Κοινή δήλωση οργανώσεων για
την πανεπιστημιακή αστυνομία
Κοινή δήλωση – κάλεσμα αγώνα

Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα περάσει! Παλλαϊκός αγώνας
και μαζική συστράτευση του εργατικού – λαϊκού κινήματος στο
πλευρό των φοιτητικών συλλόγων στις πύλες των ιδρυμάτων στις
10/6 και όποτε τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει ΟΠΠΙ

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εγκαταστήσει
τους πρώτους αστυνομικούς σε κεντρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα
(ΟΠΠΙ) από 10/6. Μετά από πολλές αναβολές της εγκατάστασης των
ΟΠΠΙ λόγω των μαζικών αγώνων της φοιτητικής νεολαίας και των
κινητοποιήσεων ενάντια στην καταστολή (Ν. Σμύρνη κ.ά.), η
κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, τη
νεολαία και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση είναι μόνη
της στην υπεράσπιση αυτού του ακραίου μέτρου καταστολής των
ελευθεριών και των αγώνων στα πανεπιστήμια, στο οποίο έχουν
αντιταχθεί μαζικά όχι μόνο φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι μελών
ΔΕΠ και εργαζόμενων στο πανεπιστήμιο, αλλά και ευρύτερα
σωματεία, σύλλογοι και οργανώσεις του κινήματος. Γι’ αυτό και
επί εβδομάδες χτίζει τεχνητά ένα σκηνικό έντασης με επίκεντρο
τις βάρβαρες αστυνομικές επιθέσεις και την άγρια καταστολή σε
βάρος φοιτητών και φοιτητριών στο ΑΠΘ που οδήγησε σε
σοβαρότατους τραυματισμούς φοιτητών, τη στοχοποίηση και το
φακέλωμα συνδικαλιστών φοιτητών.

Ταυτόχρονα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη στην επιβολή της ΟΠΠΙ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν
πρόκειται μόνο για μια εμμονή της ίδιας, αλλά για έναν

κεντρικό στόχο: να σκληρύνει η καταστολή, το χτύπημα των
δημοκρατικών ελευθεριών, τόσο περισσότερο όσο πιο ασφυκτικό
γίνεται το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, η
πολιτική εμπλοκής στον πόλεμο κ.λπ. Πρόκειται για ένα από τα
πιο εφιαλτικά σχέδια καταστολής των διεκδικήσεων, όχι μόνο της
νεολαίας αλλά και συνολικά του λαού, που απεργάζεται η
κυβέρνηση για να βάλει ταφόπλακα στις λαϊκές ελευθερίες και
την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και πολιτική πάλη στο
πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό και με τις σιδηρόφρακτες
διατάξεις του νόμου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη (πειθαρχικές
διώξεις, διαγραφές φοιτητών) επιδιώκουν να επιβάλουν την
εφαρμογή αντιλαϊκών και αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο
της εκπαίδευσης, που βρίσκουν τις μαζικές αντιστάσεις του
φοιτητικού και εκπαιδευτικού κινήματος. Τόσο ο νόμος ΚεραμέωςΧρυσοχοΐδη όσο και ο νέος νόμος πλαίσιο που προωθεί η
κυβέρνηση επιχειρούν να διαλύσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο,
πετάνε έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεκάδες χιλιάδες
μαθητές μέσα από την ΕΒΕ δημιουργώντας «πελατεία» για τα
ιδιωτικά ΙΕΚ, διαλύουν της σπουδές και τα ενιαία
πτυχία καταργώντας κάθε συγκροτημένο γνωστικό αντικείμενο,
κάνουν τα πτυχία κουρελόχαρτα μιας χρήσης χωρίς
αξία, τσακίζουν την εργασιακή και επαγγελματική προοπτική των
νέων και τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν τα πτυχία της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παραδίδουν τη διοίκηση των
πανεπιστημίων σε μάνατζερς με κριτήρια της αγοράς, θέλουν να
τσακίσουν τον ελεύθερο φοιτητικό συνδικαλισμό
αγωνιστικότητα στους κόλπους της νεολαίας.
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Δεν πρόκειται να τους περάσει. Το μαζικό φοιτητικό κίνημα, οι
εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στο πανεπιστήμιο θα ορθώσουν
τείχος προστασίας στο ελεύθερο δημόσιο πανεπιστήμιο και για
άλλη μια φορά θα νικήσουν τα αντιδραστικά σχέδια της
κυβέρνησης και την επικίνδυνη πολιτική της καταστολής. Ο
αγώνας ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία δεν είναι αγώνας
μόνο των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Είναι

αγώνας ολόκληρου του λαϊκού κινήματος, κάθε αγωνιστή και
αγωνίστριας που παλεύει για ένα καλύτερο μέλλον, για το ψωμί,
για δικαιώματα, για λαϊκές ελευθερίες. Στο πλευρό της νεολαίας
στις 10/6 και οποτεδήποτε επιχειρήσουν να φέρουν ΟΠΠΙ, πρέπει
να βρίσκονται μαζικά συνδικάτα και σωματεία του εργατικού
κινήματος, πρωτοβουλίες και κινήσεις για τα δικαιώματα, τα
κινήματα γειτονιάς.

Από την πλευρά μας, οι οργανώσεις της ριζοσπαστικής και
επαναστατικής αριστεράς θα ρίξουμε όλες τις δυνάμεις μας για
τη μαζική στράτευση των πλατειών οργανώσεων του λαϊκού
κινήματος, σωματείων, συνδικάτων και φορέων στον αγώνα που
δίνει η νεολαία σήμερα στα πανεπιστήμια για τις ελευθερίες
όλου του λαού. Θα βρισκόμαστε με τη δύναμη των μαζικών φορέων
και οργανώσεων του κινήματος στις πύλες των ιδρυμάτων στις
10/6 και όποτε τολμήσει η κυβέρνηση να εγκαταστήσει την
πανεπιστημιακή αστυνομία.
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