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Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, 
διαμαρτυρόμενοι για την παραπομπή 12 φοιτητών του Φυσικού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
που κατηγορούνται για παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου πριν από 
ένα χρόνο. Η δίωξη των 12 φοιτητών έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός του 
Πανεπιστημίου. Με δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για 
πολιτική δίωξη λόγω συνδικαλιστικής δράσης. 

«Στη μνημονιακή εποχή της φτώχειας και της έξαρσης της καταστολής, η δίωξη 12 φοιτητών 
στην Κρήτη, είναι δίωξη πολιτική, δίωξη λόγω συνδικαλιστικής δράσης» αναφέρει ο κ. 
Τσίπρας και προσθέτει: «Είναι απόπειρα εκφοβισμού όσων δεν ενστερνίζονται την 
κατεδάφιση του πανεπιστημίου, όσων υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Θα σταθούμε με 
όλες μας τις δυνάμεις δίπλα στην νέα γενιά και την σπουδάζουσα νεολαία». 

Στον χώρο της κινητοποίησης βρεθήκαν για να συμπαρασταθούν στους φοιτητές ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κριτσωτάκης και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης. 

Οι φοιτητές που διαμαρτύρονται εν όψει τη συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
αναφέρουν ότι «στο πρόσωπό των 12, περνούν από πειθαρχικό όλοι οι φοιτητές που 
συμμετείχαν στις περσινές ή σε άλλες κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο». 
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Οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ για τους 12 φοιτητές του Φυσικού  
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Σύμφωνα με ανακοίνωση των νέων του ΣΥΙΡΖΑ: 
Στην Ελλάδα του Μνημονίου, η ελεύθερη έκφραση εκτελείται! 
 
Τη ∆ευτέρα 22/10 στο Πανεπιστημίου Κρήτης οι καθηγητές του τμήματος Φυσικής διώκουν
12 φοιτητές, καλώντας τους σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, απειλώντας με χάσιμο εξαμήνων και
έχοντας αναστείλει τη διαδικασία για ένα έτος μετά την κινητοποίηση των φοιτητών ενάντια
στον νόμο ∆ιαμαντοπούλου. Αιτία για όλα αυτά, η αντίσταση και ο αγώνας μπροστά στον
απαγχονισμό του δημοσίου πανεπιστημίου . 
 
        Την ίδια στιγμή, που η τρικομματική κυβέρνηση φέρνει ένα νέο πακέτο που θα
προχωρήσει την διάλυση της κοινωνίας και το ξεπούλημα της χώρας, σύμφωνα με τις 
εντολές της τρόικα.  Προσπαθούν να πνίξουν κάθε φωνή αντίστασης, κάθε φωνή αγώνα
που προσπαθεί να ματαιώσει τα  σχέδια τους και να φέρει την ελπίδα. Και τι δεν έκαναν για
αυτό το σκοπό, 3 χρόνια τώρα έκαναν το Σύνταγμα κουρελόχαρτο,  εκβίασαν τον λαό, 
έπνιξαν κάθε κινητοποίηση με την πιο άγρια και βίαια καταστολή, μετέτρεψαν το κέντρο
των μεγάλων πόλεων  σε φρούριο, μέχρι και τις συναθροίσεις απαγόρευσαν! Στην χούντα
του Μνημονίου δεν υπάρχει χώρος για διαφωνίες, δεν υπάρχει χώρος για αντίσταση. 
 
      Στο ίδιο πνεύμα φαίνεται δυστυχώς ότι κινείται και μια ομάδα καθηγητών του
πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εν λόγω καθηγητές σπεύδουν να δικάσουν τους
φοιτητές που υπερασπίστηκαν το δημόσιο πανεπιστήμιο, που προσπάθησαν η
μόρφωση να είναι στα χέρια όλων και όχι προνόμιο για λίγους και εκλεκτούς. Λίγο 
όμως φαίνεται να τους ενδιαφέρουν τα πραγματικά προβλήματα. Η
υποχρηματόδότηση του πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα την σχεδόν κατάργηση των
συγγραμμάτων αλλά και την διάλυση της σίτισης. Λίγο τους ενδιαφέρουν οι
πανεπιστημιακοί καθηγητές που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο Κρήτης και  είναι 
στην λίστα Λαγκάρντ, έχοντας τόσα χρόνια πλουτίσει κλέβοντας. Άλλωστε όπως
δήλωσαν, με τον ερχομό του Μνημονίου στην χώρα,  "από την κρίση θα βγούμε με 
περισσότερη και καλύτερη δουλειά, και όχι με συνεχείς και αδιέξοδες 
κινητοποιήσεις". 
 
