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Καταγγέλλουμε την επέμβαση των ΜΑΤ στο ΑΠΘ!
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων φοιτητών!
Να μην κινηθεί καμία δίωξη εναντίον τους!
Ο νέος νόμος θα μείνει στα χαρτιά
Λίγες ημέρες μόνο χρειάστηκε να περάσουν από την ψήφισή του, ώστε να αποδειχθεί
περίτρανα ότι πραγματικός στόχος του Νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη δεν είναι η
"εγκληματικότητα" μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά όσοι αγωνίζονται, αντιστέκονται και
αντιδρούν στην πολιτική που κάνει συντρίμμια τις σπουδές, τις δουλειές και τις προοπτικές
όσων σπουδάζουν και εργάζονται στα πανεπιστήμια. Καταγγέλλουμε την επέμβαση των
ΜΑΤ με εντολή του εισαγγελέα, μετά από κάλεσμα της πρυτανείας του ΑΠΘ, για να
διαλύσουν την κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων. Απαιτούμε την άμεση
απελευθέρωση των προσαχθέντων και να μην κινηθεί καμία δίωξη εναντίον τους. Για τους
φοιτητές που ζητούν να γίνουν φοιτητές ξανά και να ξεκινήσει επιτέλους, μετά από 1 χρόνο,
κανονικά η εκπαιδευτική τους διαδικασία, οι σχολές παραμένουν κλειστές. Είναι, όμως,
ανοικτές για τα ΜΑΤ και για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις μπίζνες που γίνονται
στα ιδρύματα.
Οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν ότι ο σπόρος που έπεσε με τις μεγάλες κινητοποιήσεις
ενόψει της ψήφισης του νόμου που εντείνει τους ταξικούς φραγμούς και την καταστολή στα
πανεπιστήμια έχει καρπίσει. Κυβέρνηση, πρυτανικές αρχές και όλες οι δυνάμεις που
στηρίζουν τη στρατηγική του κεφαλαίου για την ανώτατη εκπαίδευση, έχουν πλέον απέναντί
τους μια σημαντική, οργανωμένη κι αποφασισμένη δύναμη: όλους εμάς που έχουμε το δίκιο
των αναγκών μας με το μέρος μας. Δίκιο που δίνει δύναμη και γίνεται δύναμη αντεπίθεσης
και ανατροπής. Ούτε η καταστολή, ούτε η χειραγώγηση θα μας εμποδίσουν. Ας το
καταλάβουν καλά: ο νέος νόμος για τα πανεπιστήμια δεν πρόκειται να εφαρμοστεί! Με τον
αγώνα μας, τις συλλογικές μας δράσεις και κινητοποιήσεις, με την οργανωμένη κοινή πάλη
των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και των υπόλοιπων εργαζομένων στα πανεπιστήμια, θα μείνει
στα χαρτιά. Κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και κατασυκοφάντησης του αγώνα μας και
των αιτημάτων μας θα πέσει στο κενό.
Οι ευθύνες της πρυτανείας του ΑΠΘ είναι τεράστιες. Προτού καν ξεκινήσει η κινητοποίηση
των φοιτητικών συλλόγων είχε σπεύσει να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς δίωξης και
καταστολής. Η απαράδεκτη στάση της συνέτριψε στην πράξη -και πάνω στα κεφάλια των
φοιτητών που αντιμετώπισαν την επίθεση των ΜΑΤ- τις αυταπάτες που έσπερναν όσοι
επικαλούνταν το περίφημο “αυτοδιοίκητο” των ιδρυμάτων ως άμυνα απέναντι στους
σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, και σε όλους τους
εργαζόμενους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις καταδίκης της εισβολής των ΜΑΤ στο
ΑΠΘ. Καλούμε την Πρυτανική Αρχή και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου να
αναλογιστούν τον αντίκτυπο που επιφέρει η κατασταλτική πρακτική του ΑΠΘ και μην
προχωρήσουν στην εφαρμογή του Νόμου 4777/21.

