ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για τις δικαστικές ενέργειες με στόχο μέλη ΔΕΠ και εργαζόμενους του
Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή συνδικαλιστικές δράσεις συλλογικών
οργάνων.
Τις προηγούμενες ημέρες, μέσω των κεντρικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, παραδόθηκαν
σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, δικαστικά έγγραφα με
τον τίτλο "Κλήση για Ανάκριση". Πρόκειται για κλήση σε "προκαταρκτική εξέταση" που
σχετίζεται με "ποινική υπόθεση σχετικά με παρεμπόδιση εκλογέων στο κτήριο της Πρυτανείας
στις 14-3-2012". Την ημερομηνία αυτή ήταν προγραμματισμένη, από την κυβερνητικά
διορισμένη οργανωτική επιτροπή, η πρώτη απόπειρα εκλογής του ΣΙ του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη, δύο χρόνια μετά τις αρχικές απόπειρες επιβολής του νομικού πλαισίου
για την ανώτατη εκπαίδευση, με την πλειοψηφία των συλλογικών ακαδημαϊκών και
συνδικαλιστικών οργάνων να το έχει τεκμηριωμένα καταγγείλει, καταδικάσει και απορρίψει,
αναζητά υπαίτιους για κινητοποιήσεις που έγιναν στα πλαίσια και σύμφωνα με τις αποφάσεις
των συλλογικών οργάνων ΔΕΠ, Εργαζομένων, φοιτητών, σε πολλά Πανεπιστήμια όπως και στο
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τονίζουμε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο. Έχουν
προηγηθεί αντίστοιχου χαρακτήρα και τύπου προσχηματικές πολιτικές/συνδικαλιστικές διώξεις
εναντίον συναδέλφων και σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας.
Η ΔΗΠΑΚ θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες δικαστικές ενέργειες, όπως και η περίοδος που
ενεργοποιούνται, πρέπει να αξιολογηθούν ως βαρύνουσας σημασίας, τόσο από την
Ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από το σύνολο των εργαζομένων. Πρόκειται για ακόμη ένα
βήμα στην κυβερνητική επιχείρηση με σκοπό τη συρρίκνωση των συνδικαλιστικών και
ακαδημαϊκών ελευθεριών και τη συστηματική ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Με
διάφορα προσχήματα επιχειρείται η παρέμβαση της δικαιοσύνης σε συνδικαλιστικά και
ακαδημαϊκά θέματα, ενώ ταυτόχρονα συντηρείται, στα πλαίσια του κυβερνητικού δόγματος
«νόμος και τάξη», κλίμα γενικού εκφοβισμού.
Στο πανεπιστήμιο-επιχείρηση οι μόνες ανεκτές ακαδημαϊκές-συνδικαλιστικές-πολιτικές
δράσεις είναι αυτές που θα το υπηρετούν πιστά ή τουλάχιστον δεν θα το αμφισβητούν. Στο
Πανεπιστήμιο της αγοράς δεν έχουν θέση οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, οι συλλογικές
διεκδικήσεις των διδασκόντων, των εργαζομένων και των φοιτητών. Είναι πλέον ορατός ακόμη
και στα μάτια των πιο καλόπιστων ο πρωταρχικός στόχος του μέτρου της κατάργησης του
πανεπιστημιακού ασύλου: η τρομοκράτηση και καθυπόταξη του φοιτητικού, εργατικού και
λαϊκού κινήματος.

Αυτές οι δικαστικές ενέργειες δεν κλείνουν τον αρχικό κύκλο επιβολής του νέου νομικού
καθεστώτος στα ΑΕΙ. Το αντίθετο. Λαμβάνοντας υπόψη τις κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με
το νέο «συνδικαλιστικό νόμο», καθίσταται προφανές ότι εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος
παρεμβάσεων με στόχο την καταστολή του μη-εργοδοτικού/κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Αποτελούν μια ακόμη περίπτωση η οποία προστίθεται στη βιομηχανία δικαστικών ενεργειών
ενάντια στο λαϊκό κίνημα και την οργανωμένη δράση του.
Η ΔΗΠΑΚ καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα και τα συλλογικά της όργανα να καταδικάσουν
την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Καλούμε, επίσης, την ΠΟΣΔΕΠ και τους
συλλόγους ΔΕΠ όλων των ΑΕΙ να πράξουν αναλόγως.
Η συνεχιζόμενη προσπάθεια τρομοκράτησης θα πέσει για άλλη μια φορά στο κενό.
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