       Σε λίγες μέρες 12 φοιτητές του Φυσικού που διαμαρτύρονταν μαζί με όλους τους
φοιτητικούς συλλόγους του Ηρακλείου ενάντια στον νόμο ∆ιαμαντοπούλου οδηγούνται στο
πειθαρχικό. ∆ικάζονται γιατί ξεσηκώθηκαν όπως και όλοι οι συνάδελφοι τους ενάντια σε
έναν νόμο που η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θεωρεί έκτρωμα και
ανεφάρμοστο. ∆ικάζονται γιατί πάλεψαν για δημόσια και δωρεάν παιδεία.  ∆ικάζονται γιατί ο 
αγώνας για καλύτερη ζωή δεν χωράει στα αμφιθέατρα και τους διαδρόμους των 
πανεπιστημίων, όπως δεν θέλουν να χωρά και στην κοινωνία.  
      ∆εν τιμωρούν 12 φοιτητές την ∆ευτέρα. Τιμωρούν τον αγώνα των νέων για μια
καλύτερη ζωή. Τον αγώνα για να φύγει η τρόικα και οι υπάλληλοί της, ώστε να σωθεί ο 
τόπος. Θέλουν να γονατίσουν την νεολαία που δεν δέχεται να σκύψει το κεφάλι αλλά,
αγωνίζεται με όλες της, τις δυνάμεις για την ελπίδα και το αύριο. Αυτό θέλουν να
διαλύσουν γιατί αυτό ακριβώς τους φοβίζει! Είναι οι αγώνες όλων μας που 3 χρόνια τώρα
έχουν γεμίσει τις πλατείες, έχουν δώσει μήνυμα ελπίδας στους λαούς της Ευρώπης, έχουν
ρίξει κυβερνήσεις. Αυτοί οι αγώνες θα είναι και το τέλος όσων σήμερα καλούν την νεολαία
και την κοινωνία να σωπάσει και να υπομείνει τα βασανιστήρια και την καταστροφή! Εμείς 
είμαστε το μέλλον! Εμείς είμαστε η διέξοδος! 
 
∆εν θα επιτρέψουμε την καταστολή της ελεύθερης έκφρασης και των ακαδημαϊκών
ελευθεριών:       
-Καμία πολιτική δίωξη στους 12 φοιτητές του Φυσικού Κρήτης! 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 
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Ψήφισμα αλληλεγγύης από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην Κρήτη 
 

Καμία δίωξη στους 12 φοιτητές του Φυσικού 
Κάτω τα χέρια από τις ακαδημαϊκές ελευθερίες 

 
Τον Σεπτέμβρη του 2011 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα φοιτητικές κινητοποιήσεις 
εναντία στο νέο νόμο διάλυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις πολιτικές κυβέρνησης 
και τρόικας. Στα πλαίσια αυτών των κινητοποιήσεων η γενική συνέλευση των φοιτητών του 
Φυσικού του Ηρακλείου Κρήτης πραγματοποίησε κατάληψη μιας εβδομάδας με αποτέλεσμα 
να μη δοθούν κάποια από τα μαθήματα της εξεταστικής. Μετά τη λήξη της κατάληψης, ο 
σύλλογος των φοιτητών προσπάθησε να πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση των μαθημάτων -
όπως έγινε στην υπόλοιπη χώρα- όμως αντιμετώπισε την άρνηση και τον εμπαιγμό. Έτσι, 
αποφασίστηκε ο σύλλογος να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για μία 
ειρηνική διαμαρτυρία ώστε να παρθεί πίσω η άδικη απόφαση.  
 
