ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
To ΔΣ του ΕΣΔΠΘ εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση στους συναδέλφους του
Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην μέλη της Επιτροπής Ερευνών του εν λόγω Ιδρύματος, οι
οποίοι καλούνται σε απολογία τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με την κατηγορία της «απιστίας»
εις βάρος του Δημοσίου για υποθέσεις που αφορούν στη διαχείριση των κονδυλίων Ειδικού
Λογαριασμού Έρευνας. Οι συνάδελφοι διώκονται για την εκτέλεση καθ’ όλα νόμιμων
αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών οργάνων, οι οποίες αποσκοπούσαν στην κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος σε αντίξοες συνθήκες υποχρηματοδότησης και
ανεπαρκούς στήριξης (κείμενο θέσεων της Συγκλήτου Πανεπιστήμιου Κρήτης της
15/1/2008). Με τη δίωξη των συναδέλφων βάλλεται το δικαίωμα του Πανεπιστημίου Κρήτης
να καθορίζει την πολιτική του σε θέματα ανάπτυξης του Ιδρύματος και γενικότερα η
συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων.
Εξίσου απαράδεκτη θεωρούμε την ποινική δίωξη των πρυτανικών αρχών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε γνωστή στις 18 Νοεμβρίου 2009, επειδή το Ίδρυμα
φιλοξενεί την ελληνική έκφραση του διεθνούς δικτύου εναλλακτικής πληροφόρησης
Indymedia, το οποίο δημιουργήθηκε το 1999 και λειτουργεί σε πολλές χώρες του πλανήτη. Η
ποινική δίωξη ξεκίνησε από επερώτηση βουλευτή του ΛΑΟΣ στην προηγούμενη Βουλή και
ύστερα από παρεμβάσεις του ΟΤΕ η Εισαγγελική Αρχή προέβη σε προανακριτικό έλεγχο για
«παράβαση καθήκοντος» και «παρότρυνση υφισταμένων σε ανοχή». Η Πρυτανεία του ΕΜΠ
καταγγέλλει την ενέργεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ως «πρωτοφανή πολιτική παρέμβαση
που πλήττει τη βασική ακαδημαϊκή αρχή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών».
Οι δύο αυτές περιπτώσεις παρέμβασης της δικαιοσύνης στα εσωτερικά των ΑΕΙ είναι άκρως
ανησυχητικά φαινόμενα για τα οποία δεν μπορούμε παρά να υιοθετήσουμε μια ενιαία στάση
αλληλεγγύης απέναντι στους διωκόμενους συναδέλφους. Γι’ αυτό το λόγο, και σε αντίθεση
με την ΠΟΣΔΕΠ η οποία καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων σε αποχή από τα διδακτικά και
διοικητικά καθήκοντα μόνο για την υπόθεση των καταλογισμών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
το ΔΣ του ΕΣΔΠΘ αποφάσισε και καλεί τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του ΠΘ σε
στάση εργασίας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, 9πμ–14 μμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την
πρωτοφανή προσπάθεια παραβίασης της συνταγματικά κατοχυρωμένης ακαδημαϊκής
ελευθερίας και αυτοτέλειας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και στις δύο
προαναφερόμενες περιπτώσεις.
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