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Απόφαση
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Η επίθεση κουκουλοφόρων την Πέμπτη 29/10 στην πρυτανεία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου
Αθηνών, όπου προξένησαν εκτεταμένες καταστροφές και βιαιοπράγησαν κατά του ίδιου του
πρύτανη, συνοδεύτηκε από τη δημοσίευση του φωτογραφικού τεκμηρίου της αθλιότητας που
διέπραξαν οι γνωστοί – άγνωστοι εισβολείς.
Η ΠΟΣΔΕΠ καταδικάζει απερίφραστα τις βίαιες ενέργειες, εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την
επαίσχυντη προσβολή του πρύτανη, και, στο πρόσωπό του, προσβολή κάθε μέλους της
πανεπιστημιακής κοινότητας και των ακαδημαϊκών αξιών. Συμπαραστέκεται πλήρως στον πρύτανη
και την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ στον αγώνα της για τη διασφάλιση της εύρυθμης
ακαδημαϊκής λειτουργίας του ιδρύματος. Απαιτεί μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε
αντιδημοκρατική ενέργεια και αποφασιστικότητα για να μην περάσει ο φασισμός των λίγων στα
πανεπιστήμια.
Η προχθεσινή εισβολή κουκουλοφόρων στο ΟΠΑ έρχεται 3 εβδομάδες μετά από αντίστοιχη
επίθεση στην πρυτανεία του ΕΜΠ, που είχε και αυτή σκοπό την υπεράσπιση καταλήψεων, ενώ
βανδαλισμοί με απειλές για εκφοβισμό καθηγητών σημειώθηκαν πρόσφατα στο ΕΚΠΑ και στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά από την πολιτεία και τα ιδρύματα να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την απόδοση
των κατειλημμένων χώρων των ΑΕΙ και για την ασφαλή λειτουργία των ιδρυμάτων. Παράλληλα,
διαβεβαιώνει ότι οι Έλληνες πανεπιστημιακοί ασκούν το λειτούργημά τους υπερασπιζόμενοι τις
ακαδημαϊκές ελευθερίες και δεν πτοούνται από μειοψηφικές ομάδες που προσπαθούν να
επιβάλουν απόψεις και καταστάσεις με την απειλή ή την άσκηση τρομοκρατικής βίας.
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