Καθηγητές του τμήματος όμως αντί να πάρουν απόφαση για την εξεταστική, κάλεσαν την 
Αστυνομία, έδωσαν ονόματα φοιτητών στην Ασφάλεια, απειλώντας με διαγραφές και 
μηνύσεις. Ένα χρόνο μετά από τα γεγονότα, 12 φοιτητές του Φυσικού καλούνται στο 
Πειθαρχικό με απειλές διακοπής εξαμήνου.  
 
Είναι παραπάνω από ξεκάθαρο οτι η παραπομπή των 12 φοιτητών του Φυσικού στο 
Πειθαρχικό αποτελεί πολιτική δίωξη. Εντάσσεται και αυτή στη δίωξη των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών μέσα στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό δείχνει και η 
πρόσφατη δίωξη του καθηγητή ∆ημήτρη Πατέλη στο Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και η 
παρέμβαση εισαγγελέα στο ΑΠΘ λόγω της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε προ 
ημερών στο εν λόγω ίδρυμα για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των ΑΕΙ.  
 
Επιπρόσθετα, η δίωξη των 12 φοιτητών γίνεται σε μία περίοδο που το καθεστώς της τρόικας 
και των μνημονίων προχωράει με ένταση στον εκφασισμό του πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής του τόπου. Από τα τάγματα εφόδου που δρουν ανενόχλητα σκορπώντας τον τρόμο 
στα αστικά κέντρα μέχρι και τα βασανιστήρια στη ΓΑ∆Α και την ανελέητη καταστολή στις 
λαϊκές διαδηλώσεις, προκύπτει ότι η τρικομματική κυβέρνηση προσπαθεί να κάμψει το λαϊκό 
φρόνημα και την αντίσταση της κοινωνίας στη μνημονιακή λαίλαπα.  
 
Στο πρόσωπο των 12 φοιτητών του Φυσικού, στοχοποιείται όποιος αγωνίζεται και διεκδικεί 
τα δικαιώματά του, όποιος αρνείται να υποταχθεί στη δυστυχία που ετοιμάζουν, όποιος 
αγωνίζεται για να μην χρειαστεί να μεταναστεύσει εκείνο το ανθρώπινο και επιστημονικό 
δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αναγέννηση του τόπου, για να μην μετατραπεί η 
μόρφωση σε προνόμιο για λίγους.  
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ καταδικάζει απερίφραστα την δίωξη των 12 φοιτητών και θα σταθεί με 
όλες τις δυνάμεις του στο πλευρό της νεολαίας που μαζί με την κοινωνία αγωνίζεται για μία 
Ελλάδα χωρίς μνημόνια, χωρίς ανεργία και φτώχεια, χωρίς το σάπιο πολιτικό κατεστημένο, 
και τους κάθε λογής τοποτηρητές.  
 
Ζητάμε την άμεση και οριστική απαλλαγή των 12 φοιτητών από τις κατηγορίες που 
τους προσάπτονται. Καμία δίωξη και καμία ποινή στην αγωνιζόμενη νεολαία. 
 
 
Υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ: 
∆ερμιτζάκης Κωστής (Λασίθι)  
∆ιακάκη Μαίρη (Ηράκλειο)  
Κριτσωτάκης Μιχάλης (Ηράκλειο) 
Ξανθός Ανδρέας (Ρέθυμνο)  
Σταθάκης Γιώργος (Χανιά) 
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22-10-2012 
Ερώτηση 

