ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για τα γεγονότα στο ΟΠΑ.
Τα θλιβερά και απαράδεκτα γεγονότα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι
απόλυτα καταδικαστέα. Η εικόνα προπηλακισμού και διαπόμπευσης του Πρύτανη οδηγεί σε
θλιβερούς συνειρμούς από άλλες εποχές. Πρόκειται για ξεκάθαρα προβοκατόρικη ενέργεια
που δεν έχει καμία σχέση με το οργανωμένο φοιτητικό νεολαιίστικο κίνημα. Αντιθέτως
επιχειρεί να το στιγματίσει. H αναζήτηση των κινήτρων των ενεργειών της "ομάδας" που
έδρασε στο ΟΠΑ θα πρέπει να αναζητηθεί έξω και πέρα από κάθε πολιτική ή κινηματική
δράση.
Αυτές οι ομάδες αξιοποιούνται, και ενίοτε χρησιμοποιούνται, συστηματικά από τις
κυβερνήσεις για την καλλιέργεια κλίματος φόβου και ανασφάλειας στην κοινωνία αλλά και
για την ενεργοποίηση των πιο συντηρητικών ανακλαστικών περί νόμου και τάξης καθώς και
των ανιστόρητων θεωριών των δύο άκρων. Οι ενέργειές τους αποτελούν βούτυρο στο ψωμί
τόσο για την κυβέρνηση όσο και τους διάφορους «πρόθυμους», εντός και εκτός των
Δημόσιων ΑΕΙ, που συστηματικά διατείνονται ότι το ελληνικό δημόσιο παν/μιο είναι άνδρο
ανομίας και παραβατικότητας.
Γεγονότα όπως αυτά στο ΟΠΑ αποτελούν μοχλό ενίσχυσης των πολιτικών της καταστολής και
του περιορισμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων που, ως γνωστόν, η χρήση τους βρίσκει
αποκλειστικά εφαρμογή στο οργανωμένο λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα και όχι στους
κουκουλοφόρους. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο θα λειτουργήσουν οι «επικηρύξεις» των
δραστών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και η επικοινωνιακού τύπου σύνοδος των πρυτάνεων
που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός! Όσο δεν ενισχύονται οι δομές και το ανθρώπινο δυναμικό
στα ΑΕΙ θα κυριαρχούν «εφαρμοστικά διατάγματα» στα πλαίσια των νόμων που κατάργησαν
το άσυλο, που απαγορεύουν τις διαδηλώσεις και ποινικοποιούν τη «ριζοσπαστικοποίηση».
Κάθε καλόπιστος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι τέτοια γεγονότα
διαδραματίζονται μερικές μόνο ημέρες πριν τον εορτασμό της εξέγερσης του πολυτεχνείου
και θα λειτουργήσουν ως ένα επιπλέον βολικό άλλοθι για την επερχόμενη γιγάντωση των
απαγορεύσεων και της καταστολής.
Ως πανεπιστημιακό κίνημα οφείλουμε να περιφρουρήσουμε και να προστατέψουμε το
ακαδημαϊκό άσυλο στην πράξη μέσα από τους συλλόγους μας και τον οργανωμένο αγώνα.
Να υψώσουμε φραγμούς στην απόπειρα μετατροπής των ιδρυμάτων σε χώρους που θα
επικρατεί η σιγή νεκροταφείου για να περνάνε ανενόχλητα και χωρίς αντίρρηση τα αντιλαϊκά
νομοθετήματα. Ο οργανωμένος αγώνας για πανεπιστήμια στην υπηρεσία της εκπαίδευσης
υψηλού επιπέδου και της εξέλιξης των επιστημών στη βάση των σύγχρονων μορφωτικών και
αναγκών του λαού μας είναι η απάντηση μας.

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ, Νοέμβριος 2020.

