ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Η υπεράσπιση του Δ. Πατέλη είναι υπόθεση όλων μας
Ο συνάδελφος Δημήτρης Πατέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
καλείται, στις 10 Οκτωβρίου 2012, να απολογηθεί στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των
μελών ΔΕΠ, επειδή με δημόσια έκφραση κριτικής για τις ενέργειες των αρχών του ιδρύματός
του διέπραξε «το πειθαρχικό παράπτωμα της διαγωγής της απάδουσας στην αξιοπρέπεια του
πανεπιστημιακού λειτουργού».
Το Συμβούλιο αυτό υιοθετεί και υπερθεματίζει τις απόψεις και τις συκοφαντίες
πειθαρχικής αγωγής που έχει ασκήσει εναντίον του Δ. Πατέλη ο έκπτωτος πρύτανης
Πολυτεχνείου Κρήτης, Ι. Γρυσπολάκης, γνωστός για την πλούσια αντιδημοκρατική
αντιακαδημαϊκή δράση του, μόνιμος «σύμβουλος» του εκάστοτε υπουργού παιδείας, που
δίστασε ως πρύτανης να στείλει τα ΜΑΤ κατά των φοιτητών του.
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Η πειθάρχηση και η υποταγή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, διδασκόντων,
φοιτητών και εργαζομένων, η στέρηση του δικαιώματος ατομικής ή συλλογικής κριτικής,
αντίστασης και διεκδίκησης αποτελούν βασικό στόχο για την επιχειρούμενη από τις
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε αυταρχικό
εκπαιδευτήριο που θα λειτουργεί σαν επιχείρηση, χωρίς ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα
και τη διακίνηση ιδεών, υποταγμένου στις απαιτήσεις της «αγοράς».
Μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου του νόμου - πλαίσιο 4009/2011,
ακολούθησαν οι εισαγγελικές διώξεις εκπροσώπων συλλογικών φορέων -πανεπιστημιακών,
φοιτητών και εργαζομένων - που συμμετείχαν στον αγώνα για τη μη εφαρμογή το
καταστροφικού νέου νόμου. Τώρα έχουμε την πειθαρχική δίωξη από το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
Το Συμβούλιο αυτό απαρτίζεται από ένα μέλος της ηγεσίας των τριών ανώτατων
δικαστηρίων (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο), ένα Πρύτανη
(τώρα, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και ένα μέλος της πρυτανείας του «οικείου»
πανεπιστημίου και λειτουργεί με νόμους του 1932 και του 1942 (!).
Το όργανο αυτό αφού έκρινε ότι η δημόσια έκφραση κριτικής «ουδόλως αποτελεί αδίκημα
γνώμης», «αλλά ενδείξεις πειθαρχικώς ελεγκτέας συμπεριφοράς» προχώρησε στη δίωξη του
συναδέλφου Δ. Πατέλη, στοχοποιημένου από καιρό για τους ανυποχώρητους επιστημονικούς,
ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του, αφοσιωμένου στην υπεράσπιση του
δημόσιου πανεπιστημίου.
Μέσα σε συνθήκες ανελέητου κοινωνικού πολέμου, κοινωνικής βαρβαρότητας και
εκφασισμού της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, το διεφθαρμένο, ανυπόληπτο, καταρρέον
πολιτικό σύστημα επιστρατεύει όλα τα μέσα για να συντρίψει κάθε αντίσταση.
Τώρα, είναι απαραίτητη η εγρήγορση και η συστράτευση όλων των μαχόμενων δυνάμεων στα
πανεπιστήμια και στην κοινωνία για να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και
κατακτήσεις, πριν να είναι αργά.
Η υπεράσπιση του συναδέλφου Δ. Πατέλη είναι υπόθεση όλων μας.
Απαιτούμε την απαλλαγή του Δ. Πατέλη και την κατάργηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες υπεράσπισης και θα είμαστε παρόντες στο χώρο του ΣτΕ,
την Τετάρτη 10 Οκτώβρη, ώρα 15:30.
Αγωνιζόμαστε για τη ζωή και την αξιοπρέπεια!
Ή εμείς ή αυτοί!
ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ, 4 Οκτωβρίου 2012

