις της
υποτέλειας και της εκποίησης των δημόσιων αγαθών. Ωστόσο, ο N.4009/2011, o νόμος του
Μνημονίου για τα Πανεπιστήμια, που οδηγεί στην οριστική κατεδάφιση του δημόσιου και δωρεάν
χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, συναντά τη συλλογική αντίσταση της πανεπιστημιακής
κοινότητας. Μια πρώτη μάχη κερδήθηκε με την ματαίωση της εκλογής των Συμβουλίων
Ιδρύματος, μάχη στρατηγικής σημασίας διαδικασία για την εφαρμογή του νέου νόμου, σε όλα τα
ΑΕΙ της χώρας.
Παρά τη σημαντική πολιτική ήττα των εμπνευστών αυτού του νόμου, η πρώην ΥΠΔΒΜΘ Α.
Διαμαντοπούλου, ακόμη και μετά την αντικατάστασή της, συνεχίζει με εμπάθεια τους υβριστικούς
και αήθεις χαρακτηρισμούς εναντίον των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών. Ενάντια στην
αντίσταση και τον αγώνα της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκδηλώθηκαν κινήσεις τρομοκράτησης,
έγιναν κλήσεις σε προκαταρκτική εξέταση του Προέδρου ΔΣ και μελών του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, του
Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων και φοιτητών του ΑΠΘ, καθώς και
συναδέλφου και φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ακολούθησε εγκύκλιος του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου για παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και αυτόφωρες συλλήψεις σε περιπτώσεις
κατάληψης πανεπιστημιακών και άλλων δημόσιων κτιρίων.
Σήμερα, επιχειρείται νέα κλιμάκωση της τρομοκράτησης όσων μάχονται για δημόσιο, δωρεάν και
δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, συνάδελφος Τάκης Πολίτης, εκπρόσωπος του Δικτύου Πανεπιστημιακών στην Ε.Γ.
της ΠΟΣΔΕΠ, κλήθηκε αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα να παρουσιαστεί στην αστυνομία για
προκαταρκτική εξέταση ως δυνάμει κατηγορούμενος για παράβαση του άρθρου 183 του Ποινικού
Κώδικα. Πρόκειται για αντιδημοκρατική μετεμφυλιακή διάταξη «φρονηματισμού», η οποία
αναφέρει: «Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει δημόσια σε απείθεια κατά των
νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι τριών ετών...»
Αφορμή για την κλήση αυτή στάθηκε δελτίο της ΚΙΠΑΝ, της παράταξης του προέδρου της
ΠΟΣΔΕΠ Ν. Σταυρακάκη, το οποίο αναπαράχθηκε από πρόθυμους δημοσιογράφους. Στο δελτίο
τύπου αυτό «δημοσιεύεται» ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης του συναδέλφου Πολίτη, ο οποίος,
λειτουργώντας συντονιστικά, το απηύθυνε προς συναδέλφους και εκπροσώπους συλλόγων στο
πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Συνάντησης Συλλόγων. Πρόκειται καταφανέστατα για
προϊόν διαρροής ή υποκλοπής με προσωπικά στοιχεία τόσο του αποστολέα όσο και των
παραληπτών! Στον φάκελο της δικογραφίας που κατέχει η αστυνομία περιέχεται και έγγραφο που
αναφέρεται σε εκπροσώπους του Συλλόγου μελών ΔΕΠ και του Συλλόγου Διοικητικών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στοιχείο που υποδηλώνει την πρόθεση διεύρυνσης της προσπάθειας
τρομοκράτησης.
Οι εισαγγελικές και πειθαρχικές διώξεις μαχόμενων πανεπιστημιακών, εργαζομένων και
φοιτητών, όπου επιχειρούνται, δεν μπορούν να ανακόψουν τους αγώνες του πανεπιστημιακού
κινήματος για δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο.
Είμαστε αλληλέγγυοι προς τον συνάδελφο Τ. Πολίτη και κάθε διωκώμενο μέλος της
πανεπιστημιακής
κοινότητας,
φοιτητών,
εργαζομένων,
πανεπιστημιακών.
Δηλώνουμε
αποφασισμένοι να αντισταθούμε στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και των
συλλογικών αγώνων. Οι αγώνες δεν δικάζονται! Οι διώξεις δεν θα εμποδίσουν το θετικό μήνυμα
του αγώνα να περάσει στις μαχόμενες δυνάμεις της κοινωνίας. Παρά τις δραματικές οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες, παρά τις όποιες μεθοδεύσεις συκοφάντησης και υπονόμευσης του
πανεπιστημιακού κινήματος, ο συλλογικός αγώνας, μπορεί να συνεχίσει να αποτρέπει τα σχέδιά
τους!
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