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Ψήυισμα σσμπαράστασης 

ηηο 13 Μαξηίνπ 2018 δηθάδνληαη ζην Ε΄ Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν 

Αζελώλ νη Αζελά Αιεμαλδξή θαη Βαλέζα Πεληνγάινπ, κέιε ηνπ πιιόγνπ 

Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ν Παλαγηώηεο σηήξεο, 

δηδάζθσλ ζην ΔΑΠ, πξώελ κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΟΓΔΠ. 

Καηεγνξνύληαη γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 1, 14, 16, 26 παξ. 1α, 27, 45, 51, 53, 79, 

325 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, κε ην ζθεπηηθό όηη, ζηηο 30/10/2014: 

 

«…από θνηλνύ δξώληαο θαη θαηόπηλ ζπλαπόθαζεο κε άγλσζηα άηνκα […] 

ππνρξέσζαλ δηά ηεο βίαο ηνλ Θ. Φνξηζάθε λα παξακείλεη παξά ηε ζέιεζή ηνπ, γηα 

βξαρύ ρξνληθό δηάζηεκα, εληόο ηεο αίζνπζαο όπνπ επξόθεηην λα δηεμαρζεί ε 

ζπλεδξίαζε ηεο πγθιήηνπ […] θαζώο κε ην ζώκα ηνπο έθξαδαλ ηελ πόξηα […] θαη 

ζηε ζπλέρεηα θιείδσζαλ απηή, εμαλαγθάδνληάο ηνλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα 

παξακείλεη, αθνπζίσο, πεξηνξηζκέλνο γηα βξαρύ ρξνληθό δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα λα 

ζηεξεζεί θαηά ηνλ ρξόλν απηό, ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ, ηελ ειεπζεξία ηεο θίλεζεο…». 

 

Ζ ππόζεζε μεθίλεζε από ηνλ ηέσο Πξύηαλε ηνπ ΔΚΠΑ, ν νπνίνο δελ δίζηαζε 

λα θαηεγνξήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο, πάληα παξόληεο ζηνπο αγώλεο θνηηεηώλ, 

εξγαδνκέλσλ θαη δηδαζθόλησλ, ζαλ ππνθηλεηέο “επεηζνδίσλ”. 

 

ηεθόκαζηε αιιειέγγπνη ζηνπο ηξεηο δησθόκελνπο θαη ζηνλ ηόηε θνηηεηή ηνπ 

Ηδξύκαηνο Υξήζην Ξαγνξάξε, ν νπνίνο δηθάδεηαη ζηηο 29/3 γηα γεγνλόηα ηεο ίδηαο 

πεξηόδνπ. 

 

Καηαγγέιινπκε ηελ παξαγσγή δηώμεσλ ελάληηα ζε θηλεκαηηθέο πξαθηηθέο. 

Μέξνο ηεο απνηειεί ε ζπλερηδόκελε σκή επέκβαζε ησλ δησθηηθώλ κεραληζκώλ ζηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζην ΔΚΠΑ. Δπέκβαζε πνπ μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, 

όηαλ νη εξγαδόκελνη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ βξίζθνληαλ ζηελ θνξύθσζε κηαο 

πνιύκελεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο πξσηόγλσξεο καρεηηθόηεηαο, 

απνθαζηζηηθόηεηαο θαη απηελέξγεηαο, κε ζηόρν ηελ αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ησλ 

απνιύζεσλ εθαηνληάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη επξύηεξα ζην δεκόζην 

ηνκέα. πλερίζηεθε ζηαζεξά ηα επόκελα ρξόληα θαη ζπλερίδεηαη θαη κέρξη ζήκεξα. Ζ 

πξαθηηθή απηή ζπληζηά θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ 

θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ καο δηθαησκάησλ θαη ζηνρεύεη ζηελ πνηληθνπνίεζε θαη ηελ 

θαηαζηνιή ησλ αγώλσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε δίσμε ηνπ 

ειεύζεξνπ θξνλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξαθηηθέο απηνύ ηνπ είδνπο 

θαηαδεηθλύνπλ όηη ην θξάηνο έρεη ζπλέρεηα, ηελ νπνία δελ αλαηξνύλ νη ελαιιαγέο ζε 

επίπεδν πξνζώπσλ θαη θνκκάησλ.  
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Οη δηώμεηο ησλ αγώλσλ απνηεινύλ ζπζηαηηθό ζηνηρείν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηγήο κηαο θνηλσλίαο πνπ έρεη θηάζεη ζην όξην από ηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο. 

 

Γειώλνπκε θαηεγνξεκαηηθά όηη δελ ζα επηηξέςνπκε ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ 

απεξγηαθώλ αγώλσλ θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. Τπεξαζπηδόκαζηε ζζελαξά θαη 

απνθαζηζηηθά ην δηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ. 

 
 

Γηα ην Γ.. 
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