ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΤΕΛΗ
Στα πλαίσια του κλιμακούμενου κοινωνικού πολέμου που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία
τρία χρόνια, το πεδίο της μάχης επιστρέφει και πάλι στο μέτωπο των πανεπιστημίων.
Στις 10 Οκτωβρίου 2012, παραπέμπεται σε απολογία ο Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πολυτεχνείου Κρήτης, Δημήτρης Πατέλης από τον παράνομα εκλεγμένο, τέως πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ι. Γρυσπολάκη (κύριο εκφραστή, εμπνευστή και πρωτοστάτη
των πολιτικών διάλυσης του δημοσίου πανεπιστημίου) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των
μελών ΔΕΠ, με ερώτημα απόλυσης (!). Βασικές κατηγορίες που του προσάπτουν είναι ότι
άσκησε κριτική, με άρθρα του και δημόσιες τοποθετήσεις του στις πολιτικές θέσεις και
τη στάση της διοίκησης του ιδρύματος κατά τις διαδικασίες εκλογής των πρυτανικών
αρχών, στην λειτουργία των συλλογικών της οργάνων καθώς και στην διοίκηση εν γένει
των πανεπιστημίων.
Για πρώτη φορά μετά το 1943, περίοδος δίωξης πανεπιστημιακών καθηγητών,
υπέρμαχων του δημοτικισμού (βλ. ιστορική “Δίκη των τόνων”), ασκείται πολιτική διωξη
σε πανεπιστημιακό, που με τη στάση του και τις απόψεις του εναντιώνεται στην αγοραία
μετάλλαξη του δημόσιου πανεπιστημίου.
Το γεγονός ότι ξεθάβουν από τα κιτάπια τους αναχρονιστικούς νόμους του 1933
(από τους οποίους διέπεται η πειθαρχική διαδικασία) καταδεικνύει την αδυναμία των
κατηγόρων να πείσουν για το ηθικά νόμιμο της δίωξης που εξαπολύουν και τη λύσσα
τους να καταπνίξουν κάθε φωνή αντίστασης και κριτικής μέσα στα πανεπιστήμια,
επιχειρώντας έτσι να φοβίσουν και να τρομοκρατήσουν την κοινή γνώμη με το
δόγμα: «Μίλα αν τολμάς!» ...
Έτσι, προετοιμάζουν το έδαφος για ένα πανεπιστήμιο Καιάδα... όπου κάθε αποκλίνουσα
συμπεριφορά από την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων και τους τιμητές της, θα διώκεται
με την επιστράτευση και αξιοποίηση κάθε μέσου!
Ο χαρακτήρας αυτών των διώξεων αποτελεί ένα πρώτο δείγμα γραφής των διαθέσεων
τους. Αντανακλά την κλιμάκωση της χουντοποίησης που επιχειρείται στην κοινωνία μας,
σε μια χώρα εξουθενωμένη από την οικονομική κρίση.
Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας και την έμπρακτη στήριξή μας σε κάθε
διωκόμενο πανεπιστημιακό, υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα του
πανεπιστημίου, το πανεπιστημιακό άσυλο, την άρθρωση δημόσιου λόγου, την
απρόσκοπτη κι ανεξάρτητη πανεπιστημιακή έρευνα για την κοινωνία, την
δυνατότητα άσκησης κριτικής στα θεσμικά όργανα του κράτους και, γενικά,
όλες τις αναγκαίες και ζωτικές ακαδημαϊκές ελευθερίες.

Όσο και αν εμμένουν σε τακτικές τρομοκρατίας και εκφοβισμού, εμείς δεν
πτοούμαστε κι ούτε θα λυγίσουμε. Στηρίζουμε και βρισκόμαστε στο πλευρό του
αγωνιστή, Δημήτρη Πατέλη, και δηλώνουμε ότι, ενάντια στους σύγχρονους
ιεροεξεταστές, εμείς θα φωνάζουμε: “Κι όμως! η γη γυρίζει...”.

