ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ ΠΚ
Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η επίθεση του κράτους, του κεφαλαίου, της Τρόικας του ΔΝΤ-ΕΕΕΚΤ βρίσκονται σε φάση επίθεσης
Η κρίση οξύνεται και μαζί της οξύνεται και η επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στα εργατικά στρώματα και
τη νεολαία. Το μνημόνιο αποτέλεσε το όπλο για να αποκορυφωθεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική που
ακολουθείται εδώ και δεκαετίες.
Όσο κι αν είναι βέβαιο ότι αυτή η πολιτική βαθαίνει ακόμα περισσότερο την κρίση, το κεφάλαιο
αδυνατεί να βρει σήμερα άλλη διέξοδο: μπροστά του δεν βλέπει τίποτε άλλο από συνεχείς
αναθεωρήσεις του μνημονίου με ακόμα σκληρότερα μέτρα.
Σε αυτήν την κατάσταση όξυνσης, το κίνημα όπως και αν εκφράζεται (απεργίες, καταλήψεις, πορείες,
καταγγελίες κλπ) αποτελεί τον μοναδικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα στο να εμπεδωθούν οι
μεταρρυθμίσεις και το μαύρο μέλλον από κινδυνολογία να αποτελέσει σημερινή πραγματικότητα σε όλα τα
επίπεδα και χώρους κοινωνικής και προσωπικής ζωής.
Προσπαθώντας το κράτος, η καταστολή και τα κάθε λογής τσιράκια τους να κάμψουν τις αντιστάσεις
και τις φωνές που υψώνονται μεγαλειωδώς απέναντί τους επιστρατεύουν κάθε μέσο από τη φυσική βία, το
παρακράτος, τον δικαστικό μηχανισμό ως τη λασπολογία και τις συντεταγμένες επιθέσεις των ΜΜΕ, ανίερα
μεθοδεύοντας την επίθεσή τους στον αγωνιζόμενο κόσμο.
Ειδικά το τελευταίο διάστημα η παραδειγματική τιμωρία με την ενεργοποίηση δικαστικών μέσων,
πειθαρχικών και καταστολής είναι πιο πρόδηλη από ποτέ ειδικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης όπου το κίνημα και
η αντίσταση καλά κρατεί.
Ξεκινώντας από μια μεθοδευμένη δουλειά των καθηγητών του ΗΜΜΥ για πειθαρχικά, συνεχίζοντας
με τη βρωμοδουλειά του πρώην παράνομου πρύτανη Γρυσπολάκη με τις μηνύσεις σε 2 μέλη του Συλλόγου
συναγωνιστές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, η κατάσταση προχωράει παραδειγματικά εκτατικά στο
καθηγητικό κομμάτι που κινητοποιείται απέναντι στα νέα μέτρα στοχοποιώντας τον συναγωνιστή κ.Πατέλη
όπου έχει εμπράκτως στηρίξει και το Σύλλογο Φοιτητών και έχει δώσει συνεπώς όλες τις μάχες μέσα και έξω
από το πανεπιστήμιο .
Θεωρούμε πως αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από κανένα. Ειδικά οι μεθοδεύσεις και οι
συκοφαντίες του Γρυσπολάκη κάθε άλλο παρά καινούργιες είναι. Μας θυμίζει το φίδι που πριν πεθάνει μαζί
με την πολιτική του δαγκώνει απεγνωσμένα κάθε στόχο. Μας θυμίζει το φίδι που αντιμετώπιζε ο Σύλλογός
μας επί 5 συνεχόμενα χρόνια.
Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτό το τσιράκι της κάθε κυβέρνησης, αυτό το φασίζων πρόσωπο που δε
μοιάζει ούτε στο ελάχιστο με ακαδημαϊκό οποιουδήποτε επιπέδου, δε θα ανεχτούμε οποιαδήποτε ακόμη
μεθόδευσή του απέναντι στις δυνάμεις του κινήματος.
Κανένας δεν ξεχνά πως ακόμα και στα ΜΜΕ η κατασυκοφάντηση του φοιτητικού κινήματος και του Ασύλου
είχε πάρει διαστάσεις προσωπικής του καταγγελίας από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ!
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Απαιτούμε να αποσυρθούν άμεσα οι μηνύσεις στους 3 συμφοιτητές μας

Απαιτούμε να αποσυρθεί το πειθαρχικό προς το κ.Πατελη και να είναι όλοι σίγουροι πως ο Σύλλλογος
θα δώσει το πάρόν του σε αμφότερες τις μάχες με συνέπεια και μαζικότητα.

Απαιτούμε να λογοδοτήσει δημόσια ο Γρυσπολάκης για τη συκοφαντία και λασπολογία που έχει
εξαπολύσει προκειμένου να αποκατασταθούν οι υπολήψεις των ανθρώπων όπου δημόσια βάλλονται.

Κάτω τα χέρια από τους μαθητές και τις καταλήψεις, Να αποσυρθούν τώρα οι κατηγορίες μέσω της
απεχθούς και φασιστικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 2811/2000 και να καταργηθεί και η
ίδια.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ 3/12 Να πάρει σαφή θέση
καταδίκης κάθε Σύλλογος εργαζομένων στο ΠΚ και η ίδια η Σύγκλητος για να αποσυρθούν το
πειθαρχικό και οι μηνύσεις .

ΔΕ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ, ΔΕ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ, ΜΑΣ ΕΞΑΓΡΙΩΝΟΥΝ!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Κ.

