ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 1816/1417, από 10
Φεβρουαρίου 2021, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες, από το άρθρο 43Α του
Κανονισµού της Βουλής, Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων
Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Μόνιµης
Ειδικής Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, σελ.
8058-8062
2. Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη
διάρκεια φοιτητικής πορείας στο κέντρο της Αθήνας και
στον προπηλακισµό φωτορεπόρτερ έξω από τη Βουλή, σελ.
8056, 8057, 8094, 8096
3. Αναφορά στον προπηλακισµό εναντίον της Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Σοφίας Σακοράφα, έξω από τη Γενική
Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής, σελ. 8087, 8088, 8093, 8094,
8095, 8103
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8026, 8027, 8029, 8032,
8035, 8036, 8040, 8041, 8043, 8044, 8046, 8048, 8051, 8053,
8055, 8056, 8057, 8065, 8074, 8075, 8076, 8077, 8079, 8080,
8082, 8083, 8084, 8085, 8087, 8088, 8090, 8091, 8093, 8094,
8095, 8096, 8097, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8107,
8114, 8122, 8123, 8125, 8127
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8043, 8044, 8096
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 1408 έως 1508,
σελ. 7995-8015
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
8016-8025
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις», σελ. 8026-8127
2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σελ. 8057
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α.,
σελ. 8073-8089
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
σελ. 7995-8039
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν.,
σελ. 8039-8054
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.,
σελ. 8109-8127
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,
σελ. 8089-8109
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,
σελ. 8054-8073
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκεια φοιτητικής πορείας στο κέντρο της

Αθήνας και στον προπηλακισµό φωτορεπόρτερ έξω από
τη Βουλή:
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8056, 8096
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 8057
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ,
σελ. 8096
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8094
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 8057
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 8094
Β. Επί της αναφοράς στον προπηλακισµό εναντίον της
Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Σοφίας Σακοράφα, έξω από
τη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 8087
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8095
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8087, 8095
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 8087
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ,
σελ. 8093, 8096
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8094, 8095
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8103
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 8088
ΧΑΡΙΤΟΥ Δ. ,
σελ. 8088
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 8088
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 8074, 8075, 8076, 8077,
8079, 8080, 8082, 8083,
8084, 8085, 8087, 8088
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8026, 8027, 8029, 8032,
8035, 8036
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 8084, 8085
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 8051, 8055
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 8074
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8035, 8041, 8046, 8092,
8094, 8096
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 8092, 8094
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 8043
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 8040, 8075
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 8040, 8041, 8043, 8044,
8046, 8048, 8051, 8053
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 8029, 8053, 8075, 8076,
8107
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.,
σελ. 8114, 8122, 8123, 8125,
8127
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 8089, 8090, 8091, 8092,
8093, 8094, 8095, 8096,
8097, 8100, 8101, 8102,
8103, 8104, 8105, 8107,
8108
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 8084, 8085
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ Α. ,
σελ. 8076, 8083, 8085, 8094
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8083, 8095
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 8055, 8056, 8057, 8065
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8041
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 8027, 8035, 8041, 8057,
8065, 8088, 8091, 8092,
8094, 8096
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 8075

ΦΙΛΗΣ Ν. ,
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,

σελ. 8043, 8044, 8075, 8076,
8103
σελ. 8055

Δ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 8043, 8044
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π.,
σελ. 8096
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 8044
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων:
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8120
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ,
σελ. 8116
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 8083, 8084
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι. ,
σελ. 8114
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 8055, 8056
ΑΥΓΕΡΗ Θ. ,
σελ. 8122
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. , σελ. 8098
ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ Ά. ,
σελ. 8117, 8118
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 8049, 8050, 8051, 8052,
8055
ΒΕΤΤΑ Κ. ,
σελ. 8119
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 8073, 8074, 8075
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8041, 8063, 8064, 8096
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 8097
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Β. ,
σελ. 8026
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 8046
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8070
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8042
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 8027
ΔΟΥΝΙΑ Π.,
σελ. 8057
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 8078, 8079
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ά. ,
σελ. 8123
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8042, 8043
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 8085
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 8110
ΚΑΪΡΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 8036, 8037
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 8037
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8028
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 8029, 8031, 8034, 8035,
8040, 8050, 8066, 8073,
8074, 8075, 8103
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
σελ. 8031
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 8092, 8093
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 8121
ΚΩΤΣΟΣ Γ. ,
σελ. 8102
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8079
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8116
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 8125
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. ,
σελ. 8030
ΜΑΛΑΜΑ Κ. ,
σελ. 8047
ΜΑΝΤΑΣ Π. ,
σελ. 8112
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Ν. ,
σελ. 8109, 8110
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 8094, 8111
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8113, 8114
ΜΟΥΖΑΛΑΣ Γ. ,
σελ. 8113, 8114
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 8087
ΜΠΛΟΥΧΟΣ Κ. ,
σελ. 8108
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Ι. ,
σελ. 8065, 8111
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α. ,
σελ. 8115
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 8106
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. , σελ. 8048
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 8065
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 8071
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 8118

ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Ι. ,
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Α. ,
ΧΑΡΙΤΟΥ Δ. ,
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Μ. ,
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,

σελ. 8080, 8082, 8083, 8117
σελ. 8088
σελ. 8126
σελ. 8098
σελ. 8072, 8073
σελ. 8032, 8103
σελ. 8033, 8034, 8035, 8036,
8041, 8085, 8090
σελ. 8089, 8090
σελ. 8100, 8101, 8102
σελ. 8029
σελ. 8105, 8106
σελ. 8044, 8045, 8046, 8065,
8085, 8127
σελ. 8103, 8104, 8105
σελ. 8077
σελ. 8107, 8108
σελ. 8040, 8064, 8065
σελ. 8038
σελ. 8076
σελ. 8048, 8063, 8064, 8075,
8082, 8085, 8102, 8103,
8117
σελ. 8090, 8091
σελ. 8088
σελ. 8099, 8100
σελ. 8053, 8055, 8100

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΔΕΛΗΣ Ι.,
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ. ,

σελ. 8083
σελ. 8051

ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
ΣΥΡΙΓΟΣ Ά. ,
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ. ,
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
ΦΙΛΗΣ Ν. ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι

συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:

7996

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

7997

7998

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

7999

8000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8001

8002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8003

8004

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8005

8006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8007

8008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8009

8010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8011

8012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8013

8014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8015

8016

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8017

8018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8019

8020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8021

8022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8023

8024

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

8025

8026

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία
για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς να σας
ευχηθώ χρόνια πολλά, να έχετε υγεία και δύναµη!
Κυρία Υπουργέ, θα έλεγα ότι η στάση της Αντιπολίτευσης κατά
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή είχε τρία
βασικά χαρακτηριστικά.
Το ένα είναι ότι παρατηρείται µία αδυναµία κατανόησης της
πραγµατικής κατάστασης, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται το
πρόβληµα της ανοµίας και της παραβατικότητας στα πανεπιστήµια.
Το δεύτερο είναι ότι οι θέσεις της Αντιπολίτευσης για τις αλλαγές δεν απηχούν τη θετική γνώµη των περισσότερων πολιτών.
Η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµφανίζεται πιο
ώριµη από τα κόµµατα και αυτό δεν προξενεί εντύπωση, αν κρίνει
κανείς από το τρίτο στοιχείο της στάσης της Αντιπολίτευσης, από
το ότι κατέφυγε ξανά σε εύκολα, απλουστευτικά και ξεπερασµένα στερεότυπα, όπως την Αστυνοµία ως κρατικό µηχανισµό
καταστολής και µόνο, τις κάµερες ως το µέσο που η κρατική
εξουσία χρησιµοποιεί δόλια για την επιτήρηση, τη σύγχυση της
αυθαιρεσίας µε την ελευθερία, την ανοχή στην ανοµία, το κράτος
που πρέπει να χρηµατοδοτεί χωρίς να αξιολογεί, την ελάχιστη
προσπάθεια και τον εξισωτισµό προς τα κάτω, την υποβάθµιση
των προβληµάτων σε απόσταση από την κοινωνία µε αραχνιασµένα ιδεολογήµατα της Μεταπολίτευσης.
Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κρύβονται πίσω από τα επιχειρήµατα κατά των αλλαγών.
Ακούστηκαν υπερβολές, όπως ότι οι οµάδες προστασίας της
Ελληνικής Αστυνοµίας είναι χτύπηµα στη δηµοκρατία -λες και
δεν είναι χτύπηµα στη δηµοκρατία οι µειοψηφίες που επιβάλλονται µε τη βία- ότι η πλειονότητα διαφωνεί -λες και η σύνοδος των
πρυτάνεων δεν συµφωνεί µε την ελεγχόµενη είσοδο ή µε την
ελάχιστη βάση εισαγωγής- και ότι δεν υπάρχει θετική υποδοχή
των αλλαγών από την κοινωνία.
Ακούστηκε ότι θα έχουµε αστυνοµικά τµήµατα στα πανεπιστήµια. Έτσι βάφτισαν τα κέντρα ελέγχου και λήψης σηµάτων και
εικόνων που έχουν άλλο σκοπό και θα στελεχώνονται και από
υπαλλήλους των ΑΕΙ.
Ακούστηκαν, επίσης, υπερβολές για καταπάτηση ατοµικών δικαιωµάτων και κατασκοπευτικό καπιταλισµό, λες και δεν έχουν
ληφθεί υπ’ όψιν όλες οι παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων.
Πέρα από τις υπερβολές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξαν και κάποια επιχειρήµατα που µοιάζουν λογικά και στέρεα,
αλλά δεν είναι, ότι έρχονται τα πάνω-κάτω, ενώ µόλις το 0,1%
της εγκληµατικότητας καταγράφεται στα πανεπιστήµια. Παραβλέπετε, ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι ζήτηµα έκτασης, αλλά έντασης της παραβατικότητας, ότι ακόµα
και αν αφορά λίγα, συγκεκριµένα πανεπιστήµια, πρέπει να γίνει
κάτι γι’ αυτό. Παραβλέπετε ότι τα περιστατικά που καταγράφονται είναι πολύ λιγότερα από τα πραγµατικά.
Λέγεται, επίσης, ότι µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τους
συντελεστές βαρύτητας αυξάνεται η πελατεία των ιδιωτικών κολλεγίων, λες και στα ιδιωτικά κολλέγια φοιτούν κυρίως οι µαθητές
που δεν πέρασαν και όχι εκείνοι που θέλουν και µπορούν να
σπουδάσουν αυτό που επιθυµούν εκεί που επιθυµούν, ή ότι οι
πιο φτωχοί µαθητές είναι και οι χειρότεροι µαθητές, πράγµα που
δεν υποστηρίζεται από τα στοιχεία.
Ακούσαµε ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κακώς τα
λεφτά πάνε σε προσωπικό ασφαλείας και όχι σε πραγµατικές
ανάγκες, λες και οι ελευθερίες έκφρασης, διδασκαλίας και έρευνας δεν είναι αναγκαίες για την ευηµερία των πανεπιστηµίων,

