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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Μακρυγιάννης» 

καταγγέλλει την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος 14 εργαζομένων για τη 

συμμετοχή τους στη μεγάλη απεργία ενάντια στις διαθεσιμότητες - απολύσεις 

στα Πανεπιστήμια. Οι εργαζόμενοι κατηγορούνται «ως υπαίτιοι του ότι με 

πρόθεση δε συμμορφώθηκαν» προς την απόφαση του δικαστηρίου που 

κήρυξε παράνομη την απεργία για την 25η και την 26η Νοεμβρίου του 

2013 και «απείχαν των υπηρεσιακών τους καθηκόντων συμπαρασύροντας στην 

αποχή τους αυτή και την πλειονότητα των διοικητικών υπαλλήλων, μελών των 

Συλλόγων τους». Η δίκη έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου στις 9.00 π.μ. 

Οι εργαζόμενοι που διώκονται είναι στην πλειοψηφία τους μέλη των 

προεδρείων Γενικών Συνελεύσεων, που πραγματοποιήθηκαν στις 22, 26 

και 28 Νοεμβρίου του 2013, του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Συλλόγου ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ του Πολυτεχνείου 

(ΕΜΠ). Διώκονται επίσης και τα μέλη του Προεδρείου της Ομοσπονδίας 

Διοικητικού Προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η δίωξη των 

Προεδρείων των Γενικών Συνελεύσεων, απλών οργάνων διεξαγωγής τους, 

δείχνει ότι στόχος των διωκτικών αρχών είναι το σύνολο των απεργών. 

Πέραν του αυθαίρετου χαρακτήρα της δίωξης των προεδρείων των 

Γ.Σ., οι διώξεις είναι απαράδεκτες ως προς τη νομική τους συγκρότηση: η 

απόφαση του δικαστηρίου που κήρυξε την απεργία παράνομη 

κοινοποιήθηκε μετά τις 18.00 στις 25 Νοεμβρίου, δηλαδή μετά το τέλος 

του ωραρίου, ενώ στις 26 Νοεμβρίου οι απεργοί καλύφθηκαν από την 

ΑΔΕΔΥ που κήρυξε 24ωρη απεργία για αυτόν τον λόγο. 

Η συστηματική παραβίαση της «συνήθους αστικής νομιμότητας» 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του «κράτους έκτακτης ανάγκης», που 

έχει συγκροτηθεί προκείμενου να εφαρμοστούν διά πυρός και σιδήρου οι 

μνημονιακές πολιτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διώξεις κοινοποιήθηκαν 

στους απεργούς λίγες μέρες πριν την υπογραφή του 3ου μνημονίου. 

Στόχος είναι η τρομοκράτηση και ο παραδειγματισμός των εργαζομένων ώστε 

να μην εμποδιστεί η εφαρμογή της πολιτικής της απαξίωσης από 

διαδηλώσεις, απεργίες και άλλες μορφές συλλογικής ταξικής άρνησης. 

Ο αγώνας ενάντια στις διώξεις των 14 απεργών, ο αγώνας ενάντια 

στην τρομοκράτηση των αγωνιζόμενων εργαζομένων και την 

ποινικοποίηση των ταξικών αγώνων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

αντίστασης στη συνεχιζόμενη επίθεση του κεφαλαίου εναντίον της εργασίας με 

το νέο μνημόνιο που θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τους επόμενους μήνες. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους που διώκονται 

Απαιτούμε την παύση κάθε δίωξης 

Να αποσυρθούν άμεσα όλες οι κατηγορίες σε βάρος τους 

 

Το Δ.Σ 
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