Ιλαροτραγωδία. Μία ακόμα γκάφα τησ Υπουργοφ και τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του
Υπουργείου Παιδείασ.

Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ με εμφανι πολιτικι ςκοπιμότθτα, υπό το
πρόςχθμα τθσ διάκεςθσ να ακολουκιςει το γράμμα του νόμου και να επιβάλει τθν τάξθ,
ςτισ 13 Ιανουαρίου 2012, εξζδωςε διαπιςτωτικι πράξθ με τθν οποία παφει των κακθκόντων
τουσ τισ Πρυτανικζσ Αρχζσ και 26 μζλθ τθσ Συγκλιτου τθσ Α.Σ.Κ.Τ.. Πρόκειται για άλλθ μια
μεγάλθ "γκάφα" τθσ Υπουργοφ μασ, κακϊσ θ Πρυτανικζσ αρχζσ τθσ Α.Σ.Κ.Τ. όςο και τα μζλθ
τθσ Συγκλιτου ζχουν ακωωκεί παμψθφεί από το Εφετείο Ακθνϊν ςτισ 31 Οκτωβρίου του
2011, για αςιμαντθ και δικαςτικά ανυπόςτατθ προςφυγι, που αφοροφςε απόφαςθ
μετεγγραφισ φοιτιτριασ κατά τα ζτθ 2003 – 2004, επί τθσ Πρυτανείασ του κ. Χρόνθ
Μπότςογλου.
Η πρωτοφανισ αυτι απόφαςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου, θ οποία είναι
παντελϊσ ανυπόςτατθ, μασ αποκαλφπτει εμφανϊσ, τισ πραγματικζσ προκζςεισ τθσ
Υπουργοφ να παφςει, με κάκε προςφερόμενο μζςο, τρόπο και ταχφτθτα, τισ δθμοκρατικά,
εκλεγμζνεσ Πρυτανικζσ Αρχζσ και τθν Σφγκλθτο, τα ανϊτερα μονοπρόςωπα και ςυλλογικά
όργανα διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ, για να επιβάλει τουσ άνωκεν διοριςμοφσ τθσ. Αλλά ςτθ
βιαςφνθ τουσ επάνω, ζπαυςαν και τα δφο μζλθ τθσ Τριμελοφσ Οργανωτικισ Επιτροπισ, που
οι ίδιοι είχαν διορίςει με τόςο κόπο και πιζςεισ, ενάντια ςτισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ του
Ιδρφματοσ. Στθ ςυνζχεια ςτισ 20 Ιανουαρίου, αντί να παραδεχτοφν τθ γκάφα τουσ,
ανακαλοφν τθν απόφαςι τουσ, επικαλοφμενοι με περιςςι πολιτικι υποκριςία και
φαριςαϊςμό, το καλό των φοιτθτϊν και τθσ Α.Σ.Κ.Τ..
Είναι βζβαια να απορεί κανείσ, πωσ γίνεται ο Νόμοσ για τθν πολιτικι μασ θγεςία, να αφορά
και να επιβάλλεται μόνο, εξαντλϊντασ μάλιςτα κάκε αυςτθρότθτα, ςε μια περίπτωςθ
μετεγγραφισ φοιτιτριασ, (μια υπόκεςθ τζτοιασ βαρφτθτασ όςο και το ψωμί των «ακλίων»
του Γιάννθ Αγιάννθ). Αλλά βεβαίωσ ο νόμοσ να μθν αφορά ποτζ, τισ εκνικζσ αγορζσ
υποβρυχίων, τισ φθμολογοφμενεσ μίηεσ τθσ υπόκεςθσ Siemens ι να το πω ευκζωσ όλουσ
αυτοφσ (τουσ πολιτικοφσ, οικονομικοφσ παράγοντεσ, ςυμβοφλουσ και διαπλεκόμενα
ςυμφζροντα) που με τισ πολιτικζσ αποφάςεισ και επιλογζσ τουσ, οδιγθςαν ςτθν πλιρθ
κατάρρευςθ τθν Χϊρα, ςτθν μεγαλφτερθ οικονομικι, πολιτικι και θκικι χρεοκοπία τθσ.
Καλφτερα λοιπόν ςτο ςπίτι του κρεμαςμζνου να μθν μιλάνε για ςκοινί.
Κα Υπουργζ,
ςασ ευχαριςτϊ για τθν μεγαλοψυχία και το πνεφμα επιείκειασ που διακρίνει τθν δεφτερθ
απόφαςι ςασ, αλλά δεν μου είναι χριςιμο αφοφ δεν ζχω, και δεν ζχουμε υποπζςει, ςε
κάποιο αδίκθμα. Δεν υφίςταται καμιά πραγματικι υπόκεςθ, που να δικαιολογεί τθν πρϊτθ
απόφαςι ςασ, οφτε και για τθν δεφτερθ που ανακαλεί τθν πρϊτθ.
Πάντωσ, ειλικρινά λυπάμαι που εκτίκεςκε τόςο.
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