
ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΤΕΙ – ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ 

ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
Οι φοιτητές στο ΤΕΙ Πύργου βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, καθώς τµήµατα του ΤΕΙ 

συγχωνεύονται βάσει του σχεδίου «Αθηνά».  

Εκµεταλλευόµενοι τις κινητοποιήσεις, οι φασίστες της τοπικής οργάνωσης «Εθνική ∆ράση 

Ηλείας» προσπαθούν να προσεγγίσουν τους φοιτητές, µε τις πλάτες αντιδραστικών 

καταστηµαταρχών του Πύργου που δε θέλουν τις συγχωνεύσεις για δικό τους οικονοµικό 

όφελος.  

Πρόκειται για τους ίδιους, όµως, φασίστες που σε συνεργασία µε έναν ειδικό φρουρό της 

αστυνοµίας επιτέθηκαν  στα µέσα Φλεβάρη σε τρεις φοιτητές του ΤΕΙ Πύργου και συνεχίζουν 

να απειλούν φοιτητές που δρουν ενάντια στις φασιστικές συµµορίες της περιοχής. Μόλις πριν 

µια εβδοµάδα απειλήθηκε αντιφασίστας φοιτητή του ΤΕΙ στα ΚΤΕΛ Πύργου. Και δεν ξεχνάµε 

βέβαια και τις κατά τόπους λυκοσυµµαχίες των φασιστών: στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τοπικοί 

βουλευτές της Χρυσής Αυγής συναντήθηκαν µε τη διοίκηση του ΤΕΙ υπό τη συνοδεία και 

κάλυψη µελών της ∆ΑΠ, της παράταξης δηλαδή της Νέας ∆ηµοκρατίας στα πανεπιστήµια. 

Πατώντας µε εθνολάγνες/ψηφοθηρικές κορώνες πάνω στη διάλυση της δηµόσιας, δωρεάν 

παιδείας, οι φασίστες προσπαθούν να προσεγγίσουν φοιτητές του ΤΕΙ ενώ βρίσκονται στην 

καρδιά ενός πανελλαδικού αγώνα ενάντια στο κλείσιµο και στις συγχωνεύσεις σχολών (ενός 

καθαρά ταξικού αγώνα, δηλαδή, για το δικαίωµα όλων και όχι κάποιων µόνο στη µόρφωση). 

Μόνο που οι φοιτητές δεν κινητοποιούνται µόνο ενάντια στα λουκέτα των σχολών και την 

ανεργία(οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι οι «πρωταθλητές» στην ανεργία των νέων καθώς ένας στους 

τέσσερις είναι σήµερα χωρίς δουλειά)Κινητοποιούνται ενάντια στην υποτίµηση της ζωής τους 

συνολικά, ενάντια στον κοινωνικό κανιβαλισµό που προωθεί ο αµείλικτος καπιταλιστικός 

ανταγωνισµός και ο φασισµός («ο θάνατός σου, η ζωή µου»).  

Αν ο υπουργός παιδείας Αρβανιτόπουλος µας λέει ποιοι φοιτητές και ποιες σχολές  

«περισσεύουν», οι φασίστες µας λένε ποιοι άνθρωποι «περισσεύουν»: σήµερα οι µετανάστες και 

οι αντιφασίστες, αύριο όλοι όσοι τολµούν να σηκώσουν κεφάλι. ∆ιότι οι φασίστες κάθε άλλο 

παρά αντισυστηµικοί είναι, για την ακρίβεια είναι ένα απαραίτητο δεκανίκι του συστήµατος 

στη µεταβατική περίοδο που διανύουµε, όπου ό,τι γνωρίζαµε µέχρι χθες αλλάζει άρδην. Από τη 

µία η ωµή κρατική καταστολή και από την άλλη η φασιστική βία και τροµοκρατία, σαν τη 

Σκύλα και τη Χάρυβδη, ώστε να περάσουν τα µέτρα για την επιβίωση του κεφαλαίου και την 

κατρακύλα της δικής µας ζωής.  
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