ελευθερίες που σήµερα παραβιάζονται κατά τη βούληση των ολίγων περιθωριακών οµάδων που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστηµιακούς χώρους.
Όλη αυτή η κριτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει
να προκαλεί έκπληξη. Είναι κριτική που σε κάθε απόπειρα να αντιµετωπιστούν χρονίζοντα προβλήµατα ορθώνει την άρνηση, τη
στασιµότητα, τα ηµίµετρα.
Οι περισσότεροι συµπολίτες µας, µεταξύ αυτών οι περισσότεροι φοιτητές, κατανοούν γιατί οι αλλαγές που προτείνονται µπορούν να κάνουν καλύτερα τα πράγµατα, καλύτερα για τους
εργαζόµενους στα ΑΕΙ και για την ποιότητα της δουλειάς τους,
καλύτερα για τους υποψήφιους και τους ενεργούς φοιτητές,
καθώς και για τις οικογένειές τους, καλύτερα για την κοινωνία
και την οικονοµία µας.
Καταλαβαίνουν, γιατί οι αλλαγές στο σύστηµα εισαγωγής δίνουν τη δυνατότητα στις εκπαιδευτικές µονάδες να ανεβάσουν
το επίπεδο των σπουδών και το βάρος του πτυχίου, να διεκδικήσουν καλύτερη χρηµατοδότηση, να διαχειριστούν πιο αποδοτικά
προσωπικό, φοιτητές και υποδοµές, να διεκδικήσουν ακόµα καλύτερες θέσεις στις διεθνείς αξιολογήσεις.
Οι αλλαγές στο σύστηµα εισαγωγής αυξάνουν τις πιθανότητες
ο µαθητής να σπουδάσει ένα αντικείµενο που επιθυµεί, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να πάρει πτυχίο µε αντίκρισµα. Αυξάνει, δηλαδή, τις πιθανότητες να πιάσουν τόπο η δική του
προσπάθεια και τα χρήµατα που έχει διαθέσει η οικογένειά του.
Η πρόβλεψη ορίων φοίτησης βοηθά, επίσης, στο να µειωθεί,
αλλά και να έχει αποτέλεσµα η οικογενειακή δαπάνη για τη φοίτηση, αλλά και τα πανεπιστήµια να κάνουν τον σχεδιασµό τους
µε βάση τους πραγµατικούς, τους ενεργούς φοιτητές, αξιοποιώντας πιο αποδοτικά το ανθρώπινο δυναµικό και τις υποδοµές
τους.
Οι προβλέψεις για την ασφάλεια και την προστασία των πανεπιστηµιακών χώρων δίνουν στην ουσία το ακριβώς αντίθετο από
αυτό για το οποίο επικρίνονται: περισσότερη ελευθερία. Τα µέλη
της πανεπιστηµιακής κοινότητας πρέπει να είναι και να αισθάνονται ελεύθερα να κινηθούν, να εκφραστούν, να εργαστούν, χωρίς
να απειλείται η σωµατική ακεραιότητα ή η αξιοπρέπειά τους, χωρίς
να καταστρέφεται περιουσία σε βάρος της διδασκαλίας και της
έρευνας και, φυσικά, σε βάρος των φορολογουµένων, γιατί εκεί
που η ασφάλεια χωλαίνει η ελευθερία ακρωτηριάζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που συµβαίνουν σε πανεπιστήµιά µας είναι µια άλλη αρνητική απόκλιση από αυτά που
ισχύουν στο εξωτερικό. Γι’ αυτό, ας µην υποκρινόµαστε. Οι ειδικές καταστάσεις επιβάλλουν ειδική αντιµετώπιση. Γνωρίζουµε
ότι δεν υπάρχουν εγγυηµένες λύσεις. Υπάρχουν, όµως, λύσεις
που αξίζει να δοκιµάσουµε, που τις εφαρµόζουµε και τις αξιολογούµε, για να δούµε τι θα κρατήσουµε, τι θα απορρίψουµε και τι
θα αλλάξουµε.
Έχουµε γνώση των επιχειρησιακών προκλήσεων που φέρνει η
παρουσία ενός σώµατος ασφαλείας στα πανεπιστήµια. Έχουµε
γνώση της αναµενόµενης βίαιης αντίδρασης των ακραίων οµάδων, που θίγονται από την παρουσία αυτή, αλλά και της πιθανής
εκµετάλλευσης από πολιτικές δυνάµεις, που ίσως εύχονται ενδόµυχα το εγχείρηµα να αποτύχει.
Εµείς, θέλουµε να πετύχει γιατί έτσι θα δώσουµε αξία σε
όσους παρά τις δυσκολίες και τους περιορισµούς, προσπαθούν
να κάνουν τη δουλειά τους, διότι έτσι η διαχείριση θεµάτων,
όπως είναι η επιλογή φοιτητών και η ασφάλεια, θα µπορεί στο
µέλλον να περάσει στα πανεπιστήµια. Επιλέγουµε να αναµετρηθούµε µε βαρίδια που κρατάνε την τριτοβάθµια εκπαίδευση καθηλωµένη και αφήνουµε τις µάχες οπισθοφυλακής σε εκείνους
που δεν θέλουν ή δεν µπορούν να καταλάβουν ότι η πραγµατικότητα τους έχει ξεπεράσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος. Να σας ενηµερώσω ότι είναι
να µιλήσουν ακόµα εκατόν δύο συνάδελφοι και αν δεν τηρείται
ο χρόνος, είναι µοιραίο οι τελευταίοι να αδικηθούν ή να συντµηθεί ο χρόνος ή να µη µιλήσουν καθόλου.
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Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος.
Για την οργάνωση της συζήτησης θα µιλούν τέσσερις Βουλευτές και µετά ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή ένας Υπουργός. Τώρα θα µιλήσει ο κ. Διγαλάκης από τη Νέα Δηµοκρατία,
µετά ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής, στη συνέχεια ο
κ. Γιάννης Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κώστας Σκανδαλίδης. Αυτή θα είναι η
σειρά και βλέπουµε. Επίσης, θα ακολουθήσει ο κ. Σκουρλέτης.
Κύριε Σκουρλέτη, θα µου πείτε αργότερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Σας έχω ζητήσει τον
λόγο νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά τον κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος έχει ζητήσει από χθες τον λόγο, θα µιλήσουν
δύο συνάδελφοι και µετά εσείς.
Κύριε Διγαλάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και χρόνια πολλά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι πολύ
σηµαντικό, διότι θίγει ζητήµατα και χρόνιες παθογένειες των πανεπιστηµίων µας όσον αφορά στην ασφάλεια, στην ελάχιστη
βάση εισαγωγής στα πανεπιστήµια και, επίσης, στο ανώτατο όριο
φοίτησης στις σπουδές.
Λόγω χρόνου θα επικεντρωθώ στην οµιλία µου στα δύο πρώτα
θέµατα. Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να επισηµάνω ότι µε τη ρύθµιση
για την αποκατάσταση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας µε τον
ν.4623, τον Αύγουστο του 2019, οι δηµόσιες αρχές και εποµένως
και η Ελληνική Αστυνοµία έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τις
κατά νόµο αρµοδιότητές τους εντός των χώρων του πανεπιστηµίου. Η Αστυνοµία πρέπει και οφείλει να ασκεί πρόληψη, να διαφυλάττει την ασφάλεια και να προστατεύει τόσο το ακαδηµαϊκό
και λοιπό προσωπικό όσο και τους φοιτητές, εφαρµόζοντας την
παραπάνω ρύθµιση.
Θα θίξω δύο σηµεία για την ασφάλεια. Πρώτον, το θέµα του
αυτοδιοίκητου, όπου δεν πρέπει να συγχέουµε δύο έννοιες, αυτή
της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών µε αυτή της φύλαξης των πανεπιστηµίων. Η ασφάλεια και προστασία των πολιτών
είναι µια αρµοδιότητα που, όπως αναφέρεται στο Σύνταγµα,
όπως έχει διατυπώσει και το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά
και το επισηµαίνει ξανά η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής που δηµοσιεύτηκε την περασµένη Δευτέρα, δεν µπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτη. Είναι αρµοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στο κράτος και την Ελληνική Αστυνοµία ή σε ειδικές
περιπτώσεις µπορεί να ανατεθεί σε δηµοσίους υπαλλήλους.
Άλλο, λοιπόν, η πρόληψη της παραβατικότητας, η προστασία και
η ασφάλεια εντός των πανεπιστηµίων και άλλο η φύλαξή τους, η
οποία θα συνεχίσει να υπάγεται στον έλεγχο των πρυτανικών
αρχών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων και του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του.
Το δεύτερο σηµείο αφορά την αποτελεσµατικότητα. Η διάταξη
για την ακαδηµαϊκή ελευθερία του ν.4009 προέβλεπε ότι σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των πανεπιστηµίων εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις. Δυστυχώς, οι
εν λόγω ρυθµίσεις δεν επέφεραν το επιθυµητό αποτέλεσµα, αν
και ίσχυσαν από το 2011 έως το 2017, οπότε καταργήθηκαν µε
τον ν.4485, τον νόµο Γαβρόγλου. Διατυπώνεται συχνά στον δηµόσιο διάλογο, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα, ότι ευθύνες φέρουν κυρίως οι διοικήσεις των πανεπιστηµίων, οι οποίες
επιδεικνύουν µια ατολµία να αντιµετωπίσουν τα φαινόµενα αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διετέλεσα πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2013 έως το 2017. Στο διάστηµα της θητείας µου ζήτησα πολλές φορές τη συνδροµή της Αστυνοµίας
και της πολιτείας, για θέµατα ασφάλειας και αντιµετώπισης της
παραβατικότητας στο πανεπιστήµιό µου. Ποτέ δεν την έλαβα αν
και είχα απευθυνθεί ακόµα και στο υψηλότερο επίπεδο, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα πιο
σοβαρά εξ αυτών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η άρνηση της Αστυνοµίας να περάσει την πύλη του πολυτεχνείου, για να συλλάβει σεσηµασµένο
εγκληµατία, ο οποίος είχε επιτεθεί σε φοιτήτρια του ιδρύµατος,
ενώ ήταν ήδη υπόδικος για κλοπές µέσα στο Ίδρυµα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εµπέδωση µιας στρεβλής αντίληψης για το άσυλο για πολλά χρόνια έκανε την πολιτεία και
τους θεσµούς της διστακτικούς στην επιβολή του νόµου. Αυτό
εξέθρεψε ακόµα περισσότερο παραβατικές συµπεριφορές µέσα
στο πανεπιστήµιο. Η αδράνεια αυτή της πολιτείας έκανε τους εργαζόµενους και τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων καχύποπτους
για τις πραγµατικές προθέσεις της πολιτείας, καθώς αυτοί ανυπεράσπιστοι και µόνοι τους θα είχαν να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες την επόµενη µέρα.
Υπήρχαν διοικήσεις των πανεπιστηµίων που δεν έκαναν τη δουλειά τους; Ναι, σαφώς υπήρχαν. Όπως όµως υπήρξαν και αρµόδιες αρχές της πολιτείας, που δεν ανταποκρίθηκαν στον βαθµό
που θα έπρεπε. Δεν πρέπει να κάνουµε το ίδιο λάθος αυτή τη
φορά. Αυτό που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα από όλους,
από την πολιτεία, από τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων στην
εφαρµογή των ρυθµίσεων, για την αποκατάσταση της ασφάλειας
στα πανεπιστήµια. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα απελευθερώσουµε το πανεπιστήµιο από τους άσχηµους δεσµούς που έχει εδώ
και πολλά χρόνια και αυτό το χρειάζεται το πανεπιστήµιο, το χρειαζόµαστε όλοι για να µπορέσει να πάει ακόµα µπροστά.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο θέµα, αυτό της ελάχιστης βάσης
εισαγωγής. Όπως έχει ειπωθεί επανειληµµένα στη συζήτηση, το
ποσοστό των αποφοίτων λυκείου στην Ελλάδα που εισάγονται
στην ανώτατη εκπαίδευση ανέρχεται στο 80%. Αυτό είναι διπλάσιο από τη διεθνή πρακτική από αυτό που συµβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουµε, δυστυχώς, ως χώρα καλλιεργήσει τη
λάθος πεποίθηση στις οικογένειες και στους νέους µας ότι ο
µόνος δρόµος για την επαγγελµατική αποκατάσταση -και θα τολµούσα να πω και για την κοινωνική τους καταξίωση- είναι να ακολουθήσουν πανεπιστηµιακή µόρφωση. Οδηγούµε νέους που δεν
έχουν πραγµατικό ενδιαφέρον και κλήση σε ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα να µην τελειώνουν ποτέ τις σπουδές τους.
Το 2016-2017 µε εβδοµήντα χιλιάδες περίπου εισακτέους, το
25% των τµηµάτων είχαν βάση εισαγωγής κάτω από τα 10.000
µόρια. Φέτος, µε ογδόντα χιλιάδες εισακτέους, το 40% των τµηµάτων είχαν βάση εισαγωγής κάτω από τα 10.000 µόρια. Ποιο
είναι το αποτέλεσµα; Η χώρα µας να είναι τελευταία στο ποσοστό αποφοίτων σε σχέση µε το σύνολο των φοιτητών. Αν ένα τυπικό πρόγραµµα σπουδών έχει διάρκεια τέσσερα έτη, θα
περίµενε κανείς ότι ένας στους τέσσερις φοιτητές θα παίρνει
πτυχίο κάθε χρόνο, κάτι που συµβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην Ελλάδα, ένας στους δέκα φοιτητές παίρνει πτυχίο κάθε
χρόνο. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι φοιτητές µπαίνουν στο πανεπιστήµιο και είτε γιατί δεν τους ενδιαφέρει µια σχολή είτε γιατί δεν
έχουν τις απαιτούµενες ικανότητες να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που βάζει το επίπεδο σπουδών της σχολής, δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν τις σπουδές τους.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου σε δύο φάσεις έρχονται να αντιµετωπίσουν τα δύο
αυτά προβλήµατα. Πρώτον, ο φοιτητής να έχει τις ικανότητες
που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης σχολής και γι’ αυτόν τον λόγο δίνουµε τη δυνατότητα
στις σχολές να καθορίζουν οι ίδιες τη βάση εισαγωγής και, δεύτερον, µε τον περιορισµό επιλογών στην πρώτη φάση υποβολής
του µηχανογραφικού καλούµε τον υποψήφιο να επιλέξει συνειδητά αυτό που του αρέσει και όχι τυχαία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα
περιορίσει σε κάποιον βαθµό τον αριθµό των εισακτέων. Είναι
δεδοµένο αυτό. Η βάση εισαγωγής ενός τµήµατος δεν εξαρτάται
µόνο από την ποιότητα σπουδών ή τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για την ανοχή σας.
Σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από την απόσταση από τα µεγάλα
αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα φέρω ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η Ιατρική του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι στις πρώτες διακόσιες πενήντα ιατρικές σχολές στον
κόσµο φέτος -σύµφωνα µε µια από τις πιο έγκυρες διεθνείς κατατάξεις- και πρώτη από τις αντίστοιχες σχολές στα ελληνικά πανεπιστήµια.
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Όµως, αν κατατάξουµε τις ιατρικές σχολές, σύµφωνα µε τις
βάσεις εισαγωγής τους, τότε η Ιατρική του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι έκτη, δηλαδή, προτελευταία. Το γεωγραφικό κριτήριο,
λοιπόν, αυτών των υποψηφίων θα οδηγήσει σε µείωση εισακτέων, κυρίως σε περιφερειακά πανεπιστήµια µε την καθιέρωση
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πολλά από αυτά τα τµήµατα,
όχι όλα, είναι αξιόλογα από άποψη ποιότητας σπουδών και γνωστικού αντικειµένου. Είναι, εποµένως, σηµαντικό ταυτόχρονα και
παράλληλα µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής να υπάρξει και µια
ανακατανοµή των εισακτέων, ώστε να αποσυµφορηθούν τµήµατα των κεντρικών ΑΕΙ από µεγάλους αριθµούς φοιτητών και
να µην αποψιλωθούν αντίστοιχα τµήµατα σε περιφερειακά πανεπιστήµια.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει, κυρία Υπουργέ, να προχωρήσει
το Υπουργείο στον καθορισµό των εισακτέων στις προγραµµατικές συµφωνίες που θα συναχθούν µε τα πανεπιστήµια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις των πανεπιστηµίων, αλλά και την
εισήγηση της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση η
οποία θα πρέπει να βασιστεί σε αντικειµενικά κριτήρια, όπως το
έµψυχο δυναµικό των σχολών και οι υποδοµές τους. Με αυτό τον
τρόπο θα επιτευχθεί καλύτερη κατανοµή των φοιτητών στα τµήµατα και άνοδος του επιπέδου σπουδών σε όλα τα τµήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος µας πρέπει να είναι τα
πανεπιστήµια να έχουν τη θέση που τους αξίζει στο διεθνές στερέωµα. Στόχος µας πρέπει να είναι όχι να έχουµε ένα µόνο πανεπιστήµιο στα πρώτα διακόσια, αλλά περισσότερα στα πρώτα
εκατό του κόσµου. Και πιστέψτε µε, είµαι σίγουρος ότι το έµψυχο
δυναµικό των ιδρυµάτων µας µπορεί και θα τα καταφέρει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους τους Χαράλαµπους και
τις Χαρίκλειες! Να ευχηθούµε υγεία σε όλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ. Υγεία
πάνω από όλα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Διγαλάκη, σας εκτιµώ
προσωπικά, αλλά ενδεχοµένως µόλις να οµολογήσατε από το
Βήµα παράλειψη καθήκοντος. Είπατε ότι υπήρχε εγκληµατική
πράξη στο πανεπιστήµιο, ενηµερώσατε την Αστυνοµία, αρνήθηκε
να έρθει, αλλά δεν µας είπατε αν ενηµερώσατε τον αρµόδιο εισαγγελέα. Οφείλετε να το κάνετε, διότι και ο προηγούµενος
νόµος, πριν δηλαδή από τον Αύγουστο του 2019 αλλά και µετά
τον Αύγουστο του 2019, µε τη διαφορά της ειδοποίησης και της
κλήσης, όχι µόνο επιτρέπει στην Αστυνοµία, αλλά την υποχρέωνε
εφόσον υπάρχουν εγκληµατικές πράξεις να εισέλθει στο πανεπιστήµιο και να επιληφθεί, ιδιαίτερα από τη στιγµή που είπατε ότι
κλήθηκε. Άρα θέλουµε ειλικρινά εδώ ένα ξεκαθάρισµα και για το
ποιος ήταν ο αστυνοµικός διευθυντής που αρνήθηκε και για το
ποιος ήταν εισαγγελέας, τον οποίο ενηµερώσατε και δεν επιλήφθηκε. Διότι στο επικοινωνιακό παιχνίδι για να αποδειχθεί ότι
πρέπει να µπει ένα ειδικό εκστρατευτικό σώµα στα πανεπιστήµια
για να αντιµετωπίσει ζητήµατα που είναι αρµοδιότητα της Αστυνοµίας στη µορφή των εγκληµάτων ή για τα ζητήµατα φύλαξης
και ασφαλείας που είναι αρµοδιότητα του ίδιου πανεπιστηµίου,
καταφεύγετε σε τέτοιου είδους τρικ και τεχνάσµατα και βέβαια
στην παραποίηση των ερευνών.
Οι έρευνες εάν χρειάζεται φύλαξη, ασφάλεια και ηρεµία στα
πανεπιστήµια, ούτως ώστε µε πλήρη ακαδηµαϊκή ελευθερία να
ασκηθεί και το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, δεν δείχνει 70%
και 80%, όπως λέτε. Είναι 100%. Κανείς από τους πολίτες δεν
θέλει να συνεχιστεί το µπάχαλο στον βαθµό που υπάρχει και σε
όποια πανεπιστήµια υπάρχει. Κανείς! Και γι’ αυτό θα πρέπει να
δούµε πώς µέσα από µια ουσιαστική διαβούλευση που έπρεπε
να έχει γίνει, αυτό επιτυγχάνεται. Δηλαδή, να αναλαµβάνουν τις
ευθύνες τους οι πρυτανικές αρχές -µόλις ο πρώην πρύτανης µας
είπε ότι δεν το έκανε- σύµφωνα µε τον νόµο και το αυτοδιοίκητο
και βεβαίως, οι πολιτικές δυνάµεις γι’ αυτά τα οποία πρέπει να
αντιµετωπιστούν. Ναι, στη φύλαξη, ναι, στην ασφάλεια, ναι, στην
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απρόσκοπτη επιτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού έργου,
ναι, στην ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Όλα αυτά µε την πρόταση νόµου που έχουµε καταθέσει συνταγµατικά υλοποιούνται. Αρνείστε. Θέλετε ειδικό εκστρατευτικό
σώµα. Ωραία, θέλετε την όξυνση προφανώς και την αντιπαράθεση. Δεν σας ενδιαφέρει το αποτέλεσµα. Αν σας ενδιέφερε το
αποτέλεσµα θα µου είχατε απαντήσει και στην ερώτηση που σας
κατέθεσα από τον Νοέµβριο για τη φύλαξη στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης µε κραυγή αγωνίας για νοµοθετική ρύθµιση που αφορά
τους φύλακες. Δεν έχετε απαντήσει από τον ενδέκατο µήνα.
Έρχοµαι στο δεύτερο επίδικο θέµα που έχει να κάνει µε τα πειθαρχικά. Είναι τα δύο ζητήµατα, η φύλαξη και τα πειθαρχικά, για
τα οποία κάναµε και την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Προβλέπεται και από τον προηγούµενο νόµο, τον ν.4009/2011 που
ψηφίστηκε µε τεράστια πλειοψηφία από τη Βουλή, η διαδικασία
µε την οποία συγκροτούνται τα αρµόδια όργανα για την πειθαρχική διαδικασία και, βεβαίως, το περιεχόµενο των κανόνων και
των επιπτώσεων, οι πειθαρχικές διατάξεις, όπως τις λέµε.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τον Κανονισµό του Πανεπιστηµίου
Πατρών -δεν θα καταθέσω από την Κρήτη, για να µου πείτε ότι
στην Κρήτη συµβαίνει- που αναφέρεται στις πειθαρχικές διαδικασίες και στον τρόπο υλοποίησής τους. Θα σας καταθέσω τον
αντίστοιχο Κανονισµό του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
που αναφέρεται συγκεκριµένα -είναι κανονισµός αυτός, ενώ στην
Πάτρα είναι οργανισµός- κι όπου το ΕΚΠΑ εξειδικεύει τον οργανισµό για τις διαδικασίες που αφορούν τις εξετάσεις.
Αντί, λοιπόν, να έχετε ένα γενικό πλαίσιο, έναν πρότυπο κανονισµό και οργανισµό ο οποίος θα έρθει µετά από διαβούλευση
και θα πάει σε όλα τα πανεπιστήµια τα οποία είναι αρµόδια για
να αποφασίσουν να εντάξουν στους οργανισµούς τους τις σχετικές διατάξεις, παίρνετε αποσπασµατικά κάποιες διατάξεις και
κάνετε πειθαρχικό δίκαιο ως κεντρική διοίκηση.
Εδώ θα πρέπει να δούµε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες, αν επικαλείστε. Αυτό έπρεπε να γίνει για να αντιµετωπιστεί η δεύτερη
ταχύτατα, όπου δεν έχουν προχωρήσει τα πανεπιστήµια στην
ανάλογη θεσµοθέτηση µέσα από τους κανονισµούς κι από τους
οργανισµούς όπως υποχρεούνται. Εάν δεν το κάνουν, τότε ισχύει
ο πρότυπος κανονισµός. Αυτό, λοιπόν, είναι το ορθό. Εσείς γιατί
πάτε ανορθόδοξα; Γιατί θέλετε να δείξετε ότι έχετε πυγµή και
ότι θα αποφασίσετε.
Μπορείτε να µου πείτε ποιος είναι ο βασικός και µόνιµος παράγοντας στην πανεπιστηµιακή κοινότητα; Ποιο είναι το Σώµα
εκείνο που έχει µονιµότερα χαρακτηριστικά; Οι καθηγητές. Για
τους καθηγητές, τι ακριβώς προβλέπεται στις πειθαρχικές σας
διατάξεις; Τίποτα, µα, τίποτα! Προβλέπονται διατάξεις για τους
φοιτητές οι οποίοι, πρώτον, δεν είναι τα ίδια πρόσωπα διαρκώς
και, δεύτερον, είναι οι λήπτες των υπηρεσιών, αν µπορούµε να
το πούµε απλοϊκά. Διότι δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι συµµέτοχοι
στην πανεπιστηµιακή διαδικασία κ.λπ..
Κι εδώ, λοιπόν, πιάνεται ένα θέµα εντελώς επικοινωνιακά, για
να πείτε ότι κάτι κάνατε. Επί της ουσίας, όµως, δεν κάνετε τίποτα.
Θα τα καταθέσω κι αυτά στα Πρακτικά.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της βάσης. Έχει γίνει πολλή συζήτηση όλα τα χρόνια. Όταν όλα λειτουργούν όπως πρέπει, ασφαλώς το κριτήριο του ελάχιστου πλαφόν είναι σηµαντικό να
υφίσταται. Όταν, όµως, δεκαοκτώ µήνες τώρα εσείς, όπως και
οι προηγούµενοι, δεν έχετε κάνει τίποτα για την αναβάθµιση του
λυκείου, έρχεστε τώρα να πείτε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις θα
έρθουν για να αξιολογήσουν την κακή δουλειά που κάνουµε στο
λύκειο ή την έλλειψη πολιτικής για το λύκειο;
Έπρεπε να έχει προηγηθεί αυτό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάτι.
Εµείς σας έχουµε αντιπροτείνει εθνικό απολυτήριο, που σηµαίνει αποτύπωση όλης της πορείας του µαθητή στο λύκειο και
βεβαίως, Τράπεζα Θεµάτων. Εσείς την Τράπεζα Θεµάτων έχετε
επιλέξει να την εισαγάγετε µόνο στις εσωτερικές εξετάσεις στα
λύκεια και όχι στις εισαγωγικές και έρχεστε να βάλετε µια βάση,
η οποία ποικίλλει, βεβαίως -µέχρι και 14 µπορεί να βγει µε τον
τρόπο που το κάνετε- κι έχει την πλήρη αντίθεση από τα περιφερειακά πανεπιστήµια. Και από τα άλλα έχει, άλλα από τα περιφερειακά έχει καθολική αντίδραση. Για ποιον λόγο; Γιατί τα
κριτήρια επιλογής των φοιτητών για το που θα επιλέξουν να
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πάνε, είναι πολλαπλά. Έρχεστε µε την «προκρούστεια κλίνη» να
λύσετε, υποτίθεται, ένα πρόβληµα που χρειάζεται να αντιµετωπιστεί πριν στο λύκειο και δεν το κάνετε.
Έγινε µια σύσκεψη µε πρωτοβουλία του ΕΛΜΕΠΑ στην Κρήτη,
ήταν όλοι οι Βουλευτές. Και οι Βουλευτές οι δικοί σας αναγνώρισαν -η κ. Μπακογιάννη και ο κ. Σενετάκης- την ιδιαιτερότητα
των περιφερειακών πανεπιστηµίων και ιδιαίτερα των νησιωτικών.
Άλλωστε το επιτάσσει το Σύνταγµα να έχουν διαφορετική αντιµετώπιση και όχι µια ενιαία ρύθµιση. Το επιτάσσει το Σύνταγµα,
το ξαναλέω. Αναγνώρισαν, λοιπόν, ότι εάν αυτό εφαρµοστεί,
χωρίς να έχει υπάρξει η ανάλογη αναβάθµιση του λυκείου θα
είναι τιµωρητικό των περιφερειακών πανεπιστηµίων και ιδιαίτερα
ορισµένων τµηµάτων. Και ζήτησαν -και θα το καταθέσω και
κλείνω, κύριε Πρόεδρε- να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για τα περιφερειακά πανεπιστήµια εάν επιµείνετε σε αυτήν τη ρύθµιση,
όχι οκτώ έως δώδεκα που θα αφορά τα κεντρικά και της Θεσσαλονίκης, αλλά να υπάρχει ιδιαίτερη ρύθµιση που θα αφορά τα
περιφερειακά. Παραδείγµατος χάριν, από έξι, από επτά, δεν
ξέρω. Αυτό είναι, όµως, στο πλαίσιο της δικιάς σας αντίληψης.
Κλείνω µε το θέµα που έχει να κάνει µε την πανδηµία στα σχολεία. Έλεος! Σας διέψευσε ο κ. Κικίλιας, σας διαψεύδουν οι περιφερειακές διευθύνσεις, οι οποίες προφανώς σας έχουν στείλει
τα πραγµατικά στοιχεία, αλλά το κεντρικό µαγείρεµα οδηγεί στο
να τα λέτε όλα καλά. Δεν είναι καλά.
Δεν ακούσατε τις προτάσεις µας για δεκαπενταµελή τµήµατα,
για τεστ. Στο Υπουργείο Υγείας αραχνιάζουν ένα εκατοµµύριο
οκτακόσιες χιλιάδες rapid test αραχνιάζουν, παρήγγειλε ο ΕΦΕΤ
άλλα 5 εκατοµµύρια και µαζικά τεστ δεν γίνονται στα σχολεία.
Ζητήστε από το Υπουργείο Υγείας όλα αυτά τα rapid test να αξιοποιηθούν στα σχολεία. Ζητήστε το τώρα, ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες είναι αποθηκευµένα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και χρόνια πολλά και δηµοσίως
από το Βήµα αυτό.
Κύριε Κεγκέρογλου, θέλω να σταθώ σε µια πρόταση που είπατε. Είπατε ότι θα έπρεπε πρώτα να έχουµε φτιάξει το σχολείο.
Κύριε Κεγκέρογλου, κάθε κίνηση που έχουµε κάνει εδώ και δεκαοκτώ µήνες είναι από κάτω προς τα πάνω. Δεν είναι τυχαίο ότι
ξεκινήσαµε από το ίδιο το νηπιαγωγείο, ότι πήγαµε να αλλάξουµε
τη φιλοσοφία του σχολείου. Από ένα σχολείο το οποίο εστιάζει
αποκλειστικά στη µετάδοση γνώσης να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην κριτική σκέψη, στη συνεργατική δουλειά.
Εργαστήρια δεξιοτήτων, λοιπόν, αξιολόγηση, πρότυπα πειραµατικά σχολεία, όλα αυτά σας θυµίζουν κάτι, κύριε Κεγκέρογλου;
Ίσως όχι, γιατί πολλά από αυτά το κόµµα σας, δυστυχώς, επέλεξε
να τα καταψηφίσει. Άρα, λοιπόν, οι αλλαγές έχουν γίνει από κάτω
προς τα πάνω εδώ και ενάµιση χρόνο, επειδή ακριβώς αυτό επιτάσσει και η λογική της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και ερχόµαστε τώρα να κάνουµε δοµικές αλλαγές που αφορούν στο πώς
θα αναβαθµίσουµε το επίπεδο σπουδών στα πανεπιστήµιά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα
λόγω τού ότι έχει µια επείγουσα δουλειά να µιλήσει µε τους συναδέλφους του στο εξωτερικό και στη συνέχεια θα πάµε κανονικά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, χρόνια σας πολλά!
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Σας ευχαριστώ πολύ τόσο εσάς όσο και τους συναδέλφους
από όλες πτέρυγες για την αποδοχή του αιτήµατος µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων που περιλαµβάνει διατάξεις για την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την προστασία της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας και την αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Είναι ένα σχέδιο νόµου που ανταποκρίνεται σε προεκλογική
δέσµευση της Κυβέρνησης, ένα σχέδιο νόµου που επιχειρεί να
αντιµετωπίσει χρόνιες και νέες δυσλειτουργίες µερικές από τις
οποίες, δυστυχώς, τις αντιµετωπίζουµε ως νέα γεφύρια της
Άρτας!
Ενδεικτικά, θυµίζω το «φίλτρο» για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2005 και τη συνταγµατική µεταρρύθµιση
του 2006-2007 για τη δυνατότητα ίδρυσης εντός αυστηρού θεσµικού πλαισίου µη κρατικών - µη κερδοσκοπικών τριτοβάθµιων
ιδρυµάτων. Οι συνεχείς οµφαλοσκοπήσεις και σκόπιµες παλινδροµήσεις αποτελούν σοβαρή παθογένεια από την οποία πρέπει
επιτέλους να απαλλαγούµε.
Κατά την πεποίθησή µου ο επικαιροποιηµένος κεντρικός στρατηγικός στόχος για το εκπαιδευτικό µας σύστηµα οφείλει να είναι
η ισχυρή, ολόπλευρη και διαρκής προώθηση της ποιότητας, της
ποιότητας όλων των στοιχείων και λειτουργιών παντού σε συνθήκες συνεχούς διεύρυνσης και ενίσχυσης των ίσων ευκαιριών.
Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται σχεδιασµένη, µε γρήγορο
ρυθµό αποκέντρωση αρµοδιοτήτων προς τις µονάδες εκπαίδευσης, σύγχρονο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας που να δηµιουργεί θετικά κίνητρα και εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης και κοινωνικής λογοδοσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πανεπιστήµια αποτελούν συστήµατα εκπαίδευσης, έρευνας και δηµοκρατίας, αποτελούν
τους βασικούς θεσµούς παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναλώνουν πόρους από τους
περιορισµένους και ανταγωνιστικά διεκδικούµενους της οικονοµίας και παρέχουν στα άτοµα, στην κοινωνία και την οικονοµία
ποικιλίες εκροών, αποτελεσµάτων, αγοραίων και µη αγοραίων
οφελών, θετικών εξωτερικοτήτων και διαχυτικών επιδράσεων.
Άρα ο δυνητικός ρόλος τους στην ατοµική και κοινωνική πρόοδο και ευηµερία και τη συνολική ισχυροποίηση της πατρίδας
µας δεν επιδέχεται καµµίας αµφισβήτησης, ενώ έχει ισχυρά τεκµηριωθεί και από την επιστήµη.
Όσον αφορά το ελληνικό πανεπιστήµιο η διεθνής βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι έχει µάλλον µέτριες επιδόσεις, µε άριστες
βέβαια νησίδες, συγκριτικά µε τις αντίστοιχες προηγµένων - ισχυρών χωρών. Χρειάζονται, συνεπώς, βελτιώσεις της ποιότητας
του παραγόµενου ανθρώπινου κεφαλαίου, της αποδοτικότητας
των επενδύσεων και των πολιτικών, της παραγωγικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των µονάδων εκπαίδευσης. Χρειάζεται άµβλυνση της δυσαρµονίας των εκροών του µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, του φαινοµένου της υπερεκπαίδευσης, της
διαρροής εγκεφάλων και του χάσµατος της βασικής έρευνας µε
την καινοτοµία και την παραγωγή.
Τούτων δοθέντων, η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο νόµου
επιχειρεί να συµβάλει στην αναβάθµιση των σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, βελτιώνοντας το ακαδηµαϊκό περιβάλλον,
διασφαλίζοντας µεγαλύτερη αυτονοµία στα πανεπιστήµια, εξασφαλίζοντας πιο στοχευµένες και ποιοτικότερες επιλογές για
τους φοιτητές.
Συγκεκριµένα, πρώτον, θεσπίζεται ελάχιστη βάση εισαγωγής
ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση η οποία τίθεται από
κάθε πανεπιστηµιακό τµήµα. Με την εν λόγω διάταξη εκπέµπεται
το σωστό µήνυµα στην ελληνική κοινωνία. Για τους νέους, τις οικογένειες, τα πανεπιστήµια, την κοινωνία, την οικονοµία και τη
χώρα θα προκύψει µόνο όφελος. Διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των
σπουδών και αναβαθµίζεται το κύρος των πανεπιστηµιακών
σπουδών, που είχε πληγεί τα προηγούµενα χρόνια.
Υπάρχουν πλέον φαινόµενα εισαγωγής φοιτητών µε εξαιρετικά
χαµηλή βάση εισαγωγής, ενισχύεται η αυτονοµία των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και δίνεται η δυνατότητα να διαµορφώνουν τη
δική τους ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία.
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Ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω την αντίδραση της Αντιπολίτευσης επί αυτών των διατάξεων. Θα ήταν, δηλαδή, προτιµότερο να συνεχίζεται η µαζική, άκριτη εισαγωγή στα πανεπιστήµια,
χωρίς κριτήρια αξιολόγησης, να έχουµε περιπτώσεις εισαγωγής
φοιτητών µε βαθµό «2» και «3» που δεν επιθυµούν να σπουδάσουν, µε αποτέλεσµα να µην ολοκληρώνουν τις σπουδές τους;
Αυτές οι περιπτώσεις, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, φτάνουν σήµερα
στο 30%.
Ευτυχώς, όµως, η πλειονότητα της κοινωνίας -ακόµα και οι ψηφοφόροι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, τάσσονται υπέρ της βάσης εισαγωγής.
Δεύτερον, προβλέπεται η υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου σε δύο φάσεις. Με τη διαδικασία αυτή δίνεται µεγαλύτερη
βαρύτητα στις συνειδητές επιλογές των υποψηφίων και επιτυγχάνεται µείωση του αριθµού επιτυχόντων σε σχολές τυχαίας επιλογής, που είχε ως συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις την έλλειψη
ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση και την εγκατάλειψη των
σπουδών τους.
Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλά τους πολυτιµότερους πόρους που διαθέτει, τις διαδοχικές, δηλαδή, νέες γενιές
της. Αναβαθµίζεται, έτσι, η ποιότητα των σπουδών, µε συµµετοχή
φοιτητών σε τµήµατα της επιλογής τους, µειώνεται η ανάγκη µετεγγραφών και προωθείται η βελτίωση της φοιτητικής πορείας
των εισαχθέντων.
Τρίτον, θεσπίζεται ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης. Με τον
τρόπο αυτόν βελτιώνεται ο ρυθµός αποφοίτησης των φοιτητών
από τα ανώτατα ιδρύµατα, παύουν φαινόµενα µη ενεργών, αιώνιων φοιτητών και ενσωµατώνεται ταχύτερα το ανθρώπινο δυναµικό στην αγορά εργασίας, αφού οι σπουδές είναι πλέον
συνεκτικές και επίκαιρες.
Επιπλέον, αναβαθµίζεται η εικόνα των πανεπιστηµίων στις διεθνείς επιστηµονικές κατατάξεις. Εξάλλου, όπως σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, έτσι και στο
πανεπιστήµιο είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο. Φυσικά,
έχουν προβλεφθεί και θα ισχύσουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις
εργασίας, σοβαρούς λόγους υγείας ή άλλους εξαιρετικούς λόγους που µπορεί να συντρέχουν.
Τέταρτον, προωθούνται διατάξεις για την προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, τη βελτίωση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και την αναβάθµιση της λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Δυστυχώς, επί µακρόν η εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία συχνά καταλύονται και η δηµοκρατία πληγώνεται από πράξεις βίας, παρανοµίας και παραβατικότητας εντός των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, πράξεις που αποτελούν προσβολή για
κάθε κράτος δικαίου. Και είναι πάγιο αίτηµα της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας να πάψουν τέτοια φαινόµενα
και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η νοµιµότητα στους χώρους
του πανεπιστηµίου, ενώ και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεσή της επί του νοµοσχεδίου εκφράζεται θετικά επί
αυτών των διατάξεων, αναφέροντας ότι η παροχή έννοµης προστασίας στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια δεν επαφίεται στη
διακριτική ευχέρεια του κράτους, αλλά αποτελεί υποχρέωσή του.
Ευελπιστώ ότι η προτεινόµενη ρύθµιση θα αποτελέσει το φάρµακο για την αντιµετώπιση µιας πανθοµολογούµενης νόσου, την
οποία το πολιτικό σύστηµα και η πανεπιστηµιακή κοινότητα µέχρι
σήµερα δεν µπόρεσαν να θεραπεύσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας προχωρά µε τόλµη, µε το βλέµµα στο µέλλον
και µε γνώµονα τις πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε γενναία µεταρρύθµιση των ΑΕΙ, µε στόχο την προώθηση
της ποιότητας, την ασφάλεια της πανεπιστηµιακής κοινότητας
και τη συνολική εξυγίανση των πανεπιστηµίων. Σε έναν κόσµο
που αλλάζει ραγδαία, είναι ανάγκη να εξοστρακίσουµε τα λάθη
µας και να διασφαλίσουµε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι δυνάµεις της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της εργασίας, της δηµιουργίας και της παραγωγής να επιτελέσουν απερίσπαστες την
υψηλή αποστολή τους στα πανεπιστήµιά µας.
Η Νέα Δηµοκρατία θέλει και εργάζεται διαχρονικά και αταλάντευτα για δηµόσια πανεπιστήµια, που θα λειτουργούν ως ηγέτες,
ως πρωτοπόρο και δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και
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οικονοµίας, ως κοιτίδα δηµοκρατίας, προηγµένης έρευνας, ελεύθερης διδασκαλίας και διακίνησης ιδεών. Αυτά τα πανεπιστήµια
υπηρετούν τις µακροχρόνιες ανάγκες και στοχεύσεις της ελληνικής κοινωνίας και της οικονοµίας της. Με τέτοια πανεπιστήµια
