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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέατρο του παραλόγου στα Πανεπιστήμια
Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση της παράνομης απεργίας
στα Πανεπιστήμια και της ομηρείας χιλιάδων φοιτητών
Η συνέχιση της παράνομης απεργίας στο ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ εκθέτει το υπουργείο
Παιδείας και την κυβέρνηση. Μάλιστα, η απεργία επεκτείνεται και σε άλλα
ιδρύματα της χώρας, ενώ πληθαίνουν και οι πάντα παράνομες καταλήψεις. Ο
υπουργός θερίζει σήμερα αυτά που έσπειρε, αποψιλώνοντας τον νόμο πλαίσιο
«Διαμαντοπούλου» για τη λειτουργία των ΑΕΙ και παρατείνοντας τη θητεία των
πρυτάνεων. Είναι απαράδεκτη η επιλογή της αναμονής για την εκτόνωση της
κατάστασης, παρά τη δικαστική απόφαση και εις βάρος των φοιτητών και των
οικογενειών τους.
Γιατί ο υπουργός δεν προέβη έγκαιρα σε σοβαρή αξιολόγηση του προσωπικού; Γιατί
περίμενε εννέα ολόκληρες εβδομάδες πριν προσφύγει στη δικαιοσύνη; Γιατί τελικά
προσέφυγε, αν δεν ήταν διατεθειμένος να επιβάλει τη νομιμότητα; Αν το εξάμηνο
δεν «χαθεί», ποια θα είναι η πραγματική ποιότητα του διδακτικού έργου που θα
παρασχεθεί; Μήπως κοροϊδευόμαστε τελικά;
Δυστυχώς, οι τύχες των νέων της χώρας είναι στα χέρια ανθρώπων που, χωρίς
συναίσθηση της εξαιρετικής ευθύνης που έχουν απέναντι στο μέλλον, προτάσσουν
το προσωπικό τους συμφέρον και τις προσωπικές πολιτικές τους επιδιώξεις,
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις. Και ο κ. Αρβανιτόπουλος παρακολουθεί αδρανής
από τα θεωρεία, σαν να βρίσκεται σε μία θεατρική παράσταση του κ. Πελεγρίνη.
Κανένα αίτημα, ακόμα και δίκαιο, δεν δικαιολογεί την ομηρία της κοινωνίας. Η
Δράση καλεί για άλλη μία φορά την κυβέρνηση να ενεργήσει ώστε να ανοίξουν
άμεσα τα κλειστά ιδρύματα. Και θυμίζει την πρότασή της για αναθεώρηση του
άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να επιτρέπεται και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα
η ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων - όπως ήδη επιτρέπεται σε όλες τις χώρες
που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις στις σχετικές αξιολογήσεις ποιότητας,
αλλά και στην Ελλάδα, σε όλες τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
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