  
Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων 

  
Θέμα: Να σταματήσει η δίωξη στους 12 φοιτητές  

του Φυσικού Τμήματος  
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

  
Τον Σεπτέμβρη του 2011 πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα φοιτητικές κινητοποιήσεις εναντία στο 
νόμο-πλαίσιο 4009/2011 για τα ΑΕΙ. Στο πλαίσιο αυτών των κινητοποιήσεων η Γενική Συνέλευση των 
φοιτητών του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποίησε κατάληψη μιας 
εβδομάδας με αποτέλεσμα να μη διενεργηθούν εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα. Μετά τη λήξη της 
κατάληψης και ενώ οι εξετάσεις διενεργήθηκαν σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης ύστερα 
από σχετική προτροπή της Πρυτανείας που αφορούσε όσα Τμήματα είχαν τελέσει υπό κατάληψη, o 
Σύλλογος των φοιτητών προσπάθησε να πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση της εξεταστικής περιόδου για 
τα συγκεκριμένα μαθήματα στο Φυσικό Τμήμα, όμως αντιμετώπισε την άρνηση και τον εμπαιγμό. Έτσι, 
αποφασίστηκε ο Σύλλογος να προβεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
προκειμένου να παρθεί πίσω η άδικη απόφαση. 
Όμως, οι καθηγητές του Τμήματος αντί να πάρουν απόφαση για τα μαθήματα της εξεταστικής περιόδου, 
κάλεσαν την Αστυνομία, απειλώντας με διαγραφές και μηνύσεις. Εν τέλει, το Νοέμβριο του 2011 το 
ζήτημα παραπέμφθηκε σε Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ένα χρόνο μετά από τα γεγονότα και μόλις λίγες 
ημέρες πριν τη διενέργεια εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, οι 12 φοιτητές του 
Φυσικού καλούνται στο Πειθαρχικό με πιθανή ποινή τη διακοπή φοίτησης ενός εξαμήνου ή ακόμα και 
την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. 
∆εν μπορεί να είναι τυχαίο εξάλλου ότι στο ίδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, είχαν αποκλειστεί το 
2010 δύο αριστούχοι φοιτητές -ο ένας ήταν πρώτος στο έτος του, με δημοσιευμένες εργασίες στο ΙΤΕ- 
από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ τα δημοσιεύματα της περιόδου μιλούσαν για  «διωγμό 
άριστων φοιτητών» και «ποινικοποίηση του φοιτητικού κινήματος». 
Είναι προφανές ότι η παραπομπή των 12 φοιτητών του Φυσικού στο Πειθαρχικό αποτελεί πολιτική 
δίωξη. Εντάσσεται στην προσπάθεια φίμωσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας της έκφρασης στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτό αποδεικνύει και η πρόσφατη δίωξη του καθηγητή ∆ημήτρη Πατέλη στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και η παρέμβαση εισαγγελέα στο ΑΠΘ λόγω της αναστολής λειτουργίας 
που αποφάσισε η Σύγκλητος εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Ιδρύματος. 
  
Επειδή κάθε έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης 
  
Επειδή στο Φυσικό δεν διώκονται 12 φοιτητές. ∆ιώκεται ο αγώνας των νέων για μία άλλη Ελλάδα. 
∆ιώκεται η ελπίδα, το όραμα, το αύριο 
  
Επειδή δε μπορεί να στοχοποιείται όποιος αγωνίζεται και διεκδικεί τα δικαιώματά του, όποιος 
αγωνίζεται για να μην μεταναστεύσει το ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να 
συμβάλλει στην αναγέννηση του τόπου, για να μην μετατραπεί η μόρφωση σε προνόμιο για λίγους 
  
  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, 
  

1. Προτίθενται να διαφυλάξουν την ακαδημαϊκή ελευθερία της έκφρασης και να 
απαγορεύσουν κάθε είδους πολιτική δίωξη εντός των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων; 

2. Ποιες ενέργειες προτίθενται να κάνουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση των 12 φοιτητών; 
  
  

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
Θεανώ Φωτίου 
Τάσος Κουράκης 

Απόστολος Αλεξόπουλος 
Χρήστος Μαντάς 

Ευκλείδης Τσακαλώτος 



Γιώργος Σταθάκης 
Μιχάλης Κριτσωτάκης 

Μαρία ∆ιακάκη 
Μανώλης Γλέζος 

Μαρία Κανελλοπούλου 
Γιώργος Πάντζας 
Μαρία Μπόλαρη 

Χρήστος Καραγιαννίδης 
Κώστας Ζαχαριάς 
Στέφανος Σαμοΐλης 

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου 
∆έσποινα Χαραλαμπίδου 
Κώστας ∆ερμιτζάκης 