η ελληνική κοινωνία θα αισθάνεται υπερήφανη, ισχυρή και ασφαλής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και αβέβαιο κόσµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο κ. Κόκκαλης Βασίλειος.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε και χρόνια σας πολλά, µε υγεία σε όλους
όσοι γιορτάζουν σήµερα και είναι πάρα πολλοί οι Μπάµπηδες, οι
Χαράλαµποι, οι Χαρίλαοι, οι Χαρίκλειες και οι Χαραλαµπίες!
Σήµερα θα έπρεπε να γιορτάζουµε όλοι, γιατί είµαστε ακόµα
όρθιοι, ζωντανοί, υγιείς και αγωνιζόµαστε για µια καλύτερη Ελλάδα. Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ δύσκολα, εξαιρετικά δύσκολα, πρωτοφανή. Δεν έχουµε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις
ποτέ άλλοτε, αλλά είµαστε πιο αισιόδοξοι γιατί έχουµε τη δύναµη
και την αποφασιστικότητα να αντιµετωπίσουµε τις καταστάσεις,
τις δύσκολες καταστάσεις µε σκληρό τρόπο, αλλά το µόνο αποτελεσµατικό.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και αυτό το νοµοσχέδιο για
την ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο φέρνει πράγµατι πολύ σκληρά
µέτρα, σε σχέση µε αυτό που ίσχυε στο παρελθόν. Δεν σας
κρύβω ότι ούτε εγώ ούτε κανείς θα ήταν ευτυχής να βλέπει αστυνοµικούς µε στολές µέσα στα πανεπιστήµια, αλλά γίνεται διαφορετικά;
Εδώ και δεκαετίες, από τότε που µπήκα στη Νοµική Σχολή το
1978 -έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε-, το ερώτηµά µου
ήταν πάντα: «µπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει µέσα στο πανεπιστήµιο;».
Ακούγαµε επί σειράν ετών και από την Αριστερά που τότε ηγεµόνευε στα πανεπιστήµια -η Αριστερά ηγεµονεύει στα πανεπιστήµια εδώ και δεκαετίες, από το 1974 και έπειτα- ότι πρέπει να
έχουν ελευθερία τα παιδιά να εκφραστούν.
Όλοι θέλουµε την ακαδηµαϊκή ελευθερία. Όλοι επιδιώκουµε
την ακαδηµαϊκή ελευθερία. Όλοι θέλουµε να είµαστε ελεύθεροι
να εκφραζόµαστε και να προωθούµε την επιστηµονική έρευνα.
Είναι, όµως, επιστηµονική έρευνα ή ακαδηµαϊκή ελευθερία το να
χτίζεις καθηγητές στα γραφεία τους; Θυµάστε τι είχε συµβεί µε
την κ. Σπυράκη που ήταν καθηγήτρια της Φαρµακευτικής; Θυµάστε τι είχε συµβεί µε τον σηµερινό Υφυπουργό Παιδείας, τον κ.
Συρίγο, όταν τον είχαν ξυλοκοπήσει άγρια µέσα στο πανεπιστήµιο; Θυµάστε τι είχε γίνει µε µια σειρά καθηγητών, οι οποίοι
έχουν δεχθεί επιθέσεις από φοιτητικούς ή και εξωκοινοβουλευτικούς κύκλους;
Αυτά είναι ακαδηµαϊκή ελευθερία; Φοβάµαι ότι έχουµε παρανοήσει ορισµένους όρους και εκεί νοµίζω ότι η κοινωνία έχει µετατοπιστεί, το έχει καταλάβει. Δυστυχώς, η Αριστερά δεν το έχει
καταλάβει. Η κοινωνία κατάλαβε ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί
αυτό στα πανεπιστήµιά µας. Δεν µπορεί να είναι κλοτσοπατινάδα
τα πανεπιστήµιά µας, δεν µπορεί να είναι αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα µε τις καταστροφές των κτηρίων και των υποδοµών
τους.
Έχουµε καλά πανεπιστήµια. Πράγµατι, έχουµε καλά πανεπιστήµια και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο ανέβηκε το ΕΚΠΑ στη συνολική
αξιολόγηση. Σωστά ανέβηκε το ΕΚΠΑ στη συνολική αξιολόγηση
κάτω από την διακοσιοστή θέση και µπράβο στους καθηγητές,
στους φοιτητές και στο επιστηµονικό προσωπικό του ΕΚΠΑ.
Φανταστείτε, όµως, σε ποια θέση θα ήταν και το ΕΚΠΑ και το
Αριστοτέλειο και όλα τα άλλα πανεπιστήµια, αν είχαµε τη δυνατότητα να επικεντρωθούµε µόνον στην ακαδηµαϊκή έρευνα και
ελευθερία, αν είχαµε τη δυνατότητα να ασχολούµαστε µόνο µε
την εκπαίδευση των φοιτητών, των παιδιών µας, και των παιδιών
όλων µας –και όχι µόνον του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δηµοκρατίας ή
των άλλων κοµµάτων, είναι παιδιά του ελληνικού λαού-, αν µπορούσαµε να επικεντρωθούµε µόνο σε αυτά. Φανταστείτε, πόσο
καλύτερα θα ήταν τα πράγµατα!
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Φοβάµαι ότι κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό και γι’
αυτό επιµένουν σε ξεπερασµένες ακόµα αντιλήψεις του 1974 και
του 1978, οι οποίες ήταν απότοκο των όσων είχαν περάσει µετά
τον εµφύλιο πόλεµο και τη δικτατορία.
Σήµερα, όµως, δεν ζούµε σε ίδιες εποχές. Σήµερα δεν κινδυνεύει η δηµοκρατία. Σήµερα δεν κινδυνεύει ελευθερία. Σήµερα
δεν κινδυνεύει η ακαδηµαϊκή έκφραση. Αντιθέτως, σήµερα είναι
παγιωµένη η δηµοκρατία στη χώρα µας και η ελευθερία φτάνει
στα όρια της ασυδοσίας σε ορισµένες καταστάσεις.
Γι’ αυτό, το να υπάρχει προστασία στα πανεπιστήµια, το να
υπάρχει διάκριση και ανάδειξη των ικανοτέρων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός πανεπιστηµίου,
είναι επιταγή των καιρών µας.
Δυστυχώς η Αριστερά -µε πόνο καρδιάς το λέω, διότι θα ήθελα
όλοι εδώ µέσα να συµφωνούµε, σε τέτοιου είδους µείζονος σηµασίας θέµατα θα έπρεπε όλοι να συναινούµε και να συµφωνούµε- έχει µείνει εγκλωβισµένη σε µια εποχή που έχει περάσει
-ευτυχώς ανεπιστρεπτί- για τη χώρα µας. Ούτε εµφύλιος πόλεµος πρόκειται να ξαναγίνει, ούτε πρόκειται να κυνηγηθεί ξανά
κανείς για τις πολιτικές του αντιλήψεις στη χώρα µας, ούτε δικτατορία θα ξαναγίνει. Όλοι θα είµαστε ελεύθεροι να εκφράζουµε την άποψή µας και ο ελληνικός λαός θα κρίνει και θα
αποφασίζει ποιος είναι ο καταλληλότερος κάθε φορά που γίνονται εκλογές να τον κυβερνήσει. Αυτό είναι και το µεγάλο επίτευγµα της Μεταπολίτευσης, το οποίο το οφείλουµε σε όλους
τους πολιτικούς χώρους. Αυτό είναι το µεγάλο επίτευγµα που
σήµερα πρέπει να προχωρήσουµε µπροστά.
Η παρουσία των αστυνοµικών στα πανεπιστήµια δεν είναι κάτι,
επαναλαµβάνω, που θα αρέσει σε πολλούς. Και εµένα δεν µου
αρέσει να βλέπω στολές αστυνοµικών µέσα στα πανεπιστήµια.
Ελπίζω να έρθει η ώρα εκείνη που να µη χρειάζεται κιόλας. Να
καταλάβουµε τι είναι τα πανεπιστήµια και να µη χρειάζεται να
υπάρχουν. Σήµερα, όµως, χρειάζεται. Σήµερα δεν µπορούµε να
ανεχθούµε άλλο πια τη βία. Μιλάµε για µικρές οργανωµένες µειοψηφίες, δεν µιλάµε για το σύνολο των φοιτητών ή των καθηγητών. Ελάχιστοι είναι αυτοί, αλλά είναι οργανωµένοι σε συµµορίες
δυστυχώς. Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Και γι’ αυτόν τον λόγο έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο η κατεύθυνση του οποίου, όπως και εκείνου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι
του 2019, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα, θα µου πείτε: Δεν έχεις καµµία επιφύλαξη; Όλα θα πάνε
καταπληκτικά; Όχι, δεν σας κρύβω την άποψή µου. Εγώ πάντα
τη λέω ευθαρσώς. Άλλο πράγµα να ψηφίζεις ένα νοµοσχέδιο και
άλλο πράγµα να εφαρµόζεται. Υπάρχει µεγάλη απόσταση. Ειδικά
στον χώρο της παιδείας, έχουµε δει πολλούς νόµους που έχουν
ψηφιστεί µε καλές προθέσεις από τους Υπουργούς Παιδείας,
όπως τον νόµο Κοντογιαννόπουλου, τον νόµο Αρσένη, τον νόµο
Διαµαντοπούλου, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και δεν έχουν εφαρµοστεί στην πράξη. Γι’ αυτό περιµένω από αυτούς τους νόµους
που η δική µας Κυβέρνηση φέρνει να εφαρµοστούν και να εφαρµοστούν µε µεγαλύτερη και ευρύτερη συναίνεση από την κοινωνία και ει δυνατόν και από τα πολιτικά κόµµατα.
Πάντως, για κάτι που χαίροµαι είναι ότι µέχρι στιγµής αυτή η
συζήτηση στη Βουλή έχει γίνει σε καλό κλίµα. Έχουν ακουστεί
αντιπαραθέσεις και αντίθετες απόψεις. Αυτό είναι το νόηµα της
δηµοκρατίας. Ελπίζω αυτό να τηρηθεί και στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο, και για την τήρηση του χρόνου. Είσαστε
πάντοτε µέσα στον χρόνο.
Ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας στη σκιά των χθεσινών ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού περί γενικής απαγόρευσης ή του lockdown.
Ζούµε στην εποχή των ειδικών. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να
διατυπώσω την εξής ένσταση. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση και στην αντίθετη επιστηµονική άποψη. Επικαλούµαι µία
πρόταση είκοσι πέντε ειδικών, καθηγητών Ιατρικής, η οποία είδε
το φως της δηµοσιότητας πρόσφατα -δηµοσιεύθηκε στην «ΚΑ-
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ΘΗΜΕΡΙΝΗ»-, σύµφωνα µε την οποία το lockdown είναι το
ύστατο µέσο και ταυτόχρονα η αποτυχία της εφαρµοζόµενης πολιτικής.
Θέλω να ρωτήσω την Κυβέρνηση: Κάνατε πενήντα-εξήντα δηµοσκοπήσεις το 2020. Έχετε ξοδέψει χρήµατα για τη διεξαγωγή
ερευνών για την επιδηµιολογική επιτήρηση; Νοµίζω αυτό πρέπει
να το µάθουν οι πολίτες και να µην περιµένουµε ως φυσιολογικό
το οποιοδήποτε και συνεχιζόµενο lockdown.
Αντ’ αυτού, τι κάνετε; Προσπαθείτε την εξαίρεση της στέρησης είτε εισοδηµάτων είτε ελευθεριών να την κάνετε κανόνα. Αντί
να λειτουργήσετε ανάστροφα, εσείς νοµοθετείτε διευρύνοντας
τις κοινωνικές ανισότητες.
Όλως καλόπιστα θα προσπαθήσω, κυρία Υπουργέ, να σταθώ
σε τρία σηµεία του νοµοσχεδίου. Αναφέρατε ότι το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο είναι νοµοσχέδιο κοινής λογικής. Παρ’ όλο που είναι
υποκειµενική αυτή η έννοια, θα προσπαθήσω να ερµηνεύσω την
κοινή λογική.
Πρώτον, η µέχρι τώρα πρακτική της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ήταν οι επιχειρούµενες ρυθµίσειςµεταρρυθµίσεις να εφαρµόζονται µετά την πάροδο τριών ετών.
Εσείς τι κάνετε; Αιφνιδιάζετε και τις εφαρµόζετε από φέτος.
Και εγώ διατυπώνω την ερώτηση: Αυτό είναι κοινή λογική; Ανήκει στην κοινή λογική αυτή η ρύθµιση, το να αιφνιδιάζουµε τις οικογένειες και τους µαθητές; Την απάντηση θα τη δώσουν οι
πολίτες.
Δεύτερον. Μείωση των εισακτέων. Εδώ νοµίζω ότι ο τίτλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του νοµοσχεδίου έπρεπε να είναι:
«Παρεµπόδιση στην πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση».
Εδώ είναι το καλύτερο εγχειρίδιο για το πώς κάποιος δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση στη δηµόσια εκπαίδευση, πώς κάποιος δεν
θα έχει πρόσβαση στη δωρεάν τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Καλόπιστα θα πει κάποιος στον αντίλογο: Συγγνώµη, το κάνουµε για να προάγουµε την αριστεία. Ακούγεται καλό. Για να
προάγουν την αριστεία. Υπάρχει, όµως και η άποψη που λέει:
Γιατί την ίδια ρύθµιση δεν την επιχειρείς και στα ιδιωτικά κολλέγια; Για ποιον λόγο στα ιδιωτικά κολλέγια, αφ’ ης στιγµής έχουν
εξισωθεί τα πτυχία τους µε αυτά των πανεπιστηµίων, η µοναδική
προϋπόθεση είναι τα δίδακτρα;
Πρέπει να το καταλάβετε ότι µε αυτές τις ρυθµίσεις αποκλείεται ένα σηµαντικό µέρος της κοινωνίας από το να µπορέσει να
αντεπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις.
Έρχοµαι στο τµήµα που αφορά την πανεπιστηµιακή αστυνοµία. Εκµεταλλευτήκατε και αξιοποιήσατε -και τώρα αυτό κάνετετην εύλογη και δικαιολογηµένη ανησυχία του µέσου σκεπτόµενο
πολίτη, ρωτώντας τον: Είστε υπέρ ή κατά της ανοµίας; Θέλετε
να εξαλειφθεί η ανοµία στα πανεπιστήµια;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Αυτό λέει η έρευνα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Η απάντηση, στη συντριπτική πλειοψηφία, θα είναι σίγουρα, «Ναι, θέλουµε». Βάζω µία άνω τελεία.
Τον Αύγουστο του 2019 χρησιµοποιήσατε πάλι την κοινή λογική ως ρητορική για την κατάργηση του ασύλου, να έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται η Αστυνοµία και σε πληµµελήµατα.
Ούτως ή άλλως ήταν στα κακουργήµατα. Το να ιδρύετε ένα προανακριτικό Σώµα -άσχετα αν φέρουν όπλο ή όχι- στους χώρους
των πανεπιστηµίων, τι σηµαίνει; Ή η Αστυνοµία δεν έκανε τη δουλειά της όλο αυτό το χρονικό διάστηµα ή απέτυχε η ρύθµιση.
Αυτό λέει η κοινή λογική του µέσου σκεπτόµενου πολίτη, οι
οποίοι µέσοι σκεπτόµενοι πολίτες θα αντιληφθούν κάποια στιγµή
την αυθαιρεσία που πάτε να κάνετε. Διότι τώρα εσείς πάτε κατευθείαν στο άλλο άκρο.
Ο σκοπός, κυρία Υπουργέ, τον οποίο θέλετε να επιτύχετε -και
οι περισσότεροι, τουλάχιστον, συµφωνούµε- ποιος είναι; Να εξαλειφθούν τα φαινόµενα ανοµίας, τα οποία, όµως, δεν υπάρχουν
σε όλα τα πανεπιστήµια της Ελλάδας. Μπορεί ο σκοπός αυτός να
επιτευχθεί µε άλλα µέσα; Για να δούµε. Εσείς λέτε, «Όχι. Κατευθείαν µε την Αστυνοµία». Μπορεί ο σκοπός αυτός να επιτευχθεί
µε µια σωστή φύλαξη, ναι ή όχι; Σε άλλες χώρες ισχύει αυτό, µε
προσωπικό φύλαξης εκπαιδευµένο; Εσείς πήγατε στο άλλο άκρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τροποποιείτε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο
είναι στο άρθρο 34. Αυτό το άρθρο έπρεπε να είναι σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έρχεστε, λοιπόν, εδώ και τροποποιείτε ένα άρθρο του Ποινικού Κώδικα και η τροποποίηση
είναι µόνο στην ποινική απαξία της πράξης. Και τι λέει; «Όποιος
εισέρχεται παράνοµα ή…». Άρα, δίνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο
την πρώτη αρµοδιότητα στην πανεπιστηµιακή αστυνοµία για να
ελέγχει ποιος εισέρχεται, αν εισέρχεται παράνοµα ή όχι.
Για πείτε µου, κυρία Υπουργέ, εγώ ως δικηγόρος -λογικά θα
επιτρέπεται σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό- δεν θα
µπορώ να πάω να παρακολουθήσω µια διάλεξη στη Νοµική
Σχολή Αθηνών; Θα µου πείτε, «θα µπορείτε». Ναι, αλλά µε αυτή
τη διάταξη και µε αυτές τις αρµοδιότητες θα υπόκειµαι σε έλεγχο
αν πρέπει να εισέλθω ή όχι.
Καλύτερα από µένα τα περιγράφει η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής, η οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αντισυνταγµατικότητα.
Επαναλαµβάνω, οι µέσοι σκεπτόµενοι πολίτες, κυρία Υπουργέ,
δεν ρωτήθηκαν ποτέ αν τα φαινόµενα ανοµίας, τα οποία είναι σοβαρά, µπορούσαν ή µπορούν να εξαλειφθούν µε άλλο τρόπο.
Εσείς νοµοθετείτε, πηγαίνοντας στα άκρα και της κοινής λογικής,
αλλά και στα άκρα του νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόκκαλη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κώστας Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ. Να
είστε καλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι µία δύσκολη ηµέρα. Νοµίζω ότι οραµατικές οµιλίες, γενικές διακηρύξεις, απολογισµοί για ολοκληρωµένες µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που είναι αδιόρατες ακόµα
και µε το µικροσκόπιο δεν έχουν θέση µε µια πραγµατικότητα
που είναι σκληρή και εκδικείται κάθε τέτοια πρόθεση και κάθε τέτοια διάθεση.
Συζητούµε τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία σε άλλη µία ηµέρα
δύσκολη για όλους µας, µετά την εξαγγελία ενός ακόµη lockdown, που θα δυσκολέψει ακόµη περισσότερο την κοινωνική µας
ζωή και την οικονοµία της χώρας.
Και στα δύο µεγάλα θέµατα που πραγµατεύεται το σχέδιο
νόµου, δυστυχώς οι επιλογές σας είναι τραγικές και κονταροχτυπιούνται µε τη συγκυρία που όλοι µας βιώνουµε. Είναι παράλογες, άκαιρες και προπαντός αναποτελεσµατικές. Το χειρότερο
είναι ότι υπαγορεύονται από τις δηµοσκοπικές σας επιδόσεις και
τις επικοινωνιακές σας ανάγκες και όχι από την πραγµατική σας
αγωνία να επιλύσετε χρονίζοντα προβλήµατα.
Κυρία Υπουργέ, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε ένα ακόµη
lockdown και από σήµερα κλείνουν τα σχολεία. Στα αυτιά µας
ηχούν οι πριν από µερικές ηµέρες δηλώσεις σας σε ό,τι αφορά
τον κορωνοϊό που δεν έχει καµµία σχέση µε τα σχολεία και άρα
θα ήταν δραµατικό να κλείσουν στη διάρκεια της πανδηµίας τα
σχολεία. Αν δεν απατώµαι έγιναν στον «ΑΝΤ-1» πριν από λίγες
ηµέρες. Πιστεύω ότι αυτό δείχνει µια έλλειψη αίσθησης της
πραγµατικότητας και της τραγικότητας των στιγµών.
Οι µαθητές της Γ’ λυκείου µε εξ αντικειµένου ελλιπή εκπαίδευση, µε λειψές γνώσεις σε µία τραγικά δύσκολη χρονιά, µε
ανασφάλεια για µία από τις κρισιµότερες περιόδους της ζωής
τους, επιβαρύνονται από νέους γρίφους: Πώς θα διαλέξουν τη
σχολή, πώς µε νέους αλγόριθµους θα ανακαλύψουν τη βάση εισαγωγής, πώς θα συµπληρώσουν το µηχανογραφικό και το χειρότερο, πόσες χιλιάδες θα µείνουν έξω από τα πανεπιστήµια.
Εν µέσω πανδηµίας αποφασίσατε για άλλη µία φορά να εφαρµόσετε την πολιτική του «ράβε-ξήλωνε» και αυτό το βαφτίζετε
µεταρρύθµιση, µια δήθεν µεταρρύθµιση στον πιο ακατάλληλο
χρόνο, µε τον πιο πρόχειρο τρόπο, που οδηγεί στα χειρότερα δυνατά αποτελέσµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ποια θα ήταν µια πραγµατική µεταρρύθµιση; Αυτή που θα
έπιανε το νήµα ξανά από τον ν.4009/2011, τον νόµο που ο σηµερινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τότε «γενναίο βήµα προς τα
εµπρός» και που οι µετέπειτα κυβερνήσεις έθεσαν στο περιθώριο
δυστυχώς. Θα άλλαζε τους όρους εισαγωγής, θα έδινε στις εξετάσεις το µέτρο που τους ανήκει, θα έκρινε τον µαθητή σε µια
πορεία µάθησης και τις πραγµατικές του γνώσεις και επιδόσεις,
να µην εξαρτάται η ζωή του, η ψυχολογία του, η κρίση του, η ποσότητα και η ποιότητα των γνώσεων του µόνο από τις εξετάσεις
ή από µία βάση εισαγωγής. Επίσης, θα έδινε προτεραιότητα σε
µια πραγµατική αναβάθµιση του λυκείου. Θα συνόδευε τη µαθησιακή διαδικασία της Γ’ λυκείου µε την προετοιµασία της εισόδου
στο πανεπιστήµιο. Θα του χορηγούσε το εθνικό απολυτήριο πιστοποιητικό εισόδου και θα οριοθετούσε την Τράπεζα Θεµάτων
πάνω στα οποία θα εξεταστεί. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε
να αναβαθµιστεί το επίπεδο των εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αυτή ήταν και είναι η δική µας εναλλακτική
πρόταση.
Αυτό, όµως, απαιτεί βαθιές τοµές και χρόνο, που έρχεται σε
ευθεία σύγκρουση µε τις επικοινωνιακές προτεραιότητες και τις
ανάγκες µιας εξουσίας που µεταρρυθµίζει τις βάσεις εισαγωγής
στο µηχανογραφικό την παραµονή των εξετάσεων, σπέρνοντας
την ανασφάλεια και την απόγνωση στον µαθητή και οδηγώντας
σηµαντικό ποσοστό έξω από τα πανεπιστήµια.
Ο αποτυχών έτσι φοιτητής θα πληρώσει, κατά κανόνα, ένα
υποβαθµισµένο κολλέγιο, θα πάρει εύκολα ένα πτυχίο αναντίστοιχο µε τις πραγµατικές του γνώσεις και θα ανταγωνιστεί στην
αγορά εργασίας, αφού θα έχει πτυχίο ισότιµο, µε βάση την πολιτική σας, µε το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Αυτό δεν λέγεται µεταρρύθµιση. Μάλλον µε απορρύθµιση µοιάζει. Και ασφαλώς είναι
ίδιο των αποφάσεων που εσείς παίρνετε.
Πάµε τώρα στο δεύτερο θέµα, µεγάλο θέµα, την πανεπιστηµιακή αστυνοµία.
Ο καλός µου ο συνάδελφος, ο Γιώργος Μουλκιώτης, εχθές
έφερε στην επιφάνεια µία οµιλία του κ. Μητσοτάκη πριν από δέκα
χρόνια ακριβώς, από την οποία θέλω να πω µονάχα µία µικρή παράγραφο. Έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης για τον σχετικό νόµο του
2011: «Το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο αυτού του νοµοσχεδίου
είναι ότι δίνει πολύ µεγαλύτερη ευελιξία στα πανεπιστήµια να
ρυθµίσουν τα του οίκου τους. Το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων, κατά την άποψή µου, είναι ένας µύθος. Για ποιο αυτοδιοίκητο µιλάµε, όταν για κάθε απόφαση που πρέπει να πάρει το
ελληνικό πανεπιστήµιο, είτε είναι µεγάλο είτε είναι µικρό, πρέπει
να πάρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας; Άρα το αυτοδιοίκητο, το οποίο είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο, επί της ουσίας δεν το υπεράσπισε ο κοινός νοµοθέτης και καλά κάνετε
αυτήν τη στιγµή και δίνετε µεγαλύτερη δυνατότητα στα πανεπιστήµια να ρυθµίσουν τα του οίκου τους».
Πέρυσι σε αυτή την Αίθουσα ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι στα πανεπιστήµια δεν έχει θέση ούτε η Αστυνοµία ούτε η ανοµία.
Σήµερα εγκαθιδρύετε µετά βαΐων και κλάδων την πανεπιστηµιακή αστυνοµία!
Ποιο ήταν το πρόσωπο και ποιο είναι το προσωπείο κανείς δεν
µπορεί να το διακρίνει εύκολα, γιατί υπάρχει τόσο πολύ µεγάλη
απόσταση ανάµεσα στη µία άποψη που διατυπώθηκε την πρώτη
φορά και στην πολιτική που ακολουθείτε σήµερα.
Ο νόµος για το άσυλο δεν ήταν η πανάκεια που λύνει όλα τα
προβλήµατα; Εδώ έγινε µια τεράστια συζήτηση και µε µεγάλες
συγκρούσεις, έγιναν τα επεισόδια µε τον πρύτανη και γενικότερα
και διάφορες πράξεις ανοµίας στα πανεπιστήµια. Δικαιολογηµένα η κοινή γνώµη διαµορφώθηκε στη συντριπτική της πλειοψηφία υπέρ του να καθαριστεί το πανεπιστήµιο. Άλλη µία δηµοσκοπική επίδοση που καθοδηγεί τις πράξεις σας, τις πρωτοβουλίες σας. Πονάει δόντι, κόβεις κεφάλι! Ας βάλουµε την αστυνοµία
να λύσει το πρόβληµα.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω µία
παρένθεση. Υπάρχει πρόβληµα στο πανεπιστήµιο; Μία πλευρά
λέει για το πόσο καλά είναι τα πράγµατα και ότι τα φαινόµενα
της ανοµίας είναι σποραδικά και δεν χαρακτηρίζουν το ελληνικό
πανεπιστήµιο και µάλιστα, αναβαθµίζεται. Άκουσα εχθές ότι πήγε
στην εκατοστή ογδοηκοστή έκτη θέση, ενώ για κάποιον άλλον
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συνάδελφο από τη Νέα Δηµοκρατία είναι στην τετρακοσιοστή
ογδοηκοστή.
Ικανοποιούν κανέναν αυτοί οι αριθµοί; Εµένα δεν µε ικανοποιεί
κανένας. Δεν υπάρχει ανοµία; Προφανώς και υπάρχει. Δεν υπάρχει στρέβλωση στη σχέση καθηγητών και παρατάξεων; Προφανώς και υπάρχει. Δεν υπάρχει επιλεκτική αντιµετώπιση της
ελεύθερης διάδοσης των ιδεών, της εµποδισµένης γνώσης; Προφανώς και υπάρχει. Το πανεπιστήµιο έκανε βήµατα σοβαρά εν
τω µεταξύ και ενώ όλα αυτά τα φαινόµενα υπάρχουν. Το διδακτικό προσωπικό του έκανε προόδους, φοιτητές που βγαίνουν
από αυτό διαπρέπουν σε επίπεδο γνώσεων. Κανένας διασυρµός
δεν είναι αποδεκτός.
Το 1982 εγκαταστάθηκε το δηµοκρατικό πανεπιστήµιο, φέρνοντας το τέλος µιας εποχής που σηµαδεύτηκε από τη χούντα
και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Όµως από το ’80 -για εµάς
που ισχυριζόµαστε ότι είµαστε προοδευτικοί- η ΕΦΕΕ δεν ξανάβγαλε πρόεδρο. Οι παρατάξεις αναµασούν τα ίδια συνθήµατα.
Το Πολυτεχνείο γιορτάζεται µε τον ίδιο τρόπο. Τα ταµπού παραµένουν ακλόνητα. Και επειδή είπα «οι παρατάξεις», να πω, επειδή
άκουσα προηγουµένως καλό συνάδελφο από τη Νέα Δηµοκρατία να λέει περί ηγεµονίας Αριστεράς και Δεξιάς, ότι ελπίζω να
µην πιστεύει κανείς από εσάς, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι η ΔΑΠ ήταν µία παράταξη που αγωνιούσε όλα
αυτά τα χρόνια για την εξυγίανση του πανεπιστηµίου!
Θα σκύψουµε στο πρόβληµα, στην ουσία του. Θα κάνουµε
λάθος όσοι παριστάνουµε τον προοδευτικό να στρουθοκαµηλίζουµε. Και εδώ έχουν γίνει προσπάθειες µεταρρύθµισης κατά
καιρούς που µπορεί µεν να µην ολοκληρώθηκαν, άφησαν όµως
κάποια θετικά σηµάδια.
Και τώρα αντί να κάνουµε έναν απολογισµό, αντί να διαµορφώσουµε όρους εθνικής συνεννόησης, αντί να αξιοποιήσουµε τα
θετικά και να ανατρέψουµε τα αρνητικά έρχεστε, κύριοι της Κυβέρνησης, και δίνετε τάχα λύση µε το σπαθί του Αλέξανδρου.
Όµως για να επανέλθουµε στον λόγο του Πρωθυπουργού
εκείνης της εποχής, πριν από δέκα χρόνια. Λέει ο κ. Μητσοτάκης:
«Νοµίζω ότι κανένας τοµέας της ελληνικής ζωής, κοινωνικής και
δηµόσιας, δεν έχει φάει περισσότερα σκαµπίλια ως αποτέλεσµα
της έλλειψης συνεννόησης από τον τοµέα της παιδείας, η οποία
δυστυχώς βρέθηκε διαχρονικά στον κυκλώνα µιας σκληρής εξωκοµµατικής αντιπαράθεσης».
Ποιο είναι το πραγµατικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού; Αυτό
του πολιτικά φιλελεύθερου και συναινετικού ή αυτού που σήµερα
νοµοθετεί αυταρχικά και εναντίον όλων, εναντίον της απόφασης
της ολοµέλειας των πρυτάνεων, εναντίον της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας των Αστυνοµικών, εναντίον διακεκριµένων στελεχών
της συντηρητικής παράταξης που διαφωνούν µε την πανεπιστηµιακή αστυνοµία και κυρίως εναντίον του συνόλου σχεδόν των
κοµµάτων της Aντιπολίτευσης;
Μας αρέσει συχνά η σύγκριση µε τα πρότυπα πανεπιστήµια.
Εκεί, στο Κέιµπριτζ ας πούµε, δεν σε υποδέχεται ο αστυνοµικός.
Σε υποδέχεται ο υπάλληλος, που ζητάει την ταυτότητά σου και
τον λόγο που πας εκεί. Δεν διανοείται κανείς όµως µέσα στο πανεπιστήµιο να ποινικοποιήσει τις ιδέες, να διώξει τους οµιλητές,
να τραµπουκίσει πάνω στην ελευθερία διάδοσης των ιδεών και
πάνω στην απόλυτη δυνατότητα που έχει αυτός ο χώρος να κατοχυρώνει αυτή την ελευθερία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χώρος της παιδείας είναι ο
κατ’ εξοχήν χώρος που τραυµατίστηκε από αυταρχικές και αποσπασµατικές πολιτικές, ο χώρος που απαιτεί εδώ και τώρα µια
µακρόπνοη και συµφωνηµένη στρατηγική.
Εµείς νιώθουµε την υποχρέωση, ως Κίνηµα Αλλαγής, και εδώ
στο συγκεκριµένο και υπαρκτό πρόβληµα να κάνουµε τη συγκεκριµένη και ρεαλιστική µας πρόταση: Να δηµιουργήσουµε µέσα
στο πανεπιστήµιο αυτοτελή υπηρεσία φύλαξης και προστασίας,
µε αξιοκρατική επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού της, που
θα υπάγεται στις πρυτανικές αρχές. Να συνεργάζεται µε τις
αστυνοµικές και τις λοιπές δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες για την
αµελλητί πρόληψη και καταστολή εγκληµατικών ενεργειών βάσει
συγκεκριµένου πρωτοκόλλου. Να κατοχυρωθεί η είσοδος και η
έξοδος προσώπων µε την επίδειξη της ταυτότητας.
Ένα πανεπιστήµιο που για να ορίσει τα πειθαρχικά του όργανα
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αποφασίζει και διατάζει ο Υπουργός Παιδείας, που για να προστατέψει τον χώρο του εντέλλεται ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης
δεν είναι αυτοδιοικούµενος θεσµός, αλλά είναι υπηρέτης κυβερνητικών εντολών. Είναι αδύνατο για λόγους αρχής να συµφωνήσουµε σε τέτοιο και τόσο βήµα οπισθοδρόµησης γι’ αυτόν τον
κρίσιµο θεσµό για την πορεία και το µέλλον του τόπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σκανδαλίδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σκουρλέτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, και χρόνια πολλά, να σας χαίρεται η οικογένειά σας
πρώτα απ’ όλα!
Κυρία Υπουργέ, χθες στο ξεκίνηµα της διαδικασίας κάναµε µία
παρέµβαση και σας προτείναµε να σταµατήσει αυτή η συζήτηση
εδώ µπροστά µάλιστα στην τότε φήµη, η οποία τελικά επιβεβαιώθηκε, για ένα νέο lockdown. Ήδη τα σχολεία είναι κλειστά µε
άγνωστο το πότε θα ξανανοίξουν. Το αρνηθήκατε υιοθετώντας
το επιχείρηµα ότι η δηµοκρατία δεν σταµατάει τις λειτουργίες
της.
Βέβαια η δηµοκρατία δεν είναι µόνο οι συζητήσεις µέσα στο
Κοινοβούλιο. Η δηµοκρατία αφορά το σύνολο του συνταγµατικού πλαισίου που ορίζει τη λειτουργία του πολιτεύµατος. Μέσα
στη δηµοκρατία είναι και η διαµαρτυρία και η συγκέντρωση. Παρ’
όλα αυτά βρισκόµαστε σε συνθήκες πανδηµίας.
Εσείς λοιπόν, µε δεδοµένες τις αντιρρήσεις των πρυτάνεων,
του κόσµου των φοιτητών, των µαθητών, των γονέων -εν πάση
περιπτώσει, είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο διχάζει, ένα νοµοσχέδιο το οποίο αιφνιδιάζει τους υποψήφιους φέτος- επιλέγετε να
συνεχίσετε ακάθεκτοι. Πείτε µου, έχετε ευθύνη για την κοινωνική
αναταραχή, την αναστάτωση;
Σε λίγες ώρες ξεκινάει ένα νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Θα υιοθετήσετε τις προτροπές του µέντορα της Κυβέρνησης, του κ. Πορτοσάλτε, που από το πρωί λέει ότι είναι µια
µεγάλη ευκαιρία για να δώσετε ένα αποφασιστικό χτύπηµα σε
αυτούς οι οποίοι είναι απέναντί σας;
Αναλαµβάνετε αυτή την ευθύνη; Αναλαµβάνετε µια ευθύνη της
καταστολής; Αναλαµβάνετε την ευθύνη µιας νέας διασποράς
µπροστά σε ένα lockdown το οποίο αρχίζει σκληρότερο από την
Πέµπτη;
Ο Πρωθυπουργός χθες έκανε ένα διάγγελµα. Ανάµεσα σε όλα
τα άλλα είπε ότι κατανοεί τον εκνευρισµό των µαθητών. Εσείς
τον κατανοείτε; Το εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτό; Αν το κατανοείτε, µπορείτε να αλλάζετε το σύστηµα εισαγωγής λίγους µήνες
πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις ή σας είναι αδιάφορο; Ή θέλετε
να εκµεταλλευτείτε τις συνθήκες της πανδηµίας θεωρώντας ότι
έτσι, µέσα σε ένα σκηνικό εκβιασµού που στήνετε µπροστά στον
φόβο της αρρώστιας, θα περάσετε µε τις λιγότερες δυνατές αντιρρήσεις και ενστάσεις το νοµοσχέδιό σας;
Βεβαίως, ακούγοντας κάποιος χθες τον Πρωθυπουργό µάλλον
θα νόµιζε ότι θα πρέπει να γυρίσουµε το ρολόι του χρόνου έναν
χρόνο πίσω. Αυτό το διάγγελµα θα µπορούσε να είχε ακουστεί
τον Μάρτιο του 2020. Δεν µπορεί µετά από σχεδόν έναν χρόνο,
µε δυστυχώς πλούσια αρνητική εµπειρία από τη διαχείριση της
πανδηµίας, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να µιλάει για ένα
success story που στον παρονοµαστή του έχει πάνω από έξι χιλιάδες νεκρούς. Κάτι δεν πήγε καλά. Δεν µπορεί να υιοθετείτε
τη λογική των µέσων όρων: Τι κρούσµατα είχαµε στην αρχή, τι
κρούσµατα είχαµε στο τέλος; Βγάζουµε τον µέσο όρο, είµαστε
κάτω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες.
Όχι, κοιτάξτε πώς σας έχει ξεφύγει η κατάσταση από τον Νοέµβριο και έπειτα. Κοιτάξτε την αύξηση της θνησιµότητας εκτός
ΜΕΘ. Κοιτάξτε την αύξηση της θνησιµότητας από άλλες αιτίες
πέρα από τον κορωνοϊό, που έχει ανέβει κατακόρυφα, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν είναι σηµερινά για τον Δεκέµβριο για
τον τόπο µας. Δεν µπορώ να διανοηθώ ποτέ ο Πρωθυπουργός
της χώρας να µιλάει για επιτυχία όχι αν είναι έξι χιλιάδες οι νεκροί, αλλά αν είναι ένας.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, λοιπόν, είπατε, πάλι καλά, ότι
έχουµε φτάσει στο τελευταίο µίλι. Άκουσα πριν από λίγο συναδέλφους να λένε ότι έµεινε η κοινωνία όρθια. Μα, τελικά αυτό το
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όρθια πόσο χαµηλά είναι; Πόσες επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν
ακόµα; Πόσοι πρέπει να χάσουν τα εισοδήµατά τους; Πόσοι πρέπει να κινδυνεύουν να αρρωστήσουν, να παρακαλάνε να µη βρεθούν στα νοσοκοµεία, τα οποία αναστέλλουν τα χειρουργεία
τους; Σήµερα βγήκε η είδηση της κατά 50% αναστολής των χειρουργικών επεµβάσεων στον «Ευαγγελισµό».
Μια νέα κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Γιατί;
Γιατί πολλοί νοσούν.
Και υπάρχει γραµµή αναπλήρωσης; Υπάρχουν εφεδρείες;
Φροντίσατε τόσους µήνες να υπάρχουν εφεδρείες στο ΕΣΥ; Όχι,
δεν το κάνατε!
Οµοίως, εσείς προσωπικά, δεν κάνατε τίποτα, για να αλλάξετε
τους όρους λειτουργίας των σχολείων. Δεν βρήκατε καινούργιες
αίθουσες. Το αφήσατε στην άκρη αυτό το αίτηµα. Δεν προχωρήσατε να επισπεύσετε µόνιµους διορισµούς. Δεν αυξήσατε τον
αριθµό των ανθρώπων.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Πενήντα χιλιάδες περισσότεροι, κύριε Σκουρλέτη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Μην κάνετε έτσι! Μην
κάνετε έτσι! Τα νούµερα είναι αδιάψευστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
κυρία Υπουργέ. Θα σας δοθεί ο χρόνος να απαντήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν κάνετε τίποτα
από αυτά. Ούτε καν το αυτονόητο της συνταγογράφησης των
τεστ. Μη µου πείτε ότι κάνετε στοχευµένα τεστ στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους εργασιακούς χώρους. Τίποτα από αυτά
δεν κάνετε. Και υπάρχουν και καταγγελίες. Διότι εµφανίζεστε
εδώ πέρα και λέτε ότι είναι πολύ µικρός ο δείκτης µετάδοσης
από τα σχολεία. Υπάρχουν καταγγελίες ότι έχετε δώσει εντολές
να µην καταγράφονται τα κρούσµατα, πιστεύοντας -πράγµα που
ως έναν βαθµό είναι ορθό- ότι, όταν τα παιδιά νοσούν, δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους. Και µπορούµε να τα παίρνουµε
σπίτι, αλλά να µην καταγράφονται, να µην ξεκινάει η διαδικασία
της ιχνηλάτησης.
Και, ενδεχοµένως, αυτό το τρίτο κύµα τώρα που ξεκινάει να
οφείλεται στον απερίσκεπτο τρόπο που εσείς ανοίξατε τα σχολεία, στον απερίσκεπτο τρόπο που αντιµετωπίζετε τους µεγάλους εργασιακούς χώρους, στην ανευθυνότητα που έχετε δείξει
στα µέσα µαζικής µεταφοράς, όπου δεν έχετε αλλάξει τίποτα
όλους αυτούς τους µήνες, δηλαδή τους χώρους που είναι υπερµεταδότες σε αυτή την υπόθεση.
Μπορείτε, λοιπόν, να έρχεστε και να λέτε ότι τα πράγµατα τηρουµένων των αναλογιών πήγαν καλά; Θα µου πείτε ότι ίσως τελικά το περιεχόµενο, το ύφος του διαγγέλµατος του
Πρωθυπουργού χθες να ταιριάζει µε το µήνυµα που ήθελε να
δώσει ηθεληµένα ή άθελά του από την επίσκεψη στην Ικαρία.
Για πείτε µου κάτι: Πιστεύετε ότι η πολιτική ηγεσία, ένας Πρωθυπουργός πρέπει να δίνει το παράδειγµα ή όχι; Φαντάζοµαι ότι
πρέπει να το δίνει. Να δίνει παράδειγµα όχι αλαζονείας, παράδειγµα όχι ότι είναι ο ίδιος πάνω από τους νόµους, αλλά ότι ο
ίδιος πρωτοστατεί, ο ίδιος δίνει το καλό παράδειγµα, το οποίο
ευτυχώς η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών το ακολούθησε.
Μια αυτοπειθαρχία χωρίς προηγούµενο έχουµε στην Ελλάδα και
αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το τίµησε, δεν το κατανόησε µε τη
στάση του.
Άντε, τη µία φορά, λοιπόν, βρέθηκε στην Πάρνηθα παραβιάζοντας τη νοµοθεσία και µε διπλό τρόπο. Το χειρότερο απ’ όλα
είναι να κάνεις motocross σε περιοχές οι οποίες είναι εθνικός
δρυµός. Τέτοιες, βέβαια, «πράσινες» ευαισθησίες δεν τις έχετε.
Οι «πράσινες» ευαισθησίες αρχίζουν και τελειώνουν, όταν έχουν
να κάνουν µε «πράσινα» επιχειρηµατικά ντιλαρίσµατα. Αυτό είναι
ένα άλλο θέµα. Θα το συζητήσουµε µια άλλη φορά.
Η δεύτερη φορά, όµως; Αυτή η παρουσία στην Ικαρία; Και το
χειρότερο από όλα, αλλά πολύ αποκαλυπτικό είναι οι εντολές
προς τη διοίκηση της ΕΡΤ «θάφτε το!» που ξεσήκωσαν και την
ΕΣΗΕΑ.
Τι δείχνουν αυτά; Δείχνουν πώς τελικά κυβερνάτε: µέσα από
έναν στηµένο επικοινωνιακό καταιγισµό, ο οποίος λειτουργεί εις
βάρος της πραγµατικότητας, ο οποίος προσπαθεί να θάψει τις
δικές σας µεγάλες ευθύνες.
Φέρνετε, λοιπόν, µέσα σε αυτές τις συνθήκες ένα νοµοσχέδιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε το οποίο στο όνοµα δήθεν της βελτίωσης του επιπέδου των
σπουδών βάζετε έναν νέο «κόφτη». Και το κάνετε απλά και µόνο
-και δεν έχετε απαντήσει σε αυτό-, για να δηµιουργήσετε νέες
στρατιές πελατών για τα ιδιωτικά κολλέγια. Είναι φανερό πλέον
ότι υπάρχει αυτό.
Πείτε µας, λοιπόν: Υπάρχουν στοιχεία; Πόσοι πέρασαν την τελευταία δεκαετία, από το 2010 που κατήργησε η παράταξη του
κ. Σκανδαλίδη τη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήµια; Πόσοι πέρασαν µε χαµηλό βαθµό, µε κάτω του «7»; Ποια ήταν η πορεία
τους; Πόσο κάθισαν στα πανεπιστήµια; Πόσο τα «επιβαρύνουν»;
Ποιοι τέλειωσαν; Έχετε τέτοιου είδους µελέτες ή είναι αδιάφορο
ή δεν αφορούν το περιεχόµενο της εκπαίδευσης; Τι είναι αυτά;
Ψιλά γράµµατα; Αφορούν κάποιους περίεργους πανεπιστηµιακούς που έχουν την ευαισθησία να µιλάνε για το πρόβληµα;
Αλλά εσείς, βέβαια, έχετε την ευαισθησία των αριθµών. Έχετε
τη λογική της αριστείας της αγοράς. Διότι στην αγορά το παιδί,
του οποίου η οικογένεια διαθέτει χρήµατα µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο -ίσως κάποιοι πουλώντας ένα οικόπεδο στο χωριό καταγωγής τους, κάποιοι επειδή έχουν την οικονοµική άνεση-, θα µπει
