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Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ – Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των µελών ∆ΕΠ, εργαζόµενων και φοιτητών, οι οποίοι µαζικά
και οργανωµένα µέσα από τους συλλογικούς τους φορείς έδωσαν δυναµικά το παρόν και απέτρεψαν τη
διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εσωτερικών µελών των Συµβουλίου στο ΑΠΘ και σε άλλα
Πανεπιστήµια της χώρας.
Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν σηµαντικές επιτυχίες και αγωνιστικές παρακαταθήκες στην ιστορία του
πανεπιστηµιακού κινήµατος.
Η µαζική συµµετοχή συναδέλφων, εργαζοµένων και φοιτητών στις κινητοποιήσεις ενόχλησε τους
υπερασπιστές του επιχειρηµατικού πανεπιστήµιου και του νόµου-πλαίσιου. Μαζί και η ∆ικαιοσύνη, που µε
αξιοσηµείωτη ετοιµότητα και ταχύτητα ξεκίνησε µέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
προκαταρτική εξέταση «για τη διακοπή της συνεδρίασης της οργανωτικής επιτροπής για τις εκλογές του
συµβουλίου διοίκησης στις 8-2-2012», και προχωρεί µε µήνυση σε βάρος των εκλεγµένων στο ∆Σ του
ΕΣ∆ΕΠ συναδέλφων αλλά και του Προέδρου του ∆Σ του συλλόγου ∆ιοικητικών Υπαλλήλων που καλούνται
την ερχόµενη ∆ευτέρα 12/3 στα ∆ικαστήρια για "διατάραξη οικιακής ειρήνης", "παράνοµη βία",
"παράνοµη κατακράτηση", "υπεξαγωγή εγγράφων".
Καταγγέλλουµε την ωµή πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη των εκλεγµένων συναδέλφων µας,
συνδικαλιστικών εκπροσώπων του ΕΣ∆ΕΠ και του συλλόγου ∆ιοικητικών Υπαλλήλων του ΑΠΘ.
Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά πως η εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής πηγαίνει χέρι-χέρι µε την
καταστολή και την τροµοκρατία. Αυτή είναι η δηµοκρατία που ευαγγελίζονται οι κάθε λογής υποστηρικτές του
νέου νόµου-πλαίσιου: η δηµοκρατία της αγοράς και της καταστολής. Αυτή είναι η ουσία στην κατάργηση του
πανεπιστηµιακού ασύλου: το χτύπηµα του πανεπιστηµιακού κινήµατος. Στο Πανεπιστήµιο της αγοράς δεν
έχουν θέση οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και οι συλλογικές διεκδικήσεις διδασκόντων, εργαζοµένων και
φοιτητών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η προσπάθειά τους να τροµοκρατήσουν και να καταστείλουν το πανεπιστηµιακό, φοιτητικό και εργατικό
κίνηµα που παλεύει και αντιστέκεται, που υπερασπίζεται δικαιώµατα και κατακτήσεις, θα πέσει στο κενό. Το
κίνηµα αλληλεγγύης που θα αναπτυχθεί από τους συναδέλφους του ΑΠΘ και των άλλων ΑΕΙ, από τους
εργαζόµενους της Πόλης µας, την νεολαία δεν θα επιτρέψει την συνεχιζόµενη προσπάθεια τροµοκράτησης.
Σας καλούµε να συµπαραταχθείτε στην κατεύθυνση αυτή.
Ο αγώνας ενάντια στο νόµο πλαίσιο και την πολιτική που καταδικάζει το επιστηµονικό και κοινωνικό µας
µέλλον και µαζί και το µέλλον του τόπου µας, η απαίτησή µας για ένα καλύτερο αύριο, θα δυναµώσει.
Ο αγώνας για τη διαµόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, αποκλειστικά δηµόσιας
και δωρεάν µε δηµοκρατική λειτουργία, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και όχι των επιδιώξεων των
επιχειρηµατικών οµίλων θα συνεχιστεί µε νέα δύναµη.
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