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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα πανεπιστήμια υπάρχουν για να μορφώνουν φοιτητές. Πρέπει να ανοίξουν τώρα.
Εμβρόντητη παρακολουθεί η Δράση, μαζί με τους φοιτητές και τους γονείς τους,
δυο μήνες τώρα το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Αθηνών, καθώς και άλλα ΑΕΙ,
κλειστά από μια μειοψηφία διοικητικών υπαλλήλων και από τους γνωστής –
άγνωστης προέλευσης «αλληλέγγυους». Εμβρόντητη μαθαίνει και ότι οι
απεργούντες υπάλληλοι πληρώνονται κανονικά τον μισθό τους, σε μια χώρα που
οικονομικά αιμορραγεί. Εμβρόντητη ακούει παράνομες «ανοιχτές» Συγκλήτους να
απειλούν με λουκέτο, ωσάν τα πανεπιστήμια να αποτελούν ιδιοκτησία τους και το
ακαδημαϊκό εξάμηνο να κινδυνεύει.
Οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας προσωπικά είναι
τεράστιες: Δεν προχώρησε σε αξιολόγηση, που θα οδηγούσε στο κλείσιμο αρκετών
σχολών και τμημάτων που έχουν κατά καιρούς ιδρυθεί καθαρά για πελατειακούς
λόγους. Προηγουμένως διαστρέβλωσε το γράμμα και το πνεύμα του νόμου
Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΙ, που ψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των
βουλευτών. Παρέτεινε τη θητεία των εκλεγμένων από τους φοιτητοπατέρες και
τους διοικητικούς υπαλλήλους πρυτάνεων, οι οποίοι σήμερα ανέχονται ή και
καθοδηγούν τις παράνομες και βλαπτικές για τους φοιτητές και για την κοινωνία
απεργίες στα πανεπιστήμια.
Η Δράση καλεί την κυβέρνηση να διορθώσει έστω και τώρα τα λάθη της. Αν δεν
ανοίξουν άμεσα όλες οι σχολές να κηρύξει λήξασα την θητεία των υφιστάμενων
πρυτανικών αρχών και στη συνέχεια να προκηρύξει εκλογές για νέες, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο νόμο. Και σε κάθε περίπτωση, να προχωρήσει στο κλείσιμο
των σχολών και τμημάτων που δεν έχουν κανέναν λόγο ύπαρξης, πλην της
ψηφοθηρίας των τοπικών βουλευτών. Από εκεί θα έπρεπε να προέρχεται ο βασικός
όγκος της μείωσης του προσωπικού που υπαγορεύει η συγκυρία. Προ πολλού
άλλωστε έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες αξιολόγησης που, αν εφαρμοστούν
ορθολογικά, επιτρέπουν τον προσδιορισμό των σχολών και τμημάτων που θα έπρεπε
να κλείσουν. Η ομηρία των απεγνωσμένων φοιτητών πρέπει να τερματιστεί σήμερα.
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