στο κολλέγιο, για να έχει τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε
αυτόν που θα δώσει τη µάχη της εισαγωγής στα πανεπιστήµια.
Αυτή είναι η αριστεία της αγοράς! Αυτή είναι η λογική σας!
Ταυτόχρονα, υπάρχει ένας καταιγισµός το τελευταίο διάστηµα. Τον ακούσαµε και εδώ από τις παρεµβάσεις των συναδέλφων της Πλειοψηφίας, που περίπου θέλουν να χρεώσουν τα
πάντα στα πανεπιστήµια. Στην Ελλάδα, αν υπάρχει πρόβληµα µε
τα ναρκωτικά, αν υπάρχει πρόβληµα µε παράνοµες και έκνοµες
πράξεις, αν υπάρχει πρόβληµα βιασµών, όλα αυτά αφορούν τα
πανεπιστήµια! Μα, πού ζείτε; Τόσο πλέον τυφλωµένοι είστε;
Τόσο γκεµπελική λογική θα υιοθετείτε; Διότι όταν όλοι µας, µα
όλοι καταγγέλλουµε τις ακραίες πράξεις, παραβιάζετε ανοιχτές
θύρες να µας λέτε ότι, εν πάση περιπτώσει, µε τον έναν ή τον
άλλο τρόπο καλύπτετε αυτές τις καταστάσεις.
Το σηµερινό πλαίσιο που εσείς φέρατε δίνει τη δυνατότητα
στην Αστυνοµία να παρεµβαίνει, όταν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις; Το δίνει! Το δίνει! Άλλο πράγµα θέλετε. Άλλο πράγµα σας
ενοχλεί. Σας ενοχλεί το πανεπιστήµιο, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί στη Δυτική Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή ως
ένας χώρος ο οποίος είναι χώρος διακίνησης των ιδεών. Αυτό
εχθρεύεστε.
Και για να σας πω κάτι: Θα µιλήσετε σε αυτά τα δικά σας παιδιά της ΔΑΠ, που εδώ και δεκαετίες είναι πρώτη δύναµη και ξυλοκοπιούνται και στήνουν µηχανισµούς µε κράνη και µε ρόπαλα
στις σχολές; Έχουν ευθύνες αυτοί ή είναι ψέµατα αυτά; Μέχρι
και µέλη της Κυβέρνησης έχουν πρωτοστατήσει -ακούστηκαν τα
ονόµατά τους εδώ- σε τέτοιου είδους πρακτικές. Και είναι και
άλλες πρακτικές, οι πρακτικές των φοιτητών που «τα κάνουν πλακάκια» µε οµοϊδεάτες καθηγητές και πουλάνε θέµατα. Δεν τα
έχετε ακούσει αυτά; Γι’ αυτά θα µιλήσετε; Ή αυτά είναι έξω από
την εκπαιδευτική διαδικασία;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω λοιπόν ότι χωρίς στοιχεία έρχεστε, παρ’ ότι προκληθήκατε, και εισάγετε έναν νόµο, ο
οποίος απλά και µόνο υπηρετεί τις ιδεοληψίες σας, για να παίρνετε τα εύσηµα της δύναµης που συµπλέει και τη φοβόσαστε,
της Ελληνικής Λύσης. Τη φοβόσαστε. Σας επηρεάζει και στα
εθνικά. Λίγο σας τραβάει το µανίκι από εδώ, λίγο από εκεί. Σας
σηκώνει το δάχτυλο. Είναι η κατάσταση οµηρίας που έχει δηµιουργηθεί λόγω των νέων ποιοτικών χαρακτηριστικών που έχουν
πλέον εδραιωθεί στην παράταξή σας, στη Νέα Δηµοκρατία, µία
παράταξη που ολοένα και περισσότερο τελικά έχει εγκολπωθεί,
έχει υιοθετήσει τον ακροδεξιό λόγο και την ακροδεξιά ρητορική.
Νοµίζω -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι όλα αυτά τα κάνετε
γιατί έχετε συνταχθεί µε αυτούς που βλέπουν την υγεία και την
παιδεία ως εµπορεύσιµα αγαθά. Δεν υπάρχει για εσάς η έννοια
του κοινού αγαθού, του δηµόσιου αγαθού. Το δείξατε ακόµη και
στα κρίσιµα ζητήµατα της υγείας µε αφορµή την πρόταση για
την πρόσβαση στις πατέντες και για την αντιµετώπιση του εµβολίου ως ενός δηµόσιου αγαθού. Αρνείστε ακόµη και τώρα αυτό
που κερδίζει συνεχώς στην Ευρώπη υποστηρικτές να το υιοθετήσετε. Θυµόσαστε πώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ χλεύαζε
αυτή την πρόταση.
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Έχετε υιοθετήσει, πιστεύετε στη λογική αυτή που από τα χείλη
του ίδιου του Πρωθυπουργού έχει ακουστεί, ότι ο γιος του ψυκτικού πρέπει να παραµείνει ψυκτικός. Σας ενοχλεί η δυνατότητα
που δίνει η εκπαίδευση, έτσι ώστε να υπάρχει µια κοινωνική κινητικότητα, ανέλιξη. Δεν αντιµετωπίζετε την ίδια την εκπαίδευση
ως αυταξία, η οποία λειτουργεί απελευθερωτικά για τον άνθρωπο. Θεωρείτε ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι αποτέλεσµα
φυσικής επιλογής. Και αυτό το έχει πει ο Πρωθυπουργός σας!
Κι αυτό το έχει πει: Οι κοινωνικές ανισότητες ως αποτέλεσµα φυσικής επιλογής.
Είστε φανατικοί ενός συστήµατος το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες διεύρυνε τις ανισότητες και στην Ελλάδα και σε όλον τον
κόσµο. Πιστεύετε στον άκρατο παραγωγισµό που τίναξε στον
αέρα το κλίµα, που ευθύνεται εν πολλοίς για αυτά τα όλο και πιο
συχνά επεισόδια πανδηµιών. Διότι, ακριβώς το παραγωγικό σύστηµα επενέβη µέσα σε κλειστά βιοσυστήµατα και απελευθέρωσε τέτοιους είδους επικίνδυνους ιούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Σκουρλέτη, ολοκληρώστε. Έχετε πάει στα δεκαέξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ναι, έχω και τη δευτερολογία, οπότε αφαιρέστε τα µου όλα αυτά από τη δευτερολογία. Έτσι δεν είναι; Οι καλοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς
φίλους και συµβουλευτές.
Νοµίζω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως έχετε επιλέξει, χάριν των ιδεοληψιών σας, έναν δρόµο ο οποίος, όµως,
ολοένα και περισσότερο δείχνει ότι έχει ξεπεραστεί από την ίδια
τη ζωή. Είναι πολύ παλιές και ξεπερασµένες αυτές οι απόψεις
σας και αποτελούν τον πυρήνα των σηµερινών προβληµάτων και
για την Ελλάδα και για όλο τον κόσµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προφανώς για µια
διευκρίνιση, κυρία Υπουργέ; Έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο σηµεία. Έθιξε ο κ. Σκουρλέτης θέµα ευθύνης για τη διασπορά του κορωνοϊού από τις διαδηλώσεις. Κύριε Σκουρλέτη, ο
Αρχηγός σας χθες σε µια πρωτοφανή δήλωση, ανέλαβε -λέειτην ευθύνη για τα κρούσµατα που θα προκύψουν από τη διαδήλωση. Πόση πια υποκρισία; Να καταγγέλλει την Κυβέρνηση για
ανεπάρκεια µέτρων, όταν ο ίδιος αναλαµβάνει την ευθύνη παραβίασής τους! Αυτοί είστε, κύριε Σκουρλέτη. Το πρωί διαδηλώνετε
και το µεσηµέρι καταγγέλλετε την αύξηση των κρουσµάτων!
Τόση πια ανευθυνότητα!
Λέτε για απουσία διαλόγου. Είναι ίσως το νοµοσχέδιο που έχει
συζητηθεί περισσότερο στον δηµόσιο διάλογο. Συζητείται εβδοµάδες ολόκληρες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εδώ στη
Βουλή! Ποιο άλλο νοµοσχέδιο έχει συζητηθεί τρεις ολόκληρες
ηµέρες; Ο προϋπολογισµός! Πάνω από εκατόν πενήντα είναι οι
εγγεγραµµένοι Βουλευτές. Διάλογος µέχρι τέλους, ναι, να είµαστε εδώ νύχτες να συζητάµε, βεβαίως, αλλά όχι ότι δεν γίνεται
διάλογος, κύριε Σκουρλέτη.
Δεύτερο σηµείο, η διαχείριση της πανδηµίας στα σχολεία.
Επειδή είπατε πολλές ανακρίβειες, αυτά δεν µπορεί να παραµένουν αναπάντητα. Είπατε ότι δεν κάναµε καθόλου προσλήψεις.
Είναι δυνατόν, κύριε Σκουρλέτη; Ένα στοιχείο κατ’ αρχάς: Ξέρετε ότι µε βάση µελέτη του ΟΗΕ έδειξε ότι µόνο το 23% των
χωρών προχώρησαν στην πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού
προσωπικού εντός πανδηµίας. Η Ελλάδα είναι µια από αυτές. Ξέρετε πόσες προσλήψεις έγιναν φέτος; Πενήντα χιλιάδες, κύριε
Σκουρλέτη. Βρείτε µου µια χρονιά που να έγινε αντίστοιχος αριθµός προσλήψεων. Μόνιµοι διορισµοί! Πρώτη φορά στην ιστορία
της χώρας στην Ειδική Αγωγή τεσσερισήµισι χιλιάδες µόνιµοι
διορισµοί. Γενική εκπαίδευση: δέκα χιλιάδες πεντακόσιοι µόνιµοι
διορισµοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Γιατί; Για να ενισχύσουµε τα παιδιά µας, να ενισχύσουµε τους καθηγητές µας, να
ενισχύσουµε το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Υποχρεωτική χρήση µάσκας πιο νωρίς από άλλες χώρες σε
ηλικίες χαµηλότερες, διαφορετικά διαλείµµατα, προσαρµοσµένη
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λειτουργία κυλικείων, µη πραγµατοποίηση σχολικών εκδροµών,
επέκταση του ολοήµερου σχολείου για να προστατέψουµε τις
ευπαθείς οµάδες, ενηµερωτικές συνεδρίες από γιατρούς, εκτεταµένη ενηµέρωση µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
Όλα αυτά τα µέτρα, λοιπόν, είναι αυτά που εσείς λέτε ότι δεν
πήραµε ούτε ένα. Κύριε Σκουρλέτη, µη συνεχίζετε αυτή την πρωτοφανή ανευθυνότητα. Αν εσείς ήσασταν κυβέρνηση τα σχολεία
θα ήταν κλειστά, από την πρώτη µέρα της πανδηµίας µέχρι την
τελευταία και τα παιδιά θα ήταν στο µαύρο. Γιατί; Γιατί και την
τηλεκπαίδευση, δυστυχώς, την πολεµήσατε λυσσαλέα.
Κύριε Σκουρλέτη, ζούµε µια πρωτοφανή κατάσταση. Τα σχολεία
σε όλο τον κόσµο ανοίγουν και κλείνουν. Γιατί; Γιατί υπηρετούµε
δύο στόχους: Πρώτον, την προστασία της δηµόσιας υγείας και,
δεύτερον, το να συνεχίζεται όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι µια πολύ δύσκολη διαδικασία για τους
µαθητές µας, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα
πολύ δύσκολη. Το µόνο εύκολο θα ήταν να πούµε ότι κλείνουµε
συνολικά τα σχολεία µέχρι να τελειώσει η πανδηµία. Δεν θα ήταν,
όµως, το υπεύθυνο και δεν θα ήταν αυτό που θα υπηρετούσε τα
παιδιά µας.
Και κάτι τελευταίο και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Εντολή να µην
καταγράφονται κρούσµατα; Παρακαλώ πολύ να µας καταθέσετε
στα Πρακτικά συγκεκριµένα στοιχεία, όχι απλά να εκτοξεύονται
φήµες και ανυπόστατες καταγγελίες. Πείτε µας, κύριε Σκουρλέτη, ποιος έδωσε εντολή και πού, να το ακούσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, θα
σας πω. Δεν είναι κάτι προσωπικό, επιθετικό, για να µη χρησιµοποιήσω την έκφραση του Κανονισµού. Έχετε τον λόγο, λοιπόν,
µόνο για να διευκρινίσετε αυτό που είπατε. Μην επεκταθείτε παρακαλώ. Τα νούµερα όλα αυτά τα είπατε και απαντήσατε. Συνεπώς δεν θα κάνουµε διάλογο εδώ, µόνο αναφερθείτε στο εάν
αλλοιώθηκε καθόλου το περιεχόµενό του λόγου σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ναι, αλλοιώθηκαν και
όλα τα είχαν, αλλά µη λέτε ότι δεν θα κάνουµε διάλογο εδώ. Πάθαµε τόσο «vertigo» πια µε τον διάλογο που έχει γίνει επί τρεις
µέρες στη Βουλή! Είναι, τέλος πάντων, αυτό αναφορά για την
ανάγκη να συζητάς για ένα νοµοσχέδιο κρίσιµο, όπως αυτό της
εκπαίδευσης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό είναι θέµα
τοποθετήσεων και ο κόσµος κρίνει. Πείτε, λοιπόν, εάν αλλοιώθηκε καθόλου αυτό που είπατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε ότι δεν ήταν
σωστό να του δώσετε τον λόγο; Γιατί τώρα θα δευτερολογεί και
τριτολογεί. Παραβίαση του Κανονισµού είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Λέω, λοιπόν, αλίµονο
και αν η αναγκαιότητα του διαλόγου συµπυκνώνεται σε ένα τριήµερο µέσα στη Βουλή για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Αλλά προφανώς έτσι αντιλαµβάνεται η κυρία Υπουργός τον διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό αποφάσισε
η Διάσκεψη των Προέδρων και η Ολοµέλεια στην αρχή το συµφώνησε. Χάνουµε χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ε, αφήστε µε, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας εξηγώ τον Κανονισµό. Εγώ είδατε ότι αντί για δώδεκα λεπτά σάς άφησα δεκαεξίµισι λεπτά. Αλλά πείτε τα, δεν σας κόβω τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Βεβαίως, εδώ φαίνεται
ότι υπάρχει συνολικότερο πρόβληµα κατανόησης, διότι σε καµµία
περίπτωση δεν µπορεί να δοθεί η ερµηνεία του κ. Πορτοσάλτε, τα
οποία µας τα είπε εδώ αυτολεξεί η κυρία Υπουργός για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα χθες. Η ευθύνη είναι µοναδική και δική σας
για ό,τι συµβαίνει. Σας έχουµε προειδοποιήσει και κατά την έναρξη
της συζήτησης και όλες τις προηγούµενες ηµέρες και επιµένετε.
Τινάξτε τα όλα στον αέρα, λοιπόν. Αναλάβετε τις ευθύνες σας,
αλλά δεν µπορεί να επικαλείστε σαχλαµάρες και άλλες αναφορές
και ερµηνείες να δίνετε εκεί που δεν υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ,
δεν είναι προσωπικό.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τέλος, εγώ θέλω να
ξέρω από την κυρία Υπουργό πόσοι εκπαιδευτικοί, λόγω υποκειµένων νοσηµάτων πήραν άδεια και τι κενά έχουν δηµιουργηθεί
και αν αυτά έχουν καλυφθεί και υπερκαλυφθεί, διότι οι ανάγκες
είναι πολύ περισσότερες. Πόσες νέες αίθουσες υπήρξαν στα
σχολεία, όταν έκλεισαν και τώρα που ανοίγουν ξανά; Μειώθηκε
ο αριθµός των µαθητών µέσα στις τάξεις; Αυτά είναι τα µεγάλα
ερωτήµατα και αυτές είναι οι δικές της ευθύνες και πολύ περισσότερο. Στα σχολεία που δεν µπορούν να κλείσουν για τα παιδιά
µε ειδικές ανάγκες, εκεί πέρα έχουν καλυφθεί τα κενά που έχουν
υπάρξει µε τις άδειες; Εκεί πέρα έχουν γίνει στοχευµένα τεστ;
Δεν παίζουµε µε αυτά τα πράγµατα. Αφορούν τη ζωή. Σε αυτά,
λοιπόν, απαντήστε και αφήστε τις ερµηνείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για να τελειώσει
αυτός ο κύκλος των οµιλιών, θα µιλήσει τώρα ο κ. Καιρίδης από
τη Νέα Δηµοκρατία, µετά η κ. Κανέλλη από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος, στη συνέχεια θα µιλήσει ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος, µετά ο κ. Δαβάκης, µετά ο κ. Ζαχαριάδης. Θα
µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Βρούτσης και ο κύκλος θα κλείσει µε τον κ. Γκίκα, την κ. Μάλαµα και τον κ. Αρσένη.
Κύριε Καιρίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένεκα του διαλόγου που είναι πάντα απαραίτητος και χρήσιµος, επιτρέψτε µου δύο επισηµάνσεις γι’ αυτά που ακούστηκαν
από τους δύο προλαλήσαντες. Απευθυνόµενος στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακούω µε πολλή προσοχή να λέγεται ότι οι πρυτάνεις και σύσσωµη η ακαδηµαϊκή
κοινότητα είναι ενάντια και άκουσα και διάβασα τα πρακτικά της
Επιτροπής Μορφωτικών, να πω ότι είδα τον πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ να τάσσεται υπέρ του νοµοσχεδίου, όπως και πάρα πολλοί
πρυτάνεις σε πάρα πολλές διατάξεις. Είχαµε τον πρύτανη του
µεγαλύτερου πανεπιστηµίου της χώρας, τον κ. Παπαϊωάννου του
ΑΠΘ, τον πρώην πρύτανη του ΑΠΘ κ. Μήτκα, βεβαίως δηµοσίως
ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, του Αθηνών και κ.ο.κ.. Άρα δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές, για να µην πω κάτι βαρύτερο.
Ως προς τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, άκουσα
µε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτησή του, οφείλω ωστόσο να
οµολογήσω ότι µπερδεύτηκα. Διότι άλλοι Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ
-αναφέροµαι συγκεκριµένα στον κ. Καµίνη, άκουσα τη χθεσινή
του οµιλία, την κ. Κεφαλίδου, υπεύθυνη παιδείας του ΚΙΝΑΛέχουν διαφορετικό πνεύµα και προσέγγιση στο νοµοσχέδιο.
Είναι και αυτό δείγµα ενός πλουραλισµού -θα έλεγα- στο
κόµµα της Αντιπολίτευσης.
Και έρχοµαι τώρα στην καθ’ εαυτή οµιλία µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το νοµοσχέδιο
για την ανώτατη παιδεία είναι µία ευκαιρία να ξαναγνωριστούµε,
να δούµε ποιος είναι ο δηµοκράτης και ποιος παριστάνει τον δηµοκράτη, ενώ ανέχεται τον φασισµό της βίας, ποιος είναι προοδευτικός και ποιος βαθιά -βαθύτατα!- σκοταδιστής, ποιος
εξυπηρετεί το λαϊκό συµφέρον και ποιος λαϊκίζει για ίδιον όφελος
σε βάρος των ασθενέστερων και πιο ευάλωτων, που κατ’ εξοχήν
έχουν ανάγκη το ποιοτικό και αναβαθµισµένο δηµόσιο πανεπιστήµιο, να δούµε σε τελική ανάλυση ποιος είναι έντιµος και ποιος
πολιτικάντης.
Αν αυτά τα ξεκαθαρίσουµε, όλα τα άλλα τα βρίσκουµε και πώς
θα εξασφαλίσουµε το ασφαλές πέρασµα της ελληνικής κοινωνίας από τη µεγάλη δοκιµασία της πανδηµίας µε τις λιγότερες
απώλειες και πώς θα αντιµετωπίσουµε τις απειλές της Τουρκίας
και πώς θα ανατάξουµε την οικονοµία µας και θα δώσουµε προοπτικές στους νέους µας και συνολικά στην ελληνική κοινωνία.
Όµως, πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και να ξεχωρίσουµε το ψέµα από την αλήθεια, την υποκρισία από την ουσία,
το θέατρο, το κακόγουστο θέατρο που παίζεται για άλλη µια
φορά εδώ, την ώρα που η κοινωνία ζητά λύσεις.
Εξηγούµαι, λοιπόν: Η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης δεν πλήττει τη δηµοκρατία αλλά την αναβαθµίζει και την
προστατεύει. Δεν µπορεί να υπάρξει δηµοκρατία και ελευθερία
χωρίς ασφάλεια.
Στο ελληνικό πανεπιστήµιο αντικαταστήσαµε µεταπολιτευτικά
τον κρατικό αυταρχισµό της χούντας µε την αυθαιρεσία των κοµ-
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µατικά εγκάθετων, των παραβατικών και τελευταία των ποινικών.
Μας λέτε ότι δεν υπάρχουν περιστατικά παρανοµίας στο πανεπιστήµιο. Αλήθεια; Το λέτε σοβαρά; Τα περιστατικά βίας είναι
γνωστά. Μόνο εσείς, τυφλωµένοι από την ιδεοληψία και την ιδιοτέλειά σας, κάνετε πως δεν τα βλέπετε.
Αυτό που δεν είναι γνωστό και δεν έχει µετρηθεί και εσείς αποσιωπάτε εντέχνως είναι τα περιστατικά αυτολογοκρισίας ηµών
των καθηγητών. Μπορούµε να καλέσουµε όποιον θέλουµε στο
µάθηµά µας ή σε ένα ειδικό σεµινάριο; Η απάντηση είναι «όχι».
Πόσα συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις µεταφέρθηκαν εκτός του
πανεπιστηµίου για λόγους ασφαλείας; Στη δική µου µόνο περίπτωση, πάµπολλες φορές και µπορώ να σας δώσω αναλυτικά κατάλογο.
Αν όχι µια αστυνοµική δύναµη, ποιος; Ιδιωτικά «security» θα
διώκουν το έγκληµα; Ή οι πρυτάνεις θα κυνηγούν το βράδυ τους
ναρκέµπορους στην πανεπιστηµιούπολη του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη;
Ήρθαν διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι πανεπιστηµιακοί από το
εξωτερικό µε τα Συµβούλια Ιδρύµατος και οι κοτζαµπάσηδες µε
τη δική σας στήριξη -για να µην πω «καθοδήγηση»- τους διαπόµπευσαν και τους εξευτέλισαν για να µην αλλάξει τίποτα, να µη
θιγεί κανένα κακώς κείµενο. Οι κοτζαµπάσηδες και ο «νεοκοτζαµπασισµός» σας!
Έρχοµαι στα πειθαρχικά. Πότε τιµωρήθηκε στο ελληνικό πανεπιστήµιο η αντιγραφή και η λογοκλοπή που ευτελίζουν την ακαδηµαϊκή διαδικασία και αποτελούν το θεµελιώδες ακαδηµαϊκό
παράπτωµα; Η απάντηση, δυστυχώς, είναι ένα εκκωφαντικό
«ποτέ».
Και θέλω να είµαι απολύτως ειλικρινής. Η ντροπή βαραίνει το
σύνολο του πολιτικού µας συστήµατος -µε λίγες εξαιρέσεις- που
ανέχθηκε αυτό τον ευτελισµό σε βάρος των έντιµων και σκληρά
αγωνιζόµενων φοιτητών µας.
Μπορώ να σας µιλάω µε τις ώρες για τη δικιά µου προσωπική
εµπειρία. Όταν προσπάθησα να υπάρξει στοιχειώδης πειθαρχική
τιµωρία για τις αντιγραφές, βρέθηκα εγκαλούµενος από έναν συνασπισµό συµφερόντων µε τη συµµετοχή και συναδέλφων µου
που ήθελαν την εύνοια των κοµµατικών νεολαιών. Έχω εδώ και
τα πρακτικά γενικών συνελεύσεων από το πανεπιστήµιο, αν χρειαστεί.
Αυτή ήταν και παραµένει σε έναν βαθµό η κατάσταση, που δεν
τιµά κανέναν και που αντί να διαπαιδαγωγεί τη νέα γενιά στις
αξίες της προσπάθειας, της άµιλλας, της αριστείας, κάποιες
φορές την εκµαυλίζει στην ευκολία, τη συναλλαγή, την παραβίαση των κανόνων. Η αντιγραφή και η λογοκλοπή ακυρώνει την
πανεπιστηµιακή διαδικασία.
Και επειδή θέλω να σας µιλήσω µε το χέρι στην καρδιά, κύριε
Σκουρλέτη, όταν αναφέροµαι σε κοµµατικές νεολαίες, κύριοι όλοι της Αντιπολίτευσης- έχω τη γενναιότητα να αναφέροµαι σε
όλες σε όλες τις κοµµατικές νεολαίες. Εσείς την έχετε αυτή τη
γενναιότητα, κύριε Σκουρλέτη, ή για σας κάποιες είναι καλές και
κάποιες είναι κακές;
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε το ανοικτό, ασφαλές, ποιοτικό και αναβαθµισµένο δηµόσιο πανεπιστήµιο, που έχει ανάγκη η ελληνική
κοινωνία συνολικά και οι ασθενέστεροι ακόµα περισσότερο.
Εσείς τι θέλετε; Ένα εσωστρεφές, χαµηλής πτήσης και απαιτήσεων πανεπιστήµιο, που θα παράγει αποφοίτους χωρίς προοπτικές, που θα είναι εύκολα χειραγωγούµενοι από τους εµπόρους
ψευδαισθήσεων και αυταπατών, όπως θα έλεγε και ο Αρχηγός
σας -τον οποίο καλωσορίζω στην Ολοµέλεια- ένα πανεπιστήµιοεκκολαπτήριο, όπου θα στρατολογούνται απλώς κοµµατικά στελέχη και οπαδοί χωρίς προσόντα, αλλά µε πρόσβαση στο κόµµα
και στο κράτος;
Κόπτεσθε για το πόσοι µπαίνουν στο πανεπιστήµιο. Για το
πόσοι βγαίνουν από το πανεπιστήµιο έχετε κάτι να µας πείτε;
Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον σε αυτό; Έχουµε το χαµηλότερο ποσοστό αποφοίτησης στην Ευρώπη. Όπως µας είπε και ο κ. Διγαλάκης πριν από λίγο και όπως λένε όλες οι στατιστικές, θα
κάνουµε κάτι για αυτό; Ενδιαφέρεστε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µερικές µέρες υπερψηφίσατε τη Σύµβαση για την απόκτηση των Rafale και καλά κάνατε.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε κάτι ακόµα πιο σηµαντικό, γιατί δεν
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υπάρχει µεγαλύτερη εθνική επένδυση και πιο αποτελεσµατική
θωράκιση της ελληνικής κοινωνίας από την παιδεία. Από την αναγέννηση της παιδείας ξεκίνησε η αναγέννηση του έθνους µας,
που πριν από διακόσια ακριβώς χρόνια οδήγησε στη µεγαλειώδη
Ελληνική Επανάσταση. Με σύµµαχο την παιδεία η σύγχρονη Ελλάδα κατέστη ισότιµη στην Ευρώπη και ευηµερούσα και από τα
προβλήµατα κυρίως στην παιδεία µας ταλαιπωρείται η εθνική
µας πορεία εδώ και µερικές δεκαετίες.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, την υποκρισία, ιδίως οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, που στο παρελθόν στηρίξατε τις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες στην ανώτατη παιδεία, όπως τον νόµο Διαµαντοπούλου το 2011. Τούτες τις κρίσιµες ώρες η πατρίδα δεν αντέχει το
θέατρο, τον πολιτικαντισµό και τον τυχοδιωκτισµό, τους καριερίστες της πολιτικής. Τότε είχατε ψηφίσει την ελεγχόµενη είσοδο
στα πανεπιστήµια, τις πειθαρχικές ποινές, την κατάργηση των αιώνιων φοιτητών, µια σειρά από διατάξεις που τώρα επαναλαµβάνει ο νόµος που συζητάµε. Θα ήταν πράξη στοιχειώδους
συνέπειας να ξαναψηφίσετε τουλάχιστον αυτά που είχατε ψηφίσει τότε, το 2011, πριν από δέκα χρόνια.
Και τελειώνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι µόνο σηµαντικό για την παιδεία. Είναι σηµαντικό για
το πώς αντιλαµβάνεται καθένας µας την πολιτική πράξη και νοµίζω ότι η συζήτηση είναι αποκαλυπτική.
Άλλωστε, ο ίδιος ο ελληνικός λαός σε όλες τις δηµοσκοπήσεις
στηρίζει µε µεγάλη πλειοψηφία -και οι δικοί σας ψηφοφόροι σε
µεγάλο ποσοστό- αυτές τις αλλαγές και προσπερνά, γυρνά την
πλάτη σε όλα τα φαιδρά που ακούµε εκτός τόπου και χρόνου
περί χούντας, ασφαλιτών και αστυνοµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κλείνω, απευθυνόµενος στην ηγεσία
του Υπουργείου, τη φίλη Νίκη και τον καλό συνάδελφο Άγγελο,
για να τους πω ότι κάνουµε το καθήκον µας, αλλά είναι µόνο ένα
πρώτο βήµα η υπερψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, διότι για να
έχει νόηµα το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων -που είναι το µεγάλο κεκτηµένο της δηµοκρατίας- πρέπει να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η αξιολόγηση και η λογοδοσία των πανεπιστηµίων.
Διαφορετικά, το αυτοδιοίκητο µετατρέπεται σε καταφύγιο εγωιστικών και συντεχνιακών συµφερόντων. Άρα αξιολόγηση, λογοδοσία, ενισχυµένοι µηχανισµοί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Έχετε πάει στα εννιά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µε µία
φράση: Η ελληνική κοινωνία είναι φιλοµαθής και επενδύει στην
παιδεία όσο λίγες στον κόσµο. Τα πανεπιστήµιά µας είναι γεµάτα
από άξιους επιστήµονες και η νεολαία µας είναι εξαιρετικής ποιότητας, για την οποία µπορούµε να υπερηφανευόµαστε. Με τις
κατάλληλες θεσµικές αλλαγές µπορούµε, πραγµατικά, να απογειώσουµε το πανεπιστήµιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Κανέλλη εκ µέρους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και στη συνέχεια τον λόγο ζήτησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
Θα µιλήσετε αµέσως µετά, κύριε Πρόεδρε.
Ορίστε, κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης που είχε την καλοσύνη µετά από τρεις ώρες
έναρξης της διαδικασίας να ακουστεί και το ΚΚΕ, γιατί έτσι όπως
είναι η σειρά πρέπει να περιµένουµε τη σειρά µας. Η ώρα που
θα είµαστε µπροστά δεν αργεί.
Κυρία Υπουργέ, πείτε και στον Πρωθυπουργό σας -ευθέως
σας το λέµε- παίρνετε άριστα! Με αυτό το νοµοσχέδιο παίρνετε
άριστα σε ένα πτυχίο -πρωτοφανές, όµως, στον χώρο της παιδείας- «µπαµπεσιά». Είναι ειδικό µάθηµα. Παίρνετε άριστα στη
«µπαµπεσιά». Πιο µπαµπέσικη περίοδος και τρόπος να φέρετε
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αυτό το νοµοσχέδιο για την παιδεία δεν µπορεί να έχει υπάρξει.
Τα παιδιά είναι κλεισµένα στα σπίτια τους. Τα περισσότερα δεν
έχουν πρόσβαση ούτε καν στην τάχα µου δήθεν τηλεκπαίδευση
όλων των ηλικιών. Τα πανεπιστήµια είναι κλειστά από τον Μάιο.
Δεν έχουν δει µια µέρα και την ώρα που είναι όλη η νεολαία, από
την παιδική ηλικία µέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ, δεκαεννιά, είκοσι, είκοσι ένα, είκοσι δύο, είκοσι τρία, είκοσι τέσσερα, είκοσι
πέντε σε µία άτυπη φυλακή µε αποστάσεις και µε µάσκες, πάρε
να ’χεις κι ένα νοµοσχέδιο. Αυτό λέγεται µπαµπεσιά. Είναι σαν
να µιλάτε για κανόνες απελευθέρωσης σε φυλακισµένους, για
κανόνες αναβάθµισης µιας φυλακής. Αφού βγουν από τη φυλακή
να τη δοκιµάσουν.
Δεν σας παίρνουν εσάς; Τόσο πολύ έχετε χάσει την επαφή µε
τον κόσµο κι εσείς και ο Μητσοτάκης; Δεν σας παίρνουν γονείς
να σας λένε: «Έχω τρελαθεί, ό,τι γλιτώνω επειδή είµαι στο σπίτι
µου, θα πάνε σε ψυχοφάρµακα για το παιδί. Έχω την κόρη µου,
έχω τον γιό µου στα δεκαπέντε, στα δεκαέξι, στα δεκαεπτά. Τι
εξετάσεις θα δώσει φέτος; Δεν ξέρει πώς να συµπληρώσει το µηχανογραφικό. Τι είναι τούτο το κακό που µε βρήκε. Πόση ύλη να
διαβάσει; Ποια ύλη να διαβάσει; Πώς θα συµπληρώσει το µηχανογραφικό;»
Έχουν γίνει όλοι στοιχηµατατζήδες. Παίρνουν εµάς τους Βουλευτές. Μη σας πω τι λένε τα πεντάχρονα και τα εξάχρονα. Τα
έχω και σε µήνυµα και θα σας τα δείξω. Σήµερα πάνε τελευταία
µέρα στο σχολείο σαν να πηγαίνουν σε πένθος και ειδοποιούν
και λένε: «Πείτε τους να τους βάλουν εκατό µέρες φυλακή για
να καταλάβουν τι πάει να πει να µην πηγαίνεις σχολείο». Γιατί
υπήρχε τρόπος και τα σχολεία να είναι ανοιχτά και όλα.
Και δεν µου λέτε, µας λέτε ότι σας πήρε ο πόνος εσάς αυτή
τη στιγµή να ανεβάσετε το επίπεδο. Αντιγράφοντας πιο µοντελάκι; Κλείνετε τα σχολεία. Από αύριο τα κλείνετε όλα. Ωραία, τα
κλείνετε όλα και αφήνετε ανοιχτά τα ειδικά σχολεία. Πάτε µια
βόλτα σήµερα στο Αιγάλεω. Είναι ειδικό σχολείο και µένει ανοιχτό. Έχει εκατόν σαράντα παιδιά και έναν νοσηλευτή. Ζητάνε
δεύτερον εδώ και µήνες. Είναι ένας νοσηλευτής για να δώσει τα
φάρµακα και να αντιµετωπίζει τα ζητήµατα.
Δείτε τώρα σκηνικό µοντέρνας σύγχρονης παιδείας που θα
ανεβάσει το επίπεδο, που θα κατεβάσει τριάντα χιλιάδες φοιτητές και θα τα κάνει όλα ωραία και καταπληκτικά. Έτσι για να βγαίνετε µε κοστούµι και γραβάτα µπαµπέσικη και να λέτε: «Εδώ οι
άριστοι κολπατζήδες», γιατί κόλπο είναι να επιλέξετε αυτή την
εποχή. Αν είχατε κουράγιο και πολιτική γενναιότητα θα το παίρνατε πίσω µε αφορµή την πανδηµία και τότε να σας πούµε και
µπράβο. Όµως, δεν είναι ώρα να το κουβεντιάσουµε αυτό. Χίλιες
φορές να µας βάζατε να το κουβεντιάσουµε κατακαλόκαιρο µε
πανεπιστήµια κρατηµένα ανοιχτά µέσα στο κατακαλόκαιρο, αλλά
να είναι ζωντανά, να είναι όλα έτσι και όχι να είναι τουριστικά.
Πάτε, λοιπόν, στο Αιγάλεω να δείτε τι σηµαίνει ανοιχτό σχολείο. Θέλετε να σας πω συνθήκες; Και ξέρετε πώς είναι τα παιδιά
εκεί και ξέρετε πως δεν είναι εύκολο να φορέσουν όλα µάσκα
και να τηρήσουν αποστάσεις. Είναι στην εφηβεία κιόλας, αλλά
είναι λειτουργικά παιδιά.
Σε είκοσι δύο τετραγωνικά εννέα παιδιά και ένας δάσκαλος.
Που να µε πάρει και να µε σηκώσει. Από εδώ ως εδώ είναι ενάµισι
τετραγωνικό. Βάλτε δυο παιδιά, βάλτε κι έναν δάσκαλο µε ή
χωρίς µάσκα και πείτε µου ότι επιτελείτε καταπληκτικό έργο γιατί
κάνατε προσλήψεις. Ποιες προσλήψεις, πού προσλήψεις, πώς
προσλήψεις;
Τώρα βρήκατε το καινούργιο µοντελάκι: Αστυνοµία. Δεν ξέρω
από πού τα αντιγράφετε αυτά. Ακούω κατά καιρούς, µας πρήξατε µε την Οξφόρδη. Μωρέ, είµαστε στα συγκαλά µας; Από πού
ήρθατε; Προφανώς από κάπου έξω ήρθατε. Δεν µπορεί. Είµαι σίγουρη ότι ήρθατε και από άλλο πλανήτη. Δεν µπορώ να το καταλάβω αυτό. Έχετε δει καµµία εστία σαν τους κοιτώνες της
Οξφόρδης στην Ελλάδα; Έχετε δει εστιατόρια σαν το Χάρβαρντ;
Πού τα έχετε δει αυτά; Έχετε δει κοιτώνες για φοιτητές τύπου
Georgetown; Έχετε δει γραφεία καθηγητών και χώρους συνελεύσεων τύπου Syracuse; Θα σας πω µερικά από τα πανεπιστήµια που είναι και πολύ δηµοφιλή εδώ µεταξύ µας και υπάρχουν
κάµποσοι, και από την Κυβέρνηση, που είναι απόφοιτοι αυτών.
Βγαίνει ένα πανεπιστήµιο στην Αγγλία από τα κολοσσιαία και λέει
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ότι όλη η χρονιά θα πάει µε τηλεκπαίδευση. Την έχετε φανταστεί
την τηλεκπαίδευση έτσι όπως γίνεται στην Ελλάδα; Σοβαρολογείτε; Εδώ δεν λειτουργεί στα WebEx της Βουλής. Οι µισοί βγαίνουµε σαν «γκαγκά» από το υπερπέραν για να ακουστούµε. Μη
µου πείτε ότι κάνω λάθος, το ζούµε εδώ µέσα τριακόσιοι άνθρωποι. Είναι υπερκοµµατικό. Όποιος έχει συµµετάσχει σε τηλεδιάσκεψη στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι σαν να ακούγεται από το
βάθος του πηγαδιού κι αν ακουστεί στο τέλος, αν πετύχει,
ZOOM, πλατφόρµες, λεφτά, ιστορίες, κολοκύθια µε τη ρίγανη!
Από πού πήρατε το µοντελάκι της αστυνοµίας που θέλετε να βάλετε; Από την Αµερική.
Δεν πρόκειται να περάσω τα επτά λεπτά ούτε λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Να σας πω από πού το πήρατε, από την Αµερική το πήρατε.
Στην Αµερική σε πάρα πολλά campus έχουν. Εδώ θέλετε και
«Φράουλες και αίµα» εικοστού πρώτου αιώνα. Αυτό θέλετε. Θέλετε «Φράουλες και αίµα». Θέλετε να πετύχετε κάτι άλλο, γι’
αυτό και στέκεστε στο ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα µεµονωµένα
που έχουν κάνει κάποια, ενδεχοµένως ακραία, παλιόπαιδα. Και
πείτε ό,τι χαρακτηρισµό θέλετε. Μου είναι παντελώς αδιάφορο.
Θέλετε όµως να βουλώσετε στόµατα αλά Αµερική µε πανεπιστήµια και πάτε την αστυνοµία µέσα στα campus.
Λοιπόν σας λέω αυτή τη στιγµή -και το λέω σε συναδέλφους
να το ξέρουν-τριάντα έξι χιλιάδες αδικήµατα έγιναν µε την αστυνοµία µέσα στα αµερικανικά πανεπιστήµια πέρσι. Από αυτά το
60% περίπου είναι σεξουαλικά και τα υπόλοιπα είναι ληστείες.
Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, στην Καλιφόρνια, στο Κολοράντο, στο Κονέτικατ,
στο Ιλινόι, στη Νέα Υόρκη, στο Μίσιγκαν, στη Μασαχουσέτη,
στην Πενσυλβάνια έχει ξεκινήσει το λεγόµενο Defund Police,
αποχρηµατοδότηση και ακύρωση της Αστυνοµίας µετά τη δολοφονία του Φλοιντ. Πετάνε έξω τους αστυνοµικούς σε αυτές τις
περιοχές που σας είπα έξω από τα πανεπιστήµια. Τους πετάνε
έξω και παίρνουν τα κονδύλια και τα δίνουν σε ψυχολόγους και
κοινωνιολόγους για να δηµιουργηθεί το κατάλληλο κλίµα για να
αποκατασταθεί η ηρεµία και να µην υπάρχει βία.
Στη Μινεάπολη, στο Ντένβερ, στο Πόρτλαντ και στο Όκλαντ
2,5 εκατοµµύρια δολάρια πάρθηκαν για να δοθούν σε άλλες υπηρεσίες. Όταν οι Αµερικανοί φίλοι σας, που τόσο πολύ τους λατρεύετε και τους σέρνετε από βάση σε βάση, και τους έχετε
χαρίσει ένα στρατόπεδο από τη µία άκρη στην άλλη και έχουν
φτιάξει όχι σχολές, όχι υποτροφίες, όχι νατοϊκά, όταν αυτοί, λοιπόν, παίρνουν την αστυνοµία τους πίσω, έρχεστε να τη βάλετε
εσείς. Κι εκεί για τον Φλόιντ. Φανταστείτε να ήξεραν οι Αµερικανοί φοιτητές -λέω τώρα, σε µια υποθετική ταινία επιστηµονικής
φαντασίας και συγγνώµη για το µισό λεπτό- ότι το µισό της Ελληνικής Αστυνοµίας, που είναι και επιθετική και αυτήν δεν θα τη
βάλετε λέτε στα πανεπιστήµια, ψηφίζει Χρυσή Αυγή.
Να τους χαίρεστε και αυτούς και την µπαµπεσιά σας. Δεν πρόκειται να µπούνε ούτε στα πανεπιστήµια οι αστυνοµικοί ούτε οι
ιδέες σας. Οι ιδέες ευτυχώς έχουν φτερά και µπορούν να σας
ξεπεράσουν κοιτώντας το αύριο και τον ουρανό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Καννέλη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µιλήσω µόνο για πέντε, έξι λεπτά. Δεν θα
αξιοποιήσω όλον τον χρόνο. Θα µιλήσω από το έδρανο.
Ζητώ να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγµή της εν εξελίξει διαδικασίας στην Ολοµέλεια για το νοµοσχέδιο της κ. Κεραµέως
διότι έχω την εντύπωση πως η Κυβέρνηση έχει αρχίσει να χάνει
εντελώς τον έλεγχο και της πανδηµίας, αλλά και τον πολιτικό
έλεγχο και µέσα στον πανικό της οδηγείται σε αποφάσεις απαράδεκτες, σε µεθοδεύσεις αντιδηµοκρατικές. Και θα εξηγηθώ
αµέσως.
Κυρία Υπουργέ, φέρνετε µε επιµονή, ενώ γνωρίζετε ότι δεν
έχει διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος, ούτε στην ακαδηµαϊκή ούτε
στην εκπαιδευτική κοινότητα µε όλους τους φορείς, αλλά και ενώ
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Βουλή εξαιτίας της πανδηµίας
λειτουργεί σε ένα ειδικό καθεστώς, επιµένετε, όµως, όλες αυτές
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τις µέρες να φέρετε προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που εγείρει
αντιδράσεις και εγείρει αντιδράσεις όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Έχετε απέναντι σας σχεδόν όσους φορείς εκπροσωπούν την
εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή κοινότητα, έχετε απέναντί σας τους
πρυτάνεις, έχετε απέναντί σας τους φοιτητές, έχετε απέναντί
σας ακόµα και τους αστυνοµικούς, έχετε απέναντί σας ακόµα και
σηµαντικά στελέχη της παράταξής σας που διετέλεσαν Υπουργοί Παιδείας ή σε ανώτατους ακαδηµαϊκούς τόπους, όπως ο κ.
Σουφλιάς ή ο κ. Φορτσάκης, ο οποίος ήταν Βουλευτής Επικρατείας κατά την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο µε τη Νέα
Δηµοκρατία. Εσείς, όµως, επιµένετε.
Και, βεβαίως, έχετε απέναντί σας -δεν µπορούν να εκφραστούν, αλλά αγωνιούν- τη συντριπτική πλειοψηφία των γονιών
και των µαθητών του λυκείου σε µια ιδιαίτερη χρονιά φέτος, σε
µια χρονιά που δεν µπόρεσαν καλά-καλά να πάνε στις τάξεις
τους και κάνουν διαρκώς µάθηµα εξ αποστάσεως. Κι εσείς αποφασίζετε µε ιδιαίτερη επιµονή να προχωρήσετε ένα νοµοσχέδιο,
που για την επόµενη χρονιά θα έχει τουλάχιστον είκοσι, είκοσι
τέσσερις χιλιάδες λιγότερους εισακτέους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αλλάζετε εν µέσω µιας πανδηµικής χρονιάς
το πλαίσιο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Και αναρωτιέµαι, γιατί αυτή η επιµονή. Παρουσιάζεστε ακάθεκτοι, ανυποχώρητοι και δεν λογαριάζετε ότι όλα αυτά -επαναλαµβάνω- συµβαίνουν ενώ δικαιολογηµένα αυτή την ώρα το µυαλό,
η σκέψη όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών, των φοιτητών,
των γονιών, των νοικοκυριών, των παιδιών της Γ’ λυκείου είναι
