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Καμία Δίωξη για Συνδικαλιστική Δράση
με ανακοίνωση του ΔΣ του ΣυλλόΣ ύμφωνα
γου Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ:
«Στις 13 Μαρτίου 2018 δικάζονται στο Ζ’
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι
Αθηνά Αλεξανδρή και Βανέσσα Πεντογάλου, συνάδελφοί μας, και ο Παναγιώτης
Σωτήρης, διδάσκων στο ΕΑΠ, πρώην μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ. Κατηγορούνται για παραβίαση των
άρθρων 1, 14, 16, 26 παρ. 1α, 27, 45, 51,
53, 79, 325 του Ποινικού Κώδικα, με το σκεπτικό ότι, στις 30/10/2014:
«…από κοινού δρώντας και κατόπιν
συναπόφασης με άγνωστα άτομα […]
υποχρέωσαν διά της βίας τον Θ. Φορτσάκη να παραμείνει παρά τη θέλησή
του, για βραχύ χρονικό διάστημα, εντός
της αίθουσας όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η συνεδρίαση της Συγκλήτου […]
καθώς με το σώμα τους έφραζαν την
πόρτα […] και στη συνέχεια κλείδωσαν
αυτή, εξαναγκάζοντάς τον με αυτόν τον
τρόπο να παραμείνει, ακουσίως, περιορισμένος για βραχύ χρονικό διάστημα,
με αποτέλεσμα να στερηθεί κατά το
χρόνο αυτό, χωρίς τη θέλησή του, την
ελευθερία της κίνησης…».
Η υπόθεση ξεκίνησε από τον τέως Πρύτανη
του ΕΚΠΑ και νυν βουλευτή Επικρατείας
της ΝΔ, Θ. Φορτσάκη, ο οποίος ζήτησε τη
δίωξη των συναδέλφων μας για γεγονότα

που ο ίδιος δημιούργησε σε συνεδρίαση
της Συγκλήτου (που, με δική του επιλογή,
δεν έγινε) στις 30/10/2014…»
Είναι γνώμη του ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ ότι τα γεγονότα εκείνης της περιόδου έκαναν κακό στις ακαδημαϊκές λειτουργίες
του ΕΚΠΑ, αλλά και στην εικόνα του προς τα
έξω. Η επεισοδιακή συνεδρίαση της Συγκλήτου
στις 30/10/2014 (που τελικά δεν έγινε) ήρθε ως
επιστέγασμα μιας κλιμακούμενης έντασης από
την πλευρά του τότε πρύτανη και νυν βουλευτή
της ΝΔ με χρήση των ΜΑΤ σε πανεπιστημιακούς χώρους και ενώ είχε προηγηθεί το κλείδωμα του διοικητικού προσωπικού της Πρυτανείας επί μία βδομάδα, παρά τις παραστάσεις της ΑΔΕΔΥ και την έκθεση αυτοψίας της
Επιθεώρησης Εργασίας που διαπίστωνε σοβαρότατους κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων από το κλείδωμα αυτό. Εντύπωση
μας είχε τότε προκαλέσει η παρουσία στη συνεδρίαση της Συγκλήτου τηλεοπτικών ΜΜΕ, τα
οποία προφανώς είχαν προσκληθεί από τον
τότε πρύτανη.
Αυτού του είδους τα show δεν ταιριάζουν
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπου τα προβλήματα και οι εντάσεις οφείλουν να επιλύονται
με διάλογο και ηρεμία, χωρίς τη χρήση κατασταλτικών μηχανισμών, μακριά από προσπάθειες προσωπικής προβολής. Η στρατηγική της
έντασης μόνο να χειροτερέψει και να μεγεθύνει τα προβλήματα μπορεί.

Η

πληροφόρησή μας είναι ότι ουδείς εμποδίστηκε να αποχωρήσει από τη διακοπείσα συνεδρίαση της Συγκλήτου και επομένως θεωρούμε ότι η δίωξη δεν έχει βάση και οφείλει να
αποσυρθεί. Δεν είναι δυνατόν η στρατηγική της κλιμακούμενης έντασης, που απέτυχε να προσφέρει οτιδήποτε θετικό πριν τριάμισι χρόνια, να ζητά τη ρεβάνς σήμερα μέσω δικαστικών διώξεων συνδικαλιστών.
• Συμπαραστεκόμαστε στους διωκόμενους συνδικαλιστές.
• Ζητάμε να ανακληθεί η δικαστική δίωξη.
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