ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ
Για την παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου στο Ο.Π.Α.
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,
Η ΔΗΠΑΚ καταγγέλλει και καταδικάζει την παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) από τις δυνάμεις καταστολής. Η παραβίαση αυτή στις 11
Νοεμβρίου, συνοδεύτηκε από επίθεση και τραυματισμούς φοιτητών, εντός του χώρου του
Πανεπιστημίου, που αντιδρούσαν στο lock-out που επέβαλε η Σύγκλητος του ΟΠΑ. Καταγγέλλουμε
επίσης τη συνεχιζόμενη προκλητική παραμονή των δυνάμεων των ΜΑΤ στο χώρο, τις απειλές και
την καταστολή σε φοιτητές του ΟΠΑ που ενημέρωναν στις 12/11 φοιτητές και διερχόμενους
μπροστά από το ίδρυμα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν.
Η επέμβαση και η καταστολή της Αστυνομίας, υλοποιούν το νέο νομικό πλαίσιο που πρόσφατα
ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιώντας το «πόρισμα Παρασκευόπουλου» της
προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο όπου αναπτύσσονται μαζικές,
αγωνιστικές διεργασίες και κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων φοιτητών και
εργαζομένων στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζει
η ΝΔ.
Η απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ για lock-out είναι απαράδεκτη. Αξιοποιώντας
προσχηματικά και αποπροσανατολιστικά ενέργειες ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με το
φοιτητικό κίνημα και τους Φοιτητικούς Συλλόγους, απαγορεύει στους φοιτητές να πάνε στη σχολή
τους! Τους απαγορεύει τις συλλογικές διαδικασίες, την οργάνωση του αγωνιστικού εορτασμού της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Η κυβερνητική πολιτική που επιχειρεί να επιβάλει το δόγμα «νόμος και τάξη» προκειμένου
να επιβάλει νέα αντιλαϊκά δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Διευρύνει και ενισχύει το δρόμο που
ακολουθούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν αντίστοιχα έστελνε τα ΜΑΤ για να
αντιμετωπίσει κινητοποιήσεις δασκάλων, φοιτητών και διαδηλωτών και προχωρούσε σε ευθεία
επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες των εργαζομένων ακόμη και στο δικαίωμα στην
απεργία.
Απέναντι στον αυταρχισμό και την καταστολή απαντάμε με δυνάμωμα της οργανωμένης
συλλογικής πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Δεν θα γίνουμε μέρος της «σιγής
νεκροταφείου» που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση, ούτε της υποκριτικής απαξίωσης πλευρών
λειτουργίας των δημοσίων πανεπιστημίων, προκειμένου να βαθύνει ακόμα περισσότερο η
επιχειρηματική τους λειτουργία.
Καλούμε όλα τα μέλη ΔΕΠ και τους συλλόγους να απαντήσουν στην καταστολή και να
υπερασπιστούν το άσυλο με τη μαζική τους συμμετοχή στις αγωνιστικές συλλογικές δραστηριότητες
για την διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων μας, με την αντιιμπεριαλιστική πορεία
στις 17 Νοέμβρη και τον αγωνιστικό εορτασμό του Πολυτεχνείου.
Απαιτούμε:
• Να αποσυρθούν τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις από το ΟΠΑ, κάτω τα χέρια από το άσυλο!
• Να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες φοιτητές!
• Να αποσυρθεί η απαράδεκτη απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ για το lock out.
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