στην πανδηµία. Η σκέψη και ο φόβος όλων µας είναι αν θα µπορέσουµε να γλιτώσουµε να µην κολλήσει η γιαγιά, ο παππούς, οι
γονείς στα σπίτια, τα παιδιά τους. Έχουµε κρούσµατα στα σχολεία και εσείς προχωράτε ακάθεκτοι.
Ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης πως αύριο µπαίνουµε σε
τρίτο lockdown και αυτό είναι µια ευρωπαϊκή πρωτοτυπία, ενώ
δεν έχει τελειώσει ακόµα το δεύτερο. Αύριο κλείνουν ξανά όλα
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα γυµνάσια, τα δηµοτικά.
Και ενώ βρισκόµαστε σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιµη στιγµή που οι λοιµωξιολόγοι µιλούν για ένα τρίτο κύµα, το οποίο έρχεται
και µας ζητούν να λάβουµε µέτρα-, εσείς επιµένετε. Επιµένετε
να έρχεστε εδώ, να προχωρήσετε, να νοµοθετήσετε, να ψηφίσετε σ’ αυτές τις συνθήκες, χωρίς να κατανοείτε ότι µε αυτόν τον
τρόπο δεν προκαλείτε µονάχα την Αντιπολίτευση, δεν προκαλείτε
µονάχα τις λειτουργίες της ίδιας της δηµοκρατίας, αλλά και την
κοινή γνώµη.
Εκτός εάν τα κατανοείτε όλα αυτά και το κάνετε ακριβώς γι’
αυτό, επίτηδες. Δηλαδή, κατανοείτε ότι οι αντιδράσεις σ’ αυτά
τα οποία θέλετε να φέρετε ευλόγως είναι τεράστιες και άρα βρίσκετε µία ευκαιρία, προκειµένου να τα περάσετε όλα, έχοντας
αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας, στα µουλωχτά, χωρίς µεγάλο θόρυβο.
Και το λέω αυτό διότι υπάρχει προηγούµενο, καθώς ήσασταν
εσείς που φέρατε και περάσατε «νύχτα» κυριολεκτικά τροπολογίες σε άσχετο νοµοσχέδιο, προφανώς εκµεταλλευόµενοι την
πανδηµία και την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία νοµοθετεί το
Κοινοβούλιο, οι οποίες αφορούσαν την εξίσωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, µε τα πτυχία των αποφοίτων κολλεγίων τριετούς φοίτησης.
Και όχι µόνο αυτό, αλλά ήρθατε να εξαναγκάσετε το τεχνικό
επιµελητήριο, το οικονοµικό επιµελητήριο µέσα σε τριάντα µέρες
να εγγράψει στους καταλόγους τους, τους αποφοίτους των κολλεγίων.
Γνωρίζατε, κυρία Κεραµέως, πάρα πολύ καλά ότι αν αυτή την
τροπολογία την φέρνατε στο ελληνικό Κοινοβούλιο υπό κανονικές συνθήκες, σε συνθήκες κανονικότητας, σε συνθήκες δηλαδή
όπου ανά πάσα στιγµή θα µπορούσε να ζητήσει η Αντιπολίτευση
µε πενήντα Βουλευτές µια ονοµαστική ψηφοφορία -που ο καθένας Βουλευτής όµως, θα ήταν εδώ µέσα και δεν θα εξουσιοδοτούσε την ψήφο του στους γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, γιατί αυτό γίνεται στην πραγµατικότητα, ας µη γελιόµαστε και το έχουµε δεχτεί κι εµείς, διότι είµαστε σε ιδιαίτερες
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συνθήκες–δεν υπήρχε περίπτωση να µην υπάρχουν αντιδράσεις.
Αντιδράσεις όχι από την Αντιπολίτευση, αλλά από τους Βουλευτές µηχανικούς και οικονοµολόγους της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας.
Διότι, οι Βουλευτές δεν είναι φερέφωνα. Όλοι καταλαβαίνουν
ότι δεν γίνεται να ευτελίζεται έτσι η έννοια της αριστείας, δηλαδή
χιλιάδες απόφοιτοι -µεταξύ όλων αυτών και πολλοί από εµάς,
εδώ- µέσω πανελλαδικών εξετάσεων και µε βαθµό υψηλής δυσκολίας να παίρνουν ένα πτυχίο και την ίδια στιγµή κάποιος ο
οποίος δεν µπαίνει σε αυτή τη βάσανο, σε αυτόν τον κόπο, ανεξαρτήτως αν µπορεί ή όχι, να έχει τη δυνατότητα µε τα χρήµατα
του πατέρα του να παίρνει ένα πτυχίο τριετούς φοίτησης και να
έχει τα ίδια δικαιώµατα σε υπογραφές µε τον µηχανικό ή τον οικονοµολόγο. Αυτή είναι η αριστεία; Και αυτό το κάνατε στα µουλωχτά, αξιοποιώντας τις έκτακτες συνθήκες της πανδηµίας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας κατηγορώ ότι και τώρα αυτό επιχειρείτε.
Επιχειρείτε για άλλη µια φορά να αξιοποιήσετε τις έκτακτες συνθήκες της πανδηµίας, προκειµένου να φέρετε προς ψήφιση κάτι
το οποίο είναι σε αντίθεση µε τη µεγάλη πλειοψηφία της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Ποιος θα µας απαντήσει σε αυτό, θα µου πείτε εσείς. Οι δηµοσκοπήσεις; Βρήκαµε τώρα παππά να θάψουµε πέντε, έξι. Εγώ
λοιπόν, σας λέω το εξής, και δεν έχει νόηµα να αντιδικούµε. Φέρνει αντιδράσεις αυτή η νοµοθετική σας πρωτοβουλία; Φέρνει αντιδράσεις. Είναι εύλογες οι αντιδράσεις; Πάντοτε είναι εύλογες
οι αντιδράσεις. Και η δικιά µας κυβέρνηση νοµοθέτησε στα κρίσιµα και ευαίσθητα ζητήµατα της παιδείας και είχαµε αντιδράσεις. Πάντοτε υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι στο πλαίσιο της
δηµοκρατικής λειτουργίας αυτές οι αντιδράσεις; Πάντοτε είναι
στο πλαίσιο της δηµοκρατικής λειτουργίας. Μια δηµοκρατία
οφείλει να έχει τον διάλογο, µια δηµοκρατία οφείλει να έχει τον
αντίλογο, µια δηµοκρατία οφείλει να έχει τη διαµαρτυρία, ακόµα
και τη διαδήλωση.
Και έρχοµαι τώρα σε ένα πολύ κρίσιµο, κατά την άποψή µου,
ζήτηµα. Κύριοι της Κυβέρνησης πρέπει να σταµατήσετε, κυρίως
µετά το φιάσκο της Ικαρίας, να προχωράτε σε αθλιότητες, προκειµένου να συµµαζέψετε τα ασυµµάζευτα από τις εικόνες του
κ. Μητσοτάκη. Διότι οι αθλιότητες αυτές σας εκθέτουν ακόµα περισσότερο και αναδεικνύουν και µια αντιδηµοκρατική κουλτούρα.
Αθλιότητα πρώτη είναι η προσπάθεια που έγινε το περασµένο
Σάββατο, προκειµένου αυτές οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του
διαδικτύου µε πολύ µεγάλη ταχύτητα να µην προβληθούν στις
τηλεοπτικές οθόνες. Θέλω να σας πω ότι είναι µάταιος αυτός ο
κόπος. Δεν είµαστε στην εποχή στην οποία ό,τι δεν προβάλλεται
στην τηλεόραση, δεν υπάρχει. Παλαιότερα ίσως συνέβαινε, σε
εποχές όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα της τεχνολογίας. Σήµερα
η τεχνολογία, το διαδίκτυο δεν µπορεί να κρύψει την αλήθεια.
Και αναγκάστηκαν και οι τηλεοράσεις να το προβάλουν.
Αθλιότητα δεύτερη ήταν η ανάρτηση οδηγιών από τον αόρατο
αρχισυντάκτη στην αίθουσα σύνταξης της δηµόσιας τηλεόρασης, που προέτρεπε τους παραγωγούς να µην παίζουν φωτογραφίες και βίντεο από την βεράντα του Βουλευτή σας Ικαρίας,
αλλά ούτε και πλάνα του κ. Λιγνάδη µε άλλους. Ποιοι είναι αυτοί
οι άλλοι αλήθεια; Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που ξαφνικά δεν
έπρεπε να παίζουν δίπλα στον κ. Λιγνάδη τον οποίο επί δύο και
πλέον εβδοµάδες κάλυπτε η κ. Μενδώνη; Δεν ξέρω αν το έκανε
από µόνη της ή µε εντολές άνωθεν.
Ακούστε, τέτοιου είδους σκονάκια οδηγιών στη δηµόσια τηλεόραση αναρτηµένα φοβάµαι ότι είχαµε πάρα πολλά χρόνια να
δούµε. Η δική µου γενιά δεν τα έζησε αυτά. Ούτε στις σκηνές
του «Λούφα και Παραλλαγή» από την ΥΕΝΕΔ δεν υπήρχαν τέτοιου είδους πλάνα. Κακέκτυπο της ΥΕΝΕΔ έχει καταντήσει η δηµόσια τηλεόραση, που αµέσως µετά τις εκλογές, µε νόµο,
πέρασε στην ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αθλιότητα τρίτη. Η προσπάθεια χθες από τον φοβερό και τροµερό αυτόν εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, που τριγυρνούσε στα κανάλια και προσπαθούσε να εξισώσει το
κορωνογλέντι της Ικαρίας µε µια επίσηµη επίσκεψή µου στην
Πάτρα, όπου συνάντησα εκπροσώπους φορέων, τηρώντας όλα
τα µέτρα προστασίας. Προσπαθούσε να εξισώσει, λοιπόν, την
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αθλιότητα της Ικαρίας και το γλέντι του ανέµελου Πρωθυπουργού µε µια προγραµµατισµένη και δηµόσια ανακοινωµένη µπροστά σε κάµερες συνάντηση, που καθ’ όλη τη διάρκειά της
φορούσαµε µάσκες και δεν ήπιαµε ούτε καφέ µε εκπροσώπους
επαγγελµατικών φορέων και ιδίως της εστίασης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Βεβαίως, όταν φθάνετε στο σηµείο να σας σχολιάζει ακόµα και
η δεύτερη σελίδα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» ότι κάνετε αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση µε τα «ταπεράκια» και ότι υιοθετείτε
τον πιο άθλιο λαϊκισµό, υποτίθεται, για να αντιµετωπίσετε τον λαϊκισµό της Αντιπολίτευσης, τότε πρέπει να καταλάβετε ότι στην
καλύτερη περίπτωση έχετε µια επικοινωνιακή πολιτική για τα πανηγύρια! Όχι τα ικαριώτικα, γιατί αυτά είναι ωραία πανηγύρια,
έχουν ρυθµό, έχουν αρχή, µέση και τέλος. Εσείς κάνατε επικοινωνιακή πολιτική για πανηγύρια χωρίς ρυθµό και χωρίς ουσία.
Αθλιότητα τέταρτη και σηµαντικότερη. Η απόπειρα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου χθες το βράδυ -και θλίβοµαι, γιατί είναι
ένας νέος πολιτικός, που υιοθετεί πολύ γρήγορα τέτοιες µεθόδους, γκεµπελικής έµπνευσης µεθόδους- να αλλάξει εσκεµµένα
τις λέξεις από τη συνέντευξή µου στον τηλεοπτικό σταθµό
«ALPHA» και στον κ. Σρόιτερ, προκειµένου να δηµιουργήσει την
εντύπωση ότι εγώ προσωπικά αναλαµβάνω το ρίσκο της επιδηµιολογικής επιδείνωσης από τις διαµαρτυρίες των πολιτών και
ιδιαίτερα των φοιτητών.
Με ρώτησε ο δηµοσιογράφος, εάν δέχοµαι ότι υπάρχει ρίσκο.
Και απάντησα, βεβαίως το δέχοµαι και γι’ αυτό ζητώ από την Κυβέρνηση να µην προχωρήσει στη νοµοθέτηση τούτες τις ώρες
ενός νοµοσχεδίου, που δηµιουργεί αντιδράσεις, εάν θέλει και
εάν πραγµατικά νοιάζεται, προκειµένου να µην υπάρξει ρίσκο
επιδηµιολογικό.
Άλλο το δέχοµαι πως υπάρχει ρίσκο και άλλο το αναλαµβάνω
το ρίσκο. Μήπως δεν το κατάλαβε αυτό ο εκπρόσωπός σας; Προφανώς και το κατάλαβε. Όµως, εκεί, σ’ αυτό το σηµείο της αθλιότητας έχετε περιπέσει. Με fake news, µε διαστρέβλωση και µε
αλλαγή των λέξεων προσπαθείτε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις.
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είµαι
απολύτως σαφής, διότι όλα αυτά τα οποία κάνετε, τα κάνετε
προφανώς επειδή έχετε την εντύπωση -και είναι γεγονός- πως
έχετε µια φοβερή επικοινωνιακή υπεροπλία, που σας δίνει τη δυνατότητα -να το πω έτσι λαϊκά και ας µε συγχωρέσετε- να κάνετε
ό,τι γουστάρετε.
Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν τηρεί τα µέτρα; Γιατί µπορεί να µην
τηρήσει τα µέτρα. Γιατί εδώ και δύο µήνες -κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι και σε εσάς- που έχω ζητήσει να διεξαχθεί προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα ζητήµατα της
δηµοκρατίας, που θέτω σήµερα εδώ, εσείς δεν την προγραµµατίζετε; Γιατί έτσι!
Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός αρνείται -τώρα το έµαθα- να συζητήσει την Παρασκευή την επίκαιρη ερώτηση που του έκανα για
την εικόνα αυτή που έδειξε στην Ικαρία ο ίδιος και για το εάν
αυτή συνάδει µε την προσπάθεια να πείσουµε τους πολίτες να
τηρήσουν τα µέτρα; Δεν έρχεται να απαντήσει. Γιατί; Γιατί έτσι
θέλει.
Ε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορείτε να βιάζετε ούτε την αλήθεια ούτε την ίδια τη δηµοκρατία. Σας ζητώ,
λοιπόν, να αναλάβετε την ευθύνη.
Η Κυβέρνησή σας να αναλάβει την ευθύνη. Ευλόγως δηµιουργεί αντιδράσεις η προσπάθειά σας να νοµοθετήσετε σε έναν
ευαίσθητο τοµέα της παιδείας και µάλιστα να νοµοθετήσετε στα
µουλωχτά. Να αναλάβετε την ευθύνη και για τη συρρίκνωση της
δηµοκρατίας, να αναλάβετε όµως την ευθύνη κυρίως για το εξής,
για το γεγονός ότι εάν δεν αναστείλετε τη διαδικασία συζήτησης
και ψήφισης σήµερα, θα υπάρξουν ευλόγως αντιδράσεις, ευλόγως διαµαρτυρίες, ευλόγως διαδηλώσεις, οι οποίες πιθανόν και
να επιδεινώσουν, όπως πολλοί λένε, την επιδηµιολογική κατάσταση στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Εσείς αναλαµβάνετε την
ευθύνη.
Σας ζητώ, λοιπόν, την ύστατη στιγµή να αναστείλετε τη συζήτηση και την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Να αναστείλετε τη συζήτηση και την ψήφιση του νοµοσχεδίου
σε συνθήκες έντονης έξαρσης της πανδηµίας. Βεβαίως, αυτό θα
ήταν και η καλύτερη πράξη που θα οδηγούσε στην αποκλιµάκωση και των διαµαρτυριών και των συγκεντρώσεων. Και φέρτε
το ίδιο νοµοσχέδιο, µην αλλάξετε ούτε γραµµή, αµέσως µόλις
θα υπάρχει η δυνατότητα να το συζητήσουµε σε συνθήκες µεγαλύτερης άνεσης, όχι µε την δαµόκλειο σπάθη της µόλυνσης,
της εξάπλωσης του ιού πάνω από το κεφάλι µας. Φέρτε το ίδιο
ακριβώς νοµοσχέδιο, αλλά σταµατήστε να συρρικνώνετε τη δηµοκρατία. Σταµατήστε, κυρίως, να παίζετε παιχνίδι µε τις ευθύνες
για την εξάπλωση του ιού.
Η δηµοκρατία δεν µπαίνει σε καραντίνα. Και οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι σας κρίνουν σήµερα, κυρία
Κεραµέως. Και σας κρίνουν για την ουσία του νοµοσχεδίου σας,
κυρίως όµως σας κρίνουν και για τις αντιδηµοκρατικές σας πρακτικές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
ως εξής: Θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό κ. Κεραµέως για
πέντε µε έξι λεπτά, προφανώς όχι για να κάνει την οµιλία της
αλλά για να απαντήσει στον κ. Τσίπρα. Μετά θα συνεχίσουµε µε
δύο συναδέλφους, τον κ. Δαβάκη και τον κ. Ζαχαριάδη και ακολούθως θα κάνει την οµιλία του ο Υφυπουργός κ. Συρίγος.
Κυρία Κεραµέως, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Λυπάµαι, που ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επέλεξε να µην ακούσει τον αντίλογο.
Έξι σηµεία αντιλόγου. Σηµείο πρώτο: Είπε ο κ. Τσίπρας ότι στα
µουλωχτά φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Αλήθεια; Αυτό το νοµοσχέδιο στα µουλωχτά; Το νοµοσχέδιο που έχει συζητηθεί περισσότερο από πάρα πολλά νοµοσχέδια, µήνες ολόκληρους,
εβδοµάδες ολόκληρες;
Κατ’ εξαίρεση και προς τιµήν του Προέδρου και της Διάσκεψης των Προέδρων, επελέγη η µακρότερη δυνατή διάρκεια συζήτησης στην Ολοµέλεια. Πάνω από εκατόν πενήντα Βουλευτές
έχουν εγγραφεί να µιλήσουν και είναι στα µουλωχτά;
Η πρόταση, λοιπόν, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ξεκάθαρη: Κλειδώνουµε τη Βουλή όσο διαρκεί η πανδηµία. Να µη
νοµοθετούµε, να µην προχωράει η χώρα µπροστά, να περιµένουµε. Είναι η ίδια λογική του κλειδώνουµε και τα σχολεία από
την πρώτη µέρα της πανδηµίας µέχρι και την τελευταία.
Σηµείο δεύτερο: Είπε ο κ. Τσίπρας: «Έχετε απέναντί σας όλους
τους πρυτάνεις». Οι πρυτάνεις συµφωνούν µε την ελάχιστη βάση
εισαγωγής, συµφωνούν µε το συγκεκριµένο αριθµό επιλογών στο
µηχανογραφικό, µε την ελεγχόµενη είσοδο και συµφωνούν ότι
υπάρχει σοβαρό πρόβληµα ανοµίας στα πανεπιστήµια. Δεν συµφωνούν όλοι ως προς τη λύση. Αυτή είναι η κατάσταση.
Διαφωνεί ποιος; Η κοινή γνώµη; Για να δούµε τι λένε οι έρευνες, γιατί σε ένα πράγµα έχει δίκιο ο κ. Τσίπρας. Το νοµοσχέδιο
εγείρει αντιδράσεις. Ποιες αντιδράσεις, όµως; Εσωκοµµατικές
αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ εγείρει το νοµοσχέδιο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θα είµαι πολύ συγκεκριµένη. «Ελεγχόµενη είσοδος», ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ 60%. «Βάση εισαγωγής», ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ 52%!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εδώ είναι το καλύτερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! «Πανεπιστηµιακή αστυνοµία», ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ σχεδόν
40%!
Αυτή είναι η κοινή γνώµη. Άρα, ναι, προκαλεί αντιδράσεις εσωκοµµατικές στον ΣΥΡΙΖΑ!
Και, αλήθεια, πόσο πρέπει να συζητήσουµε αν είναι φυσιολογικό να εισάγεται κανείς στο ελληνικό πανεπιστήµιο µε «1» και µε
«2» στα «20»; Πόσο πρέπει να συζητήσουµε αν είναι φυσιολογικό
να είναι κανείς φοιτητής για είκοσι και τριάντα χρόνια; Πόσο πρέπει να συζητήσουµε αν είναι φυσιολογικό να εισάγεται σε ένα
τµήµα, το οποίο είχε επιλέξει ως διακοσιοστό πεντηκοστό; -να
επιλέγει διακόσιες πενήντα επιλογές!- και να καταλήγει σε µια
τυχαία επιλογή;
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Σηµείο τρίτο. Τόσες συζητήσεις, αλλά µία πρόταση έχουµε
ακούσει; Και εγώ ερωτώ τον κ. Τσίπρα ευθέως! Η µόνη πρόταση,
κύριε Τσίπρα, που έχει ακουστεί είναι αυτή του Υπουργού σας,
του κ. Μάρδα, ο οποίος τι είπε; Ινκόγκνιτο αστυνοµικοί φοιτητές.
Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ; Να µας πείτε ευθέως, γιατί
άλλη δεν έχουµε ακούσει. Είναι η µοναδική πρόταση που έχουµε
ακούσει.
Σηµείο τέταρτο. Είπε «λιγότεροι εισακτέοι είκοσι τέσσερις χιλιάδες». Κατ’ αρχάς, εγώ να ρωτήσω: Πώς ακριβώς το έχετε υπολογίσει αυτό, µε δεδοµένο ότι ο αριθµός των εισακτέων εν τέλει
θα καθοριστεί µε βάση τις επιδόσεις των µαθητών, πρώτον, πώς
θα γράψουν και, δεύτερον, την ελάχιστη βάση εισαγωγής που
θα επιλέξουν τα ίδια τα πανεπιστήµια;
Και σε κάθε περίπτωση, να συµφωνήσουµε ότι οφείλουµε ως
χώρα να αναβαθµίσουµε τις ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής στο πανεπιστήµιο, να αναβαθµίσουµε τις σπουδές; Και να
συµφωνήσουµε και στο εξής; Ότι δεν είναι ένας ο δρόµος της
εκπαιδευτικής ανέλιξης. Το πανεπιστήµιο είναι πολύ σηµαντικός
δρόµος, δεν είναι µοναδικός.
Μη δείχνετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τέτοια απαξίωση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, να αντιµετωπίζετε τους καταρτιζόµενους στα δηµόσια ΙΕΚ µε τέτοια απαξίωση. Προσβάλλει
τη χώρα µας αυτή η στάση!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Εξοµοιώσατε τα τριετή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε, παρακαλώ. Εντάξει! Ούτε η από εδώ πλευρά συµφωνεί µε αυτά που
έλεγε ο Αρχηγός σας. Όµως, δεν τον διέκοψε κανείς.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σηµείο πέµπτο. Μίλησε ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε,
για εξίσωση -λέει- επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Πόσα fake
news; Ποια εξίσωση; Ποια εξίσωση ακριβώς; Που αυτοί οι άνθρωποι είναι απόφοιτοι ξένων πανεπιστηµίων. Η κυβέρνησή σας
µε αποφάσεις Φίλη, Γαβρόγλου και τα λοιπά τούς έδωσε για
πρώτη φορά το δικαίωµα -για πρώτη φορά!-…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…να εγγραφούν στη δηµόσια εκπαίδευση και σωστά -γιατί;διότι είναι Ενωσιακό Δίκαιο. Γι’ αυτό! Γιατί όπως ο Έλληνας µπορεί να σπουδάσει στη Γαλλία και στη Γερµανία, µε τον ίδιο τρόπο
πρέπει αυτό να ισχύει και αντιστρόφως.
Άρα, λοιπόν, η Ευρώπη αλά καρτ είναι στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ.
Στην εποχή Νέας Δηµοκρατίας είναι υπεύθυνη Κυβέρνηση, µια
Κυβέρνηση υπεύθυνη η οποία παίρνει τα οφέλη της Ευρώπης,
αλλά αντιλαµβάνεται ότι η Ευρώπη λειτουργεί µε κανόνες.
Σηµείο έκτο και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Χθες ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έκανε µια πρωτοφανή δήλωση.
Προσπάθησε να την ανασκευάσει σήµερα. Ίσως και γι’ αυτό
θέλει να κλείσει η Βουλή, για να µη συζητάµε γι’ αυτό το οποίο
είπε χθες. Είπε: «βεβαίως, δέχοµαι το ρίσκο».
Ποια ήταν η ερώτηση; Το ρίσκο να κολλήσουν κάποιοι άνθρωποι σε µία τέτοια συγκέντρωση.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι κακοήθεια αυτό!
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
«Δέχεται» λέω -τη λέξη την προσέχω- ο κ. Τσίπρας το ρίσκο να
αρρωστήσει κάποιος; Δηλαδή, δέχεται αυτή την ευθύνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε, κύριε συνάδελφε. Ακούστηκε η θέση του κόµµατός σας από τον κ. Τσίπρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι κακοήθεια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα κάνουµε λογοκρισία στην Υπουργό!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν γίνεται αυτό, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε! Για το
όνοµα του θεού! Είσαι και παλαιός συνάδελφος!
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κυρίες και κύριοι, το λέµε απερίφραστα εκ µέρους της Κυβέρνησης. Δεν θα σταµατήσει η συζήτηση στη Βουλή, για να σταµατήσει η συζήτηση για την πρωτοφανή δήλωση του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ! Το πρωί διαδηλώνει και χωρίς στοιχειώδεις αποστάσεις, και το µεσηµέρι έρχεται και καταγγέλλει
ότι αυξήθηκαν τα κρούσµατα!
Κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός λαός κρίνει!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Προχωράµε, όπως είπαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκουρλέτη,
έχετε µιλήσει. Μίλησε ο Αρχηγός σας. Τώρα έχω εξαγγείλει ήδη
τους δύο επόµενους οµιλητές. Δεν θα διακόψουµε. Έχετε µιλήσει ως κοινοβουλευτικός.
Θα σας δώσω τον λόγο, το καταγράφω.
Ο κ. Δαβάκης έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όχι τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι τώρα. Είχα προαναγγείλει δύο, τον κ. Δαβάκη και τον κ. Ζαχαριάδη. Τους έχω
ονοµατίσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για
ένα λεπτό ζήτησα τον λόγο. Θα είχα ήδη τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δαβάκη, παρακαλώ καθίστε για λίγο στο πρώτο έδρανο.
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω τον λόγο
µετά τον κ. Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα
πολύ για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να θυµίσω στην κ. Κεραµέως και να της διευκρινίσω ότι
στην κυριολεξία η τροπολογία που φέρατε για την εξίσωση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ιδιωτικών κολλεγίων ήρθε στα
µουλωχτά και τελευταία στιγµή. Δεν πιστεύω να µιλήσατε µε το
Τεχνικό Επιµελητήριο ή µε τις άλλες επαγγελµατικές ενώσεις και
ήταν και εκπρόθεσµη, όπως µου θυµίζει ο συνάδελφός µου αυτή
τη στιγµή.
Δεύτερον, ο κ. Σουφλιάς, ο κ. Φορτσάκης, ο κ. Κύρτσος, ο κ.
Άρης Σπηλιωτόπουλος δεν έχουν µπει στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας διαβεβαιώ. Υπήρξα Γραµµατέας αυτού του Κόµµατος και ξέρω ποια
είναι µέλη. Στη Νέα Δηµοκρατία είναι!
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Και ο κ. Μάρδας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, σας
παρακαλώ! Πρέπει να µιλήσουν και οι Βουλευτές!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Προτάσεις όλο αυτό
το διήµερο εδώ πέρα έχουν κατατεθεί συγκεκριµένες και γι’ αυτά
που δεν κάνατε σε σχέση µε τα ζητήµατα της υγειονοµικής προστασίας, για παράδειγµα των σχολείων, και σε σχέση µε την κάλυψη των κενών. Σας είπα κι εγώ πριν από λίγο κάποια πολύ
συγκεκριµένα.
Εκείνο στο οποίο εµείς σε τίποτα δεν θα συµφωνήσουµε είναι
σε σχέση µε τους φραγµούς που βάζετε στην εκπαίδευση. Τι να
κάνουµε;
Και το πιο κορυφαίο απ’ όλα είναι ότι βρήκατε να βγάλετε έξω
το 1% από τα εσπερινά λύκεια, τα επτακόσια παιδιά των εσπερινών, που µπήκαν µε το σπαθί τους στην ανώτατη εκπαίδευση!
Αυτά µειώνουν το επίπεδο των πανεπιστηµίων; Το καταργήσατε
αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκουρλέτη, δεν
θα κάνετε ξανά αγόρευση! Τελείωσε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Και, τέλος, δεν µπορεί για τρίτη φορά να λέτε το ίδιο πράγµα. Σας είπα «copy-paste
Πορτοσάλτε» δεν είναι καλός σύµβουλος, σε σχέση µε την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: …των δηλώσεων του
Αλέξη Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή στον κ.
Σκουρλέτη, παρ’ ότι έχει πάρει και τη δευτερολογία, του έδωσα
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ένα λεπτό, θα δώσω και στον κ. Βρούτση δύο λεπτά, γιατί πρέπει
να κρατώ αντικειµενικότητα.
Ορίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και καλά κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Να
κρατάµε και τις ισορροπίες τουλάχιστον, διότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε αρκετές φορές σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, εσείς έχετε
τις οµιλίες σας µπροστά σας. Δεν θα σας τις στερήσει κανείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να ξεκινήσω, λέγοντας ότι είναι εµφανές πλέον πως ο κ.
Τσίπρας προσήλθε στην Ολοµέλεια της Βουλής, για να απολογηθεί και να ανασκευάσει το ολέθριο λάθος που έκανε χθες.
Αυτό έγινε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στα δέκα λεπτά που µίλησε, κράτησε τελευταίο ως επίµαχο
θέµα και µάλιστα είπε ότι «είναι και το πιο σηµαντικό» αυτό που
χθες -στην τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθµό «ALPHA»,
στη συνέντευξη του- ανατρίχιασε όλον τον ελληνικό λαό, που
είπε τη φοβερή ατάκα -που την κατέκρινε κιόλας- ότι αναλαµβάνει το ρίσκο για την πανδηµία σε περίπτωση συγκεντρώσεων που
ο ίδιος καλεί και το κόµµα του! Αυτό έκανε σήµερα και αυτή ήταν
η τοποθέτησή του.
Όµως, δεν τα κατάφερε, διότι δεν άλλαξε στοιχειωδώς την τοποθέτησή του. Προσπάθησε να συγκαλύψει και πάλι, δικαιολογώντας και τη σηµερινή συγκέντρωση και κάθε συγκέντρωση
µέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε. Όµως, θα πω
για τις αθλιότητες που ανέφερε ποια είναι η δική µου οπτική για
τις αθλιότητες.
Αθλιότητα είναι, κύριε Τσίπρα -που απουσιάζει και δεν κάθισε
να ακούσει τον αντίλογο- να παραδέχεσαι ότι υπάρχει πρόβληµα
µε την πανδηµία σε όλο τον κόσµο, όπως και στη χώρα µας, να
λες ότι υπάρχει πρόβληµα σοβαρό και την ίδια στιγµή να εγκαλείς την Κυβέρνηση γιατί παίρνει µέτρα. Αυτό είναι αθλιότητα,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Αθλιότητα είναι να λες έναν µονόλογο, ότι η Κυβέρνηση φέρνει
ένα νοµοσχέδιο -που εµείς το λέµε µεταρρύθµιση και διαρθρωτική αλλαγή για το µέλλον της χώρας- χωρίς διάλογο, τη στιγµή
που αυτή η Κυβέρνηση έχει για το νοµοσχέδιο αυτό δεσµευτεί
και προεκλογικά και είναι νοµοσχέδιο µε το οποίο έγινε ο πιο
εκτενής σε χρόνο διάλογος και µε κοινωνικούς φορείς και µε την
πανεπιστηµιακή κοινότητα και κοινοβουλευτικός διάλογος, ο
προβλεπόµενος µέσα από τη διαδικασία.
Και επίσης αθλιότητα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να έρχεται ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να υιοθετεί άκριτα
fake news, τα οποία κυκλοφορούν, χαρτάκια που θα µπορούσε
να τα κατασκευάσει ο οποιοσδήποτε για την ΕΡΤ και να τα παραδέχεται ως πραγµατικό γεγονός. Αυτές είναι οι αθλιότητες!
Αυτό είναι ντροπή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε,
κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση είναι ότι το θέµα της παιδείας
είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα, υπάρχει κοινός παρονοµαστής ότι υπάρχει πρόβληµα και αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη έχει την ευθύνη να αλλάξει το µέλλον. Το οφείλουµε
στις νέες γενιές της πατρίδας µας. Θα λύσουµε τις παθογένειες
ετών και αυτό το νοµοσχέδιο θα προχωρήσει για το καλό της Ελλάδος, όπως έχουµε δεσµευτεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Δαβάκης.
Όπως σας είπα, µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Ζαχαριάδης, µετά
ο κ. Συρίγος και µετά, λέω και τους επόµενους τρεις συναδέλφους για να ετοιµαστούν, ο κ. Γκίκας, η κ. Μάλαµα και ο κ. Παπαδηµητρίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε,
έχουµε δικαίωµα δευτερολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τη δευτερολογία σας
δεν σας τη στερεί κανείς. Μπορεί να θέλετε να κάνετε χρήση
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αύριο, αγαπητέ κύριε Σκανδαλίδη. Πάντως, δεν στερείται. Όποτε
θέλετε.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρώ αρκετή ώρα τώρα τη φιλότιµη προσπάθεια της Αντιπολιτεύσεως να αντιστεί απέναντι σε αυτή την ουσιαστική, θα έλεγα,
κίνηση εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού του ελληνικού πανεπιστηµίου που επιχειρεί η Κυβέρνηση. Είναι φιλότιµη προσπάθεια, αλλά, δυστυχώς, αλυσιτελής. Είναι αλυσιτελής, διότι ο
ελληνικός λαός µάς βλέπει όλους. Τίποτα δεν περνάει, όπως ο
κ. Τσίπρας, στα µουλωχτά. Με εκατόν πενήντα συναδέλφους οµιλητές, σε πλήρη διαφάνεια, διαύγεια και, εν πάση περιπτώσει,
δηµόσιο απολογισµό, αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί και εφαρµόζει το πρόγραµµα για την οποία ο ελληνικός λαός την εξέλεξε.
Και, µάλιστα, προσπαθεί σε έναν τοµέα, όπως το δηµόσιο πανεπιστήµιο, που όλοι εµείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
ξέρουµε ότι αποτελεί τον πυρήνα της ιδεολογίας αυτής της λαϊκής παράταξης που είναι η Νέα Δηµοκρατία. Διότι αυτή η παράταξη, περισσότερο παντός άλλου, ενδιαφέρεται για τη λαϊκή
οικογένεια, η οποία όταν το ελληνικό πανεπιστήµιο βρίσκεται
στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα -όχι σε όλα τα επίπεδα
και σε όλα τα πανεπιστήµια, αλλά στις συγκεκριµένες εµβληµατικές περιπτώσεις- είναι, κυρίως, αυτή η οποία πλήττεται και η
οποία θέλει να αλλάξει τη µοίρα των παιδιών της και να δηµιουργήσει µια ευοίωνη προοπτική γι’ αυτά.
Δεν είµαστε εµείς αυτοί που, όπως προηγουµένως είπε ο κ.
Σκουρλέτης, θέλουµε τον γιο του ψυκτικού να παραµείνει ψυκτικός, χωρίς να σηµαίνει κάτι γι’ αυτό το συγκεκριµένο, συµπαθέστατο και ιδιαίτερα αναγκαίο λόγω της κλιµατικής αλλαγής
επάγγελµα. Είµαστε εκείνη η παράταξη η οποία αγωνίζεται από
συστάσεώς της να αλλάξει τη µοίρα του ελληνικού λαού, να
κάνει καλύτερο τον ελληνικό λαό και να δηµιουργήσει, όπως είπα
προηγουµένως, µία ευοίωνη προοπτική γι’ αυτόν και τα παιδιά
του και µέσω της ελληνικής παιδείας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα στο ελληνικό πανεπιστήµιο,
στα εµβληµατικά θα επαναλάβω -µε εµβληµατογόνες εστίες- ελληνικά πανεπιστήµια, µας τιµά; Το θέλουµε; Όταν προχθές -µόλις
πρόσφατα, κύριε Σκουρλέτη- ο προλαλήσας κ. Τσίπρας είπε ότι
υπάρχει σοβαρό πρόβληµα που προσβάλλει την έννοια του ασύλου. «Τεράστιο πρόβληµα». Είναι τα λόγια του. Εκτός αν ήταν κάποιος άλλος και τον µιµείτο. Ήταν, όµως, η φωνή του. «Σήµερα…
» -λέει-«…συζήτηση στην ΑΣΟΕΕ µιας στρογγυλής τράπεζας δεν
µπορεί να γίνει».
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτά τα οποία σήµερα µας κάνουν να νοµοθετούµε, είναι η αναγκαιότητα, η οποία έχει προέλθει από διαφόρους παράγοντες, από τις παθογένειες της Αριστεράς και της
Μεταπολίτευσης, η οποία έχει δηµιουργήσει µια κατάσταση
αυτών των γεγονότων στα πανεπιστήµια και όλα εκείνα που συνθέτουν αυτό το εκρηκτικό κλίµα.
Πιστεύω ότι οι παραβατικές οµάδες, οι οποίες διασύρουν και
την έννοια της δηµοκρατίας και την έννοια της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας και προασπίζονται θα έλεγα την έννοια της βίας, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Είναι ένα «αναγκαίο κακό», όπως
είπε προηγουµένως ο συνάδελφος ο Γιάννης Λοβέρδος, το
οποίο µπορεί να µας δηµιουργεί προβληµατισµούς, αλλά πρέπει
να υπάρξει, προκειµένου να επέλθει αυτό το οποίο όλοι θέλουµε
να υπάρξει στο ελληνικό πανεπιστήµιο.
Είµαστε ευχαριστηµένοι µε τους αιώνιους φοιτητές; Είµαστε
ευχαριστηµένοι µε την κατάσταση οµηρίας που είχε περιέλθει ο
πρύτανης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, που επαιρόµενοι οι
κύριοι αυτοί το έβγαλαν στο διαδίκτυο και στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης; Είµαστε ευχαριστηµένοι µε το γεγονός ότι αντικειµενικά κάποιος που δεν έγραψε καλά, που δεν πήγε καλά στις γραπτές εξετάσεις, πρέπει να γίνει φοιτητής;
Αντιθέτως, προς όλα όσα ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, όπως ανέφερε προηγουµένως και η κυρία Υπουργός, είναι υπέρ αυτής της
νοµοθέτησης η οποία δηµιουργεί ένα κλίµα ηρεµίας, αλλά και
ασφάλειας στην πλειοψηφία των Ελλήνων φοιτητών που θέλουν
να σπουδάσουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, βρισκόµαστε εδώ για να στηρίξουµε αυτές τις συγκεκριµένες αποφάσεις. Όπως πολύ σωστά είπε, επίσης, ο κατελθών του Βήµατος συνάδελφος κ. Καιρίδης, πρέπει εκτός από
αυτές τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις της Κυβερνήσεως, να δει συστηµατικά και το ζήτηµα και της αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών δασκάλων και της λογοδοσίας
απέναντι σε όλους µας και ιδιαίτερα στον ελληνικό λαό, ο οποίος,
εν πάση περιπτώσει, πληρώνει την έννοια αυτού που λέµε σήµερα πανεπιστήµιο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ακαδηµαϊκή ελευθερία δεν
κινδυνεύει από την Αστυνοµία. Εχθρός της ακαδηµαϊκής ελευθερίας δεν είναι η Αστυνοµία ούτε το κράτος. Το κράτος είναι χρηµατοδότης των πανεπιστηµίων. Υποχρεούται και επιβάλλεται να
έχει και να επιβάλει το κράτος αυτή την ελευθερία, αυτή την ηρεµία η οποία χρειάζεται.
Ο αντιπολιτευτικός λόγος, τον οποίο προβάλλετε εσείς τόσες
ώρες, δεν νοµίζω ότι συγκινεί την πλειοψηφία του ελληνικού
λαού. Πρέπει να στηρίξετε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί η Αριστερά,
σε όλες τις εκφάνσεις και από τη ριζοσπαστική και από την κοµµουνιστική, ήταν αυτή -τουλάχιστον, έτσι λέει- η οποία εκήδετο
υπέρ του ελληνικού πανεπιστηµίου και της ελευθερίας του
λόγου.
Αυτό το οποίο εµάς µας κάνει σήµερα να στηρίξουµε αυτό το
νοµοσχέδιο είναι ότι επιτέλους πρέπει να υπάρξουν και εξορθολογισµός και ηρεµία στο ελληνικό πανεπιστήµιο, για να µπορούν
τα παιδιά -επαναλαµβάνω αυτό µε το οποίο που ξεκίνησα- του
ελληνικού λαού να σπουδάσουν και να δηµιουργήσουν µια καλύτερη προοπτική για το µέλλον τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στα µουλωχτά φέρατε την τροπολογία σε
άσχετο νοµοσχέδιο. Είναι ψέµα αυτό; Είχατε προειδοποιήσει ότι
θα έρθει εκείνη η τροπολογία; Δηλαδή, γιατί να µπλεκόµαστε και
να µη συζητάµε µε εντιµότητα και µε ειλικρίνεια τις διαφορές
µας;
Καταλαβαίνω από τον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεστε ότι µάλλον το Κοινοβούλιο δεν το χρειαζόµαστε. Τι να το κάνουµε; Θα κάνουµε µόνο δηµοσκοπήσεις. Δεν χρειαζόµαστε πολιτικούς.
Χρειαζόµαστε µόνο δηµοσκόπους. Θα κάνουµε τις δηµοσκοπήσεις, θα βγαίνει το αποτέλεσµα, θα νοµοθετείτε. Δεν µπορείτε λίγο
να σεβαστείτε και τον εαυτό σας και το πολιτικό σύστηµα; Τι µας
λέτε δηλαδή κι εσείς και το κόµµα σας, κυρία Κεραµέως; Μας λέτε
ότι η πολιτική και η φυσική παρουσία, αλλά και η ασκούµενη πολιτική είναι µία διαδικασία η οποία είναι η αποτύπωση των δηµοσκοπήσεων; Δηλαδή, αν ένα θέµα είναι θέµα αρχών, αξιών, το
πιστεύετε και δεν έχετε δηµοσκοπικά την πλειοψηφία, θα το προχωρήσετε για το καλό της χώρας ή όχι; Αν θεωρείτε ότι η πολιτική
ή οι πολιτικοί είναι προϊόντα δηµοσκοπήσεων, έχουµε τελείως διαφορετική άποψη και για τη δηµοκρατία και για την πολιτική.
Μιας και το είπατε, όµως, αυτό για την τροπολογία, ο κ. Στασινός από το Τεχνικό Επιµελητήριο είναι ΣΥΡΙΖΑ; Το Οικονοµικό
Επιµελητήριο το ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτοί οι οποίοι σας καταγγείλανε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Καµµία σχέση δεν έχουν µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Απλά οι άνθρωποι έχουν βγει στα κεραµίδια µε την πολιτική σας.
Τι κάνετε τώρα; Κρύβετε την πολιτική σας πίσω από την πανδηµία. Φοβάστε την κοινωνία και αξιοποιείτε την πανδηµία ως ευκαιρία. Κανείς δεν διαδηλώνει για να αρρωστήσει ή αυτός ή οι
