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Καταγγελία για την προκλητική και τραμπούκικη επίθεση της ΠΑΣΠ και της ν. ΠΑΣΟΚ στο χώρο του
Πολυτεχνείου εξέδωσαν η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η Ενιαία Ανεξάρτητη
Αριστερή Κίνηση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΕΑΑΚ).Όπως τονίζει η ν.ΚΑ «Καταγγέλλουμε την τραμπούκικη επίθεση,
και με όρους που θυμίζουν ακροδεξιά συμμορία, που εξαπέλυσαν μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ σε
φοιτήτρια μέλος της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της ΕΑΑΚ. Μόλις λίγες ημέρες μετά
την επιθετική αναδίπλωση της αδύναμης να κυβερνήσει κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τη συγκρότηση του μαύρου
μετώπου μαζί με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ, η κυβερνητική νεολαία συμπεριφερόμενη ως δύναμη καταστολής, ήρθε να
δείξει τις επικίνδυνες διαθέσεις της αντιδραστικής συγκυβέρνησης.»Η ΕΑΑΚ στην καταγγελία της τονίζει:
«Πιστός σύμμαχος της πολιτική Συγκυβέρνησης και ΜΜΕ είναι η ΠΑΣΠ, η κυβερνητική παράταξη, που σήμερα
Τρίτη 15 Νοέμβρη ήρθε να την υλοποιήσει με όρους κατασταλτικής δύναμης. Συγκεκριμένα, η ΠΑΣΠ
προσήλθε στο Πολυτεχνείο σε παράταξη στρατιωτικής φάλαγγας εξοπλισμένη με κράνη και
καδρόνια θυμίζοντας περισσότερο ΜΑΤ με πολιτικά παρά φοιτητική παράταξη.
Μετά από απειλές και ύβρεις που εξαπέλυε απέναντι σε όσους τόσο καιρό αγωνίζονται για την ανατροπή της
αντιδραστικής πολιτικής που προωθεί ο πολιτικός της φορέας, το ΠΑΣΟΚ, απωθήθηκε από τους Φοιτητικούς
Συλλόγους και μέλη της ΕΑΑΚ. Στη συνέχεια μέλη της ΠΑΣΠ «απήγαγαν» φοιτήτρια της Πληροφορικής
και μέλος της ΕΑΑΚ, την εγκλώβισαν σε καφετέρια και υπό την κάλυψη των ΜΑΤ την ξυλοκόπησαν,
της έσπασαν προσωπικά αντικείμενα και της φέρθηκαν για αρκετή ώρα με χυδαίο τρόπο. Όμως δεν
σταμάτησαν εκεί. Όταν μέλη των Φοιτητικών Συλλόγων και της ΕΑΑΚ προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τη
φοιτήτρια τους επιτέθηκαν μαζί με τα ΜΑΤ πετώντας πέτρες και ξύλα και χειροβομβίδες κρότου
λάμψης χτυπώντας αδιακρίτως (ακόμα και περαστικούς) με καδρόνια και σιδηρολοστούς. Η κοινή επίθεση
της ΠΑΣΠ με τα ΜΑΤ αποδεικνύει πως το ΠΑΣΟΚ δεν συγκυβερνά απλώς με το ΛΑΟΣ, αλλά πλέον
υιοθετεί πλήρως τις ακροδεξιές πρακτικές»
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