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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Να ακυρωθούν οι ποινές για συνδικαλιστική δράση που επιβλήθηκαν
σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δύο σχεδόν χρόνια μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο νόμο για την
Ανώτατη Εκπαίδευση, με μια πρωτοφανή απόφαση, η Κοσμητεία της Σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης «τιμώρησε» δύο
φοιτητές με επίπληξη και εννέα με αναστολή εξαμήνου! Οι συγκεκριμένοι φοιτητές,
μέλη του Συλλόγου Φοιτητών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης,
συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις του συλλόγου τους τον Οκτώβρη του 2011 ενάντια
στην απόφαση του Τμήματος τους για απώλεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου
του ίδιου έτους λόγω των κινητοποιήσεων.
Πρόκειται για πολιτική δίωξη που εντάσσεται στα πλαίσια τρομοκράτησης και
ποινικοποίησης του φοιτητικού και συνολικότερα του λαϊκού κινήματος. Οι ποινές
που επιβλήθηκαν στους φοιτητές αποτελούν την μεταφορά στα Πανεπιστήμια της
κυβερνητικής επιλογής της καταστολής των κοινωνικών αγώνων με όλα τα μέσα.
Συνιστούν στοχοποίηση όσων αντιστέκονται στις πολιτικές που απαξιώνουν και
αποδομούν τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Στρέφεται ενάντια σε όσους
κινητοποιούνται ενάντια στις πολιτικές που καθιστούν απαγορευτικές τις σπουδές
για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, που μετατρέπουν την εκπαίδευση σε
εμπορευματικό προϊόν σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ.
Η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, οι εκδικητικές ποινές, η θεσμοθέτηση
προληπτικών κατασταλτικών μέτρων ενάντια στην αντίσταση σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο, η απαγόρευση της διαμαρτυρίας, επιχειρούν να θωρακίσουν
την αντιλαϊκή επίθεση της τρικομματικής κυβέρνησης και ΕΕ. Απέναντι σ’ αυτή την
επίθεση και την ένταση του αυταρχισμού η απάντησή των εργαζομένων, των
φοιτητών, της διανόησης βρίσκεται στην αλληλεγγύη και την συσπείρωση στους
συλλόγους. Κανένας μόνος!
Καλούμε τους Συλλόγους ΔΕΠ να αντιταχθούν αποφασιστικά στη μετατροπή των
πειθαρχικών συμβουλίων ΑΕΙ/ΤΕΙ σε όργανα συνδικαλιστικών διώξεων, να
συμπαρασταθούν στους διωκόμενους φοιτητές. Καλούμε επίσης τις
Πανεπιστημιακές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης να ακυρώσουν τις πρωτοφανείς
«πειθαρχικές» ποινές. Να μην συμβάλουν με τις ενέργειες τους στη φίμωση και την
ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής/πολιτικής δράσης. Να μη στρώσουν με την
ενέργειές τους ή την ανοχή τους το δρόμο για το Πανεπιστήμιο της υποταγής και
των υποταγμένων.
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