άλλοι. Εσείς, όµως, βάζετε µπροστά την πανδηµία, για να µην
έχετε αντιδράσεις στην παιδεία. Και αυτό είναι και πολιτικό θράσος και πολιτική δειλία.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός για το µισό µίλι, είναι όντως µισό. Διότι θυµίζω, ότι ο κ. Μητσοτάκης στις 12 Ιανουαρίου µάς είχε πει πως µέχρι τέλος του
Μάρτη θα εµβολιαστούν δύο εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Με
τους σηµερινούς ρυθµούς δεν το βλέπω να βγαίνει. Μακάρι να
κάνω λάθος εγώ και όχι ο Πρωθυπουργός. Για να µη θυµηθώ τον
κ. Πέτσα που έλεγε στις 3 Δεκέµβρη, ότι εκτιµάει πως θα γίνονται
δύο εκατοµµύρια εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσιοι σα-
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ράντα εµβολιασµοί µηνιαίως από τον πρώτο µήνα του νέου
έτους. «Μπαίνουµε σε νέο σκληρό lockdown και θέλουµε να πετύχουµε.»
Θυµίζω, όµως, κάποια πράγµατα στην Εθνική Αντιπροσωπεία,
για να τα ακούσουν οι πολίτες, οι οποία αγωνιούν. Στις 7 Νοεµβρίου κλείσαµε για τρεις εβδοµάδες, για να µπορέσουµε να κάνουµε φυσιολογικά Χριστούγεννα. Θυµίζω ότι το βασικό µέτρο
τότε ήταν ο περιορισµός της κίνησης µετά τις 21.00’ η ώρα το
βράδυ. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Και σήµερα πάµε σε πιο σκληρά
µέτρα.
Τι κάνατε όλο αυτό το διάστηµα που οι επιστήµονες και η Αντιπολίτευση προειδοποιούσαν για τρίτο κύµα ή, ακόµα καλύτερα,
για δεύτερο κύµα στη νότια Ελλάδα; Είµαστε έτοιµοι ή θα ψάχνουµε πάλι σε λίγες ηµέρες ατοµικές ευθύνες; Αυτό που προκαλεί µεγάλη ανησυχία, δεν είναι µόνο η πίεση στο σύστηµα
Υγείας από πλευράς έλλειψης σε κλίνες COVID και κλίνες ΜΕΘ.
Αυτή είναι η µία πλευρά. Έχετε συνεννοηθεί εγκαίρως, στην Αττική, µε τον ιδιωτικό τοµέα, που έχει µεγάλη δύναµη σε κλίνες
ΜΕΘ; Θα επιτάξετε κλίνες ΜΕΘ αν φτάσουµε ξανά στα όρια ή
θα γίνουν αυτά τα οποία έγιναν στη Θεσσαλονίκη µε τα ιδιωτικά
κέντρα που δήλωναν απροετοίµαστα; Πάµε σε πόλεµο. Ετοιµαστείτε έστω τώρα.
Τι προετοιµασία κάνατε για να στηρίξετε τους υγειονοµικούς;
Η απουσία νοσούντων γιατρών και νοσηλευτών, η τεράστια κόπωση των υγειονοµικών, το «burn out», δείχνει ένα σηµαντικό έλλειµµα προετοιµασίας. Δεν ακούγατε. Δεν θέλατε προσλήψεις.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι µοιραία αυτή η ιδεοληψία και
αυτή η εµµονή σας.
Είναι σαφές ότι έχουµε πολύ µεγάλο πρόβληµα στην Αττική.
Πόσα τεστ κάνουµε; Μπορούµε να κάνουµε περισσότερα; Μπορούµε να κάνουµε πιο στοχευµένα; Είναι, πραγµατικά, να αναρωτιέται κανείς: Έχετε σχέδιο, έχετε την πρωτοβουλία των
κινήσεων ή τρέχετε πίσω από τα άγχη σας και τα γεγονότα;
Αυτό που έγινε προχτές στην Ικαρία, δείχνει ότι δεν µπορούµε
να σας έχουµε καµµία εµπιστοσύνη. Κάναµε Πάσχα µακριά από
τους δικούς µας ανθρώπους, κάναµε Χριστούγεννα σε µικρές
παρέες µάξιµουµ εννέα ατόµων, πάµε σε σκληρό lockdown, τα
Σαββατοκύριακα δεν θα κυκλοφορούµε µετά τις 18.00’ το απόγευµα, εδώ και τρεις µήνες δεν κυκλοφορούµε µετά τις 21.00’
το βράδυ, το φετινό Πάσχα θα είναι δύσκολο και πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στην Ικαρία και κάνει φιέστες. Έχει βεγγαλικά στην
υποδοχή, πίπιζες και γκάιντες στο δρόµο, γεύµατα δεκάδων ανθρώπων. Έχει πιστέψει ο Πρωθυπουργός ότι είναι πραγµατικά ο
Μωυσής; Πραγµατικά πού ζείτε; Δεν νιώθετε; Δεν αισθάνεστε;
Έχετε εικόνα ποια χώρα κυβερνάτε;
Προκαλείτε καθηµερινά τη νοηµοσύνη των πολιτών, τους προσβάλλετε. Προκαλείτε τον κόσµο της εστίασης που έχει εξοντωθεί, που υποφέρει, που είναι αβοήθητος στην πανδηµία. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος είναι και στην Αίθουσα, τους
καλεί να παραδώσουν τα κλειδιά. Σας παρέδωσαν, κύριε
Υπουργέ, κλειδιά; Τι έγινε; Τα πήρατε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Δεν συµπεριφέρεται ο κ. Μητσοτάκης σαν Πρωθυπουργός, αλλά σαν ηγεµόνας. Δεν βλέπει
πολίτες, βλέπει υπηκόους. Η αλαζονεία και η ύπαρξη της εξαλλοσύνης έχει τυφλώσει τους πάντες και τα πάντα. Μήπως ζηλέψατε στα υπουργικά έδρανα της Νέας Δηµοκρατίας αυτούς που
πήγαν στο Ντουµπάι για Πρωτοχρονιά; Διότι αυτό δεν είναι η
πρώτη φορά που συµβαίνει. Το πρωθυπουργικό περιβάλλον,
όπως θυµόµαστε πολύ καλά, ήταν αυτό -και πάλι απευθύνοµαι
σε εσάς, κύριε Υπουργέ- που στα τέλη του Δεκέµβρη εµβολιάστηκε, παίρνοντας τη σειρά από τους ενενηντάρηδες. Τι δουλειά
έχετε εσείς, κύριε Υπουργέ, ένας νεότατος άνθρωπος σαράντα
πέντε ετών, που κάνετε Μαραθώνιο, που παίζετε τένις, να πάτε
τέλη Δεκέµβρη και να εµβολιαστείτε, παίρνοντας τη σειρά ενός
ενενηντάχρονου; Δεν υπάρχει ντροπή γι’ αυτό το θέµα;
Αυτό είναι, όµως, το ήθος της Νέας Δηµοκρατίας, να τρυπώσουµε στα µουλωχτά, να µπούµε γρήγορα πρώτοι να κάνουµε
εµείς. Ευτυχώς, δεν µπήκαν όλοι.
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Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το σκληρό lockdown φέρνουν το νοµοσχέδιο ο κ. Χρυσοχοΐδης και η κ. Κεραµέως και λένε ότι χρειαζόµαστε πανεπιστηµιακή αστυνοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να έχω άλλο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί του νοµοσχεδίου,
όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου.
Μα, δεν υπάρχει πουθενά στη Δύση, πουθενά στην Ευρώπη
πανεπιστηµιακή αστυνοµία. Πουθενά! Στην Τουρκία υπάρχει,
κυρία Κεραµέως. Αυτό είναι το πρότυπό σας; Υπουργός του Ερντογάν ονειρεύεστε ότι είστε; Ακούσατε τι λένε οι πρυτάνεις;
Ακούσατε τι λένε οι αύγκλητοι; Βεβαίως και σε κάποια πανεπιστήµια µπορεί να υπάρχει πρόβληµα. Εκεί πέρα να ενισχυθούν
οι υπηρεσίες της φύλαξης. Και αν υπάρχει τέτοιο πρόβληµα που
δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν, να παρέµβει και κανονικά, µε
βάση τη Σύγκλητο, η Αστυνοµία.
Όµως, εδώ είµαστε σε µια χώρα που από αυτό εδώ το Βήµα ο
Πρωθυπουργός µας έλεγε τον Απρίλιο ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Μάλιστα! Ας πούµε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Στο
ερώτηµα, λοιπόν, «χίλιοι γιατροί ή χίλιοι ειδικοί φρουροί;», εσείς
απαντάτε «χίλιοι ειδικοί φρουροί». Στο ερώτηµα «χίλιοι µόνιµοι
νοσηλευτές ή χίλιοι ειδικοί φρουροί;» εσείς απαντάτε «χίλιοι ειδικοί φρουροί». Στο ερώτηµα «χίλια ΔΕΠ ή χίλιοι ειδικοί φρουροί;» εσείς απαντάτε «χίλιοι ειδικοί φρουροί».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Ζαχαριάδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Να, λοιπόν, πού υπάρχουν
λεφτόδεντρα και πού δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.
Θα ήθελα να πω κι άλλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, δεν θα πείτε
αλλά, γιατί πρέπει να µιλήσουν πολλοί συνάδελφοι ακόµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κλείνω µε το εξής: Έχει αντιδράσει µία σειρά κόσµου και πολιτικών που προέρχονται και
από τον συντηρητικό χώρο. Ο κ. Σουφλιάς, ο κ. Φορτσάκης, ο κ.
Σπηλιωτόπουλος.
Όµως, θέλω, να κλείσω µε αυτή την πρόταση, κύριε Πρόεδρε,
και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, όµως, κύριε
Ζαχαριάδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Όταν οι προοδευτικές δυνάµεις στη χώρα θα γίνουν πλειοψηφία ξανά και εµείς θα είµαστε
στην κυβέρνηση, αυτό το νοµοσχέδιο θα καταργηθεί και η Ελλάδα θα ευθυγραµµιστεί στα πανεπιστήµια µε αυτά τα οποία
ισχύουν στα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ακούστε τώρα τι έχει συµβεί. Ο κ. Γεωργιάδης ήρθε και µου
ζήτησε, ως Υπουργός, µία τρίλεπτη παρέµβαση και του είπα, «Ξέχασέ το, δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό και δεν σου δίνω
τον λόγο». Εσείς τώρα κάνατε τρεις αναφορές στο πρόσωπο του
κ. Γεωργιάδη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Του έχω αδυναµία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Του έχετε αδυναµία,
αλλά τώρα δικαίως ζητάει τον λόγο επί προσωπικού και εγώ είµαι
αναγκασµένος να του τον δώσω για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Συµφωνηµένα τα έχουν, κύριε Πρόεδρε.
Δεν το βλέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φίλη, τώρα δεν
ήθελα να το πω εγώ. Το είπατε εσείς, όµως.
Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και τα κλειδιά…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαµε συµφωνηµένα, αλλά τον ευχαριστώ. Ήταν εξυπηρετικό.
Για τα κλειδιά, για να µην το προσπεράσω. Η αναφορά µου
στα κλειδιά παρεξηγήθηκε και του ζητώ συγγνώµη. Είχε τον χαρακτήρα ότι οι επιχειρήσεις εστίασης µε τα µέτρα τα υποστηρι-
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κτικά που τους έχουµε δώσει και µε τα επιπλέον µέτρα που δίνουµε, κατά τη γνώµη µας θα εξακολουθούν να έχουν αξία, θα
τα καταφέρουν και στο µέλλον και στο τέλος θα δείτε ότι όλα θα
πάνε καλά. Εάν κάποιοι προσεβλήθησαν, έδωσα τις εξηγήσεις
µου. Άλλωστε, µε τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους συναντήθηκα έκτοτε δύο φορές και δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα. Άρα
µη σπεύδετε εσείς!
Όσον αφορά το θέµα του εµβολιασµού, που έθεσε ο κ. Ζαχαριάδης -και το έκανε και λίγο επί προσωπικού- να ξεκαθαρίσω τα
εξής: Εγώ προσωπικά -και οι άλλοι Υπουργοί εξ όσων γνωρίζωδεν είχαµε ζητήσει να εµβολιαστούµε. Η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών µάς ενηµέρωσε ξαφνικά στο γραφείο µου, «αύριο στις
9.00’ το πρωί να πάτε να κάνετε τη δόση του εµβολίου σας, γιατί
αποφασίσαµε να κάνουν τα µέλη της Κυβέρνησης» και πήγα.
Ούτε ζήτησα ούτε δεν ζήτησα. Μου είπαν «να πας» και πήγα.
Μετά τη φασαρία που έγινε -και δικαίως έγινε η φασαρία, όχι αδίκως- αυτή η απόφαση ήρθη. Άρα εµένα γιατί µε κατηγορείτε;
Διότι κάποιος µε πήρε τηλέφωνο και µου είπε «αποφασίσαµε να
πάτε να εµβολιαστείτε»; Και κατηγορείτε εµένα, κύριε Ζαχαριάδη;
Πάµε, όµως, τώρα στο νοµοσχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, θα πω
µόνο δύο λόγια γι’ αυτό και κλείνω. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου.
Έχω έρθει, διότι θέλω να συγχαρώ δηµοσίως την κ. Κεραµέως
για το τεράστιο πολιτικό της θάρρος να σταθεί όρθια και µετά
από τόσα χρόνια που λέµε σε αυτή την Αίθουσα τα ίδια πράγµατα, να είναι η Υπουργός Παιδείας που ήρθε και τα νοµοθέτησε
και γυρίζουν, επιτέλους, σελίδα τα πανεπιστήµια, αλλά και να κατηγορήσω την Αριστερά και τον κ. Φίλη, που βλέπω µπροστά και
µιλάει συνέχεια, για βαθιά υποκρισία.
Ακούστε πού είναι η υποκρισία σας, κύριε Φίλη. Εγώ εκλέχθηκα Βουλευτής για πρώτη φορά το 2007. Έκτοτε µε έχουν επανεκλέξει οι συµπολίτες µου σε πέντε διαδοχικές εκλογικές
αναµετρήσεις, έξι αν µετρήσουµε τη διπλή του 2012. Έγινα Βουλευτής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Υφυπουργός, Υπουργός, Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και δεν µπορώ να πάω
σε ένα πανεπιστήµιο στην Ελλάδα. Σε όλη µου τη θητεία των δεκατεσσάρων ετών δύο φορές προσεκλήθη σε πανεπιστήµιο, στο
Πάντειο και στη Νοµική, και τις δύο φορές οι οµιλίες µου ακυρώθηκαν από τραµπούκους που µπήκαν µέσα µε ρόπαλα.
Και σας ερωτώ τώρα όλους εσάς τους υποκριτές της Αριστεράς: Έχετε ακούσει αυτή την περίφηµη φράση: «Διαφωνώ µε
όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ µέχρι θανάτου το δικαίωµά σου
να µπορείς να το λες»;
Εσύ, ο Φίλης, που είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος και σε σέβοµαι,
δέχεσαι να ζεις σε µία χώρα που ένας συµπολίτης σου, µε τον
οποίο εσύ διαφωνείς απολύτως, δεν έχει το παραµικρό δικαίωµα
να πάει να εκφράσει την άποψή του, ακόµα και προσκεκληµένος
των φοιτητών του πανεπιστηµίου; Και αυτό το προσπερνάτε και
δεν δίνετε καµµία απάντηση σε αυτό; Ποια είναι η πρόταση της
Αριστεράς για να µπορώ εγώ, ο Άδωνις Γεωργιάδης, να πάω σε
ένα πανεπιστήµιο και να εκφράσω τις πολιτικές µου απόψεις,
αφού σας αρέσει η ελευθερία του λόγου; Δεν έχετε καµµία απάντηση. Ξέρετε τι λέτε; Να µη µιλάς, Γεωργιάδη. Αυτό λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αυτό, όµως, κύριοι της Αριστεράς, ούτε δηµοκρατία είναι, για την οποία δήθεν κόπτεσθε, ούτε ελευθερία
του λόγου είναι, για την οποία δήθεν κόπτεσθε, ούτε ανθρώπινα
δικαιώµατα είναι, που δήθεν κόπτεσθε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη,
κλείστε τώρα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω.
Άρα στην ουσία τι λέτε; Λέτε: Θέλουµε να συνεχίσουν στα πανεπιστήµια να µπορούν να µιλάνε µόνο όσοι αρέσουν σε εµάς.
Γι’ αυτό είστε υποκριτές. Γι’ αυτό αξίζουν «µπράβο» στην κ. Κεραµέως, που επαναφέρει τη δηµοκρατία και την ελευθερία του
λόγου στα πανεπιστήµια!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη φωνάζετε. Δεν
χρειάζονται φωνές. Τα µικρόφωνα είναι ευαίσθητα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα καταλαβαίνετε
τι παιχνιδάκι παίζουµε; Και οι Βουλευτές περιµένουν από το πρωί
µέσα στην Αίθουσα!
Κύριε Φίλη, δεν µπορώ να σας αδικήσω. Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό. Και δεν ξαναδίνω τον λόγο σε κανέναν ούτε επί προσωπικού ούτε επί τίποτα! Κάνουµε µία «περατζάδα», µιλάµε και
µετά οι Βουλευτές περιµένουν!
Ορίστε, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα είµαι
σύντοµος.
Καταλαβαίνω την ανάγκη της κ. Κεραµέως και του κ. Γεωργιάδη να αλληλοσυγχαίρονται. Είναι δεινή η θέση τους και στην
κοινωνία και στις δηµοσκοπήσεις. Αυτό, όµως, είναι δικό τους
θέµα.
Σχετικά µε το ζήτηµα το οποίο έθεσε ο κ. Γεωργιάδης, να πω
ότι βεβαίως έχουν όλοι δικαίωµα -δεν το παραχωρεί κανένας, το
Σύνταγµα, η δηµοκρατική τάξη το επιβάλλουν- να µιλούν παντού,
σε όλους τους χώρους. Και στα µίντια. Και αυτός χώρος είναι. Κι
εκεί δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης όλων των
απόψεων µε ισότιµο τρόπο. Το προσπερνώ, όµως, αυτό.
Ο κ. Γεωργιάδης παραπονιέται ότι δεν µπορεί να µιλήσει στα
πανεπιστήµια. Δεν ξέρω τι είδους κλειδιά έχει, που το λέει αυτό
το πράγµα. Αναρωτιέµαι, όµως, µε χίλιους πενήντα έκτακτους
φρουρούς θα µιλήσει στα πανεπιστήµια; Γι’ αυτό τους προσλαµβάνει; Με αστυνοµοκρατία θα µιλάει στα πανεπιστήµια; Αυτή
είναι η πρόθεση και η πρόταση στην ελληνική κοινωνία; Αστυνοµία για να υπάρχει η δυνατότητα να µιλάει ο κ. Γεωργιάδης; Είναι
παράλογα αυτά που ακούγονται και δείχνουν κατά τη γνώµη µου
ότι υπάρχει µία επιστροφή του κόµµατός σας στην ΕΡΕ του ’60.
Λυπούµαι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάντως, κύριε Φίλη,
επειδή εγώ προέρχοµαι από τη νεολαία της ΕΡΕ, γιατί ότι έχω
αρκετά µεγάλη ηλικία, δεν αισθάνοµαι καµµία ντροπή που
υπήρξα νεολαίος της ΕΡΕ και δεν νοµίζω ότι είµαι λιγότερο δηµοκρατικός από σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Της ΕΚΟΦ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είπατε της ΕΡΕ. Εγώ
µίλησα για τη νεολαία της ΕΡΕ και ήµουν απόλυτα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να το διορθώσω, της ΕΚΟΦ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό που λέτε είναι
άλλο. Τη δέχοµαι τη διόρθωσή σας.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Συρίγος. Θα κάνει την κανονική του οµιλία ο κύριος Υφυπουργός.
Το λέω για να µην παραξενευτείτε για τον χρόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της συνόδου πρυτάνεων, µιλώντας στην ακρόαση των φορέων, είπε τα ακόλουθα: «Πολλές φορές πρυτάνεις κάτω από το
βάρος ειδικών συνθηκών ή γιατί υπάρχει µία κακώς εννοούµενη
συνεργασία µε συγκεκριµένες δυνάµεις εντός των πανεπιστηµίων, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους». Τι εννοούσε λέγοντας
«βάρος ειδικών συνθηκών»; Τι εννοούσε λέγοντας «κακώς εννοούµενη συνεργασία µε συγκεκριµένες δυνάµεις»; Ποιες είναι
αυτές οι ειδικές συνθήκες και οι συγκεκριµένες δυνάµεις; Σήµερα θα δούµε τι κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις.
Προστατεύεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία σήµερα στα ελληνικά
ΑΕΙ; Η απάντηση για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών
πανεπιστηµίων είναι σαφώς καταφατική. Εάν µάλιστα συνέκρινα
τα πανεπιστήµια του σήµερα µε τα πανεπιστήµια των µέσων της
δεκαετίας του 1980, όταν είχα µπει ως φοιτητής στη Νοµική Αθηνών, θα έλεγα ότι είναι ο ουρανός µε τη γη. Η πλειοψηφία των
φοιτητών τότε δεν ξέραµε τι είναι βιβλιοθήκη. Δεν ξέραµε να
γράψουµε µία εργασία. Γνωρίζαµε τα αµφιθέατρα µόνο µέσα
από τις συνελεύσεις. Οι φοιτητές σήµερα είναι πολύ πιο επιµελείς, πολύ πιο σοβαροί σε αυτά που κάνουν, πιο αγχωµένοι θα
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έλεγα, διότι ξέρουν ότι ανταγωνίζονται άλλους φοιτητές, που
βρίσκονται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι διδάσκοντες είναι, επίσης, υψηλού επιπέδου. Ενώ τη δεκαετία του ’80 χαρακτηρίζονταν
από εσωστρέφεια οι σηµερινοί διδάσκοντες παρακολουθούν τα
νέα ρεύµατα και τις διεθνείς εξελίξεις. Όχι µόνο δεν υστερούν,
αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπερτερούν από αντίστοιχους συναδέλφους τους στο εξωτερικό.
Αν είναι έτσι, λοιπόν, ποιο είναι το πρόβληµα; Το πρόβληµα
είναι ότι περιθωριακές οµάδες, πολλές φορές εντελώς άσχετες
µε τη φοιτητική κοινότητα, κάνουν την επαναστατική γυµναστική
τους στα ελληνικά ΑΕΙ. Όσο πιο µαζικά τα ΑΕΙ, τόσο πιο έντονη
η παρουσία τους. Κάνουν θόρυβο, γράφουν συνθήµατα, τραµπουκίζουν, βανδαλίζουν συστηµατικά τους χώρους του δηµόσιου
πανεπιστηµίου, απειλούν και προπηλακίζουν, θέλουν να τροµοκρατήσουν. Κινούνται µε µίσος. Είναι βαρύς ο όρος «µίσος»,
αλλά δυστυχώς είναι η πραγµατικότητα. Το βλέπεις στις αφίσες
τους, στον τρόπο που αντιδρούν ακόµα και όταν τους µιλάς
ήρεµα. Ενδεικτικά παραθέτω κάποιες από τις αφίσες τους. Μία
µε την αγαπηµένη τους έκφραση: «Κάτω τα ξερά σας!». Μία
άλλη: «Βλέποντας τους εχθρούς στα πρόσωπα των συµφοιτητών
µας», 12 Μαΐου του 2016. Μία τρίτη: «Στο πανεπιστήµιο της
ΑΣΟΕΕ διεξάγεται πόλεµος», 21 Ιουνίου 2014. Θεωρούν ότι είναι
σε διαρκή πόλεµο µε το σύστηµα, µε την Αστυνοµία, µε το κράτος, µε τους πάντες.
Τη βιαιότητα της παρουσίας τους τόνωνε επί δεκαετίες η βεβαιότητα της απόλυτης ατιµωρησίας στους χώρους των ΑΕΙ. Η
ακαδηµαϊκή ελευθερία εδώ και χρόνια περνάει υπό τα καυδιανά
δίκρανα αυτών των περιθωριακών οµάδων που µε βίαια µέσα,
µέσα από τον φόβο επιθυµούν να καθορίζουν τα όριά της.
«Φόβος» είναι η κρίσιµη λέξη.
Μέσα από ανακοινώσεις και κείµενα της τελευταίας δεκαετίας
θα σας µιλήσω, λοιπόν, για την ακαδηµαϊκή ελευθερία και τον
φόβο. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
ελευθερία επιστήµης, ελευθερία έρευνας, ελευθερία διδασκαλίας. Υπάρχει ελευθερία επιστήµης; Σας διαβάζω από φυλλάδιο
που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2017 µε τίτλο: «Πόσα
καθάρµατα χωράνε στο Πάντειο;». Λέει: «Η αντιεγκληµατική πολιτική δεν είναι αριστερή ή δεξιά. Είναι κρατική στρατηγική για
τον έλεγχο της πολυεθνικής εργατικής τάξης. Οι εγκληµατολόγοι
είναι φορείς και δηµιουργοί των στρατηγικών του ελληνικού κράτους για την κυριαρχία του στον δηµόσιο χώρο και για τη ζωή
του πολυεθνικού προλεταριάτου. Είναι θεωρητικοί του πολέµου
ενάντια στον εσωτερικό εχθρό». Τι µας λέει αυτό το φυλλάδιο
δηλαδή; Μας λέει ότι οι συγκεκριµένοι αρνούνται την εγκληµατολογία γενικώς, διότι συνεργάζεται µε το κράτος.
Είναι, όµως, µόνο η επιστήµη της εγκληµατολογίας που ενοχλεί; Σας διαβάζω από µία άλλη αφίσα της 7ης Απριλίου 2017: «Το
Τµήµα Διεθνών Σχέσεων συµβουλεύει τον ελληνικό ιµπεριαλισµό.
Τα τµήµατα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσφέρουν την υλικοτεχνική υποδοµή της ελεγχόµενης κίνησης των µεταναστών
προλετάριων. Τα ΚΥΠατζίδικα προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού...» κ.ο.κ.. Άλλη προκήρυξη στις 23
Νοεµβρίου 2018: «Οι καθηγητές της Νοµικής προτείνουν καινούργια νοµικά τερτίπια. Ενισχύουν τη φαρέτρα δικαστών και εισαγγελέων. Η συµµετοχή τους στις νοµοπαρασκευαστικές
επιτροπές -εκεί είναι το πρόβληµα, ότι συµµετέχουν στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές- η διδασκαλία στις σχολές και η συνεισφορά στην απονοµή της αστικής δικαιοσύνης είναι αυτές
που πλαισιώνουν και επανδρώνουν το αστυνοµικό-δικαστικό σύµπλεγµα. Στους υπερασπιστές της αστικής δικαιοσύνης λέµε: Δεν
έχετε κανέναν λόγο να κοιµάστε ήσυχοι». Στις 23 Μαρτίου 2017:
«Δίπλα στους ανθρωπολόγους, δίπλα στους πολιτικούς επιστήµονες βρίσκονται δεκάδες διεθνολόγοι, δεκάδες γεωπολιτικοί
αναλυτές, δεκάδες εγκληµατολόγοι, δεκάδες πράκτορες και
µπάτσοι. Είναι καθηγητές στο πανεπιστήµιο, ερευνητές στα think
tanks, πράκτορες. Έχουµε πρόβληµα µε τους καθηγητές του
Παντείου, έχουµε πρόβληµα µε τις δουλειές τους».
Πάµε τώρα στον δεύτερο πυλώνα της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Υπάρχει ελευθερία έρευνας; Αφίσα στις 14 Μαΐου του
2015: «Όλοι αυτοί, τα πανεπιστήµια, τα πολυτεχνεία, οι καθηγητές, οι ερευνητές και τα εργαστήριά τους συµµετέχουν στον πό-
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λεµο εναντίον του πολυεθνικού προλεταριάτου. Η εποχή της
αθωότητας τελειώνει να ξέρετε. Ο πόλεµος εµφανίζεται στις
πόρτες σας».
Δεύτερη αφίσα, πρόσφατη αυτή, στις 20 Μαΐου του 2019 εν
µέσω κορωνοϊού. «Τον Δεκέµβριο του 2018 το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο υπογράφει µνηµόνιο συνεργασίας µε τον Ελληνικό
Στρατό. Τον Απρίλη του 2019 υπογράφεται δεύτερο µνηµόνιο
συνεργασίας ανάµεσα στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
στην Ξάνθη και του Δ’ Σώµατος Στρατού. Βιώνουµε µια συνεχή
στρατιωτικοποίηση της ζωής µας από κράτος και κεφάλαιο.
Ήρθε η ώρα να τα αλλάξουµε».
Ένας καλός κατάλογος για το πώς αντιλαµβάνονται την ελευθερία έρευνας περιλαµβάνεται σε µια προκήρυξη της 26ης Μαρτίου 2019. Ξεκινάει από το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών το
2011, που κατασκευάζει θερµικές κάµερες, προχωράει σε ένα
άλλο τµήµα του Πολυτεχνείου, που συµµετέχει στο πρόγραµµα
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ», συνεχίζει µε διάφορες περιπτώσεις, τον ενοχλούν
τα πάντα. Ενοχλείται διότι το ΠΑΠΕΙ διοργάνωσε διεθνές σεµινάριο µε θέµα «Υβριδικός πόλεµος» ή γιατί το Πάντειο διοργάνωσε µεταπτυχιακό µε τη συµµετοχή αποφοίτων της Σχολής
Εθνικής Άµυνας.
Και τι πειράζει θα µου πείτε να έχει κανείς διαφορετική άποψη
για τέτοια προγράµµατα στο πανεπιστήµιο; Προφανώς δεν πειράζει, εάν χρησιµοποιεί ειρηνικά µέσα για να εκφράσει τη διαφωνία
του. Και εδώ φτάνουµε στον τρίτο πυλώνα της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, στην ελευθερία διδασκαλίας. Γιατί όλα αυτά που σας είπα
πώς µεταφράζονται στην πράξη; Πολύ απλά µε επιθέσεις εναντίον
καθηγητών.
Στις 28 Φεβρουαρίου 2018: «Σήµερα, στις 28 Φεβρουαρίου
2018, επιτεθήκαµε στο γραφείο του …» τάδε «καθηγητή της εγκληµατολογίας στο …» τάδε «…πανεπιστήµιο ως ένδειξη ελάχιστης αλληλεγγύης στον σύντροφό µας Ντίνο Γιαγτζόγλου». Ποιο
ήταν το έγκληµα του καθηγητή; «Στις 25-1-2018 πραγµατοποίησε
ετήσια εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του …» τάδε «…µεταπτυχιακού στη Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Μελετών της
ΕΛ.ΑΣ.».
Ποιο είναι το δεύτερο έγκληµα; «Διοργάνωσε την Τετάρτη 30
Ιανουαρίου 2013» -έξι χρόνια πριν την επίθεση- «στο αµφιθέατρο
της Τεχνόπολης στο Γκάζι ηµερίδα µε θέµα «Πόλη, εγκληµατικότητα και ανασφάλεια». Κατά την εκδήλωση εισηγητές ήταν µεταξύ άλλων και ο κ. Γιώργος Καµίνης» -τότε δήµαρχος- «µε θέµα
το πρόβληµα της βίας στην Αθήνα». Γι’ αυτόν τον λόγο του επιτέθηκαν.
Άλλη επίθεση: «Για την Πέµπτη 13 Φλεβάρη του 2020 είναι
προγραµµατισµένη διάλεξη «Οι εξελίξεις στον χώρο των υδρογονανθράκων». Κεντρικός οµιλητής είναι ο «χ» καθηγητής στο
Τµήµα Γεωλογίας του ΑΠΘ, ο οποίος συµβάλλει στη λεηλασία
και την καταστροφή του φυσικού κόσµου, στον µιλιταρισµό και
στον εθνικισµό. Με αφορµή τη συµµετοχή, του πραγµατοποιήσαµε σήµερα προπαγανδιστική παρέµβαση …» -ξέρετε, αυτοί
οι ωραίοι όροι- «…σε όλη την πτέρυγα της γεωλογίας του ΑΠΘ
µε σπρέι και τρικάκια».
Άλλη προκήρυξη στις 7 Φεβρουαρίου. «Πραγµατοποιήθηκε
παρέµβαση στη Νοµική, στα γραφεία των καθηγητών» τάδε και
τάδε. Ποιο είναι το αµάρτηµά τους; «Διδάσκουν στη Σχολή Δικαστών». Για ποιον λόγο γίνεται παρέµβαση; «Για αλληλεγγύη στον
αιχµάλωτο κράτους Σπύρο Χριστοδούλου». Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Βανδάλισαν το σπουδαστήριο Ποινικού Δικαίου γεµίζοντας µε συνθήµατα τους τοίχους.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Άλλη προκήρυξη στις 18 Σεπτεµβρίου
2019: «Προχωρήσαµε στην αναγραφή συνθηµάτων στο γραφείο
της …» τάδε καθηγήτριας -για προφανείς λόγους, δεν θέλω να
τους εκθέσω περισσότερο τους ανθρώπους και γι’ αυτό δεν αναφέροµαι στα ονόµατά τους ρητώς- «…και στις αίθουσες όπου
εξετάζονται µαθήµατά της, θέλοντας να της γνωστοποιήσουµε
την παρουσία µας στη σχολή και να την προειδοποιήσουµε να
αλλάξει τακτική καθώς θα µας βρει απέναντί της».
Προγραφές µε φωτογραφίες. Έχει κυκλοφορήσει αυτό το
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φυλλάδιο επτά σελίδων, σελίδες αφιερωµένες «στον νέο φασισµό ή πόσα καθάρµατα χωράνε στο Πάντειο», στο οποίο αναφέρονται ειδικά δύο τµήµατα του Παντείου, το Τµήµα Διεθνών
Σχέσεων, στο οποίο συµµετέχω και το Τµήµα Κοινωνιολογίας-Εγκληµατολογίας. Το φυλλάδιο περιλαµβάνει φωτογραφίες εννέα
καθηγητών µε προγραφές τους.
Αφίσα στις 7 Οκτωβρίου 2015: «Η τάδε καθηγήτρια είναι ρουφιάνος της ασφάλειας».
Αφίσα στις 19 Ιουνίου 2014: φωτογραφία πάντα, «ο τάδε καθηγητής είναι ψεύτης». Γιατί; «Διότι συµφοιτητές µας που δεν
ανήκουν στο Δ.Σ. αντέδρασαν στην προκλητική του στάση. Συνέχισε να τους απειλεί µε τελικό αποτέλεσµα να δεχθεί έναν
καφέ στο πρόσωπο». Τον έστειλαν στο νοσοκοµείο, παρένθεση.
Κάποιες φορές, επειδή δεν έχουν φωτογραφίες, αρκεί η αναγραφή των ονοµάτων δίκην προγραφών. Αφίσα µε δεκαεννιά
ονόµατα καθηγητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και µε τα τµήµατά τους αναγεγραµµένα δίπλα. Ποιο είναι το αµάρτηµά τους;
Υπέγραψαν κείµενο που έλεγε «διάλογος στην ανώτατη εκπαίδευση µπορεί και πρέπει να γίνεται µόνο µε ανοικτές σχολές».
Ποια τιµωρία τους επιφυλάσσει η αφίσα; «Τώρα που άνοιξαν οι
σχολές να σε δω να τρέχεις. Υποσηµείωση: οποιαδήποτε σύνδεση µε πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως στοχευµένη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει να σε έχουν επικηρύξει; Δεν µπορείς να περπατάς, κύριοι, στον δρόµο χωρίς να
φοβάσαι ότι κάτι µπορεί να σου συµβεί. Αυτό είναι να σε βγάζουν
φωτογραφίες.
Επειδή πολλά ελέχθησαν για τους πρυτάνεις, όπως είπα και
στην επιτροπή, οι πρυτάνεις που θα τολµήσουν να ζητήσουν αντιµετώπιση ποινικών αδικηµάτων από την αστυνοµία θα είναι µιαδυο µέρες µε την αστυνοµία και τις υπόλοιπες τριακόσιες εξήντα
ηµέρες του χρόνου θα είναι µε αυτές τις οµάδες.
Φωτογραφία πρύτανη µε χιτλερικό µουστάκι και τίτλο «το»
τάδε «πανεπιστήµιο ανήκει στα ΜΑΤ». Φωτογραφία τρίτου πρύτανη του 2018 «Πειθάρχηση ο νέος φασισµός».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σιγάσιγά κλείνετε, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μάλιστα.
Συνοδεύεται και από προκηρύξεις. Σας διαβάζω, στις 7 Ιανουαρίου 2018: «Επιλέξαµε να επιστρέψουµε ένα µερίδιο της βίας
που δεχόµαστε καθηµερινά. Στις 20 Δεκεµβρίου επισκεφθήκαµε
το γραφείο της πρυτανείας του ΠΑΜΑΚ, όπου µε απλά µέσα βανδαλίσαµε το γραφείο του πρύτανη, στέλνοντάς του ένα ξεκάθαρο µήνυµα πως τα λεγόµενα και οι πράξεις του φέρνουν και
τις ανάλογες συνέπειες».
Στις 9 Οκτωβρίου 2020: «Παρασκευή 9 Οκτωβρίου µπήκαµε
στην πρυτανεία και επιτεθήκαµε στο γραφείο του πρύτανη και
την αίθουσα συνεδριάσεων της συγκλήτου µε σφυριά, µπογιές
και σπρέι, προξενώντας εκτεταµένες ζηµιές. Ο πρύτανης φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα».
Άλλη προκήρυξη και τελευταία, κύριε Πρόεδρε: «Τις τελευταίες ηµέρες πραγµατοποιήσαµε δύο επισκέψεις στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, γιατί το κάναµε; Γιατί υποσχεθήκαµε να µην ξεχάσουµε. Βρήκαµε την κατοικία του πρύτανη του ΑΠΘ στην τάδε
οδό και πετάξαµε µπογιές και τρικάκια στην είσοδο».
Κάπου εδώ σταµατάει η περιδιάβαση στα εσωτερικά του ελληνικού πανεπιστηµίου. Σας µίλησα για φόβο. Σας µίλησα για
όλες αυτές τις οµάδες που άνθιζαν µε το µήνυµα ότι ζουν στα
ΑΕΙ που όλα επιτρέπονται. Η ύπαρξή τους συνυπήρχε άλλοτε µε
την αδιαφορία άλλοτε µε τον εύλογο φόβο «πού πάω να µπλέξω
µε τους αλήτες». Ο χουλιγκανισµός, η βαρβαρότητα, οι βανδαλισµοί και η αλητεία δεν µπορούν να βαφτίζονται πολιτική δράση.
Συνιστούν βαριά αντικοινωνική συµπεριφορά.
Δεν µας ενοχλούν οι απόψεις τους. Μας ενοχλεί η βία που
ασκούν και ο φόβος που βαραίνει αυτούς που περιλαµβάνουν
στις προγραφές τους, στις προκηρύξεις τους. Ο φόβος δεν είναι
θεωρητικός δυστυχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συρίγο, σας
παρακαλώ, µη µε φέρνετε σε περαιτέρω δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ, κλείστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
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και Θρησκευµάτων): Σε ποιον στοιχίζουν όλα αυτά; Στοιχίζουν
στην ακαδηµαϊκή ελευθερία της επιστήµης, της έρευνας και της
διδασκαλίας. Στοιχίζουν στον Έλληνα πολίτη, που κυριολεκτικά
πληρώνει τα σπασµένα του υπέρτατου αγαθού που προσφέρει
η πολιτεία, της δωρεάν παιδείας, που επιτρέπει την κινητικότητα
τάξεων και δίνει πρόσβαση στον κάθε Έλληνα να µορφώνεται
δωρεάν.
Βοηθήστε να γίνει πράξη στα ελληνικά ΑΕΙ η φράση του Ρήγα
Φεραίου «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Βοηθήστε να απαλλαγούν τα ελληνικά πανεπιστήµια από την τροµοκρατία κάποιων περιθωριακών οµάδων, που επιµένουν να
επιβάλλουν τη γνώµη τους µε τον φόβο και τη βία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Άγγελος Συρίγος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο λόγος που γίνοµαι
πιεστικός είναι ότι είµαστε στον αριθµό εβδοµήντα σε επίπεδο
συναδέλφων και συνολικά έχουν γραφτεί εκατόν πενήντα έξι. Αντιλαµβάνεστε έτσι;
Όπως είπα, σειρά έχουν ο κ. Γκίκας, η κ. Μάλαµα, ο κ. Παπαδηµητρίου, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Αρσένης, που έχει µπει εµβόλιµα µε συµφωνία του Προεδρείου για να υπάρχει παρουσία του
κόµµατος του, η κ. Δούνια και ο κ. Φάµελλος µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εµένα, όσο ήµουν
στο Προεδρείο, δεν µου το ζητήσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σας το είχα ζητήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε δικαίωµα να
µιλήσετε. Όποτε θέλετε, θα µου πείτε. Εµένα δεν µου το ζητήσατε. Εµένα µου ζητήσατε για παρέµβαση και σας έδωσα τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το είχα ζητήσει πριν. Έπρεπε να σας
έχουν ενηµερώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, δεν υπάρχει
πρόβληµα. Θα µιλήσετε ό,τι ώρα θέλετε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκίκας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου είναι µέρος
του ευρύτερου µεταρρυθµιστικού έργου του Υπουργείου Παιδείας και αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας σύγχρονης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχει στο επίκεντρό της το µέλλον αυτής
της χώρας, δηλαδή τη νεολαία µας και, βεβαίως, την περαιτέρω
αναβάθµιση των πανεπιστηµίων µας.
Κάνοντας ένα βήµα πίσω και εξετάζοντας τις ρυθµίσεις, χωρίς
κοµµατικές παρωπίδες και στείρα αντιπολιτευτική διάθεση, διαπιστώνουµε ότι η ουσία του σχεδίου νόµου είναι η επίλυση προβληµάτων που, θα έλεγα, τόσα χρόνια είναι βαρίδια και δεν
προσφέρουν καλές υπηρεσίες ούτε στα πανεπιστήµιά µας ούτε
και στους φοιτητές.
Θέλω να αναφερθώ σε τρία-τέσσερα συγκεκριµένα ζητήµατα
που θεωρώ πολύ σηµαντικά και τα οποία το νοµοσχέδιο αυτό
ρυθµίζει.
Πρώτον, ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο µε έναν βαθµό χαµηλό, «5», «6», «7», ακόµα και «9», δεν
είναι καλό θέαµα, δεν είναι ωραίο θέαµα. Υποβαθµίζει το κύρος
των πανεπιστηµίων, των τµηµάτων, αλλά και εν γένει των ακαδηµαϊκών σχολών. Γι’ αυτό στο νοµοσχέδιο αυτό θεσπίζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι κρίσιµο να πούµε ότι σε αυτή τη
διαδικασία συµµετέχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα
οποία αποκτούν την ελευθερία και την αυτονοµία να καθορίζουν
την ελάχιστη βάση εισαγωγής και το συντελεστή βαρύτητας κάποιων µαθηµάτων. Τους δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα να εξειδικεύσουν τα κριτήρια εισαγωγής, βάσει των ιδιαιτεροτήτων των
σπουδών που προσφέρουν και έτσι να διαµορφώσουν καλύτερα
την ακαδηµαϊκή τους φυσιογνωµία.
Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, οφείλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες
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ανησυχίες -παραδείγµατος χάριν, µεταφέρω την ανησυχία των
πρυτανικών αρχών του Ιονίου Πανεπιστηµίου- ότι µε το σύστηµα
αυτό -το οποίο είναι θετικό, αφού συµµετέχουν και τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα- ίσως µειωθούν πάρα πολύ οι φοιτητές
σε συγκεκριµένα τµήµατα. Περιµένουµε, βεβαίως, να το δούµε.
Απλώς, το καταγράφω και το µεταφέρω.
Δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα είναι το ζήτηµα του µηχανογραφικού. Βάσει του ισχύοντος συστήµατος ένας φοιτητής µπορεί να
εισαχθεί στην εκατοστή ή ακόµα και στη διακοσιοστή επιλογή του.
Του δίνεται, δηλαδή, ατυχώς η δυνατότητα να σπουδάσει κάτι που
προφανώς δεν τον ενδιαφέρει, που είναι αµφίβολο πότε και αν θα
αποφοιτήσει και βεβαίως, αν θα εργαστεί στο συγκεκριµένο
τοµέα. Με τον ίδιο τρόπο στερεί τη δυνατότητα από ένα άλλο παιδί
να ακολουθήσει το συγκεκριµένο αντικείµενο. Έτσι, λοιπόν, οι νέοι
µε τον τρόπο αυτό του διπλού συστήµατος µηχανογραφικού που
εισάγετε, επιλέγουν συνειδητά βάσει των κλήσεων και των προτεραιοτήτων τους τις σχολές που θέλουν να φοιτήσουν.
Και εδώ, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας µεταφέρω ένα αίτηµα, διότι στην πρώτη φάση προβλέπεται για τα γενικά λύκεια
