
ΑΜΕΣΗ ΑΘΩΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στις 16/3/2015 έχει οριστεί στα δικαστήρια Κέρκυρας η δίκη πέντε φοιτητών του Ιονίου 

Πανεπιστημίου.  Η δίκη  έρχεται  ως  φυσικό επακόλουθο των μηνύσεων που είχαν  κατατεθεί  σε 

βάρος  τους και  αφορούσαν στην αγωνιστική τους  δράση μέσα στο πανεπιστήμιο.  Οι  μηνύσεις 

έγιναν  από  τους  μεγαλοκαθηγητές  του  Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.  Κάτσιο  και  Σαριδάκη,  βασιζόμενες  και 

στηριζόμενες  και  σε  καταθέσεις  ατόμων  της  παράταξης  ΠΑΣΠ.  Οι  διώξεις  αυτές  δε  μας 

εκπλήσσουν,  καθώς  έγιναν  σε  μια  περίοδο  όπου  οι  κοινωνικοί  αγώνες-κοινωνικές  αντιστάσεις 

καταστέλλονταν, ως αποτέλεσμα μιας κεντρικής κρατικής πολιτικής, τόσο σε τοπικό όσο και σε 

πανελλαδικό  επίπεδο.  Σε  τοπικό  επίπεδο  και  ιδιαίτερα  στο  χώρο  του  πανεπιστημίου,  αυτό 

εκφράστηκε  με  την  εκκένωση  του  φοιτητικού  στεκιού  με  εντολή  της  πρυτανικής  αρχής  το 

καλοκαίρι του '12, με τη σύλληψη 28 φοιτητών μέσα από την πρυτανεία τον Ιανουάριο του '13 και 

με την εκκένωση της κατάληψης της Via Revolta σε πανεπιστημιακό χώρο και την ταυτόχρονη 

σύλληψη 10 ατόμων, τον Απρίλη του '13.

Τις  μηνύσεις  και  κατ'  επέκταση  τη  δίκη  των  πέντε  φοιτητών  τις  αντιλαμβανόμαστε  ως 

πολιτικές γιατί  αρχικά επιχειρούν να ποινικοποιήσουν τους αγώνες μέσα στο πανεπιστήμιο και 

κατά  δεύτερον  επειδή  στοχοποιούν  άτομα  ενεργά  σε  κινηματικές  διαδικασίες.  Η  δίκη  αυτή 

αποσκοπεί  όχι  μόνο στην  καταστολή οποιασδήποτε  αγωνιστικής  δράσης,  αλλά αφήνει  και  μια 

παρακαταθήκη μέσω της τρομοκράτησης ότι οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια αυτοοργάνωσης 

ή ακόμα και οργάνωσης στο πανεπιστήμιο θα ποινικοποιείται. 

Εμείς  από  την  πλευρά  μας  στεκόμαστε  αλληλέγγυοι  στους  πέντε  διωκόμενους,  καθώς 

αποτελούν και αυτοί, όπως και εμείς, κομμάτι του ανταγωνιστικού κινήματος. Άλλωστε στη θέση 

αυτών θα μπορούσε να βρίσκεται ο καθένας που διεκδικεί και αποφασίζει να πάρει τη ζωή του στα 

χέρια  του.  Αντίστοιχα,  εχθρευόμαστε  όλους  όσοι  δυσφημίζουν  τους  κοινωνικούς  αγώνες  και 

δείχνουν με το δάχτυλο τους αγωνιστές, είτε πρόκειται για αντιδραστικούς τεχνοκράτες-φοιτητές, 

είτε για την πρυτανική αρχή.
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