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Φοιτητικόσυλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τα σημερινά
γεγονότα στην ΑΣΟΕΕ και το κλείσιμο της σχολής ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου.
Μεκεντρικό σύνθημα "κάτω τα χέρια από το άσυλο, το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό" οι διαδηλωτές
συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν μέχρι τη Βουλή, διαμαρτυρόμενοι για
την στάση των αστυνομικών δυνάμεων, σήμερα, ενώ διεμήνυσαν ότι "θα απαντήσουν με
ανυποχώρητους αγώνες".
Αυτήτην ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται
σταδιακά.
Υπενθυμίζεταιότι δεκάδες νεαρά άτομα συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στον προαύλιο χώρο του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΟΕ), που παραμένει κλειστό μέχρι τις 17
Νοεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου. Νωρίτερα στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και
δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες ωστόσο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι αποχώρησαν συντεταγμένα
προς τα γύρω στενά.
Μετάτην αποχώρηση των ΜΑΤ οι συγκεντρωμένοι σήκωσαν πανό ενάντια στην κατάργηση του
ασύλου.
Μισήώρα αργότερα και ενώ οι διμοιρίες των ΜΑΤ είχαν αποχωρήσει από τον περίβολο του
Πανεπιστημίου, οι φοιτητές που βρίσκονταν εκεί, μαζί με άλλους που συγκεντρώθηκαν στο μεταξύ
στην Πατησίων συγκρότησαν πορεία προς το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου.
Νωρίτερατο μεσημέρι, ομάδα ατόμων επιτέθηκε έξω από την ΑΣΟΕΕ με πέτρες και διάφορα άλλα
αντικείμενα εναντίον αστυνομικών των ΜΑΤ, που έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων
κρότου-λάμψης για να απωθήσουν τους νεαρούς. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και

διακομίσθηκαν στο 401 ΓΣΝ Αθηνών.
Ηαστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές τριών ατόμων.
Υπενθυμίζεται, ότι η αστυνομία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησε χθες το πρωί
σε εσωτερικούς χώρους της ΑΣΟΕΕ, βρήκε, μεταξύ άλλων, κοντάρια, κράνη, κουκούλες, μάρμαρα
και πέτρες. Αυτοί οι χώροι αποτελούσαν ορμητήρια ατόμων για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών
δυνάμεων.
Ταγεγονότα ακολουθούν την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος να διατηρήσει το
πανεπιστήμιο κλειστό μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μετά και την επέμβαση της αστυνομίας
εντός του κτηρίου, το Σάββατο το πρωί.
Στοσημείο βρίσκονταν και οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25, Θεανώ Φωτίου και Σοφία
Σακοράφα αντίστοιχα.

Β. Διγαλάκης (υφυπ. Παιδείας): Θέμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
πότε και πώς θα επιχειρήσει
"Είναιθέμα καθαρά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αποφασίσει πότε και πώς θα
επιχειρήσει, γιατί αυτοί έχουν και το επιχειρησιακό σχέδιο και μπορούν να κρίνουν πότε θα γίνει η
επέμβαση", δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης υφυπουργός Παιδείας και
βουλευτής Χανίων, Βασίλης Διγαλάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων "Πρακτορείο 104,9 fm", σχετικά με τη χθεσινή επιχείρηση της αστυνομίας
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την προοπτική να υπάρξουν και σε άλλα ιδρύματα
αντίστοιχες επιχειρήσεις, εφόσον υπάρχουν σχετικές καταγγελίες για χώρους που τελούν υπό
κατάληψη και χρησιμοποιούνται ως "ορμητήρια" για επεισόδια και επιθέσεις.
"ΗΣύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου εξέδωσε πριν από λίγες μέρες μία ανακοίνωση,
στην οποία έλεγε τα αυτονόητα, δηλαδή, ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να αποδοθεί στην
ακαδημαϊκή κοινότητα, οι χώροι του πανεπιστημίου να αποδοθούν με ασφάλεια στους φοιτητές και
το προσωπικό του πανεπιστημίου, στο πανεπιστήμιο. Επίσης, ανέφερε στην ανακοίνωσή της και
κάποιες καταγγελίες για άτομα που εισέρχονταν και εξέρχονταν από τον χώρο του πανεπιστημίου
και, όπως αποδείχθηκε και από τις εικόνες που είδαμε χθες, ήταν ένα ορμητήριο, ορισμένοι χώροι
του πανεπιστημίου ήταν ένα ορμητήριο για αναρχικούς, ενώ το υλικό που βρέθηκε εκεί -ρόπαλα,
κράνη, φιάλες κ.λπ.- δεν έχει καμία σχέση με την ακαδημαϊκή λειτουργία ενός πανεπιστημίου",
εξήγησε ο υφυπουργός.
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