το 10% των επιλογών. Μερικά πεδία, όπως είναι των επιστηµών
υγείας, για παράδειγµα, που είναι εκατόν πενήντα τµήµατα, το
10% είναι δεκαπέντε. Η επιλογή που δίνεται στους µαθητές που
θέλουν να σπουδάσουν Ιατρική είναι σχετικά µικρή. Ίσως να µπορούσαµε αυτό το 10% να το κάνουµε 15%. Να είναι είκοσι δύο,
δηλαδή, οι επιλογές. Είναι πολλά παιδιά τα οποία µπορεί να χάσουν την Ιατρική για πολύ λίγα µόρια και µετά στο δεύτερο γύρο,
στη δεύτερη φάση να µη δυνηθούν να µπουν σε σχολές που θέλουν, όπως είναι οδοντιατρικές, βιολογικά, χηµικά τµήµατα, και
να πάνε να σε υποδεέστερες σχολές. Το τοποθετώ και αυτό.
Είναι ένα θέµα που µου ετέθη.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι ρυθµίζετε, επιτέλους, το ζήτηµα των
αιώνιων φοιτητών. Εγώ θα πω ότι το σύστηµα που εισάγετε, το
4+2 και το 5+3, είναι απόλυτα ορθολογικό και σωστό. Διότι κακά τα ψέµατα- στη χώρα ένας στους τρεις φοιτητές µέχρι
τώρα γνωρίζουµε ότι δεν θα αποφοιτήσει ποτέ. Μπαίνει, λοιπόν,
ένα φρένο και αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Θέλω να σταθώ λίγο στην προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Ξέρετε, όταν πριν από τριάντα χρόνια επέστρεφα από
τις Ηνωµένες Πολιτείες όπου έκανα κάποιες µεταπτυχιακές
σπουδές, µετά από µερικούς µήνες καιγόταν η Πρυτανεία του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και µου έκανε, πράγµατι, εντύπωση πώς είχαν γίνει αυτές οι εικόνες νούµερο ένα θέµα στον
κόσµο. Δεν µπορούσα να φανταστώ ότι είκοσι επτά χρόνια µετά,
το 2018, πάλι θα γίνονταν εκτεταµένες καταστροφές στην Πρυτανεία του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως και στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Επί είκοσι επτά χρόνια καµµία ουσιαστικά κυβέρνηση δεν τόλµησε να φέρει κάτι ρηξικέλευθο, που να αλλάξει αυτό το σύστηµα. Ε, αυτή, λοιπόν, η Κυβέρνηση το κάνει. Προχωρεί και µε
την απαγόρευση εισόδου στον πανεπιστηµιακό χώρο του οποιουδήποτε και βεβαίως, µε µια αστυνοµική δύναµη, ναι, αλλά τουλάχιστον θα επιβάλλει την τάξη και είναι για την ασφάλεια και
την καλύτερη λειτουργία των πανεπιστηµίων µας.
Θέλω, κλείνοντας, να σας διαβάσω το οποίο µου έκανε εντύπωση, όταν το πρωτοδιάβασα πριν από περίπου δύο χρόνια και
κάτι µήνες. Το είπε αυτό ένας διαπρεπής νοµικός και επί πολλά
χρόνια υπηρέτης του δηµοσίου βίου, ο οποίος ουσιαστικά πρότεινε τα εξής που διαβάζω: «Είναι, συνεπώς, ζήτηµα πολιτικής
βούλησης µε κοινή συναίνεση όλων των πολιτικών κοµµάτων να
οριοθετηθεί το πολιτικό άσυλο µόνο για την ελευθερία του λόγου
και µόνο για τους φοιτητές, να απαγορευτεί η είσοδος των µη
φοιτητών σε πανεπιστηµιακούς χώρους, να ιδρυθεί πανεπιστηµιακή αστυνοµία και να επιτρέπεται η είσοδος της Αστυνοµίας
µε την εντολή του πρυτάνεως του πανεπιστηµίου.». Αυτό το είπε
πριν από δυόµισι χρόνια -το συγκράτησα από τότε- ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής, γνωστός υπηρέτης του δηµοσίου βίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα
σηµαντικό νοµοσχέδιο, µία µεταρρυθµιστική τοµή στο χώρο της
παιδείας. Αναβαθµίζει τα πανεπιστήµια µας και, βεβαίως, βοηθά
και την ίδια τη φοιτητική κοινότητα. Γι’ αυτό βεβαίως το υπερψηφίζουµε.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Μάλαµα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο για τα πανεπιστήµια που συζητάµε σήµερα είναι βγαλµένο µέσα από την πιο νοσηρή φαντασία. Αστυνοµία, επιτήρηση, κάµερες, πειθαρχικά,
τιµωρίες, παρακολουθήσεις είναι µερικά από τα µέτρα που προσπαθεί να περάσει η Κυβέρνηση, για να καταστήσει τα πανεπιστήµια της χώρας χώρους αυταρχισµού και καταστολής.
Το Υπουργείο Παιδείας µε το νοµοσχέδιο αυτό παραδίδει τους
ακαδηµαϊκούς χώρους, τους φοιτητές, την ελευθερία της έκφρασης και της γνώσης στα χέρια της καταστολής. Ο λόγος είναι
πάρα πολύ απλός. Γιατί, προφανώς, φοβάται τους σκεπτόµενους
νέους, φοβάται την ακαδηµαϊκή αµφισβήτηση, φοβάται τις νέες
γενιές, φοβάται τις ιδέες.
Με τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου οι ακαδηµαϊκές
αίθουσες δεν θα διαφέρουν σε τίποτα από το σπίτι του «Big
Brother»: κάµερες, καταγραφικά εικόνας και ήχου, φακέλωµα,
βάναυση παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων φοιτητών και
καθηγητών.
Η στάση σας, λοιπόν, απέναντι στο δηµόσιο πανεπιστήµιο είναι
γνωστή εδώ και χρόνια. Θέλετε να το συρρικνώσετε. Θέλετε να
το εµπορευµατοποιήσετε. Θέλετε να το µετατρέψετε σε ένα κλειστό, υποστελεχωµένο και υποβαθµισµένο χώρο αναπαραγωγής
των δικών σας ελίτ. Αυτός είναι και ο λόγος που το οραµατίζεστε
ως στρατόπεδο ή ως αναµορφωτήριο και όχι ως χώρο γνώσης
και επιστηµονικής εξειδίκευσης.
Έχετε εδώ και έναν χρόνο τα πανεπιστήµια κλειστά. Ακυρώσατε τη δηµιουργία µιας σειράς από πανεπιστηµιακά τµήµατα
που είχε προγραµµατίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκινήσουν από φέτος. Ακυρώσατε την εφαρµογή της ελεύθερης
πρόσβασης για τα τµήµατα χαµηλότερης ζήτησης που θα ίσχυε
από τη χρονιά που µας έρχεται. Τώρα σχεδιάζετε να πετάξετε είκοσι πέντε χιλιάδες υποψηφίους έξω από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, κλείνοντας µαζικά πανεπιστηµιακά τµήµατα και κάνοντας
τα µηχανογραφικά των παιδιών να µοιάζουν κυριολεκτικά µε λοταρία.
Και το ερώτηµα της κοινωνίας είναι ένα: Γιατί τόσο µένος µε
το δηµόσιο πανεπιστήµιο; Γιατί όπου σταθούν και όπου βρεθούν
τα στελέχη σας λοιδορούν το δηµόσιο πανεπιστήµιο; Γιατί την
ώρα που αφήνετε τα πανεπιστήµια υποστελεχωµένα και χωρίς
χρηµατοδότηση, χαρίζετε επαγγελµατικά δικαιώµατα στα κολλέγια; Με ποιους είστε, µε την κοινωνία ή µε τα συµφέροντα των
κολλεγίων που θέλουν τα πανεπιστήµια µας κλειστά;
Θέλετε να προσλάβετε χίλιους ειδικούς φρουρούς στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σας ρωτάµε: Γιατί δεν προσλαµβάνετε
καθηγητές; Γιατί δεν προσλαµβάνετε διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό; Γιατί δεν προσλαµβάνετε πολιτικούς υπαλλήλους για τη φύλαξη των χώρων στα πανεπιστήµια; Υπάρχουν
τέτοιοι εργαζόµενοι σε όλα τα µεγάλα ΑΕΙ. Υπήρχαν τουλάχιστον
παλαιότερα άνθρωποι που γνώριζαν προσωπικά τους φοιτητές,
που είχαν σχέσεις µε τα παιδιά, που ερχόντουσαν σε συνεννόηση
µε τη φοιτητική κοινότητα, για να προστατευτούν οι ακαδηµαϊκοί
χώροι. Γιατί εσείς επιλέγετε ειδικούς φρουρούς; Προφανώς για
να συνδυάσετε την καταστολή µε τα ρουσφέτια σας.
Θέλετε να βάλετε κάµερες και καταγραφικά ήχου στα αµφιθέατρα. Πού το είδατε αυτό; Σε ποιο άλλο πανεπιστήµιο έχει συµβεί
αυτό στην Ευρώπη; Ποιος άρρωστος νους το έχει αυτό φανταστεί; Θέλετε να φακελώνετε τους φοιτητές, να τους περνάτε από
πειθαρχικό και να τους διαγράφετε. Γιατί; Τι ακριβώς φοβόµαστε; Την πολιτική και συνδικαλιστική δράση των νέων παιδιών;
Το πανεπιστήµιο που οραµατίζεστε εσείς είναι ένα κλουβί, ένα
κέλυφος φόβου και πειθάρχησης, ακριβώς επειδή εσείς φοβάστε
τη νεολαία, επειδή εσείς φοβάστε τον επιστηµονικό ορθολογισµό, επειδή φοβάστε την ακαδηµαϊκή ελευθερία και αµφισβήτηση.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει να νεκρώσει τα κοινωνικά κύτταρα της
αµφισβήτησης. Προσπαθεί να εφαρµόσει µέτρα καταστολής στα
πανεπιστήµια, µέτρα τα οποία δεν εφαρµόζονται ούτε στα γή-
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πεδα. Και σε αυτή την προσπάθειά σας δεν υπολογίζετε ούτε καν
το Σύνταγµα ούτε την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Αποφασίζετε αναστολή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας µόνοι σας και προσπαθείτε να την επιβάλετε και µάλιστα
µε την µπότα της Αστυνοµίας.
Εµείς σας λέµε να αποσύρετε άµεσα αυτό το νοµοσχέδιο που
αντιβαίνει στα συµφέροντα της κοινωνίας και αντιµάχεται τα
όνειρα της νέας γενιάς. Δεν υπάρχει χώρος στα πανεπιστήµια
ούτε για ειδικούς φρουρούς, ούτε για ιδιώνυµα, ούτε για παρακολούθηση, ούτε και καταστολή. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει
απορρίψει τα σχέδια σας.
Σας καλούµε, λοιπόν, να µη γαντζωθείτε από την κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία και να πάρετε πίσω αυτό το νοµοθέτηµα.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχετε απέναντί σας, όχι µόνο τα
πανεπιστήµια, όχι µόνο τους φοιτητές, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Εµείς σας το λέµε ξεκάθαρα, αυτό το νοµοθέτηµά σας, ακόµη
και αν το υπερψηφίσετε σήµερα, έχει ήδη ακυρωθεί από την ακαδηµαϊκή κοινότητα και δεν πρόκειται να εφαρµοστεί. Θα δώσουµε τη µάχη µαζί µε τους φοιτητές, µαζί µε τους καθηγητές,
µαζί µε το σύνολο του ακαδηµαϊκού κόσµου, για να µη γίνουν τα
πανεπιστήµια της χώρας µας χώροι κυβερνητικής ανοµίας. Η δηµοκρατία θα λειτουργήσει και όλοι µαζί θα προστατέψουµε την
ακαδηµαϊκή ελευθερία. Αυτό το οφείλουµε, όχι µόνο στις γενιές
που αγωνίστηκαν για να είναι τα πανεπιστήµια µας ελεύθερα,
αλλά κυρίως για τις νέες γενιές που έρχονται, που είναι µπροστά
µας.
Σας το λέµε, λοιπόν, ξεκάθαρα: Πάρτε το πίσω. Και αν δεν
ακούσετε, να ξέρετε ότι εµείς θα το πάρουµε πίσω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλω να παρακαλέσω τον κ. Βαρουφάκη -αν έχει την καλοσύνη- να µιλήσει µετά
από τον κ. Παπαδηµητρίου, επειδή τον έχω ανακοινώσει. Μετά
θα µιλήσει ο κ. Βαρουφάκης και µετά είναι ο κύριος Υπουργός
και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Υποθέτω ότι µπορούν οι παριστάµενοι συνάδελφοι να µεταφέρουν στο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι το δικό µου συµπέρασµα από
τη χθεσινοβραδινή του συνέντευξη στον «ALPHA» είναι ότι ούτε
αυτός έχει δει το φιλµ «Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο».
Το ότι δεν το είχε δει ο κ. Σρόιτερ, ο οποίος είναι συνοµήλικος δυο, τρεις µήνες πρέπει να διαφέρουν στην ηλικία, καλά να είναι
και οι δύο- δεν µου λέει πολλά, αλλά µου λέει ένα:
Ακόµη εννοείτε να µην καταλαβαίνετε ότι τα πράγµατα προχωράνε, πάνε παρακάτω. Ακόµη εννοείτε να µην καταλαβαίνετε
ή να µη θέλετε να καταλάβετε -σίγουρα δεν δέχεστε- ότι είναι
απαίτηση του φοιτητικού κόσµου, κατά κύριο λόγο, να αλλάξει
το πανεπιστήµιο, να φτιαχτεί ένα πανεπιστήµιο που να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που κάνουν και στην προσπάθεια που
καλούνται να κάνουν την επόµενη ηµέρα.
Ο αγαπητός κ. Συρίγος παρέθεσε εδώ µια σειρά από περιπτώσεις και πολύ ωραία το τόνισε ότι δεν είναι το θέµα των ιδεών.
Είναι το θέµα της βίας. Και σε αυτό πρέπει να είµαστε µαζί. Δεν
νοµίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν έχει εµποδιστεί ή που δεν
ξέρει πολύ καλά ότι αν πάει να πει τη γνώµη του ελεύθερα, αν
δεν έχει κοµµατική ασπίδα, αν δεν έχει κάποιον να τον φυλάει µε
λίγα λόγια -το χειρότερο πράγµα που µπορούσε να συµβεί και
στον αγαπητό Λουλού στην ταινία που ανέφερε ο Πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ- κινδυνεύει. Κινδυνεύει από εκείνον, ο οποίος χρησιµοποιεί το όνοµα της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Αυτό, όµως, το λύσαµε εδώ στη Βουλή, πριν από λίγο καιρό, πως µπορεί να γίνει
το πράγµα και να προχωρήσουµε ένα βήµα παρακάτω. Χωρίς
αυτό, λοιπόν, κινδυνεύει.
Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι να κάνουµε µια ακόµη προσπάθεια,
γιατί είναι µια προσπάθεια που κανείς δεν αναλάµβανε το ρίσκο
-για να το πω έτσι, χρησιµοποιώντας τα λόγια του κ. Τσίπρα- να
κάνει αυτήν την κίνηση, σαν να έχει φοβηθεί ο πολιτικός κόσµος
επί πάρα πολλά χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ δεν είµαι υπέρ της αστυνοµίας. Ούτε και ο κ. Χρυσοχοΐδης που θα µιλήσει αργότερα -το είχε πει και πρόσφατα- θέλει
να εγκαταστήσει την Αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια. Νοµίζω
ότι αυτά είναι για πολύ µικρά παιδιά και αυτοί που διαφωνούν και
περιµένουν από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους συναδέλφους να τους υποστηρίξουν στα άνοµα πράγµατα, καταλαβαίνουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται.
Εδώ το θέµα είναι ότι αφού µε όλους τους τρόπους δεν καταφέραµε σήµερα να κάνουµε πραγµατικά τα πανεπιστήµια τόπο
ελευθερίας ακαδηµαϊκής και πρακτικής, ας δοκιµαστεί ένα άλλο
µέτρο. Θα είµαστε από πάνω τους. Θα είµαστε πάνω από τον
Χρυσοχοΐδη και θα τον ελέγχουµε, όχι η Βουλή µόνον, αλλά η
κοινωνία, οι φοιτητές πρώτοι από όλους.
Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θέλω να σας καλέσω λίγο να
έρθουµε στη λογική. Αντιλαµβάνοµαι ότι ο καθένας έχει την πελατεία του. Έτσι πάει το πράγµα. Έτσι λειτουργεί η αγορά, έτσι
λειτουργεί και η πολιτική αγορά. Δεν έχω κανένα πρόβληµα µε
αυτό. Όµως, ιδιωτικώς δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν τριάντα
και χρόνια που µιλώ µε πολιτικούς, µε πανεπιστηµιακούς -δεν
ξέρω και εγώ πόσους φίλους έχω καθηγητές-, µε φοιτητές -πάρα
πολλούς-, νέους ανθρώπους, να µη µου λέει ότι αυτό πρέπει µε
κάποιον τρόπο να αλλάξει.
Έχουµε µία ευκαιρία να το κάνουµε και να το κάνουµε παρακολουθώντας την εφαρµογή αυτής της πρόβλεψης, η οποία και
περιορισµένη είναι, σε ό,τι αφορά τον αριθµό των ιδρυµάτων και
των χώρων που θα τεθούν κατά πρώτον σε φύλαξη και οι αρµοδιότητές της ελάχιστες.
Όµως, κύριε Φίλη -το είπαµε και στην ανοιχτή δηµοκρατία, που
είναι η ελευθερία του λόγου, που δόξα τω Θεώ έχουµε µέσω των
µέσων ενηµέρωσης οι δυο µας- ειλικρινά πιστεύετε ότι θα καταγράφονται οι σκηνές και το τι λέει καθένας και οι ιδέες και οι απόψεις, επειδή θα υπάρχουν κάµερες -όπως αναφέρατε και στην
οµιλία σας εδώ, στην εισήγησή σας- ότι θα καταγράφονται αυτές
οι πράξεις; Πουθενά δεν γίνεται αυτό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει
κανείς λόγος να συµβεί κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνουµε, το φοβάστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τότε γιατί υπάρχουν κάµερες µέσα στα
αµφιθέατρα; Για ποιον λόγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Γι’ αυτό
σας λέω, φοβάστε κάτι το οποίο δεν υπάρχει και γι’ αυτόν τον
λόγο και µέσα από αυτό τον τρόπο νοµίζω ότι οδηγούµαστε σε
ένα αδιέξοδο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο νόµος τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Άρα εδώ θα
είµαστε, τα πάντα ελέγχονται και δόξα τω θεώ η συζήτηση είναι
ανοιχτή. Πιο ανοιχτή συζήτηση δεν µπορεί να γίνει.
Ως προς το επιχείρηµα που χρησιµοποίησε ο «ελθών, ειδών
και απελθών» Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -δεν είχε
την ευγένεια να ακούσει την απάντηση της Υπουργού που εισηγείται το νοµοσχέδιο-, νοµίζω ότι κάνει ένα µεγάλο λάθος. Το
λάθος βρίσκεται στο ότι ζητεί να σταµατήσει η Βουλή να λειτουργεί, προκειµένου να λειτουργήσει η εκδήλωση της δυσθυµίας και
της αντίδρασης και της διαφορετικής άποψης.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό θα ήταν η µεγαλύτερη
αµαρτία που θα µπορούσε να έχει ποτέ διαπράξει το Σώµα τούτο
και, βεβαίως, η δηµοκρατία.
Δεν εµποδίζεται η ελεύθερη έκφραση. Και ως προς τους συµπολίτες µας οι οποίοι θέλουν µε κάποιον τρόπο, µε αυτόν τον
τρόπο, µε κανέναν άλλον, παρ’ ότι έχουν όλα τα µέσα αυτή τη
στιγµή να το κάνουν, νοµίζω ότι αυτό συνδέεται µόνο µε ένα γεγονός. Με το πόσο µικρή είναι τελικώς η αντίδραση, ανεξαρτήτως από το τι βρίσκουν οι δηµοσκοπήσεις, οι οποίες βρίσκουν
αυτό που υπάρχει στην κοινή γνώµη, αυτό που σας είπα, αυτό
που λένε όλοι, αυτό που λέµε εµείς µεταξύ µας, αυτό που λέτε
και εσείς ακόµη ιδιωτικά. Άρα, ως προς το θέµα αυτό, νοµίζω ότι
έχει λήξει.
Όλο το ζήτηµα είναι αυτά που λένε, αυτά που µας έδειξε ο Άγγελος Συρίγος, να υποστηρίζουν ότι θέλουν αυτά, να µην µπορούν, όµως, να σηκώσουν το χέρι και να ασκήσουν βία και να τα
εφαρµόσουν.
Μία κουβέντα για την εισαγωγή: Είναι σαφές ότι η κίνηση που
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έγινε λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου εκείνη τη
στιγµή έγινε απλούστατα για να µπορείτε τώρα να ισχυρίζεστε
ότι κάποιοι φοιτητές δεν θα βρουν χώρο να µπουν και να γίνουν
φοιτητές.
Μία απλή αριθµητική δείχνει ότι η ενίσχυση των πανεπιστηµιακών τµηµάτων θα είναι τώρα ουσιαστική σε πολύ µεγαλύτερο
βαθµό από εκείνο που έκανε ένας προηγούµενος Υπουργός Παιδείας, όταν µετακόµισε τα πάντα και τα έβαλε συλλήβδην τα µεν
µε τα δε. Τώρα ακριβώς, γιατί θα ξέρουν τα παιδιά ότι θα συµπληρώνουν και θα ζητούν να πάνε κάπου που θέλουν να πάνε και
όχι κάπου που θα πάνε για να πάρουν αναβολή στον στρατό, ή
για να ικανοποιήσουν την οικογένειά τους ότι είναι φοιτητές, ή
απλώς για να πάρουν το πάσο, ή για να περιµένουν. Τώρα θα ενισχυθεί η εκπαίδευση.
Η Βουλή είναι ένα ζωντανό Σώµα. Αν κάτι δεν προχωρήσει,
εδώ είµαστε να το αλλάξουµε. Για µία φορά, όµως, πάρτε τις ευθύνες σας!
Εµείς τις παίρνουµε και προσωπικά νοµίζω ότι κάνει πολύ καλά
η κ. Κεραµέως. Άλλα δεν έχουν γίνει -θα γίνουν, όµως-, αλλά
αυτό τουλάχιστον έπρεπε να γίνει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Βαρουφάκης
έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µας πάτε πίσω στην 7η Αυγούστου του 2019,
όταν επιλέξατε -για να σηµατοδοτήσετε πράγµατα που για εσάς
ήταν σηµαντικά, από τα πρώτα πράγµατα που κάνατε µετά τις
εκλογές του Ιουλίου του 2019- την κατάργηση του ασύλου. Εδώ
σε αυτή την Αίθουσα, όταν ακόµα ευχόµουν να ενδιαφέρεστε να
πετύχετε -τουλάχιστον να µην αποτύχετε-, είχα θέσει κάποια βασικά ερωτήµατα, όσον αφορά µε το τι θα πετυχαίνατε µε την κατάργηση του ασύλου.
Θυµάµαι ότι σας είχα πει µία ιστορία που όλοι γνωρίζουν, όσοι
έχουν υπηρετήσει στα πανεπιστήµια. Στο κτήριο της Νοµικής
Σχολής, το νυν Μέγαρο Θεωρητικών Επιστηµών επί της οδού
Σίνα, όλοι γνωρίζαµε, όσοι διδάσκαµε εκεί χρόνια, όλοι οι φοιτητές, βλέπαµε τους ανθρώπους σε πολύ κακή κατάσταση να διακινούν ναρκωτικά και να κάνουν χρήση ακριβώς έξω από την
είσοδο της Μασσαλίας στο παρκάκι. Κάποια στιγµή, µάλιστα,
έκλεψαν και τις προτοµές του Καζαντζάκη και του Γκρέκο και τις
χύτευσαν. Δεν υπήρχε άσυλο εκεί, η Αστυνοµία δεν είχε κάνει
ποτέ τίποτα για αυτό. Ποτέ!
Και σας είχα ρωτήσει: Η κατάργηση του ασύλου σε τι θα βοηθούσε σε αυτό; Σε απολύτως τίποτα. Verbatim σας είχα πει: «Πώς
θα βοηθήσει η κατάργηση του ασύλου, όταν και εκεί που δεν
υπάρχει άσυλο η Αστυνοµία δεν επιχειρεί;». Και εσείς µε κοιτάζατε µε το σπινθηροβόλο βλέµµα προτοµών. Τι µπορούσατε να
πείτε άλλωστε; Ήταν ιδεολογική η απόφασή σας για την κατάργηση του ασύλου.
Σας είχα πει αυτολεξεί ακόµα -και διαβάζω από τα Πρακτικά
της 7ης Αυγούστου του 2019: «Κυρίες και κύριοι, νοµίζετε ότι καταργώντας το άσυλο µε µία κίνηση θα κόψετε τον γόρδιο δεσµό
της ανοµίας και της διαπλοκής στα πανεπιστήµια; Σφάλλετε!».
Και σας είχα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η κατάργηση του ασύλου θα πετύχαινε ακριβώς µία µεγάλη τρύπα στο
νερό, λόγους που και ένα οκτάχρονο παιδί µπορεί να καταλάβει.
Μοιράστηκα, µάλιστα και κάποιες άλλες ιστορίες από τη
µακρά πανεπιστηµιακή µου θητεία, από πανεπιστήµια του εξωτερικού. Θυµήθηκα µπροστά σας τότε, την 7η Αυγούστου, µία περίπτωση όπου ήµουν στο γραφείο µου στο Κέιµπριτζ και κάποια
στιγµή -δούλευα αργά το βράδυ- άκουσα κάποιους θορύβους
και ένιωσα µια αναστάτωση, µια ανασφάλεια, που δεν πρέπει
ποτέ κανένας πανεπιστηµιακός -είτε καθηγητής είτε φοιτητήςνα νιώθει. Εδώ συµφωνούµε απόλυτα. Αν εκείνη τη στιγµή η µόνη
µου επιλογή ήταν να πάρω τηλέφωνο το «100», δεν θα το έκανα.
Είναι πυρηνικό όπλο το να πάρεις τηλέφωνο το «100», όταν
ακούς έναν θόρυβο στο κτήριο. Αυτό που έκανα είναι ότι πήρα
τηλέφωνο την Υπηρεσία Φύλαξης του Πανεπιστηµίου, που είχε
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ένα γραφείο στο κολλέγιο από κάτω. Ήρθαν οι άνθρωποι, είδαν
τι γινόταν, αν γινόταν κάτι. Εκείνοι θα αποφάσιζαν -ήταν εκπαιδευµένοι για να κάνουν αυτό- αν θα έπρεπε να φωνάξουν την
Αστυνοµία ή όχι.
Τι προτείναµε εµείς ως ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγµή; Πανεπιστηµιακή υπηρεσία περιφρούρησης του ασύλου. Αυτό είχαµε
προτείνει. Εσείς κωφεύατε. Και σας είχα πει τότε ότι είτε θα δηµιουργήσετε µία τέτοια πανεπιστηµιακή υπηρεσία περιφρούρησης του ασύλου, περιφρούρησης της αξιοπρέπειας του
πανεπιστηµίου, της περιουσίας του πανεπιστηµίου, της ασφάλειας των ανθρώπων -είτε είναι βοηθητικό προσωπικό είτε είναι
καθηγητές είτε είναι φοιτητές- είτε θα κάνετε µία τέτοια, θα δηµιουργήσετε, θα δώσετε τη χρηµατοδότηση στα πανεπιστήµια,
για να µπορούν να δηµιουργήσουν µια τέτοια επαγγελµατική
υπηρεσία προστασίας της πανεπιστηµιακής κοινότητας και περιφρούρησης του ακαδηµαϊκού ασύλου, είτε θα φέρετε αστυνόµους στις σχολές. Δεν υπάρχει τρίτη λύση.
Εσείς τότε, κύριε Χρυσοχοΐδη, είχατε πει ότι δεν έχει η αστυνοµία θέση στα πανεπιστήµια. Πολύ σωστά! Άρα, ή δεν κάνετε
τίποτα ή δηµιουργείτε την πανεπιστηµιακή υπηρεσία την οποία
σας είπα.
Τελικά, τι κάνετε σήµερα, ενάµιση χρόνο µετά; Μας φέρνετε
την Αστυνοµία στα πανεπιστήµια, ακριβώς δηλαδή αυτό που είπατε ότι δεν θα κάνατε. Τουλάχιστον παραδεχθείτε την αποτυχία
της κατάργησης του ασύλου! Παραδεχτείτε ότι αυτό που σας λέγαµε την 7η Αυγούστου από αυτό εδώ το Βήµα ήταν σωστό!
Εδώ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και της Συµπολίτευσης, θέλω να εγείρω ένα θέµα δηµοκρατίας, γιατί ξέρετε, τουλάχιστον οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι θεωρούσαν ότι η ισηγορία
είναι ίσως και πιο σηµαντική από την ψηφοφορία. Το να ακούγεται µια άποψη και να κρίνεται, να απορρίπτεται, επειδή δεν είναι
σωστή, επειδή είναι µια πρόταση η οποία δεν βοηθάει, βεβαίως,
αυτό είναι η διαδικασία της δηµοκρατίας. Όµως, το να διαστρεβλώνονται απόψεις, να µην ακούγονται, ούτε καν να απορρίπτονται, δεν είναι σωστό.
Η πρόταση που σας είχαµε κάνει ήταν συγκεκριµένη για υπηρεσία προστασίας του πανεπιστηµίου, του ασύλου. Δεν είχατε
απαντήσει σε αυτό.
Τις προάλλες θυµήθηκα άλλο ένα δείγµα της δικτατορίας µε
κοινοβουλευτικό µανδύα που έχετε επιβάλει εσείς, κύριοι και κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας, µαζί µε τα φιλαράκια σας των µέσων
µαζικής προπαγάνδας και αποβλάκωσης.
Ήταν όταν πριν από µερικές µέρες σοβαρός δηµοσιογράφος
και συµπαθής µε ρώτησε: «Κύριε Βαρουφάκη, εσείς έχετε διδάξει σε τόσα πανεπιστήµια στο εξωτερικό. Σε κανένα από αυτά
δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, που είναι "µπάτε σκύλοι αλέστε". Γιατί είστε υπέρ του "µπάτε σκύλοι αλέστε";».
Κοιτάξτε, όταν φτάνουµε στο σηµείο να καταθέτουµε συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες να συνάδουν µε αυτά που συµβαίνουν
στην Οξφόρδη, στο Κέιµπριτζ, στο Έξετερ, στο Πανεπιστήµιο της
Βόννης, εσείς µας αγνοείτε και τα µέσα δεν έχουν πληροφορηθεί
καν για τις προτάσεις µας. Εσείς δεν έχετε απαντήσει στις προτάσεις µας αν είναι σωστές, λάθος ή αδιάφορες και τα µέσα διαστρεβλώνουν τις θέσεις µας. Είναι σαν να µην υπάρχει Κοινοβούλιο. Τι κάνουµε εδώ µέσα;
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ποιος είναι ο λόγος
να καταθέτουµε εµείς προτάσεις, όταν ούτε εσείς απαντάτε στις
προτάσεις µας ούτε καν στα µέσα µαζικής αποβλάκωσης και
προπαγάνδας -γιατί αυτή είναι η δουλειά τους- δεν ακούγονται
αυτές οι προτάσεις; Αυτό το πέπλο της σιωπής είναι που καλύπτει την κυβερνητική ασυδοσία, που οδηγεί στην ακολουθία των
αποτυχιών, είτε είναι το εµβολιαστικό σκάνδαλο, είτε είναι η κακοδιαχείριση της πανδηµίας, είτε είναι αυτά που γίνονται σήµερα
στα πανεπιστήµια.
Λυσσάξατε λοιπόν, κύριε Χρυσοχοΐδη, κυρία Κεραµέως, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, µε το άσυλο. Το καταργήσατε. Τρύπα στο νερό. Το άσυλο δεν ήταν ποτέ το ζητούµενο.
Το ζητούµενο είναι η κυριαρχία στο πανεπιστήµιο. Ποιος κυριαρχεί στο πανεπιστήµιο; Κυριαρχεί το κράτος και το αστυνοµικό
κράτος ή υπάρχει αυτοδιοίκηση του πανεπιστηµίου µε την κυριαρχία να είναι στα χέρια των πανεπιστηµιακών αρχών; Αυτό
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είναι το ερώτηµα. Υπάρχει πανεπιστηµιακή υπηρεσία περιφρούρησης της πανεπιστηµιακής κοινότητας ή το κράτος εντός του
πανεπιστηµίου; Αυτό είναι το ερώτηµα. Οικονοµικό ζήτηµα δεν
υπάρχει, γιατί θα σας κοστίσει ο κούκος αηδόνι το να στήσετε
αστυνοµικά τµήµατα µέσα στο πανεπιστήµιο. Μπορεί να σας κοστίσει, είµαι σίγουρος, πιο πολύ απ’ ό,τι αν βγάζατε ένα κονδύλι,
κυρία Κεραµέως, και το δίνατε στα πανεπιστήµια, µόνο και µόνο
για τη δηµιουργία υπηρεσίας προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Το ερώτηµα είναι αυτό: κράτος ή αυτοδιοικούµενο πανεπιστήµιο; Αυτό είναι το ερώτηµα. Αλλιώς ασυλία έχει µόνο η
ασυδοσία.
Από τον Μεσαίωνα, από τότε δηλαδή που αναδύθηκαν τα
πρώτα δυτικά πανεπιστήµια µέσα από µοναστήρια, τα οποία
είχαν πάρει κάποιους βαθµούς ελευθερίας από τη Ρώµη να είναι
αυτοδιοικούµενα και να έχουν το δικαίωµα οι µοναχοί να διαβάζουν πράγµατα τα οποία ήταν απαγορευµένα σε όλους τους άλλους -έτσι ξεκίνησαν τα πανεπιστήµια στη Δύση, στην Κεντρική
Ευρώπη-, µέχρι και σήµερα, σε όλα τα πανεπιστήµια της Ευρώπης, σε όλα τα σοβαρά πανεπιστήµια του κόσµου η κυριαρχία
είναι στην πανεπιστηµιακή κοινότητα, έως ότου ήλθαν στα πράγµατα ο Μητσοτάκης, ο Χρυσοχοΐδης και η Κεραµέως µε τη φοβερή ιδέα ότι η κυριαρχία πρέπει να επιστρέψει στον πάπα του
αστυνοµικού κράτους. Και το χειρότερο είναι πως λέτε ψέµατα.
Μέσα από τα διάφορα κανάλια σας, µέσα από τα τρολ σας, µέσα
από τα κοινωνικά σας δίκτυα λέτε ψέµατα. Θέτετε ερωτήµατα σε
εµάς της Αντιπολίτευσης, ότι εµείς θέλουµε να στέλνουµε τα παιδιά µας ή οι ίδιοι να διδάσκουµε στο Κέιµπριτζ και στην Οξφόρδη
που έχει αστυνοµία, αλλά δεν θέλουµε τα δικά µας πανεπιστήµια
να έχουν. Σε ποιο κολλέγιο του Κέιµπριτζ και της Οξφόρδης
υπάρχει αστυνοµία µέσα;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σε αυτό. Αστυνοµία στην Οξφόρδη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Δεν
υπάρχει αστυνοµία.
Κυρία Κεραµέως, εκτίθεστε, ψεύδεστε ασυστόλως και κατ’
εξακολούθηση. Σας παρακαλώ. Εσείς δεν έχετε περάσει ούτε
απ’ έξω από την Οξφόρδη. Εγώ έχω διδάξει στο Κέιµπριτζ, έχω
κάνει µαθήµατα στην Οξφόρδη και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει
υπηρεσία πανεπιστηµιακή, την έχουν προσλάβει οι πανεπιστηµιακές αρχές και λογοδοτούν στις πανεπιστηµιακές αρχές. Σας
το είπα και προηγουµένως, αλλά δεν ακούτε. Ή δεν καταλαβαίνετε ή δεν ακούτε. Αποφασίστε. Είστε κωφή ή δεν είστε αρκετά
επιµελής εδώ, µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου;
Σας είπα ότι όταν ήµουν στο πανεπιστήµιο, στο Trinity College,
πήρα τηλέφωνο την υπηρεσία του πανεπιστηµίου, η οποία είχε
τη διακριτική ευχέρεια να φωνάξει την αστυνοµία, όταν έκριναν
ότι χρειαζόταν παρέµβαση της αστυνοµίας. Μου δείξατε µία φωτογραφία µε τρεις, πέντε αστυνοµικούς. Μπορεί και να πήγαν,
αλλά µε πρόσκληση της υπηρεσίας του πανεπιστηµίου, που είναι
υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την πρόσληψη των πανεπιστηµιακών αρχών. Ψεύδεστε. Είναι ντροπή σας, κυρία Κεραµέως.
Το γνωρίζουµε ότι δεν αξίζετε να είστε Υπουργός Παιδείας, αλλά
δεν χρειάζεται να µας το επαναλαµβάνετε συστηµατικά, ιδίως
µέσα στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Τολµάτε να παρουσιάζετε εσείς τους πρυτάνεις και τους καθηγητές ως αδύναµα ανθρωπάκια. Αφού αποδείχθηκε περίτρανα
πόσο σωστό ήταν αυτό που σας λέγαµε, ότι η κατάργηση του
ασύλου δεν θα κάνει τίποτα για να εξασφαλίσει τα πανεπιστήµια,
λέτε ότι τώρα αυτά τα αδύναµα ανθρωπάκια πρέπει να ενισχυθούν µε αστυνοµικά τµήµατα εντός των σχολών και µε κάµερες.
Κυρίες και κύριοι, είναι απλό το πράγµα. Είναι θέµα κυριαρχίας. Ποιος κυριαρχεί στο πανεπιστήµιο; Εσείς, κύριε Χρυσοχοΐδη, το κράτος ή η πανεπιστηµιακή κοινότητα; Αυτό είναι το
ερώτηµα. Κι εσείς απαντάτε «το κράτος», γιατί είστε βαθιά κρατιστές, οι οποίοι παρουσιάζετε τον εαυτό σας δήθεν ως νεοφιλελεύθερους. Δεν είστε καν νεοφιλιλεύθεροι. Από την ΕΡΕ κρατάει
η σκούφια σας, από την ΕΚΟΦ, από το παρακράτος της Δεξιάς
κρατάτε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Κανένας σοβαρός φιλελεύθερος
δεξιός, συντηρητικός, που σέβεται το αυτοδιοικούµενο του πανεπιστηµίου δεν θα σκεφτόταν ποτέ να ζητά αστυνοµία στα πανεπιστήµια και να κραδαίνει φωτογραφίες, όπως µόλις έκανε η
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κ. Κεραµέως λέγοντας ψέµατα γι’ αυτό που ισχύει στην Οξφόρδη. Δεν θα τολµούσαν να το κάνουν αυτό, θα ντρέπονταν,
θα είχαν την αίσθηση της αισχύνης, που εσείς δεν την έχετε,
κυρία Κεραµέως.
Βέβαια, όλα αυτά τα παρουσιάζετε στο περιτύλιγµα της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Δεν έχει υπάρξει δικτάτορας στην ιστορία
της ανθρωπότητας, που να µην επικαλείται την ελευθερία, την
ώρα που την ποδοπατά. Έτσι και εσείς, κόπτεστε δηµοσίως για
την ακαδηµαϊκή ελευθερία, την ώρα που λειτουργείτε ως πεπεισµένοι εχθροί της, όχι µόνο ως ιδέα αλλά και επί του πρακτέου.
Αν σας ενδιέφερε το αυτοδιοίκητο του πανεπιστηµίου, η ακαδηµαϊκή ελευθερία, δεν θα παρουσιάζατε τους πανεπιστηµιακούς
ως αδύναµα ανθρωπάκια που χρειάζονται τους αστυνοµικούς
του κ. Χρυσοχοΐδη, για να ενδυναµώσει την ψυχή τους. Δεν θα
δανειζόσασταν από τον Τόµας Χοµπς την αναλογία ενός πολέµου όλων εναντίον όλων µέσα στο πανεπιστήµιο, λέγοντας ότι ο
µόνος τρόπος να σταµατήσει αυτός ο πόλεµος είναι να υπάρχει
η δαµόκλειος σπάθη της Ελληνικής Αστυνοµίας πάνω από το κεφάλι καθηγητών και φοιτητών. Δεν θα βαφτίζατε ως ενδυνάµωση
την πλήρη αποδυνάµωση, τον εξευτελισµό, τον τέλειο εξευτελισµό των πρυτάνεων και των πανεπιστηµιακών αρχών.
Λέτε ότι ενδιαφέρεστε για τους φοιτητές που θέλουν να µάθουν. Λέτε πως πασχίζετε να τους προστατέψετε από την ανοµία,
τη βία και την αυθαιρεσία που ζουν καθηµερινά στις σχολές, στο
έλεος των κοµµατικών παρατάξεων. Αν όντως ενδιαφερόσασταν
για την ανοµία και τη διαπλοκή, σας το έχω ξαναπεί, θα σας το
πω τρίτη φορά, θα καταργούσατε την αριστεία της κοµµατικής
αναρρίχησης, θα καταργούσατε τη ΔΑΠ η οποία καθηµερινά στις
σχολές µας συναλλάσσεται µε επίορκους καθηγητές, µε τους
οποίους µάλιστα δηµιουργούν και κυκλώµατα διασπάθισης ευρωπαϊκών προγραµµάτων από τα οποία αµείβουν τον κοµµατικό
σας στρατό. Στήνουν τραπεζάκια έξω από τις αίθουσές µας, µε
γκέτο-µπλάστερς του οποίου ο ήχος, η ένταση αυξοµειώνεται.
Όταν τολµάει να κάνει µάθηµα στη διπλανή αίθουσα καθηγητής
που δεν τους κάνει τα χατίρια, δεν περνάει τους δικούς τους,
τότε η ένταση είναι στη διαπασών. Προσφέρουν υπηρεσίες οι
ΔΑΠίτες αντιγραφής σε φοιτητές. Αυτή είναι η ανοµία. Καταργήστε τους αν θέλετε να µας πείσετε ότι ενδιαφέρεστε για την ανοµία στο πανεπιστήµιο. Θα µου πείτε: µόνο η ΔΑΠ τα κάνει αυτά;
Ναι, ως επί το πλείστον ναι. Εγώ έχω πρόβληµα και µε τις άλλες
παρατάξεις και το θεωρώ µεγάλη τιµή µου το ότι όταν ήρθα στην
Ελλάδα, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών πρώτοι τα έβαλαν µε µένα οι
της ΠΑΣΠ. Ήµουν µισητός για την ΠΑΣΠ, γιατί µε θεωρούσαν
δικό τους και ήλθαν και µου είπαν «τους ΔΑΠίτες τούς περνάει ο
δεξιός καθηγητής, εµάς δεν θα µας περάσεις;». Και τους είπα
«αν είστε αριστεροί φοιτητές, θα έπρεπε να απαιτήσετε να µη
σας περάσω, επειδή είµαι δικός σας, αν είµαι δικός σας». Και από
τότε άρχισε πόλεµος από την ΠΑΣΠ. Μετά είχα πόλεµο από τη
ΔΑΠ, µετά είχα πόλεµο και από άλλες παρατάξεις.
Όµως, σε σας απευθύνοµαι σήµερα, εσείς είστε Κυβέρνηση,
δεν είναι κυβέρνηση το ΚΚΕ. Κυβέρνηση είστε εσείς. Εσείς, το
κόµµα σας, η Κυβέρνησή σας και το δηµόσιο σύστηµα τροφοδοτείτε καθηµερινά, µέσα από την παράταξη που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του πανεπιστηµιακού παρακράτους, τη ΔΑΠ.
Εσείς, κυρία Κεραµέως, επιλέγετε αντί να καταργήσετε το πανεπιστηµιακό παρακράτος της ΔΑΠ να προσθέσετε σε αυτό το
αστυνοµικό κράτος του κ. Χρυσοχοΐδη. Ξέρουµε πού θα καταλήξει αυτό βάζοντας στην Αστυνοµία µέσα στις σχολές. Είτε η πανεπιστηµιακή αστυνοµία θα κάνει τα στραβά µάτια στους
ΔΑΠίτες σας, είτε -το πιο πιθανό- όπως στην πλατεία Αγίου Παντελεήµονος, όπου αστυνοµικοί και χρυσαυγίτες επιχειρούσαν
µαζί, έτσι πανεπιστηµιακή αστυνοµία και ΔΑΠ θα εκκαθαρίζουν
τις σχολές απ’ όσους αντιστέκονται στο υπάρχον πανεπιστηµιακό παρακράτος.
Θέλετε πραγµατική ενδυνάµωση της πανεπιστηµιακής κοινότητας; Δεν το θέλετε, αλλά έστω για δέκα δευτερόλεπτα υποθέτουµε ότι το θέλετε. Το βασικό που πρέπει να καταλάβουν όλοι
οι πολιτικοί από όλες τις παρατάξεις είναι το εξής. Συνάδελφοι,
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση εναντίον των εκπαιδευτικών δεν γίνεται. Δεν µπορεί ο Υπουργός, όποιος κι αν είναι, και θεϊκά πλασµένη να είναι η Υπουργός, δεν µπορείτε να κάνετε εκπαιδευτική
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µεταρρύθµιση. Οι δάσκαλοι κάνουν την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Εσείς στρέφεστε εναντίον τους. Εσείς τους παρουσιάζετε
ως αδύναµα ανθρωπάκια που χρειάζονται τους αστυνοµικούς
του κ. Χρυσοχοΐδη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μα, είναι θεϊκά πλασµένη η κ. Κεραµέως.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Ναύαρχε, θα µιλήσουµε για άλλα πράγµατα εµείς µεταξύ µας.
Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω λέγοντας σας την άποψή µου γι’
αυτό που µόλις είπατε.
Όταν παρακολουθώ τον ρεβανσισµό µε τον οποίο αντιµετωπίζετε το δηµόσιο πανεπιστήµιο, µου θυµίζετε τον Αµερικανό στρατηγό που προσπάθησε να εξηγήσει γιατί καταστράφηκε ένα
ολόκληρο χωριό µε ναπάλµ λέγοντας ότι έπρεπε να το σώσει από
τον κοµµουνισµό. Το ίδιο κάνετε, καταστρέφετε την ακαδηµαϊκή
ελευθερία, πνίγετε το δηµόσιο πανεπιστήµιο για να το σώσετε,
για να σώσετε την ακαδηµαϊκή ελευθερία. Είστε µια λαίλαπα. Δεν
είστε τίποτα παραπάνω από αυτό. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτα. Το έχετε αποδείξει ενάµιση χρόνο τώρα.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να πω δυο κουβέντες στους φίλους,
συντρόφους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν τέσσερα χρόνια κυβέρνηση. Άκουσα τον κ. Τσίπρα να µιλάει πριν. Αν δεν το
