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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Ο κυβερνητικός αυταρχισμός δεν θα περάσει.
Σπάμε το φόβο και την τρομοκρατία!
Η ένταση της καταστολής και του κυβερνητικού αυταρχισμού των τελευταίων ημερών, ένα πράγμα
αποδεικνύει: την αποφασιστικότητα της αστικής τάξης να επιβάλλει πάση θυσία την προώθηση της
αντιλαϊκής πολιτικής που εξυπηρετεί τα συμφέροντά της.
Η κυβέρνηση παρέταξε τα ΜΑΤ και τους άλλους μηχανισμούς καταστολής απέναντι στον “εχθρό λαό”:
•

στα νησιά της χώρας, για να καταστείλουν,με ακραίο τρόπο, τις λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στη
μετατροπή των νησιών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης-φυλακές της ΕΕ,

•

στο «συνέδριο»-παρωδία της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, για να περιφρουρήσει τη «συνδικαλιστική μαφία»
από ομοσπονδίες και σωματεία που απαιτούσαν να γίνει πραγματικό εργατικό συνέδριο χωρίς
νόθους αντιπροσώπους και εργοδότες μέσα στα συνδικάτα,

•

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εισβάλοντας στους χώρους του ιδρύματος, μια μέρα
μόλις μετά το απαράδεκτο περιστατικό με τον ασφαλίτη που προέταξε όπλο σε φοιτητές.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι στο όνομα της “καπιταλιστικής
ανάπτυξης”, που χωρά μόνο τις ανάγκες του κεφαλαίου και φορτώνει για ακόμα μια φορά τα βάρη στις
πλάτες των πολλών, είναι αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν όλο τον κρατικό μηχανισμό ενάντια στη
θέληση και τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού.
Για τα καραβάνια των προσφύγων και μεταναστών ευθύνονται πρώτα και κύρια το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που έχουν ματώσει τους λαούς της Μ. Ανατολής, με την ενεργή εμπλοκή της
χώρας μας, με την αγαστή διαχρονική στήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ κι από κοντά και το
ΚΙΝΑΛ, υποστηρίζουν τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που εγκλωβίζειπρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά το
ΒΑ Αιγαίου. Αρνούνται να τους δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα για να πάνε στη χώρα προορισμού τους,
συνεχίζουν να τους κρατούν ουσιαστικά φυλακισμένους σε hot-spots, στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, από κοινού συνέπραξαν, μεθόδευσαν και στήριξαν το
«συνέδριο»-παρωδία της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Φροντίζουν να μην εκφραστούν τα προβλήματα, οι αγωνίες, οι
διεκδικήσεις της εργατικής τάξης. Στήνουν το «δούρειο ίππο» για να βάζουν οι κυβερνήσεις και οι
μεγαλοεπιχειρηματίες χέρι στο κίνημα, για να υπονομεύουν κάθε λαϊκή κινητοποίηση, για να συνεχίσουν
ως “κοινωνικοί εταίροι” να βάζουν πλάτη στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου.
Ο αυταρχισμός και η καταστολή κλιμακώνονται με την εισβολή των δυνάμεων καταστολής στο κτίριο του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την ρίψη χημικών και βομβών κρότου-λάμψης στο χώρο του
Πανεπιστημίου, την ώρα που γίνονταν μαθήματα και βρίσκονταν στη σχολή εκατοντάδες φοιτητές,
πανεπιστημιακοί και άλλοι εργαζόμενοι. Παράλληλα, κυβέρνηση και μερίδα των ΜΜΕ αντιστρέφουν την
πραγματικότητα για να συκοφαντήσουν ακόμα μια φορά τους αγώνες των φοιτητών, αξιοποιώντας τις
ενέργειες ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ρύθμιση της
κυβέρνησης της ΝΔ για το άσυλο, σε συνέχεια του πορίσματος Παρασκευόπουλου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
προϋπάντησε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την εμβάθυνση της υλοποίησης της διαδικασίας της
Μπολόνια, που η κυβέρνηση στηρίζει από κοινού με ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.
Η όξυνση του αυταρχισμού συνδέεται με το περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων του λαού και της
νεολαίας, στο όνομα της “καπιταλιστικής ανάπτυξης”. Στόχος τους είναι να καλλιεργηθεί κλίμα σιγής
νεκροταφείου, συμβιβασμού και φόβου.

Την απάντηση στην ένταση της καταστολής πρέπει να αποτελέσει η μαζική συμμετοχή στον αγώνα ενάντια
στις αντιλαϊκές πολιτικές, η αντίσταση μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες του κινήματος, η ενίσχυση
της δράσης των συλλόγων σε κατεύθυνση εναντίωσης με τη στρατηγική του κεφαλαίου.
Καλούμε τα μέλη ΔΕΠ, τους συμβασιούχους διδάσκοντες στα ιδρύματα, τους ερευνητές, κάθε
εργαζόμενο και φοιτητή που ανησυχεί και παρακολουθεί τις αντιδραστικές αυτές εξελίξεις με οργή, να
δώσει αποφασιστική απάντηση συμμετέχοντας στην οργάνωση της συλλογικής διεκδίκησης των
σύγχρονων αναγκών μας, στην ανάταση του κινήματος μέσα στα ιδρύματα, σε συμπόρευση με τον
εργαζόμενο λαό και τη νεολαία.
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