
 

         ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ                                               Μάης 2022 

Η ΕΑΣ  καταγγέλλει  την βάρβαρη δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ για άλλη μια φορά ενάντια στους 

φοιτητές του ΑΠΘ. Σαν εργαζόμενοι έχουμε νιώσει στο πετσί μας και στην πλάτη μας τι σημαίνει 

καταστολή με χημικά, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και ξυλοδαρμούς από το 90-93 μέχρι και σήμερα.  

Ο αυταρχισμός, η καταστολή και η πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για εγκατάσταση της 

πανεπιστημιακής αστυνομίας, δεν είναι η “πάταξη της ανομίας”, όπως διατείνονται (δεν είναι τα 

Πανεπιστήμια γραφεία της NOVARTIS ) , αλλά στόχος τους είναι να πατάξουν την νεολαιίστικη 

αμφισβήτηση, το φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες του, τις συλλογικότητες και την πολιτικοποίηση του. 

Θέλουν να βάλουν οριστική ταφόπλακα στο πανεπιστημιακό άσυλο που κατακτήθηκε με  αγώνες και 

θυσίες του φοιτητικού και του ευρύτερου νεολαιίστικου και εργατικού κινήματος. 

Μ αυτόν τον τρόπο θέλουν να συμπληρώσουν τους -χουντικούς έμπνευσης- νόμους  και ειδικά τον νόμο 

Χατζηδάκη  για απαγόρευση των απεργιών , των  διαδηλώσεων, την αστυνομοκρατία και καταστολή στα 

σωματεία, με την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, των συλλογικών τους διαδικασιών και την 

προσπάθεια ελέγχου τους από το κράτος και τους εργοδότες.  

Μαζί μ αυτά έρχεται και η συκοφάντηση από τα καλοταϊσμένα -με το στέρημα των εργατών και του λαού- 

ΜΜΕ του αγώνα των παιδιών μας στα Πανεπιστήμια για να θολώσουν την πραγματικότητα: 

• Φοβούνται την λαϊκή και νεολαιίστικη δυσαρέσκεια και θέλουν να επιβάλλουν με την βία την 

αντιδραστική πολιτική τους. 

• Φοβούνται την οργή λαού και νεολαίας για την φτώχεια , την ακρίβεια και τις άθλιες πολιτικές 

τους να ταΐζουν με δισεκατομμύρια ευρώ τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να 

αυξάνουν τα κέρδη τους.  

                                 ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!  

Στηρίζουμε τους φοιτητικούς συλλόγους και μαζί θα αποτρέψουμε την εγκατάσταση της 

πανεπιστημιακής αστυνομίας, θα υπερασπιστούμε  μέχρι τέλους το άσυλο!  

Θα παλέψουμε μαζί με τα παιδιά μας για τα δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες μας!   

Καλούμε το ΔΣ του Συνδικάτου σε αποφάσεις και μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια ενάντια στον 

αυταρχισμό και την καταστολή της κυβέρνησης ! 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ! ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ! 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! 

ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ! 

 


