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Με έκπληξη και αγανάκτηση διαβάζουμε την ανακοίνωση του Προεδρείου της
ΠΟΣΔΕΠ «σχετικά με την προαναγγελθείσα κατάληψη των χώρων της ΝΟΠΕ του
ΕΚΠΑ από μετανάστες!!». Άλλη μια φορά οι συνδικαλιστικές διαδικασίες
παρακάμπτονται για να βγουν ανακοινώσεις με τις θέσεις του Προεδρείου της
ΠΟΣΔΕΠ, οι οποίες εμφανίζονται ως θέσεις της Ομοσπονδίας και εξυπηρετούν την
κυβερνητική πολιτική. Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ επιχειρεί πάλι να θέσει ζήτημα
αναδιατύπωσης του πανεπιστημιακού ασύλου, ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση όπου
ο πανεπιστημιακός χώρος δεν χρησιμοποιείται για καμία λειτουργία του ΕΚΠΑ.
Ο Κοσμήτορας της ΝΟΠΕ Μ. Τσινισιζέλης αποφασίζοντας το lockout της Σχολής
φαίνεται ότι προτάσσει την ιδιότητά του ως Προέδρου του Κέντρου Μελετών
Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρά αυτήν του
πανεπιστημιακού δασκάλου! Δεν μας εκπλήσσει καθόλου. Η «πρόθυμη» στάση του
ως συνομιλητής του Υπουργείου, κατά την περίοδο των αγώνων της
πανεπιστημιακής κοινότητας για τη μη αναθεώρηση του Άρθρου 16, μάς είναι ακόμα
νωπή.
Οι μετανάστες που βρίσκονται στη Νομική ζητούν το αυτονόητο: ίσα δικαιώματα με
τους Έλληνες εργαζόμενους και είναι έτοιμοι να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη
ζωή για να ζήσουν ως άνθρωποι με αξιοπρέπεια. Οι μετανάστες είναι θύματα του
κοινωνικού πολέμου που διεξάγει ενάντια στους εργαζόμενους και στους λαούς το
ίδιο παγκόσμιο ληστρικό μεγάλο κεφάλαιο που επέβαλε στη χώρα μας τον εργασιακό
μεσαίωνα και την υποτέλεια του Μνημονίου. Ο αντίπαλος είναι κοινός και κοινός
πρέπει να είναι ο αγώνας εναντίον του.
Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους απεργούς πείνας μετανάστες, χαιρετίζουμε
την απόφαση του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Αθηνών, καταγγέλλουμε την
απαράδεκτη μεθόδευση του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ και τη στάση του Κοσμήτορα
της ΝΟΠΕ και διατυπώνουμε ξεκάθαρα την πάγια αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε
προσπάθεια περιορισμού του κοινωνικού χαρακτήρα του πανεπιστημιακού ασύλου,
υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι ο ρατσισμός δεν θίγει μόνο όσους τον υφίστανται,
αλλά προσβάλλει εξίσου και εκείνους που τον ανέχονται.

