
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ 

Ξεσηκωμός ενάντια στην πολιτική που γεννά πολέμους,  

φτώχεια και ανεργία!  

Καμία εμπλοκή στο νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα! 

Συναδέλφισσες/οι 

Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας και Γαλλίας, με τη στήριξη των 
υπολοίπων χωρών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ξεκίνησαν δολοφονική επίθεση ενάντια στο 
Συριακό Λαό. Με πρόσχημα τη δήθεν εξουδετέρωση χημικών όπλων της Συριακής 
κυβέρνησης εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις ανοίγοντας ένα νέο γύρο πολεμικών 
αντιπαραθέσεων σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι προφανές ότι 
η επέμβαση γίνεται για το γεωστρατηγικό έλεγχο της περιοχής στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού με τις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Ρωσίας, της Τουρκίας και του 
Ιράν και μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης με τραγικές συνέπειες 
για τους λαούς της περιοχής. 
 
 Άμεση συνέπεια της γενίκευσης του πολέμου θα είναι ο νέος μαζικός ξεριζωμός, το νέο 
κύμα προσφύγων για το οποίο υποκριτικά μιλάνε αυτοί που το προκαλούν. Η συμμετοχή της 
Ελλάδας στο νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα είναι κίνδυνος για τον λαό με απρόβλεπτες 
συνέπειες. 

Σοβαρές ευθύνες αναλογούν και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία αρχικά έσπευσε 
να δικαιολογήσει την επέμβαση υιοθετώντας τα προσχήματα περί «χημικών όπλων» και 
στη συνέχεια διατύπωσε τα γνωστά ευχολόγια για διπλωματική επίλυση των προβλημάτων. 
Απομένει όμως ανοιχτή η απόφαση για χρήση των Αμερικάνικων βάσεων της Σούδας, του 
Αράξου αλλά και της «αναβαθμισμένης» Ανδραβίδας ως ορμητήριο για τις επιθέσεις στην 
περιοχή, εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό Λαό. Την ώρα που οι μισθοί 
πετσοκόβονται, τα εργασιακά δικαιώματα τσακίζονται, η φοροληστεία εντείνεται, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δέχεται τα συχαρίκια των μακελάρηδων του ΝΑΤΟ και του 
Αμερικάνου πρέσβη για το ότι μόνο αυτή και οι ΗΠΑ δίνουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ 
ετησίως στο ΝΑΤΟ.  

Την ίδια στιγμή, εξαπολύει όργιο τρομοκρατίας και καταστολής σε βάρος μαθητών, 
σπουδαστών και εργαζομένων που διαδηλώνουν ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και 
στη συμμετοχή της χώρας, με τα ΜΑΤ να αποτελούν για μια ακόμη φορά το «μακρύ χέρι» 
της εφαρμογής της αντιλαϊκής της πολιτικής. Με ένα βαρύ, ανυπόστατο και αναληθές 
κατηγορητήριο σύρθηκαν στα δικαστήρια με την αυτόφωρη διαδικασία δύο φοιτητές που 
συμμετείχαν στην αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση που έγινε την Δευτέρα 14-04. Συνολικά 6 
διαδηλωτές έστειλε στα νοσοκομεία η επίθεση των ΜΑΤ στο αντιιμπεριαλιστικό 
συλλαλητήριο. Ο ένας από αυτούς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός», σοβαρά τραυματισμένος από τα χτυπήματα που δέχτηκε με γκλομπ στο 
κεφάλι. Συγκεκριμένα, κατά την εξέτασή του διαπιστώθηκαν ανοιχτά θλαστικά τραύματα κι 
ένα ακρο-κροταφικό ρωγμώδες κάταγμα δεξιά, με αποτέλεσμα ο διαδηλωτής να εισαχθεί 



στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.  

Η εμπλοκή πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων με τους ιμπεριαλιστικούς 
μηχανισμούς και τους πολεμικούς τους σχεδιασμούς είναι πολυδιάστατη. Με τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο αποτυπώνεται σε ερευνητικές συνεργασίες, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, παροχή υπηρεσιών, αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των ιδρυμάτων 
για τις ερευνητικές ανάγκες των πολεμικών μηχανισμών των ιμπεριαλιστών. Τα 
παραδείγματα είναι πολλά και τα εκατομμύρια ακόμα περισσότερα. Οι εργαζόμενοι στα 
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, μαζί με το υπόλοιπο εργατικό-λαϊκό κίνημα, 
αγωνιζόμαστε ενάντια στην πολιτική που γεννά φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. 
Ορθώνουμε μέτωπο ενάντια σε ΝΑΤΟ και ΕΕ που δολοφονούν λαούς, αλλάζουν σύνορα, 
οδηγούν ολόκληρες χώρες και περιοχές στο χάος και την καταστροφή για τα συμφέροντα 
των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.  

Ούτε Γη Ούτε Νερό Στους Φονιάδες Των Λαών! 
Ο λαός μας δεν μπορεί να ξεχάσει το ρόλο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στο 
γκριζάρισμα του Αιγαίου, στην διχοτόμηση της Κύπρου, στο μακελειό των Βαλκανίων, την  
συνδρομή της Βάσης της Σούδας στο συνεχιζόμενο μακελειό στην  Συρία και την ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου. ΝΑΤΟ- ΗΠΑ – ΕΕ  παίζουν τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου 
μπροστά  στις νέες, θρασύτατες, διεκδικήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας σε 
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στην ΑΟΖ της Κύπρου. 
 
Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και τους Συλλόγους Διδασκόντων ΔΕΠ να 
καταγγείλουν το νέο έγκλημα και να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή 
της χώρας μας μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μαζικές 
οργανώσεις της νεολαίας. 
 
Χρειάζεται ξεσηκωμός για να βροντοφωνάξουμε: 
 

 Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επεμβάσεις - καμία διευκόλυνση από τις 
ΝΑΤΟικές βάσεις και τα στρατηγεία που είναι στην χώρα μας. 

 Να κλείσουν οι ΝΑΤΟΙΚΕΣ βάσεις στην Ελλάδα. Να επιστρέψουν άμεσα οι Έλληνες 
στρατιώτες από αποστολές εκτός συνόρων. 

 Καμία εμπλοκή των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων στους πολεμικούς 
σχεδιασμούς του κεφαλαίου. Να σταματήσει άμεσα κάθε τέτοιου είδους σύμπραξη. 

 Αλληλεγγύη στους λαούς της περιοχής.  

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΟΡΙΣΘΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΑΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ 
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ. 

 

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 20 Απριλίου 2018 


