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ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της ΟΔΠΤΕ

Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) καταδικάζει την
παρουσία οπλισμένου αστυνομικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Δευτέρα 24
Φεβρουαρίου, ο οποίος με το όπλο στο χέρι άρχισε να σημαδεύει κόσμο μέσα στο χώρο του
Πανεπιστημίου. Η ενέργεια του συγκεκριμένου αστυνομικού προστατεύτηκε από δυνάμεις των
ΜΑΤ που τον φυγάδευσαν και προχώρησαν σε χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμψης μέσα στο
προαύλιο και ενώ διεξάγονταν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.
Την επόμενη μέρα (Τρίτη 25/2), οι δυνάμεις των ΜΑΤ πραγματοποίησαν έφοδο και αφού
εισέβαλλαν στο κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έκαναν χρήση χημικών! Το
περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη ένα γεγονός κλιμάκωσης της καταστολής, που προστίθεται σε
όλα εκείνα των προηγούμενων ημερών. Καταγγέλλουμε την νέα αυτή προσπάθεια καταπάτησης
κάθε έννοιας πανεπιστημιακού ασύλου από τις δυνάμεις της Αστυνομίας!
Δεν είναι η πρώτη φορά. Η επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματα φοιτητών κι εργαζομένων
προχωράει χέρι – χέρι με την ένταση της καταστολής, για να μας κρατούν φοβισμένους και
αδρανοποιημένους. Είναι ένα ακόμα γεγονός που έρχεται να προστεθεί στην ένταση της
καταστολής, στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, με στόχο να τρομοκρατήσει τους
νέους και τις νέες, να ενισχύσει το κλίμα αυταρχισμού και αστυνομοκρατίας ενάντια στη συλλογική
διεκδίκηση και δράση.
Καμία ανοχή στην καταστολή! Δε θα δεχτούμε τη σιγή νεκροταφείου που προσπαθούν να
επιβάλλουν στα ιδρύματα και συνολικά στους χώρους δουλειάς.
Απέναντι στον αυταρχισμό, την καταστολή και την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, η
καλύτερη απάντηση είναι η ακόμα πιο μαζική συμμετοχή στις αγωνιστικές διαδικασίες,
διεκδικώντας τα δικαιώματά μας σε δουλειά και ζωή, με συμπόρευση με το φοιτητικό κίνημα.
Να μην περάσει το κλίμα τρομοκρατίας! Να δυναμώσει ο αγώνας για τα σύγχρονα
δικαιώματα, τα δικά μας και των παιδιών μας, στη μόρφωση, στη δουλειά και στη ζωή!
Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ
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