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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τις δηλώσεις του υπουργού παιδείας για την παραβατικότητα στους χώρους των
πανεπιστημίων
Ο υπουργός Παιδείας σε πρόσφατη δήλωση του στη βουλή για τα περιστατικά βίας στα
πανεπιστήμια, κατηγόρησε εκ νέου για αδράνεια τις πρυτανικές αρχές και όλους όσοι δεν
κατάλαβαν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η παραβατικότητα είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα το
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους1.
Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια παλαιότερης δήλωσής του με την οποία μετέθετε τις ευθύνες
για την αντιμετώπιση φαινομένων του κοινού ποινικού δικαίου μέσα στους χώρους των
πανεπιστημίων, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, στην έλλειψη «ρωμαλέου φοιτητικού κινήματος»,
στους εκπαιδευτικούς και στη διοίκηση2. Σε επόμενη δήλωσή του, με αφορμή την έγγραφη
πρόσκληση των πρυτανικών αρχών του Α.Π.Θ στα αρμόδια εισαγγελικά και αστυνομικά όργανα 3,
για συνεχή παρέμβασή τους εντός της πανεπιστημιούπολης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
αποκλειστικά και μόνο το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών, εμμένοντας στην αποποίηση των
ευθυνών της Πολιτείας, καταλόγισε εκ νέου στους Πρυτάνεις τη μη αντιμετώπιση του
προβλήματος4.
Οι συνεχόμενες αυτές δηλώσεις του υπουργού και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισης του
προβλήματος της παραβατικότητας με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους αναδεικνύουν με
τον πιο εύγλωττο τρόπο είτε την άγνοιά του για τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν
μερικά πανεπιστήμια με την ανεξέλεγκτη δράση εγκληματικών ομάδων στους χώρους τους, είτε
την αδυναμία του να κατανοήσει το πρόβλημα λόγω ιδεοληπτικών εμμονών. Δεν είναι να απορεί
κανείς λοιπόν για την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίλυσή του προβλήματος.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ, για μια ακόμη φορά, καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αντιληφθεί επιτέλους την
πραγματικότητα και ζητά από την Κυβέρνηση -μέσω των αρμοδίων υπουργών (Οικονομικών,
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης)- να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της για την κατάσταση που
επικρατεί στους πανεπιστημιακούς χώρους και να πράξει τα δέοντα για την προστασία της ζωής
των πολιτών, της δημόσιας περιουσίας και τη διαφύλαξη της νομιμότητας.
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