Γιάννης Σταθάς 
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Πειθαρχικό Συμβούλιο σε βάρος 12 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης  
Category: Αντίσταση, ∆ελτίο Τύπου, νόμος διαμαντοπούλου, πειθαρχικό — GiorgosHCW @ ∆ευτέρα, 
Οκτωβρίου 15, 2012  

Τον Σεπτέμβρη του 2011 οι φοιτητές σε όλη την Ελλάδα ξεσηκώθηκαν ενάντια 
στο νόμο διάλυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις πολιτικές κυβέρνησης 
και τρόικας.  
Στα πλαίσια αυτών των κινητοποιήσεων με απόφαση της γενικής τους 
συνέλευσης οι φοιτητές του Φυσικού στο Ηράκλειο κατέλαβαν για μία εβδομάδα 
τη σχολή τους με αποτέλεσμα να μη δωθούν κάποια απ’ τα μαθήματα της 
εξεταστικής.  
Μετά τη λήξη της κατάληψης, ο σύλλογος προσπάθησε να πραγματοποιηθεί η 
αναπλήρωση των μαθημάτων -όπως έγινε στην υπόλοιπη χώρα- όμως 
αντιμετώπισε την άρνηση και τον εμπαιγμό.  
Έτσι, αποφασίστηκε ο σύλλογος να παραστεί στη γενική συνέλευση του 
τμήματος και να παραμείνει εκεί μέχρι να παρθεί η λογική και δίκαιη παραπάνω 
απόφαση.  
Οι καθηγητές όμως αντί να πάρουν απόφαση για την εξεταστική, κάλεσαν την 
Αστυνομία , έδωσαν ονόματα φοιτητών στην Ασφάλεια, απειλώντας με διαγραφές 
και μηνύσεις.  
Ένα χρόνο μετά από τα γεγονότα, 12 φοιτητές του Φυσικού καλούνται στο 
Πειθαρχικό με απειλές διακοπής εξαμήνου. 
Στο πρόσωπο των φοιτητών του Φυσικού, στοχοποιείται όποιος αγωνίζεται και 
διεκδικεί τα δικαιώματά του, όποιος αρνείται να υποταχθεί στη δυστυχία που 
ετοιμάζουν, όποιος αγωνίζεται για να μην χρειαστεί να μεταναστεύσει εκείνο το 
ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην 
αναγέννηση του τόπου, για να μην μετατραπεί η μόρφωση σε προνόμιο για 
λίγους. 
Στο παρακάτω λινκ συγκεντρώνονται υπογραφές αλληλεγγύης στους 
διωκόμενους φοιτητές. ∆ιαδώστε το  «Καμία δίωξη, καμία ποινή στους 12 
φοτητές» http://www.gopetition.com/petitions/%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-12-
%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD.html  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ  
του Συλλόγου Φοιτητών Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης 

-Αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
-Έλλειψη διδακτικού προσωπικού 
-Μόνο 350 φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση. 
-Μόνο 50 φοιτητές δικαιούνται να μείνουν στην εστία. 
-Οι τιμές των καθημερινών μεταφορών είναι απαγορευτικές 
και πολλοί φοιτητές διακόπτουν τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους 
 Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το μόνο μέλημα των καθηγητών του 
Φυσικού είναι να περάσουν από πειθαρχικό 12 φοιτητές, ανασύροντας την 
υπόθεση αυτή ένα χρόνο μετά τα γεγονότα, επειδή ουσιαστικά αγωνίζονται για να 
αλλάξουν την παραπάνω κατάσταση 
Οι κατηγορίες είναι   
α)Παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του πανεπιστημίου  
β)Συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με το ακαδημαϊκό ήθος.   



