Aνεξάρτητη Συνδικαλιςτική Κίνηςη Επιςτημών Υγείασ
Βίαιη παρεμπόδιζη ηων εκλογών ζηο Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο και ηο
Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας
Σήκεξα δήζακε κία θαηάιπζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ.
Οκάδεο θνηηεηώλ εθηειώληαο «δηαηεηαγκέλε ππεξεζία» θαη θαζνδεγνύκελνη από θαζεγεηέο
γλσζηώλ ζπλδηθαιηζηηθώλ παξαηάμεσλ θαηέιαβαλ ηνπο ρώξνπο δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ γηα ηα
ζπκβνύιηα ζην Αξηζηνηέιεην θαη ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο παξεκπνδίδνληαο ηελ εθινγηθή
δηαδηθαζία. Σην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην κάιηζηα ε ίδηα νκάδα θνηηεηώλ δηέιπζε ελ ζπλερεία
θαη ζπλάληεζε ηεο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη νκάδα ζπλαδέιθσλ πνπ
αληάιιαζε απόςεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώζεθε, απαγνξεύνληαο νπζηαζηηθά αθόκε θαη
ην δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο θαη ζπδήηεζεο.
Η βίαηε απηή παξεκπόδηζε ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο ησλ θαζεγεηώλ θαη ιεθηόξσλ απνηειεί
απαξάδεθηε αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηαθαδεκατθή κεζόδεπζε πνπ δελ έρεη ζέζε κέζα ζην
παλεπηζηήκην. Η Αλεμάξηεηε Σπλδηθαιηζηηθή Κίλεζε Επηζηεκώλ Υγείαο θαηαδηθάδεη κε ηνλ πιένλ
απόιπην ηξόπν ηα γεγνλόηα απηά πνπ είραλ πξναλαγγειζεί θαη κεζνδεπζεί αθόκα θαη κε κεηαθνξά
θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ από άιια παλεπηζηήκηα πξνο ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Οη εθινγέο γηα ηα εζσηεξηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ απνηεινύλ ην κόλν αλακθηζβήηεην κέζν
θαηαγξαθήο ηεο ζηάζεο ησλ ζπλαδέιθσλ σο πξνο ηνλ λέν λόκν γηα ηελ Παηδεία θαη θαλείο δελ
λνκηκνπνηείηαη βίαηα λα ηελ παξεκπνδίδεη. Φνβνύληαη κόλνλ όζνη γλσξίδνπλ όηη απνηεινύλ
κεηνςεθία θαη δελ ζέινπλ λα θαηαγξαθεί.
Σήκεξα σο ζεζκόο ην παλεπηζηήκην ππέθπςε ζε αζήκαληεο κεηνςεθίεο. Τν έρνπκε δήζεη
επαλεηιεκκέλα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ζηηο βίαηεο δηαιύζεηο ζπλεδξηάζεσλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ θαη
ζηηο θαηαιήςεηο. Απηό πξέπεη επηηέινπο λα ζηακαηήζεη.
Οη Πξπηαληθέο Αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Οξγαλσηηθέο Επηηξνπέο πξέπεη λα ιάβνπλ ηηο
απαξαίηεηεο απνθάζεηο θαη λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ θαη ζα
πεξηθξνπξήζνπλ ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Τα παλεπηζηήκηα δελ κπνξνύλ λα
παξακέλνπλ όκεξνη κεηνςεθηώλ θαη θνκκαηηθώλ ζηξαηώλ. Δελ κπνξνύλ λα παξακέλνπλ ζηάζηκα
απηή ηελ θξίζηκε γηα όιε ηε ρώξα πεξίνδν.
Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα απαηηήζνπλ ηελ ζπλέρηζε ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ καδηθά ζ΄ απηέο.
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