ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Υπερασπιζόμαστε το πανεπιστημιακό άσυλο!
Μια κυβέρνηση πανικόβλητη από τη λαϊκή οργή που ξεχειλίζει, μία κυβέρνηση που δολοφονεί
ανέργους, εργαζόμενους και συνταξιούχους, έχει μόνο ένα όπλο να χρησιμοποιήσει απέναντι στο
λαό, την τρομοκρατία, τη βία και την καταστολή. Η κυβέρνηση των τραπεζιτών, του ΠΑΣΟΚ, της
ΝΔ (και μέχρι προχτές του ΛΑΟΣ) αφού είδε ότι η πολιτική της μέσα στα πανεπιστήμια συναντά τη
σθεναρή αντίσταση της μεγάλης πλειονότητας της πανεπιστημιακής κοινότητας, προχωρά σε
άγρια καταστολή. Τα κεντρικά πανεπιστημιακά κτίρια της Αθήνας - ΕΜΠ, Νομική, ΟΠΑ βρίσκονται υπό το συνεχή ασφυκτικό κλοιό των δυνάμεων καταστολής, οι αγωνιζόμενοι φοιτητές
είναι «υπό διωγμό»!
Φασιστική συμμορία εισβάλλει στο Μαθηματικό Τμήμα της Αθήνας και επιτίθεται με τσεκούρια και
λοστάρια σε φοιτητές αριστερών και αυτόνομων παρατάξεων, που βαριά τραυματισμένοι
οδηγούνται στα νοσοκομεία! Φοιτητές και φοιτήτριες της Νομικής καταγγέλλουν ότι
υποχρεούνται να δείχνουν τις ταυτότητές τους για να μπουν στο κτίριο της Νομικής και
απειλούνται από ασφαλίτες ότι «θα τους μαυρίσουν στο ξύλο αν συνεχίσουν να υπερασπίζονται
μετανάστες»! ΜΑΤ περικυκλώνουν φοιτητές έξω από το κτίριο της Νομικής που κάνουν εκδήλωση
για να υπερασπιστούν το πανεπιστημιακό άσυλο και τους μετανάστες από τις ρατσιστικές
επιθέσεις! Μεταπτυχιακοί φοιτητές προσάγονται στην ΓΑΔΑ τη στιγμή που βγαίνουν από το
κτίριο Παλαμά μετά από μάθημά τους! Πολίτες που κυκλοφορούν γύρω από την Νομική
προσάγονται και αυτοί μαζί με τους φοιτητές! Διαδηλωτές στο Σύνταγμα, μεταξύ των οποίων και
πολλοί φοιτητές, που συγκεντρώνονται με αφορμή την αυτοκτονία – πολιτική καταγγελία - ενός
μαχόμενου συνταξιούχου, αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά τον χημικό πόλεμο, τη βια και την
καταστολή των ΜΑΤ.
Απέναντι σ' όλα αυτά, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, ενώ καταγγέλλουν τη «βία απ' όπου και
αν προέρχεται» -καταγγέλλοντας στην ουσία αγωνιζόμενους φοιτητές και πανεπιστημιακούς-,
την ίδια στιγμή σιωπούν προκλητικά ή ψελλίζουν δικαιολογίες μπροστά στη βία των φασιστικών
συμμοριών, των ασφαλιτών, και των ΜΑΤ γύρω και έξω από τα πανεπιστημιακά κτίρια.
Θεωρούμε ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης
είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και τη
μηδενική ανοχή απέναντι στις φασιστικές συμμορίες.
Οι υποστηρικτές των «ανοικτών πανεπιστημίων», που θεωρούν ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να
λειτουργούν σε «αποστειρωμένο» περιβάλλον μακριά από τις αγωνίες και τους αγώνες της
κοινωνίας, θέλουν ανοικτά τα πανεπιστήμια όταν οι φοιτητές αγωνίζονται για ένα καλύτερο
μέλλον, ενώ κάνουν οι ίδιοι λοκ άουτ, όταν οι φοιτητές θέλουν να μπουν στον χώρο τους για
εκδηλώσεις! Είναι αυτοί που με αποφάσεις τους κλείνουν το πανεπιστήμιο και ανερυθρίαστα δεν
διστάζουν να καλέσουν ακόμη και τα ΜΑΤ για να «προστατεύσουν» το πανεπιστήμιο από ... τους
φοιτητές του!
Καταγγέλλουμε όλους εκείνους που στρέφονται κατά του πανεπιστημιακού ασύλου και κατά των
αγωνιζόμενων φοιτητών. Καταγγέλλουμε όλους αυτούς που συμπράττουν με τις δυνάμεις
καταστολής, που συγκαλύπτουν με την σιωπή τους τη δράση των φασιστικών συμμοριών μέσα
στα πανεπιστήμια.
Είμαστε στο πλευρό των φοιτητών και φοιτητριών που αγωνίζονται δίπλα στους άνεργους, τους
μετανάστες, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, που αγωνίζονται ενάντια στη
βαρβαρότητα, που αγωνίζονται για την εργασία, την αξιοπρέπεια, για την ίδια τη ζωή!
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