Η πραγματικότητα 
 Βρισκόμαστε μπροστά στην ψήφιση ενός ακόμη πακέτου μέτρων από την 
τρικομματική κυβέρνηση (Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) η οποία έρχεται να αποτελειώσει 
ότι άφησαν όρθιο οι προηγούμενες. Το πακέτο αυτό θα σημάνει το ολοκληρωτικό 
ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου της χώρας (νησιά, λιμάνια, ΟΠΑΠ, ΤΤ) και την 
κοινωνική εξόντωση ενός ολόκληρου λαού, την στιγμή που το 50% της ελληνικής 
κοινωνίας  βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και το 25% κάτω από τα 
όριο της ανέχειας. Σε αυτή την κατάσταση είναι προφανές ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει καμία έννοια κοινωνικού κράτους, και αγαθά όπως η δημόσια υγεία και 
παιδεία οδεύουν ταχύτατα προς την διάλυση. Από την τροχιά αυτή δεν θα 
μπορούσαν να ξεφύγουν και τα Πανεπιστήμια τα οποία βρίσκονται ένα βήμα πριν 
το κλείσιμο με προβλήματα όπως τις ελλείψεις διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού και την αδυναμία κάλυψης ακόμη και των βασικών αναγκών σίτισης 
και στέγασης των φοιτητών του. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση 
αποσταθεροποίησης και ανακατατάξεων η λαϊκή οργή αυξάνεται και οι κοινωνικές 
αντιστάσεις ενισχύονται προκαλώντας τριγμούς στο αντίπαλο στρατόπεδο. Το 
πολιτικό σύστημα στην προσπάθεια του να επιβιώσει καταστέλλει οποιαδήποτε 
αντίδραση, φιμώνει κάθε αντικρουόμενη φωνή και οδηγεί σε συνθήκες 
χουντοποίησης . Σε αυτό το κλίμα βλέπουμε το κέντρο της Αθήνας να 
περιφρουρείται στις τελευταίες λαϊκές κινητοποιήσεις, να απαγορεύεται  κάθε 
συνάθροιση και να συλλαμβάνονται απρόκλητα από την αστυνομία διαδηλωτές 
με στημένες και διάτρητες κατηγορίες, ενώ και μέσα στο Πανεπιστήμιο διώκονται 
καθηγητές όπως ο ∆. Πατέλης από το Πολυτεχνείο Κρήτης επειδή ουσιαστικά 
εξέφρασε δημόσια την διαφωνία του στον νόμο ∆ιαμαντοπούλου και τις πολιτικές 
επιλογές του Πρύτανη του Πολυτεχνείου.  
   
Στο Φυσικό Κρήτης οι  καθηγητές του τμήματος διώκουν 12 φοιτητές, 
καλώντας τους σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, απειλώντας με αναστολές 
εξαμήνων, ένα χρόνο μετά, θέλοντας να στοχοποιήσουν στο πρόσωπο 
τους τον αγώνα μιας γενιάς που αρνείται να σταματήσει να ονειρεύεται. 
Είναι ξεκάθαρο ότι οι διώξεις αυτές είναι πολιτικές και έχουν ως στόχο την 
καταστολή οποιουδήποτε αγωνίζεται σήμερα. Είναι χρέος όλων μας ο αγώνας για 
δημοκρατία και αξιοπρέπεια, για δουλειά, ο αγώνας για να μην χρειαστεί να 
μεταναστεύσει εκείνο το ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να 
συμβάλλει στην αναγέννηση του τόπου, για να μην μετατραπεί η μόρφωση σε 
προνόμιο για λίγους.  
   
Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε κάθε συλλογικότητα, κάθε άτομο, όλο τον 
αγωνιζόμενο λαό να δείξει την έμπρακτη αλληλεγγύη και συμπαράσταση 
του, απέναντι σε όσους επιλέγουν να καταστείλουν κάθε αγωνιζόμενη 
φωνή. 
Καμία πολιτική δίωξη στους 12 φοιτητές του Φυσικού και στον 
καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, ∆. Πατέλη 
Κατεγγέλουμε τις πολιτικές διώξεις που καταργούν την 
ακαδημαϊκή ελευθερία της έκφρασης 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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Αναβλήθηκε το Πειθαρχικό για τους 12 φοιτητές - Στη 
Σύγκλητο η υπόθεση 
Κινητοποίηση, το πρωί, από φοιτητές για την πειθαρχική δίωξη 12 συναδέλφων τους για 
κινητοποιήσεις, πέρυσι, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης - Στο πλευρό των φοιτητών ο Αλέξης 
Τσίπρας, με δήλωσή του. 
Ενημερώθηκε: 22.10.2012 // 21:33 

