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Στη λίστα των παράλογων διώξεων Πανεπιστημιακών, για την οποία το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας είχε εκδώσει ψήφισμα στις 25/7/2013, ήρθε να προστεθεί
και νέα κατά πέντε πρώην μελών του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και κατά του προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου
Διοικητικών Υπαλλήλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι
παραπάνω καλούνται σε δικάσιμο στις 24 Οκτωβρίου 2013 με διάφορες
κατηγορίες που αφορούν τη «διατάραξη οικιακής ειρήνης».
Η δίωξη αφορά παρέμβαση σε εκδήλωση σχετική με τις διαδικασίες
ανάδειξης του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΣΙ), όπως τις όριζε ο νόμος
Διαμαντοπούλου, στον οποίο ως γνωστό είχε αντιπαρατεθεί η συντριπτική
πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συγκεκριμένα, στις 8
Φεβρουαρίου του 2012 η διορισμένη από το Υπουργείο Οργανωτική Επιτροπή
των Εκλογών είχε συγκαλέσει εκδήλωση‐συνάντηση των μελών της
Εφορευτικής Επιτροπής με τους υποψηφίους για το ΣΙ. Σύμφωνα με τις
αποφάσεις των συλλόγων τους, στη συνάντηση αυτή τα ΔΣ μαζί με πλήθος
συναδέλφων και άλλων μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας ζήτησαν το
λόγο, ο οποίος και τους δόθηκε από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής,
κ. Μάνθο, που τώρα εμφανίζεται ως μάρτυς κατηγορίας. Εξήγησαν απολύτως
ειρηνικά, χωρίς προκλήσεις, την αντίθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο
νόμο και τις διαδικασίες του. Η παρέμβαση αυτή, μαζί και με άλλες σε όλα τα
ΑΕΙ της χώρας, είχαν ως συνέπεια την αναθεώρηση του Ν 4009/11 λίγους
μήνες αργότερα και την απαλοιφή κάποιων διατάξεών του, κατάφορα
αντίθετων με τις ακαδημαϊκές αρχές λειτουργίας και τις συνταγματικές
διατάξεις περί αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ.
Η δίωξη υπογραμμίζει τη συνέχιση και κλιμάκωση της επιχείρησης
καταστολής της ελευθερίας στην έκφραση και στη διακίνηση των ιδεών στα
ΑΕΙ. Όμως, έχει και επιπλέον χαρακτηριστικά, που αναδεικνύουν τον
επικίνδυνο δρόμο στον οποίο έχουμε μπει με ευθύνη της Κυβέρνησης,

προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πολιτική της βίαιης περιστολής της Δημόσιας
και Δωρεάν Εκπαίδευσης. Τώρα διώκονται επιλεκτικά τα μέλη του ΔΣ που
στράφηκαν κατά του νόμου Διαμαντοπούλου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την
πραγματική συμμετοχή τους στην παρέμβαση. Έτσι, διώκεται συνάδελφος η
οποία δεν ήταν παρούσα και επομένως το «αδίκημά» της είναι ότι είχε
ψηφίσει εναντίον του νόμου στο ΔΣ. Από εκείνους που έκαναν την παρέμβαση
διώκονται επιλεκτικά οι συνδικαλιστές, ως «επικεφαλής» αυτών που έκαναν
την παρέμβαση, όπως κατά λέξη αναφέρει το κλητήριο θέσπισμα. Σαφώς εδώ
πρόκειται για καθαρή ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ εκφράζει τη θερμή αλληλεγγύη
του στους διωκόμενους συναδέλφους του ΑΠΘ, όπως και στον πρόεδρο του
συλλόγου των διοικητικών υπαλλήλων, και ζητά την παύση της δίωξης. Ζητάμε
από κάθε συνάδελφο να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους διωκόμενους,
ανεξάρτητα από τη συμφωνία ή διαφωνία του με το νέο νομικό πλαίσιο στα
ΑΕΙ. Στην κοινωνία, η ποινικοποίηση της έκφρασης διαφωνίας είναι σημάδι
εξάλειψης βασικών ελευθεριών. Αλλά, επιπλέον, στα Πανεπιστήμια
προοιωνίζεται και την εξάλειψη βασικών προϋποθέσεων εργασίας και
λειτουργίας.
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