ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
www.kipan.gr

kipan.gr@gmail.com

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2019

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Θέμα: Με αφορμή τα γεγονότα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και ενόψει του εορτασμού της
επετείου του Πολυτεχνείου
Με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και ενόψει του εορτασμού της επετείου του
Πολυτεχνείου, η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΙΠΑΝ:
• Υποστηρίζει την ελεύθερη και ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων ως χώρων
μάθησης, παραγωγής νέας γνώσης και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, χωρίς
επιβολή απόψεων και χωρίς άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας.
• Δηλώνει τη σταθερή υποστήριξή της στις προσπάθειες των πανεπιστημιακών αρχών, με
τη συνδρομή της δημόσιας δύναμης όπου είναι απαραίτητο, για εκκαθάριση των
όποιων εστιών ανομίας στα πανεπιστήμια, για ανάκτηση των επί χρόνια
κατειλημμένων χώρων από εξωπανεπιστημιακά στοιχεία και για διασφάλιση των
δικαιωμάτων των φοιτητών, εργαζομένων και καθηγητών, όπως συνέβη την 10-11-2019
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ – πρώην ΑΣΟΕΕ).
• Αποδοκιμάζει, ως στερούμενη νομιμοποίησης και με χαρακτηριστικά αυτοδικίας, την
παραβίαση της εισόδου στο ΟΠΑ και την εισβολή ομάδας διαμαρτυρίας την 11-112019, τη στιγμή που το αρμόδιο, δημοκρατικά εκλεγμένο, κυρίαρχο διοικητικό σώμα
της Συγκλήτου είχε αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του, που είχε ως επακόλουθο
την επέμβαση της αστυνομίας στο ΟΠΑ, την πρόκληση επεισοδίων και τη δημιουργία
κλίματος αναταραχής.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν έχει ανάγκη από αυτόκλητους προστάτες, ενώ η υποχρέωση
της πολιτείας για αρωγή στη διασφάλιση της νομιμότητας πρέπει να ασκείται με
επαγγελματισμό, σύνεση και μέτρο, χωρίς αυθαιρεσίες και υπερβολές που παρέχουν άλλοθι
στον ακτιβισμό των υπερασπιστών του άσυλου-άβατου.
Η ΔΕ της ΚΙΠΑΝ καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα και όλους τους πολίτες, με σεβασμό στην
ιστορική επέτειο και δείχνοντας ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση απέναντι σε προκλήσεις, να
προασπίσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις εορτασμού και να
τιμήσουν την κορυφαία στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα τον Νοέμβρη του 1973.

ΚΙΝΗΣΗΣ

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Σελίδα 1 /1

