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Η παρουσία των µεταναστών και απεργών πείνας σε κτίριο της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών έδωσε αφορµή να ξανακουστούν µε ιδιαίτερη σφοδρότητα και σε απόλυτη
οµοφωνία οι γνωστές κραυγές της ξενοφοβίας, του ρατσισµού και του κοινωνικού αυταρχισµού.
Για µια ακόµη φορά, το πανεπιστηµιακό άσυλο, κορυφαίος δηµοκρατικός θεσµός της ελληνικής
κοινωνίας, γίνεται στόχος οργανωµένων και έξαλλων επιθέσεων µε τελικό σκοπό την κατάργησή
του, και αυτό, παρά το γεγονός ότι η φιλοξενία των µεταναστών γίνεται σε µη χρησιµοποιούµενο
κτίριο ώστε να µην διαταράσσεται ουδόλως η εκπαιδευτική διαδικασία.
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πανεπιστηµιακών το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ [ΚΗΠΑΝ, ΑΡΜΕ και ΑΣΚΕΥ] «έσπασε» το
δηµοκρατικό συµβόλαιο του µεταπολιτευτικού πανεπιστηµίου µε την κοινωνία διότι ένωσε την
φωνή του µε αυτήν της κυβέρνησης, των συµπορευόµενων προς αυτήν πολιτικών δυνάµεων και
των ΜΜΕ. Προφανώς το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ άδραξε την ευκαιρία για να φανεί για µια
πολλοστή φορά ο καλύτερος µαθητής του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της εκπαίδευσης και ταυτοχρόνως ο
πλέον αξιόπιστος συνοδοιπόρος του στην κατεδάφιση του δηµόσιου πανεπιστήµιου και των
κατακτήσεών του. Η στάση αυτή αποτελεί για µας θεσµική εκτροπή και οδηγεί στο εύλογο
συµπέρασµα για το τι πρέπει να περιµένει η ακαδηµαϊκή κοινότητα από την συµµετοχή των
παρατάξεων ΚΙΠΑΝ-ΑΡΜΕ-ΑΣΚΕΥ στο «διάλογο» µε την κυβέρνηση, για τον οποίο άλλωστε
έχουµε σαφή εικόνα από το κείµενο διαβούλευσης για το µέλλον του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Καλό είναι, εποµένως, να θυµίσουµε την πάγια θέση του κλάδου για το πανεπιστηµιακό άσυλο, ότι
εκτός από χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών αποτελεί και καταφύγιο για ασθενείς και
µειοψηφικές κοινωνικές οµάδες που χρήζουν της ανάγκης έκφρασης.
Η κατάληψη της Νοµικής Σχολής από τους µετανάστες που ζουν και εργάζονται στον τόπο
µας και διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωµα στην επιβίωση, στην εργασία και σε ένα καλύτερο
µέλλον θα έπρεπε να βρίσκει αρωγό δύναµη την ΠΟΣ∆ΕΠ στο σύνολο της. Και αυτό διότι
αποδεχόµενη η ελληνική πολιτεία τη στέρηση της στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας από
χιλιάδες άτοµα, χάνει τα δηµοκρατικά χαρακτηριστικά της, γίνεται τόπος όπου η εξευτελιστική
µεταχείριση των ανθρώπων είναι ανεκτή, αν όχι και επιθυµητή (για να τους αναγκάσουµε να
φύγουν...). Η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει την σύµφυτη µε την αποστολή της υποχρέωση να
συµβάλλει στην υπεράσπιση των αναπαλλοτρίωτων ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
εκφράζει και υλοποιεί µε τις ενέργειες της ακριβώς αυτήν την στάση πέρα από κάθε πολιτική ή
συνδικαλιστική σκοπιµότητα και από κάθε πολιτικό πραγµατισµό.

