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Μπροστά στην διογκουμένη αντίδραση των εργαζομένων ενάντια στην πολιτική
εξαθλίωσής τους, η προσπάθεια τρομοκράτησης της ελληνικής κοινωνίας μέσω της
ποινικοποίησης της άποψης και της συνδικαλιστικής δράσης προσλαμβάνει χαρακτηριστικά
γενικευμένης και πολύπλευρης επίθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, η αδυναμία υλοποίησης του
ν.4009/2011 που προσαρμόζει και υποτάσσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στους κανόνες της
επιχειρηματικότητας, οδήγησε τις δυνάμεις με οικονομικά συμφέροντα στο χώρο της παιδείας
και όχι μόνο, να επιστρατεύσουν το σύνολο των κατασταλτικών μηχανισμών. Το ίδιο φυσικά
συμβαίνει σε όλο το φάσμα της Ελληνικής κοινωνίας.
Η επιστράτευση των δικαστικών αρχών ενάντια στους Συνδικαλιστικούς φορείς των
Πανεπιστημίων, που αντιστάθηκαν στην εφαρμογή του ν.4009/2011, την οδήγησε στο θλιβερό
ολίσθημα της ποινικοποίησης της Συνδικαλιστικής και Πολιτικής Άποψης. Η αδυναμία
στοιχειοθέτησης της δήθεν «βίας» που άσκησαν «οικτρές συντεχνιακές μειοψηφίες» στο χώρο
των Πανεπιστημίων κατά την πρώτη απόπειρα εκλογής του Συμβουλίου Διοίκησης, οδήγησε τη
Δικαιοσύνη να εγκαλεί τους Προέδρους των Συλλόγων ΔΕΠ, Εργαζομένων και Φοιτητών επειδή
«… πέτυχαν αυτή τη ματαίωση με στόχο τη μη εφαρμογή του ν. 4005/2011 προσκαλώντας σε
απείθεια όλα τα μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.».
Παρόμοιες απόπειρες ποινικοποίησης της Συνδικαλιστικής δράσης και άποψης
επιχειρείται στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, το Βόλο και όχι μόνο. Σε ιδιαίτερα επικίνδυνη
προοπτική εξελίσσεται και η προσπάθεια ποινικοποίησης όχι μόνο των συλλογικών απόψεων
αλλά και η δημοσιοποίηση προσωπικών απόψεων που θίγουν τα κακώς κείμενα και αντιτίθενται
στην κυρίαρχη πολιτική πρακτική. Τέτοια φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους τόσο στα
Γιάννενα με μηνυτήρια αναφορά ενάντια σε Συνάδελφο, όσο και στην Κρήτη με παραπομπή στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συνάδελφου Πατέλη.
Μπροστά στην ολέθρια προοπτική που προδιαγράφει για την ελληνική κοινωνία και
ιδιαίτερα τη νεολαία αυτή η πολιτική και πρακτική, η παθητική στάση-αντίδραση των
πανεπιστημιακών δασκάλων και γενικότερα της πανεπιστημιακής κοινότητας, συνιστά
παραίτηση-αποποίηση του ρόλου που οφείλει να διαδραματίζει ένας πανεπιστημιακός
λειτουργός στην κοινωνία. Είναι καθήκον των πανεπιστημιακών δασκάλων να ορθώσουν το
ανάστημά τους και να βάλουν φραγμό στην απόπειρα παρεμπόδισης της ελεύθερης διακίνησης
ιδεών και ποινικοποίησης της Συλλογικής και Προσωπικής άποψης καθώς και της
Συνδικαλιστικής δράσης.
Η ΓΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταδικάζει τις παραπάνω
πρακτικές, συμπαραστέκεται ανεπιφύλακτα στο συνάδελφο Πατέλη που διώκεται για τις
απόψεις του και σε όλους όσους διώκονται για παρόμοια «αδικήματα». Τέλος εκφράζει την
αποφασιστικότητά της να παλέψει για να μην περάσουν οι πρακτικές αυτές.
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