ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Οι δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν δικάζονται !
Να σταματήσει κάθε δίωξη των συναδέλφων μας στο ΑΠΘ !
Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης θεωρεί “διατάραξη οικιακής ειρήνης” την ειρηνική έκφραση διαφωνίας σε
πανεπιστημιακό χώρο και διώκει συναδέλφους που υπερασπίστηκαν τον δημόσιο χαρακτήρα του
πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα σε πέντε μέλη του προηγούμενου ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων του
ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ) και σε ένα μέλος του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων του ίδιου Πανεπιστήμιου,
κοινοποιήθηκε κλητήριο θέσπισμα, με βάση το οποίο ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο
Ταμίας καθώς και ένα ακόμη μέλος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ όπως και ο Πρόεδρος του ΔΣ των Διοικητικών
Υπαλλήλων καλούνται να εμφανιστούν στο ακροατήριο του δικαστηρίου την 24/10/13, κατηγορούμενοι
για «διατάραξη οικιακής ειρήνης».
Για μας “διατάραξη της οικιακής ειρήνης” είναι:
•
•

Να μειώνονται δραστικά οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων και να αγωνιούν να καλύψουν τις
λειτουργικές τους ανάγκες
Να συγχωνεύονται τμήματα με κριτήριο την εντοπιότητά τους

•

Να “κουρεύονται” τα αποθεματικά των πανεπιστημίων με PSI

•

Να μεταφέρεται η περιουσία των πανεπιστημίων στο ΤΑΙΠΕΔ ή σε ανώνυμη εταιρεία

•

•

Να καταργούνται ΝΠΔΔ με προεδρικά διατάγματα και να ζούμε υπό την απειλή εξαφάνισης του
Πανεπιστημίου
Να καταβαραθρώνονται οι μισθοί μας και να αδυνατούμε να ζήσουμε τις οικογένειες μας
αξιοπρεπώς
Να απολύονται διοικητικοί υπάλληλοι και να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες

•

Να καταργούνται τα δημοκρατικά κεκτημένα και το πανεπιστημιακό άσυλο

•
•

Να μη διορίζονται 3 χρόνια τώρα οι ήδη εκλεγμένοι συνάδελφοι με αποτέλεσμα να διαλύονται τα
προγράμματα σπουδών και να μην μπορούν να υλοποιηθούν
Να μην υπάρχουν συμβασιούχοι διδάσκοντες (ΠΔ407) για να λειτουργήσουν τα τμήματα

•

Να κάνουμε μάθημα χωρίς θέρμανση και κλιματισμό

•

Να μην έχουμε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά για να δουλέψουμε

•

Να μην χρηματοδοτείται η έρευνα

•

Να μην δικαιούνται οι φοιτητές συγγράμματα

•

Να διαγράφονται φοιτητές που δεν κοστίζουν τίποτα στο πανεπιστήμιο

•

Για μας, αυτή η “διατάραξη της οικιακής ειρήνης” αποτελεί συνέχεια του ανελέητου κοινωνικού πολέμου
που έχει κηρύξει το απολυταρχικό καθεστώς του μεγάλου κεφαλαίου με τις απολύσεις εργαζομένων, το
ξεπούλημα ή την κατάργηση δημόσιων φορέων με νομοθετικά διατάγματα μακριά από τη δημοσιότητα
και την κριτική των πολιτών, χωρίς τον έλεγχο της Βουλής.
Απέναντι σε αυτή την διατάραξη της ζωής μας αντισταθήκαμε και θα αντισταθούμε. Η ποινικοποίηση της
πανεπιστημιακής ζωής, της ελεύθερης έκφρασης και της συνδικαλιστικής δράσης δεν θα περάσει. Θα
υπερασπιστούμε το Δημόσιο, Δωρεάν και Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και τη δυνατότητα μόρφωσης των
νέων παιδιών. Θα υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία. Είμαστε αλληλέγγυοι στους συναδέλφους του ΑΠΘ
που διώκονται για την συνδικαλιστική τους δράση και ζητάμε να σταματήσει κάθε δίωξή τους.
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