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Ψήφισμα Συμπαράστασης του ΔΣ
στους 12 Διωκόμενους Φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
23/2/2016
Στις 10 Μαρτίου 2016 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο η εξ αναβολής
δίκη των 12 φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) που
πέντε χρόνια τώρα αντιμετωπίζουν μια σειρά από διώξεις. Οι φοιτητές, οι οποίοι
ήσαν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του φοιτητικού συλλόγου στη ΓΣ του Τμήματος,
παραπέμφθηκαν πριν δύο χρόνια στο πειθαρχικό συμβούλιο του πανεπιστημίου,
όπου στους περισσότερους επιβλήθηκαν κυρώσεις στέρησης της εγγραφής στο
Τμήμα τους για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συνεδρίαση του
πειθαρχικού έγινε μυστικά και ερήμην των εγκαλούμενων φοιτητών και των
δικηγόρων τους, γεγονός πρωτοφανές στα ακαδημαϊκά χρονικά.
Ποιό είναι το ιστορικό αυτής της υπόθεσης; Το φθινόπωρο του 2011 σύσσωμη η
ακαδημαϊκή κοινότητα είχε ξεσηκωθεί κατά του μνημονιακού νομοσχεδίου
Διαμαντοπούλου (μετέπειτα Ν 4009/11). Αρκετοί καθηγητές του Τμήματος Φυσικής
του Π.Κ. διαφοροποιήθηκαν, όπως είχαν κάθε δικαίωμα, και με αρθρογραφία στον
τύπο υποστήριξαν το Ν/Σ θεωρώντας ότι φέρνει «αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» στα
ΑΕΙ, τα οποία τάχα όφειλαν να εξυγιανθούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ
ταυτόχρονα καταδίκασαν και τις κινητοποιήσεις της υπόλοιπης πανεπιστημιακής
κοινότητας. Στα πλαίσια αυτών των κινητοποιήσεων έγιναν καταλήψεις για μια
βδομάδα στη πλειοψηφία των τμημάτων του Π.Κ. Μετά τη λήξη τους, η Σύγκλητος
του Π.Κ. αποφάσισε να αναπληρωθούν οι χαμένες ημέρες της εξεταστικής και η
απόφαση αυτή υλοποιήθηκε από όλα τα άλλα τμήματα πλην του Φυσικού, του
οποίου η πλειοψηφία των καθηγητών επέλεξε να μην εφαρμόσει την απόφαση της
Συγκλήτου, προκειμένου να «τιμωρηθεί» συλλογικά ο φοιτητικός πληθυσμός με
απώλεια των αντίστοιχων τεσσάρων μαθημάτων της εξεταστικής.
Η απόφαση αυτή οδήγησε σε παράσταση διαμαρτυρίας του φοιτητικού συλλόγου
στη ΓΣ του Τμήματος. Αντί όμως το Τμήμα Φυσικής να βρει το δρόμο επίλυσης της
διαφοράς μέσα από τη συζήτηση, την επιχειρηματολογία και την εφαρμογή των
αποφάσεων της Συγκλήτου, αντίθετα επιλέχθηκε η όξυνση, οι απειλές για
διαγραφές, η παραπομπή των εκλεγμένων εκπροσώπων του φοιτητικού συλλόγου

στη ΓΣ του τμήματος στο πειθαρχικό και οι επιβολές ποινών. Η εξωφρενική αυτή
αντιμετώπιση της φοιτητικής διαμαρτυρίας κορυφώθηκε με μηνύσεις που υπέβαλαν
καθηγητές επιλεκτικά εναντίον των εκπροσώπων των φοιτητών, γεγονός
πρωτοφανές στα πανεπιστημιακά χρονικά.
Οι μηνύσεις αυτές αφορούν όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν αποτελούν
εσωτερική υπόθεση ούτε του τμήματος Φυσικής ούτε του πανεπιστημίου Κρήτης.
Εκθέτουν συνολικά τους πανεπιστημιακούς δάσκαλους, που οφείλουν να
επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις συνθήκες που η ελληνική κοινωνία έχει
επιβάλει στη νεολαία της και πρέπει, πρώτοι αυτοί, να υπερασπίζονται τον ορθό
λόγο και την επίλυση των προβλημάτων μέσω της συζήτησης και όχι της όξυνσης. Το
να ρίχνουν λάδι στη φωτιά οι συγκεκριμένοι καθηγητές μπορεί να αξιοποιείται
ενδεχομένως στην πολιτική αρένα, αλλά έρχεται σε αντίθεση με το σύνολο των
ακαδημαϊκών παραδόσεων της κοινότητάς μας. Τέτοιες πρακτικές καταστολής,
αντεκδίκησης και τιμωρίας των «αντιφρονούντων» αποτελούν ξένο σώμα στις
δημοκρατικές παραδόσεις μας. Η δίκη των 12 εξελίσσεται σε δίκη κατά της
ελευθερίας γνώμης στο πανεπιστήμιο, κατά της μετριοπάθειας και της συνεννόησης,
αλλά και κατά της συνταγματικά κατοχυρωμένης άσκησης των συνδικαλιστικών
ελευθεριών.
Δηλώνουμε την συμπαράσταση μας στους φοιτητές που διώκονται, διεκδικώντας
την οριστική αθώωση τους. Καλούμε την κυβέρνηση, το υπουργείο Παιδείας και
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταδικάσουν τις διώξεις για
λόγους φρονηματισμού. Η αυθαιρεσία και ο πολιτικός αυταρχισμός δεν έχουν θέση
στους ακαδημαϊκούς χώρους.
Καλούμε κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη της χώρας να σταθεί στο πλευρό
των 12 φοιτητών.
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