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Να σταματήσουν τώρα οι διώξεις συνδικαλιστικών
εκπροσώπων στον πανεπιστημιακό χώρο!
Το Κ.Σ. Συλλόγου Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη σειρά
διώξεων που ασκούνται τους τελευταίους μήνες στον πανεπιστημιακό χώρο ενάντια σε
πανεπιστημιακούς, διοικητικούς υπαλλήλους και μέλη της φοιτητικής κοινότητας για την
συνδικαλιστική τους δράση.
Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας απέστειλε αίτημα προς την ΠΟΣΔΕΠ να δώσει
στοιχεία μέλους της με το «όνομα ή επώνυμο Σωτήρης το οποίο εισέβαλε στην αίθουσα της
Συγκλήτου την 30-10-2014», κάτι που έγινε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών.
Την ίδια στιγμή η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον πανεπιστημιακών
και εργαζομένων του ΑΠΘ, όλοι και όλες τους μέλη των αντίστοιχων συλλόγων. Οι συνάδελφοι και
συναδέλφισσες παραπέμπονται σε δίκη που έχει οριστεί στις 8/1/2016 με την κατηγορία «παράνομη
βία από κοινού» καθώς και σε δεύτερη δίκη που έχει οριστεί στις 15/1/2016 με τις κατηγορίες
«διατάραξη υπηρεσιακής ειρήνης και παράνομη βία τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και μη». Οι
συγκεκριμένες διώξεις συνδέονται με τις διαμαρτυρίες και αντιδράσεις της πανεπιστημιακής
κοινότητας ενάντια στην εφαρμογή του Νόμου Διαμαντοπούλου, που πραγματοποιήθηκαν ύστερα
από αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων. Δεν είναι οι μόνες υποθέσεις εναντίον μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αυτά τα φαινόμενα αυταρχισμού, ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης έρχονται μετά από
αγώνες της πανεπιστημιακής κοινότητας ενάντια στις εκλογές για τα Συμβούλια Ιδρύματος και
ενάντια στη μετάλλαξη του δημόσιου πανεπιστήμιου σε αυταρχικό εκπαιδευτήριο όπως επιχειρήθηκε
με ακραίο τρόπο να επιβληθεί επί πρυτανείας Θ. Φορτσάκη στο ΕΚΠΑ. Το αίτημα της Ασφάλειας
προς την ΠΟΣΔΕΠ για αποστολή στοιχείων συναδέλφου συνιστά ανεπίτρεπτη παρέμβαση σε θέματα
ακαδημαϊκών λειτουργιών και του πανεπιστημιακού κινήματος, τόσο στη βάση των αρχών της
ακαδημαϊκής ελευθερίας και του πανεπιστημιακού ασύλου όσο και σε αυτήν της συνδικαλιστικής
ελευθερίας. Πρέπει να εξαρθρωθούν οι μηχανισμοί του εκφοβισμού και της απαξίωσης των
πανεπιστημιακών, των φοιτητών και φοιτητριών, που με τη σύμπραξη κεντρικών ΜΜΕ συνεχίζουν
να συκοφαντούν και να σταματήσει το κλίμα διώξεων της ελεύθερης και ισότιμης έκφρασης απόψεων
και της συνδικαλιστικής αντίθεσης σε νόμο που οδεύει προς κατάργηση.
Το ΚΣ Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου:
 εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους συναδέλφους και συναδέλφισσες
πανεπιστημιακούς, σε διοικητικούς και μέλη της φοιτητικής κοινότητας που διώκονται
 καταγγέλλει αυτές τις διώξεις ως συνδικαλιστικές και πολιτικές και απαιτεί να σταματήσουν
τώρα όπως και γενικότερα η ποινικοποίηση της ακαδημαϊκής ζωής, της ελεύθερης έκφρασης
και της συνδικαλιστικής δράσης. Αν όχι τώρα, πότε;
 ζητά από τη ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ να επιστρέψει ως απαράδεκτο το αίτημα του Τμήματος
«Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας» της «Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής» για
παροχή στοιχείων ταυτότητας συναδέλφου και καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο την παρέμβαση της αστυνομίας στα πανεπιστημιακά πράγματα
 ζητάει την παρέμβαση των πανεπιστημιακών αρχών στις παραπάνω υποθέσεις
 ζητάει από την κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη να βάλει φραγμό στον
αυταρχισμό