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν, στις 10.00 το πρωί, στη Ροτόντα, στις εγκαταστάσεις 
της λεωφόρου Κνωσού φοιτητές που αντιδρούν στην δίωξη των 12 φοιτητών του 
Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται πως  ένα χρόνο 
πριν παρεμπόδισαν την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου επιδεικνύοντας 
ακατάλληλη συμπεριφορά, όπως είχε γράψει το Cretalive εδώ. 
 

 

"Οι φοιτητές που διώκονται είναι γνωστοί λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης. 
Στο πρόσωπό τους περνούν από  πειθαρχικό όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στις 
περυσινές ή σε άλλες κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο" - αναφέρουν φοιτητές που 
σήμερα διαμαρτυρήθηκαν, ενόψει τη συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που 
επρόκειτο να αποφασίσει το μέλλον των "12". Η ποινή που επισείει το παράπτωμά τους 
είναι η αναστολή φοίτησης για ένα ή περισσότερα εξάμηνα. 
 
Πάντως η συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναβλήθηκε, κι έτσι το θέμα των 12 
φοιτητών παραπέμπεται στη Σύγκλητο. 
 



 
 
Το "παρών" στη διαμαρτυρία στο Πανεπιστήμιο έδωσε ο βουλευτής Ηρακλείου του 
ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Κριτσωτάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΚΗ, Σωκράτης Βαρδάκης, 
καθώς και φοιτητές που στέκονται στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων τους. 
 
Δήλωση Αλέξη Τσίπρα για να σταματήσει η δίωξη στους 12 φοιτητές στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 

«Στη μνημονιακή εποχή της φτώχειας και της έξαρσης της καταστολής, η δίωξη 12 
φοιτητών στην Κρήτη, είναι δίωξη πολιτική, δίωξη λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Είναι 
απόπειρα εκφοβισμού, όσων δεν ενστερνίζονται την κατεδάφιση του πανεπιστημίου, 
όσων υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Θα σταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις δίπλα 
στην νέα γενιά και την σπουδάζουσα νεολαία». 



http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=480501 
 

Αλ. Τσίπρας: Απόπειρα 
εκφοβισμού η δίωξη φοιτητών 
στην Κρήτη 
Κατηγορούνται για παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  22/10/2012 13:45 
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Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, προχώρησαν από το πρωί σε 
κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για την παραπομπή 12 φοιτητών του Φυσικού 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατηγορούμενοι για παρεμπόδιση της ομαλής 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου πριν από ένα χρόνο. 
 
Η δίωξη των 12 φοιτητών έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός του 
Πανεπιστημίου. 
 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του κάνει λόγο για 



πολιτική δίωξη λόγω συνδικαλιστικής δράσης. 
 
«Στη μνημονιακή εποχή της φτώχειας και της έξαρσης της καταστολής, η δίωξη 
12 φοιτητών στην Κρήτη είναι δίωξη πολιτική, δίωξη λόγω συνδικαλιστικής 
δράσης» αναφέρει ο κ. Τσίπρας και προσθέτει: «Είναι απόπειρα εκφοβισμού, 
όσων δεν ενστερνίζονται την κατεδάφιση του πανεπιστημίου, όσων 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Θα σταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις δίπλα 
στην νέα γενιά και την σπουδάζουσα νεολαία». 
 
Στον χώρο της κινητοποίησης βρεθήκαν για να συμπαρασταθούν στους φοιτητές 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κριτσωτάκης και ο πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης. 
 
Εξάλλου, οι φοιτητές που διαμαρτύρονται εν όψει τη συνεδρίασης του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, αναφέρουν ότι «στο πρόσωπό των 12 περνούν από 
πειθαρχικό όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στις περσινές ή σε άλλες 
κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο». 
 

 