ήξερα ότι ήταν Πρωθυπουργός κάποτε, δεν θα µπορούσα να το
καταλάβω. Μιλούσε σαν Αρχηγός κόµµατος της Αντιπολίτευσης
που δεν είχε περάσει ποτέ από το Μαξίµου. Δεν είστε άµοιροι
ευθυνών.
Από τη µια µε τον κ. Γαβρόγλου, αγαπητό µου φίλο και συνάδελφο, συνεχίσατε τον εκπαιδευτικό λαϊκισµό. Δεν είναι δυνατόν
αυτό που κάνετε, να καταργήσετε ΤΕΙ, να πάρετε τµήµατα, να τα
προσθέσετε σε πανεπιστήµια που δεν τα ήθελαν, να τα βάλετε
σε διάφορες πόλεις από δω κι από κει, να µην υπάρχει καµµία
απολύτως οργανική συνοχή µεταξύ τους. Φτιάξατε µια νέα κατηγορία καθηγητών «ΕΣΠΑτζήδες», που πληρώνονται από το
ΕΣΠΑ, αν είναι δυνατόν. Πήγατε καθηγητές από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δήθεν για να στελεχώσετε τα νέα πανεπιστηµιακά τµήµατα των ΤΕΙ. Αυτό είναι εκπαιδευτικός λαϊκισµός.
Και παράλληλα δεν κάνατε τίποτα για την προστασία του ασύλου. Το αφήσατε έτσι. Το αποτέλεσµα ποιο είναι; Έρχονται αυτοί
και λένε ότι θα βάλουν την Αστυνοµία µέσα. Όταν εµείς κάποτε,
ακόµα κι όταν το ΜέΡΑ25 υπήρχε ως DiEM, σας λέγαµε: «Δηµιουργήστε υπηρεσία περιφρούρησης του ασύλου», αυτό που
υπάρχει στο Κέιµπριτζ και στην Οξφόρδη, κυρία Κεραµέως, δεν
το κάνατε. Και τώρα τους δίνετε το άλλοθι να λένε ότι υπάρχει
ένα τεράστιο κενό και θα το γεµίσουµε µε αστυνόµους.
Όµως, εδώ ερχόµαστε στη φιλοσοφική διαφορά που έχει το
ΜέΡΑ25 µε όλους σας. Εµείς δεν πιστεύουµε ότι το Υπουργείο
µπορεί να κάνει τη διαφορά. Το µόνο που µπορεί να κάνει το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο -και αυτό είναι µια γενικότερη παρατήρηση για όλα τα Υπουργεία- είναι να δηµιουργήσει το
πλαίσιο στήριξης των πανεπιστηµίων.
Όµως, όλοι εσείς κάθε φορά που γίνεστε Υπουργοί Παιδείας
θέλετε να ρίξετε και µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που θα
φέρει το όνοµά σας. Νοµοσχέδιο Αρσένη, νοµοσχέδιο Διαµαντοπούλου, τώρα θέλετε και νοµοσχέδιο Κεραµέως. Όλοι θέλετε
ένα νοµοσχέδιο, µια µεταρρύθµιση µε το ονοµατάκι σας. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση δεν µπορεί
να εξαρτάται από τους Υπουργούς. Είστε πάρα πολλοί διάττοντες αστέρες. Σήµερα είστε, αύριο δεν είστε. Έρχεται ο επόµενος
Υπουργός ή η επόµενη Υπουργός και σκίζει τη µεταρρύθµισή
σας. Δεν προχωράει το δηµόσιο πανεπιστήµιο µε αυτόν τον
τρόπο.
Εµείς τι λέµε; Εµείς µιλάµε για διαβουλευτικό συµβούλιο µόνιµης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Τώρα, αν διορίσουµε εµείς
τα κόµµατα, ανάλογα µε την κοινοβουλευτική µας δύναµη, τα
µέλη αυτού του συµβουλίου δεν θα κάνουµε τίποτα. Το ίδιο αρρωστηµένο καθεστώς θα αναπαραγάγουµε. Γι’ αυτό εµείς προτείνουµε αυτό το διαβουλευτικό συµβούλιο για τη µόνιµη
µεταρρύθµιση της παιδείας, και όχι µόνο της τριτοβάθµιας, να
αποτελείται κατά το 1/3 από κληρωτούς εκπαιδευτικούς, 1/3 κληρωτούς πολίτες και 1/3 ειδικούς που διορίζουν τα κόµµατα, ανάλογα µε την κοινοβουλευτική τους δύναµη, αλλά µόνο το 1/3.
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Μιλάµε για ένα τέτοιο σώµα το οποίο να βρίσκεται σε συνεχή
εξέλιξη, δηλαδή οι κληρωτοί να κληρώνονται ξανά και ξανά κάθε
οκτώ, δέκα ή δώδεκα µήνες, για να µην υπάρχει κάποιος καρεκλοκένταυρος και αυτό το συµβούλιο να ακούει τις προτάσεις
του Υπουργού, τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις προτάσεις
των εκπαιδευτικών, όλες τις προτάσεις και να αποφαίνεται στη
διάρκεια χρόνου µέσα από αυτό το µοντέλο συµβουλίου διαβούλευσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας. Αυτή είναι η άποψή µας
κι εδώ υπάρχει µια µεγάλη διαφορά.
Να σας το πω διαφορετικά, κυρία Κεραµέως; Εγώ θεωρώ πως
έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια στα πανεπιστηµιακά έδρανα σε
τρεις ηπείρους. Αν µε βάλετε εµένα Υπουργό Παιδείας αυτή τη
στιγµή δεν ξέρω τι να κάνω για να λύσω το πρόβληµα των πανεπιστηµίων και σας το λέω ειλικρινά. Ξέρω τι δεν πρέπει να κάνουµε -αυτά που κάνετε εσείς-, αλλά σίγουρος δεν είµαι για το
τι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουν τόσο βαθιά προβλήµατα και τέτοια διαπλοκή εντός του πανεπιστηµίου και ταυτόχρονα τόσο µεγάλες αξίες µέσα στο πανεπιστήµιο που δεν πρέπει να χαθούν,
που οτιδήποτε έρθει από το Υπουργείο δεν πρόκειται να λύσει
το πρόβληµα. Χρειάζεται µια αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται η
διαβούλευση µε κληρωτούς και χρειάζεται ενδυνάµωση της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Δεν µπορεί κανένας Υπουργός -το επαναλαµβάνω και ελπίζω
να µη σας κουράζω, αλλά έχει σηµασία- να µεταρρυθµίσει τα πανεπιστήµια, να βγάλει από µέσα τις κακοήθειες που υπάρχουν
και κυκλοφορούν και αναπαράγονται και να διασώσει τις αξίες
αυτές. Κάθε φορά που προσπαθείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, καταστρέφετε αξίες χωρίς να κάνετε κακό στις κακοπάθειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, δεν θα συντοµεύσω. Θα τελειώσω όταν θα πρέπει να
τελειώσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ µη µε ξαναδιακόψετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε πάρα
πολύ, αλλά ο Κανονισµός ισχύει για όλους.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Αφήστε
τα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως βλέπετε, από
δεκαπέντε λεπτά µιλάτε είκοσι τέσσερα. Δεν θα µου πείτε αν θα
σας διακόψω προκειµένου να εφαρµόσω τον Κανονισµό.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Εγώ δεν
θα σταµατήσω, ούτε θα συντοµεύσω. Είναι πολύ σηµαντικά ζητήµατα αυτά και νοµίζω ότι η τοποθέτησή µου είναι ακριβώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να συντοµεύσετε.
Αυτό σας ζήτησα. Δεν σας ζήτησα να σταµατήσετε.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θα συντοµεύσω όταν το κρίνω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, όταν το λέει ο
Κανονισµός και από σεβασµό στους συναδέλφους σας που περιµένουν από το πρωί.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Από σεβασµό; Τολµήσατε να µε διακόψετε, όταν δεν θα διακόπτατε κανέναν άλλον πολιτικό Αρχηγό στα είκοσι τρία λεπτά, δεν σέβεστε
το Κοινοβούλιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κάνετε µεγάλο
λάθος, σε ό,τι µε αφορά τουλάχιστον.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, εγώ σας συγχωρώ, αλλά δεν πρόκειται να σας
ακούσω. Συνεχίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία κι εγώ, όταν
έρθει η ώρα, ξέρω τι πρέπει να κάνω βάσει του Κανονισµού.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θα κάνετε ό,τι κρίνετε ότι πρέπει να κάνετε. Μέχρι τώρα εκτίθεστε συστηµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι ό,τι κρίνω, ό,τι
λέει ο Κανονισµός.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Μόνο
επιλεκτικά σε µένα; Μπράβο! Συγχαρητήρια! Μόλις εµφανίστηκε
το ποιόν σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ξέρει ο ελληνικός
λαός επί τριάντα χρόνια. Δεν περίµενα την κρίση τη δική σας!
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ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας θυµίσω ότι οι σηµερινοί φοιτητές, τα παιδιά που είναι τώρα στις σχολές, είναι παιδιά που µεγάλωσαν εν µέσω χρεοδουλοπαροικίας, µνηµονίων, φτώχειας
κρίσης, ανασφάλειας. Σπουδάζουν σε σαφώς υποχρηµατοδοτούµενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε πολλές κενές οργανικές θέσεις σε µια παιδεία χωρίς πόρους όπου και η
προηγούµενη κυβέρνηση δηµιούργησε νέες παθογένειες -το
είπα αυτό πριν- και έρχεστε τώρα εσείς να τους κάνετε µάθηµα
περί ατοµικής ευθύνης.
Θέλω να µιλήσω για τους «αιώνιους φοιτητές», για το «ν + 2».
Πρέπει να σας πω ότι όταν ήρθα στο πανεπιστήµιο στην Ελλάδα
πραγµατικά µου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι
δεν υπήρχε µια σειρά, ότι οι φοιτητές δεν ήξεραν ότι θα µπουν
και σε τέσσερα-πέντε χρόνια θα έχουν τελειώσει. Εκεί δεν διαφωνούµε. Όµως, τι προσφέρουµε εµείς σε αυτούς τους φοιτητές
σε σχέση µε το τι προσέφεραν τα άλλα πανεπιστήµια στα οποία
δούλευα στους φοιτητές εκείνους που τελείωναν στον χρόνο
τους;
Έχουµε οµάδες φοιτητών πέραν των ορίων του κοινωνικού
αποκλεισµού. Τι θα γίνει µε αυτούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι θα γίνει µε τα παιδιά που δεν έρχονται να δώσουν µάθηµα,
επειδή δεν έχουν τα χρήµατα να αγοράσουν το εισιτήριο του
ΚΤΕΛ; Τα γνωρίζετε αυτά τα παιδιά; Ξέρετε ότι υπάρχουν ή αγνοείτε την ύπαρξή τους; Τι θα γίνει µε τους φοιτητές που εργάζονται δώδεκα ώρες την ηµέρα -«µαύρα», ούτε καν δηλωµένοι- και
παλεύουν να δώσουν ένα µάθηµα από εδώ, ένα µάθηµα από εκεί;
Και σε κάποια τµήµατα είναι το 70% των φοιτητών, δεν είναι στο
περιθώριο. Ποιο είναι το πραγµατικό όφελος τού να τους διαγράψουµε αυτούς;
Ξέρετε ότι κάποιοι από τους καλύτερους φοιτητές που έχουν
περάσει από τα χέρια µου από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών ήταν «αιώνιοι φοιτητές», οι οποίοι για χρόνια δεν ερχόντουσαν και ξαφνικά κάτι συνέβη στη ζωή τους, βγήκαν στη σύνταξη κάποιοι µεγάλοι, άλλοι κέρδισαν κάποια χρήµατα, άλλοι
χώρισαν και επέστρεψαν στα θρανία και ήταν διαµάντια, ήταν οι
καλύτεροι φοιτητές που είχαµε; Σκεφτείτε το και αυτό.
Και σκεφτείτε το πιο βασικό: βάζοντας αυτήν τη στιγµή τον
«κόφτη», το «ν+2», τον οποίο παρουσιάζετε σαν πανάκεια, το
µόνο που κάνετε ξέρετε ποιο είναι; Αναγκάζετε τους καλούς καθηγητές, τους βάζετε σε µια πάρα πολύ ζορισµένη, δύσκολη
θέση να πρέπει να περάσουν ένα παιδί, γιατί από αυτούς εξαρτάται, αν δεν τον περάσουν θα κοπεί, θα φύγει, θα διαγραφεί και
µπορεί να είναι εργαζόµενος τα βράδια. Βάζετε προ ενός τέτοιου
απάνθρωπου διλήµµατος τους καλούς καθηγητές. Και ξέρετε τι
θα κάνουν; Θα τους περάσουν. Έτσι θα αναβαθµιστεί το πανεπιστήµιο;
Και κάνετε και κάτι ακόµα χειρότερο. Το «ν+2» θα δώσει απαράδεκτα µεγάλη εξουσία σε επίορκους καθηγητές που θα το
χρησιµοποιήσουν για να εκβιάζουν φοιτήτριες. Και ξέρετε πολύ
καλά τι εννοώ µε αυτό.
Θέλετε να µιλήσουµε για άλλες λύσεις; Εδώ είµαστε, έχουµε
την εµπειρία. Εγώ δεν θα είχα καµµία αντίρρηση να υπάρχει ένας
περιορισµός στο ποια µαθήµατα δίνεις. Είναι απαράδεκτο αυτό
που γίνεται και στο τµήµα µου µέχρι σήµερα που ένας φοιτητής
µπορεί να περάσει µάθηµα τέταρτου έτους, τη Μικροοικονοµική,
ή του τρίτου, αλλά να µην έχει περάσει του πρώτου έτους. Να
φτιάξουµε κύκλους σπουδών, να πούµε ότι για να δώσεις αυτά
τα µαθήµατα πρέπει να έχεις ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο
σπουδών. Εγώ συµφωνώ µε αυτό. Το πρότεινα, αλλά λόγω των
φοιτητικών παρατάξεων δεν πέρναγε η πρόταση µου. Υπάρχουν
πολλές λύσεις, αλλά δεν σας ενδιαφέρουν οι λύσεις, η επίδειξη
αυταρχισµού σάς ενδιαφέρει.
Και έρχοµαι τώρα στη βάση εισαγωγής. Θέλω να κάνω µια
µικρή παρατήρηση. Ξέρετε, περίπου οι µισοί από αυτούς που έρχονται στα πανεπιστήµιά µας δεν έρχονται µε τη βάση εισαγωγής, έρχονται µε µετεγγραφή. Τι θα κάνετε για αυτό; Θα
ενισχύσετε τα περιφερειακά πανεπιστήµια; Θα ενισχύσετε τους
φοιτητές που πηγαίνουν στα περιφερειακά πανεπιστήµια αντί να
τους πείτε την εύκολη λύση: «Καλά, θα σας µετεγγράψουµε στην
Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη»;
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Μήπως σκέφτεστε µέσω τηλεδιάσκεψης τώρα να µη χρειάζεται να γίνει µετεγγραφή; Πρέπει να µας πείτε γι’ αυτό. Σας λέω
σε πολλά τµήµατα µέχρι και οι µισοί φοιτητές δεν µπαίνουν µε
τον βαθµό εισαγωγής, µπαίνουν µε µετεγγραφή.
Έρχοµαι τώρα στον βαθµό. Κοιτάξτε. Ποια είναι η παγκόσµια
πρακτική; Είτε µιλάς για GC, είτε µιλάς για IΒ, είτε για HIC, SAT
στις χώρες που και εσείς αναγνωρίζετε ως χώρες που έχουν πετύχει ένα συγκεκριµένο επίπεδο πανεπιστηµιακής µόρφωσης, το
οποίο το ζηλεύουµε ίσως, συµβαίνουν δύο πράγµατα.
Πρώτον, η βάση µετακινείται και µετακινείται ανάλογα µε την
κατανοµή των βαθµών. Γιατί; Γιατί κάποιες χρονιές τα θέµατα
είναι πιο δύσκολα, οπότε η βάση αυτοµάτως πέφτει. Είναι θεµιτό
όταν είναι πιο δύσκολα να περάσει και κάποιος µε «8», ενώ όταν
είναι πιο εύκολα να περάσει µε «10». Ένα, λοιπόν, είναι αυτό, η
κινούµενη βάση, µια βασική αρχή.
Η δεύτερη κοινή βασική αρχή είναι η εξής. Και εδώ µπορούµε
να το συζητήσουµε, ίσως υπάρχει µια γέφυρα επικοινωνίας εδώ,
πραγµατικά συµφωνώ και εγώ ότι η λευκή κόλλα δεν µπορεί να
είναι το διαβατήριο για µια σχολή. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες
ελάχιστες γνώσεις για να πετύχεις, για να µπεις στο πανεπιστήµιο. Συµφωνώ. Να δούµε, όµως, ποιες είναι αυτές και πώς γίνεται
η διάγνωση ότι έχει επιτευχθεί αυτό το ελάχιστο και µετά βλέπουµε ποια είναι η βάση.
Αυτή είναι µια συζήτηση που πολύ θα µε ενδιέφερε να κάνω,
αλλά όχι µε εσάς. Δεν σας εµπιστευόµαστε ότι ενδιαφέρεστε
πραγµατικά, κυρία Κεραµέως, γιατί όταν έρχεστε στη µέση της
νύχτας και εξισώνετε τα πτυχία των πανεπιστηµίων µας µε τα
ιδιωτικά παρακολλέγια, αµέσως έχετε χάσει οποιαδήποτε αξιοπιστία έχετε στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας.
Θέλετε να είστε αξιόπιστη και να την κάνουµε αυτή την κουβέντα; Ωραία, σας κάνω µια πρόταση. Εγώ θα αποδεχτώ τη βάση
που βάζετε, το «10», αλλά να περάσετε και εσείς έναν νόµο που
να λέει ότι οποιοσδήποτε µαθητής δεν εξασφαλίσει αυτή τη βάση
στις πανελλήνιες δεν θα εγγράφεται ούτε καν στα ιδιωτικά κολλέγια. Γιατί αν δεν το κάνετε αυτό, είναι πολύ απλό, αυξάνετε τη
βάση εισαγωγής στα δηµόσια για να στέλνετε πελάτες στα φιλαράκια σας, τους ιδιώτες κολλεγιάρχες. Έτσι θα γίνει η συζήτηση, έως ότου περάσετε αυτόν τον νόµο και για τα ιδιωτικά
κολλέγια εµείς θα σας καταγγέλλουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια υπενθύµιση µε την ανοχή
του Προέδρου. Την 7η Αυγούστου σάς είχα πει και κάτι άλλο σε
σχέση µε το πανεπιστηµιακό άσυλο. Σας είχα πει ότι γνωρίζω
πως τα ιδιωτικά κολλέγια, τα ιδιωτικά πανεπιστήµια είναι ο στόχος σας. Κανένας δεν αµφισβητεί ότι το Χάρβαρντ είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήµιο, όµως Χάρβαρντ στην Ελλάδα -verbatim το
λέω αυτό- δεν θα φτιάξει κανένας ιδιώτης. Χάρβαρντ φτιάχνεται
µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες από τους Robber Barons. Εδώ
ακόµα και οι Έλληνες ολιγάρχες στο Χάρβαρντ θα πάνε να κάνουν δωρεές.
Εδώ το µόνο πράγµα το οποίο σας καίει µε τα ιδιωτικά πανεπιστήµια είναι η αναγνώριση των πτυχίων των υπαρχόντων κολλεγίων, των ίδιων κολλεγίων που παίρνουν δικά µας παιδιά -τους
προσλαµβάνουν εννοώ, όχι ως φοιτητές- µε πολύ καλές σπουδές
πάνε στα διάφορα κολλέγια µε διδακτορικά από την Αµερική, την
Ελλάδα κ.λπ., παιδιά που έχουν λόγο να είναι στην Ελλάδα, που
θέλουν να είναι µε τους γονείς τους, στην πατρίδα τους και τους
βάζουν να διδάσκουν είκοσι πέντε µε τριάντα ώρες την εβδοµάδα. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σας το είχα πει την 7η Αυγούστου.
Σηµαίνει το τέλος της ακαδηµαϊκής τους καριέρας. Τα «καίνε»
αυτά τα παιδιά. Όποιος διδάσκει είκοσι και τριάντα ώρες την
εβδοµάδα δεν θα γράψει ποτέ κανένα άρθρο από αυτά που θα
του εξασφαλίσουν µια πανεπιστηµιακή καριέρα.
Το άσυλο και η ακαδηµαϊκή ελευθερία, κυρία Κεραµέως, απαιτεί την προστασία των πανεπιστηµιακών τόσο από τη βία, την
Αστυνοµία, τους µπαχαλάκηδες, αλλά και από την ανέχεια των
πανεπιστηµιακών, είτε είναι στα ιδιωτικά κολλέγια όπου πρέπει
να καίνε το µυαλό τους χωρίς να κάνουν καθόλου ερευνητικό
έργο είτε είναι στα πανεπιστήµια.
Λέτε και ξαναλέτε, εσείς της Κυβέρνησης, ότι εν µέσω πανδηµίας καταργήσατε τις απολύσεις, καθιερώνοντας την αρχή της
αναστολής της εργασίας. Καλά κάνατε. Ποιος µπορεί να σας
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ψέξει για αυτό; Όµως, όσον αφορά το νοµοθετικό έργο για πράγµατα τα οποία είναι ευαίσθητα, όπως η παιδεία, δεν αναστέλλετε
τη νοµοθετική διαδικασία. Έρχεστε και νοµοθετείτε τα χειρότερα
µε κλειστά πανεπιστήµια την ώρα που στέλνετε τα ίδια ΜΑΤ που
θα βάλετε στις σχολές να καθυποτάξουν σήµερα, αυτή τη στιγµή
που µιλάµε, τους νέους και τις νέες που διαµαρτύρονται για το
νοµοσχέδιό σας. Είναι η δηµοκρατία, ο εξορµπανισµός µε κοινοβουλευτικό µανδύα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δυο λόγια για αυτό το συνονθύλευµα. Lockdown! Για σκεφτείτε το: Εν µέσω lockdown επιβάλλετε lockdown και εν µέσω του lockdown στο lockdown
νοµοθετείτε για την παιδεία και βάζετε την Αστυνοµία στα πανεπιστήµια. Είναι πρόκληση αυτό. Δεν µπορείτε να το καταλάβετε;
Το καταλαβαίνετε, αλλά την θέλετε αυτή την πρόκληση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το χειρότερο δεν είναι η ανικανότητά σας, την οποία την είδαµε µε τα εµβολιαστικά κέντρα που
δεν γίνανε, µε τα µαζικά τεστ που δεν γίνανε. Αυτά είχαν και ένα
έννοµο συµφέρον υπέρ των κλινικαρχών, όπως έχει ο νόµος σας
-είπαµε για τη βάση πριν και για άλλα- υπέρ των κολλεγιαρχών.
Το χειρότερο είναι το εξής, ότι οι αποτυχίες σας, που φέρνει
αυτός ο συνδυασµός ιδιωτικοµανίας, τα συµφέροντα της λούµπεν ολιγαρχίας και της ανικανότητάς σας, αυτές οι αποτυχίες
δεν σας κάνουν να πείτε ένα συγγνώµη, να νιώσετε λίγο άσχηµα.
Όχι, βγάζουν από µέσα σας έναν ακροδεξιό σαδισµό. Βγαίνει το
ακροδεξιό σας DNA, αποτυγχάνετε, εκφράζετε τον σαδισµό σας,
νιώθετε καλύτερα, εκφράζετε τον σαδισµό ακόµα περισσότερο
µε ακόµα πιο αποτυχηµένες πολιτικές και αυτό γίνεται ένας φαύλος κύκλος επιτάχυνσης. Προχωράτε, βαδίζοντας κόντρα στην
ιστορία στον δρόµο που χάραξε η ΕΡΕ και η ΕΚΟΦ, ο χαφιεδισµός και το παρακράτος της Δεξιάς.
Εµείς στο ΜέΡΑ25 είµαστε εδώ για να υπηρετήσουµε την ιδέα
ενός κυρίαρχου δηµόσιου πανεπιστήµιου, του οποίου η ακαδηµαϊκή κοινότητα ενισχύεται ώστε η ίδια να περιφρουρεί την ακαδηµαϊκή ελευθερία, την περιουσία, την αξιοπρέπεια, τη σωµατική
ακεραιότητα των συµµετεχόντων στην πανεπιστηµιακή διαδικασία και µιας µόνιµης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που δεν γίνεται από τον Υπουργό, την Υπουργό ή από το κράτος. Αυτή είναι
η διαφορά µας.
Εσείς όλοι θέλετε το πανεπιστήµιο να είναι δέσµιο είτε της ολιγαρχίας είτε του κόµµατος. Εµείς λέµε όλη η κυριαρχία να είναι
στο αυτοδιοικούµενο πανεπιστήµιο, το οποίο η πολιτεία στηρίζει
χωρίς να καθυποτάσσει. Αυτό έχει ανάγκη η νεολαία που µεγάλωσε µέσα στη χρεοδουλοπαροικία που παρήγαγαν οι δικές σας
µνηµονιακές πολιτικές. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα και εν τέλει
αυτό έχει ανάγκη η δηµοκρατία µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, είχα
αναγγείλει ήδη τον κ. Χρυσοχοΐδη. Παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει
όλοι να σεβόµαστε τους Βουλευτές.
Θα µιλήσετε στις 16.00’. Ο χρόνος σας θα είναι ανάλογος. Δεν
θα είναι αυτός που λέει ο Κανονισµός, διότι δεν µπορούµε να κάνουµε εξαιρέσεις µόνο προς την Αριστερά. Όµως, τώρα έχω
αναγγείλει τον κ. Χρυσοχοΐδη. Αφήστε να µιλήσει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δυο λόγια για τον κ. Βαρουφάκη. Το µόνο σωστό
που άκουσα από τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 είναι το «Κέιµπριτζ» µε προφορά. Το µόνο σωστό που άκουσα, πραγµατικά. Τα
υπόλοιπα είναι αβεβαιότητες, µε ύφος, αλλά χωρίς επιχειρήµατα,
όπως ότι η ΔΑΠ και η Αστυνοµία θα κάνουν επιθέσεις στα πανεπιστήµια. Τον θαυµάζω που αντέχει όρθιος πραγµατικά τόση τερατολογία.
Όµως, ας πάµε στο νοµοσχέδιο.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω µε ένα περιστατικό που, επίσης, ο κ. Βαρουφάκης µου έδωσε την αφορµή να το θυµηθώ.
Πριν από έναν χρόνο περίπου κάποιοι από τη Νοµική Αθηνών κάλεσαν στο «100», στο κέντρο της Άµεσης Δράσης, ζητώντας βοή-
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θεια για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Όταν έφτασε εκεί το περιπολικό, το οποίο αµέσως εκλήθη από το κέντρο, επιτέθηκαν
άτοµα στους αστυνοµικούς του περιπολικού, µε αποτέλεσµα να
κινδυνεύσουν να χαθούν ζωές. Οι δράστες είναι κατηγορούµενοι
σήµερα. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό γεγονός πολλών άλλων που
συµβαίνουν χρόνια τώρα στα πανεπιστήµιά µας. Από θαύµα,
πραγµατικά, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή.
Επίσης, κύριε Βαρουφάκη, δεν µπορώ να µη σχολιάσω και κάτι
ακόµη. Είπατε για τα µέσα αποβλάκωσης, στα οποία εσείς επί
πολλά χρόνια ήσασταν παρών κάθε πρωί, αναλυτής των µνηµονίων, µε αντιµνηµονιακό λόγο, λέγοντας ψέµατα και καλλιεργώντας ψευδαισθήσεις σε εκατοµµύρια Έλληνες. Και όταν ήρθατε,
ευτυχώς, δεν µπορέσατε να ολοκληρώσετε τα σχέδιά σας για να
καταστρέψετε την Ελλάδα. Και δεν κινδυνεύουµε σήµερα να καταστρέψετε εσείς την Ελλάδα, διότι αυτά πια ανήκουν στο παρελθόν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεκαετίες τώρα παρατηρούµε
µια αδιανόητη κατάσταση να εξελίσσεται και τελευταία να παροξύνεται στα πανεπιστηµιακά µας ιδρύµατα. Έχει εµπεδωθεί µια
σχέση άρρητης υποτέλειας σε δεσποτικές, µικρές, βίαιες µειοψηφίες της µεγάλης πλειοψηφίας της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Υπάρχει πλέον ένα καθεστώς ανελευθερίας, όπου οι
µειοψηφίες κυριαρχούν, γιατί δεν διστάζουν να παραβιάζουν τη
νοµιµότητα, να εκβιάζουν τους διοικούντες και να βιάζουν το
κράτος δικαίου.
Η εικόνα του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ ήταν µια αβάσταχτη επιτοµή, η τελευταία κρίσιµη σταγόνα να πούµε «ως εδώ». Λίγους
µήνες νωρίτερα, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου, όπως είπαµε και
προχθές, γλίτωσε τα χειρότερα. Το «δεν πάει άλλο», «ως εδώ»,
«κάντε κάτι» ακούστηκε δυνατά και καθαρά, κυρίως ως αίτηµα
της κοινωνίας. Δεν γίνεται πια να συνεχίζουµε να κάνουµε τα
στραβά µάτια και σε κάθε Μπουραντώνη και να αγανακτούµε για
τρεις, τέσσερις µέρες.
Πρέπει να έχουµε το θάρρος να λύσουµε το θέµα, γιατί δεν το
ανέχεται η δηµοκρατική µας συνείδηση, η κοινωνική µας ευαισθησία και η πολιτική µας αποστολή: Η δηµοκρατική µας συνείδηση, γιατί αυτές οι εικόνες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι
καρφί στο µάτι του κράτους δικαίου. Η κοινωνική ευαισθησία,
γιατί το δηµόσιο πανεπιστήµιο είναι το καταφύγιο των λιγότερο
ισχυρών και χρειάζεται να λειτουργεί σε συνθήκες ασφάλειας,
ηρεµίας, ελευθερίας και δηµοκρατίας. Η πολιτική αποστολή,
γιατί η παιδεία είναι ένας πολύ σπάνιος αναπτυξιακός πόρος και
αυτή η κατάσταση βάζει φρένο στις δυνατότητες και πιθανότητες της χώρας να κερδίσει από την τεχνολογική έκρηξη που ήδη
έχει ξεκινήσει.
Η απάντησή µας είναι το σχέδιο που έχετε στα χέρια σας. Με
ευθύνη και δηµοκρατική συνείδηση αλλάζουµε ό,τι πρέπει, γιατί
έτσι πρέπει να γίνει και τελικώς θα γίνει.
Είναι µεγάλη ευθύνη της πολιτείας εάν αφήσει να ταλανίζουν
τη χώρα προβλήµατα της δεκαετίας του 1980 που άλλες χώρες
έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες. Είναι ευφηµισµός των ιδρυµάτων,
όπου συµβαίνουν αυτά, να µιλούν για ελεύθερη κυκλοφορία
ιδεών, όταν οι τραµπούκοι ρυθµίζουν αυτοί την κυκλοφορία.
Αλήθεια, ποιος πολιτικός -εγώ λέω, για παράδειγµα, ο κ. Τσίπρας-, ποιος διανοούµενος -για παράδειγµα, ο κ. Ράµφος-, ποιος
καθηγητής -για παράδειγµα, ο κ. Πανούσης-, ποιος δηµοσιογράφος –για παράδειγµα, ο κ. Γεωργελές- θα µπορούσε χωρίς ειδοποίηση, χωρίς συνοδεία, χωρίς περιφρούρηση να πάει στην
ΑΣΟΕΕ, στο Μετσόβιο, στου Ζωγράφου και ποιος καθηγητής θα
τολµούσε να τους καλέσει στο µάθηµά του, δηλαδή να κάνουν
µια οµιλία σε πανεπιστηµιακό χώρο και συζήτηση χωρίς την παρουσία Αστυνοµίας, χωρίς φθορές, χωρίς συνέπειες; Συζητήσεις
στου Ζωγράφου για τις κοινωνικές συνέπειες της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης ή στην ΑΣΟΕΕ για την τεχνητή νοηµοσύνη γίνονται µε την παρουσία όλων;
Ποιο δικαίωµα, λοιπόν, παραβιάζει η παρουσία της Αστυνοµίας, όταν ήδη παραβιάζεται συστηµατικά το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης και στοχασµού; Οι χωροφύλακες της ελεύθερης
έκφρασης, η γκεστάπο στις σχολές δεν είναι οι αστυνοµικοί που
θα περιπολούν, αλλά είναι οι τραµπούκοι που άλλοι ανέχονται,
άλλοι θωπεύουν και άλλοι φοβούνται!
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Τονίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί από όλες τις πτέρυγες της Βουλής ότι η παρουσία της Αστυνοµίας δεν είναι ιδεολογική επιλογή,
αλλά συζητείται µόνο ως το αναγκαίο και µεταβατικό µέτρο αντιµετώπισης της σηµερινής κατάστασης. Να γίνει δηλαδή κατανοητό, για να πάψουν οι άστοχες κρίσεις και οι άτοπες σύγκρισης
µε τον υπόλοιπο κόσµο, ότι εδώ έχουµε µια διαρκή κρίση παρακµής, που πλέον δεν µπορεί να συνεχιστεί, µια κρίση που παροξύνθηκε και θέλει επιτέλους ένα σχέδιο λύσης.
Πρώτο βήµα στο σχέδιο αυτό είναι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε αυτές τις παραδοχές συζητάµε. Με αυτά
τα δεδοµένα, οι εναλλακτικές λύσεις εφαρµογής του σχεδίου προκύπτουν από τις απαντήσεις σε δύο ερωτήµατα: Πρώτον, παρουσία ή όχι της Αστυνοµίας; Και, δεύτερον, υπαγωγή των δυνάµεων
αυτών στην Αστυνοµία ή στις πρυτανικές αρχές;
Πρώτο ερώτηµα. Είναι αναγκαία η παρουσία της Αστυνοµίας
ή, αντίστροφα, µπορεί προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας να αναλάβει την περιφρούρηση;
Θα παραθέσω τη δήλωση τον Ιούνιο του 2017 του τότε πρύτανη του ΑΠΘ κ. Μήτκα. «Η πανεπιστηµιακή κοινότητα δεν µπορεί να διαφυλάξει τους χώρους από διακινητές και άλλα τέτοια
στοιχεία. Δεν µπορεί να ασχολείται µε εγκλήµατα ποινικού δικαίου και δεν µπορεί να συλλαµβάνει κανέναν. Οι φύλακές µας
είναι θυρωροί και επόπτες κτηρίων. Δεν επιχειρησιακή ικανότητα
και δεν έχουν νοµική εξουσιοδότηση να κυνηγούν εγκληµατίες».
Ξεκάθαρα, περιεκτικά ο πρύτανης θέτει το ζήτηµα της νοµικής
εξουσιοδότησης και της επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού, των εταιρειών σεκιούριτι, της ιδιωτικής φύλαξης. Δεν διαθέτουν ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι η ελληνική πολιτεία µε
πρόµαχο την Αριστερά δεν θέλησε να δώσει στις ιδιωτικές εταιρείες τέτοιες αρµοδιότητες.
Υπάρχει κάποιος εδώ µέσα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που
ζητάει να αλλάξει αυτό το καθεστώς; Η Κυβέρνηση πάντως όχι.
Δεν θέλει να δώσει τέτοιες αρµοδιότητες σε αυτές τις εταιρείες.
Δεν είναι πρόθεση ούτε επιλογή µας. Χωρίς επιχειρησιακή ικανότητα, χωρίς νοµική εξουσιοδότηση, είναι αδύνατο να αντιµετωπίσουν, λοιπόν, οι εταιρείες αυτή τη στιγµή το πρόβληµα της
φύλαξης και της ασφάλειας των δηµόσιων πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων.
Κατά συνέπεια το ερώτηµα αν η Αστυνοµία είναι αναγκαία, επιδέχεται µόνο µία και µοναδική απάντηση. Σήµερα µόνο η Αστυνοµία µπορεί! Αντιστρόφως, αν δεν θέλουµε να βρεθεί λύση, αν
θέλουµε µια ακόµα τρύπα στο νερό και τη συνέχεια της ανελευθερίας των τραµπούκων, µπορούµε να ξοδέψουµε χρήµατα του
ελληνικού λαού, να προσλάβουµε κι άλλους σεκιουριτάδες και
να κάνουµε µια τρύπα στο νερό.
Έχοντας ξεκαθαρίσει την αναγκαιότητα, λοιπόν, της παρουσίας της Αστυνοµίας, το δεύτερο ερώτηµα που προκύπτει είναι
η υπαγωγή των δυνάµεων. Θα υπάγονται στον πρύτανη ή στην
Αστυνοµία; Από πού θα παίρνουν εντολές; Όλοι θα προτιµούσαµε, θεωρητικά, να παίρνουν εντολές από τον πρύτανη, από τη
σύγκλητο, από τις πρυτανικές αρχές. Όλοι θα το θέλαµε αυτό,
ακόµη κι αν υπάρχουν ορισµένα νοµικά ζητήµατα. Εν τέλει, όµως,
οι πρυτανικές αρχές θέλουν; Οι πρυτανικές αρχές µπορούν;
Ισχυρίζοµαι και θα προσπαθήσω να το αποδείξω πως ακόµη κι
αν θέλουν, δεν µπορούν, τουλάχιστον σήµερα. Μακάρι να µπορούν στο µέλλον.
Θέλω, εξαρχής, να ξεκαθαρίσω κάτι. Η πολιτική κριτική δεν
είναι για τους πρυτάνεις, αλλά πρωτίστως για όσους κυβέρνησαν
και κυρίως στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που για τεσσεράµισι
χρόνια άφησε και κακοφόρµισε η ανοµία, φούντωσε η εγκληµατικότητα στα ιδρύµατα. Ειλικρινώς, κάντε µια αναδροµή στο παρελθόν και δείτε τις απαντήσεις των Υπουργών που δίνονταν
εκείνη την εποχή για τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Οι απαντήσεις
των Υπουργών ήταν είτε κάλυψη, είτε αδιαφορία και βεβαίως,
εκείνο το φοβερό και αµίµητο: «Την κατάσταση θα τη λύση το
ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα». Μέχρι να έρθει αυτό το κίνηµα, στα
πανεπιστήµια έγινε καθεστώς ο φόβος, εµπεδώθηκε η µοιρολατρία, έγινε ανεκτή και σχεδόν θεωρήθηκε φυσιολογική η ανασφάλεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχεστε τώρα και ζητάτε από τους πρυτάνεις να λύσουν το
θέµα που πλέον τους ξεπερνά και επιχειρησιακά και πολιτικά.
Φορτώνετε, δηλαδή, τις ευθύνες της πολιτείας στους ώµους των
πανεπιστηµιακών. Αυτό που κάνετε είναι εντελώς ανάλογο, εξίσου ανεύθυνο, µε τη λύση του να αναθέσουµε την ασφάλεια των
πανεπιστηµίων στο ρωµαλέο το φοιτητικό κίνηµα. Πρόκειται για
ξεκάθαρη αποφυγή λύσης, για καθαρή παραποµπή στις καλένδες. Είναι απλό το ερώτηµα: Γιατί οι πρυτάνεις, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, θα πετύχουν σήµερα εκεί που αποτυγχάνουν τόσα
χρόνια; Εννοώ οι πρυτανικές αρχές, οι σύγκλητοι, οι διοικήσεις
των πανεπιστηµίων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η υπαγωγή
σήµερα των αστυνοµικών δυνάµεων στην πρυτανεία δεν είναι,
δυστυχώς, ρεαλιστική.
Να το πούµε και αλλιώς. Η πολύχρονη πρακτική των πρυτανικών αρχών να διευθύνουν τα ιδρύµατα ανεχόµενοι και συνυπάρχοντες µε τις ακραίες βίαιες µειοψηφίες, δεν αφήνει περιθώρια
να τους ανατεθεί η λύση του προβλήµατος. Θα ήταν άστοχο και
φυσικά άδικο. Εξάλλου οι πανεπιστηµιακοί, οι ακαδηµαϊκοί, οι
πρυτάνεις, είναι επιστήµονες. Η δουλειά τους δεν είναι η αντιµετώπιση της βαριάς παραβατικότητας και της βίας.
Σαν συµπέρασµα, λοιπόν, προκύπτει νοµίζω πολύ καθαρά πως
εδώ που φτάσαµε η φύλαξη και η ασφάλεια των ιδρυµάτων είναι
δουλειά της Αστυνοµίας, µε την έννοια που περιέγραψα προηγουµένως. Δηλαδή, τελικώς είναι η ύστατη καταφυγή για να λύσουµε το πρόβληµα. Θέλουµε, συν τω χρόνω, να πάµε στην
κανονικότητα, δηλαδή κάποια στιγµή, εφόσον αποκατασταθεί η
κανονικότητα στα πανεπιστήµια, τότε να δούµε και το επόµενο
βήµα. Αυτή είναι η κανονικότητα που επιζητούµε όλοι µας. Όσο
γρηγορότερα, τόσο καλύτερα, γιατί η παιδεία έχει µείνει πολύ
πίσω. Όταν η Αστυνοµία εξαφανίσει, εκριζώσει τις εγκληµατικές
οµάδες από τα πανεπιστήµια, µόνο τότε οι πρυτανικές αρχές θα
µπορούν να ασχοληθούν µε ζητήµατα προστασίας και ασφάλειας και θα είναι σε θέση να τα διαχειριστούν.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να απαντήσω σε ένα εύλογο τρίτο ερώτηµα που ακούστηκε. Μήπως είναι προσχηµατική η σπουδή να
µπει η αστυνοµία στα πανεπιστήµια, αφού για εγκλήµατα η Αστυνοµία µπορεί και πλέον να µπαίνει και τώρα, όπως ακούστηκε, µε
άδεια του πρύτανη. Γιατί δεν συνδυάζεται µε µη αστυνοµικό προσωπικό στο εσωτερικό του ιδρύµατος, που θα υπάγεται στον
πρύτανη;
Έχω µια απάντηση και δύο σχόλια. Η απάντηση είναι πως πρόκειται για επαναδιατύπωση µε περισσότερα λόγια της άποψης
υπαγωγής στον πρύτανη µε ιδιωτική εταιρεία. Αυτή η θέση έχει
απαντηθεί. Επαναλαµβάνω ότι αυτός θα µπορούσε να είναι ο
απώτερος στόχος µας. Και επειδή το ερώτηµα διατυπώνεται από
τη Μείζονα Αντιπολίτευση να πω ότι χαίροµαι που έστω και είκοσι
µήνες µετά αναγνωρίζετε το αβάσιµο των φόβων που εκφράστηκαν πολύ δυνατά όταν νοµοθετήθηκε η κατάργηση του ακαταδίωκτου στα πανεπιστήµια, το αδίκως αποκαλούµενο άσυλο, µε
ένα άρθρο και λίγες λέξεις.
Χαίροµαι, γιατί κάτι ακούστηκε και από τον κ. Βαρουφάκη προηγουµένως, χαίροµαι που η νόµιµη δουλειά της Αστυνοµίας βοήθησε στο να γίνει καθολικά αποδεκτό το ότι µειώθηκαν σηµαντικά
όχι µόνο οι παραβατικές, αλλά και οι καθαρά εγκληµατικές συµπεριφορές και στην ΑΣΟΕΕ και στο Μετσόβιο και στις φοιτητικές
εστίες του Ζωγράφου πρόσφατα µε τις ποσότητες ναρκωτικών
και στη Θεσσαλονίκη. Να κάνετε µια επίσκεψη στα πανεπιστήµια
και στην ΑΣΟΕΕ να δείτε πως έχουν φύγει όλες αυτές οι ασχήµιες µε το παραεµπόριο και, βεβαίως, το φοβερό εµπόριο ναρκωτικών, όπου απέναντι ακριβώς από την ΑΣΟΕΕ βρέθηκαν σε
αποθήκες µέσα εκατοντάδες κιλά ναρκωτικών. Γιάφκες, ναρκωτικά, παρεµπόριο, ορµητήρια κάθε είδους καταργήθηκαν. Αυτά
καταργήθηκαν. Καταργήθηκε το άσυλο των εγκληµατιών. Δεν εµποδίστηκαν οι ιδέες, όπως ισχυρίστηκαν ορισµένοι. Εξαφανίστηκαν οι ναρκέµποροι και όσοι είχαν σπορ να καίνε κάθε Σαββατοκύριακο λεωφορεία και αστυνοµικούς.
Το δεύτερο σχόλιο, και τελειώνω, έχει να κάνει µε αυτό που
συζητάµε. Τι νόµος υπήρχε πριν την κατάργηση του ακαταδίωκτου; Υπήρχε η σύµφωνη γνώµη, η έγκριση του πρύτανη, όπως
θυµάστε, που δίσταζε και σπανίως την έδινε. Όχι γιατί δεν ήθελε,
αλλά γιατί δεν άντεχε. Και κατά συνέπεια υποχρεωνόταν να ανεχ-
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θεί ναρκωτικά, ορµητήρια, γιάφκες και ανελευθερία. Απαλλάξαµε, λοιπόν, τους πρυτάνεις και τις πρυτανικές αρχές από αυτό
το άχθος. Κι εσείς, µε την ίδια ανεύθυνη εµµονή σήµερα, εντελώς
αδιόρθωτοι, ζητάτε και πάλι να φορτώσουµε το πρόβληµα ανήµπορα στον πρύτανη, να του ζητάµε τη σύµφωνη γνώµη πριν τον
εξευτελίσουν οι γκεσταπίτες και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Μπορώ
να έχω τον λόγο για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι, κύριε Βαρουφάκη,
έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Χρυσοχοΐδη, κατ’ αρχάς, όσον αφορά την παρουσία µου στα
µέσα µαζικής αποβλάκωσης, όπως τα ονόµασα, είπατε ότι
έβγαινα στα κανάλια τότε και µιλούσα λέγοντας ψέµατα για το
µνηµόνιο, εκείνο που είχατε υπογράψει χωρίς να το έχετε διαβάσει. Ελπίζω από τότε να το έχετε διαβάσει και να έχετε διαβάσει
και τους σχολιασµούς για εκείνο. Γιατί αυτά που έλεγα -και µπορείτε να ανατρέξετε στα βίντεο των εκποµπών εκείνων- ήταν δύο
πράγµατα:
Πρώτον, ότι το πρώτο µνηµόνιο, που υπογράψατε χωρίς να
διαβάσετε, µάς το έδωσαν για να αποπληρωθούν οι γαλλογερµανικές τράπεζες, όχι για να σωθεί η Ελλάδα. Και, δεύτερον, ότι
δεν θα έβγαινε και θα χρειαζόταν και δεύτερη πιστωτική κάρτα
και µετά και τρίτη θα πηγαίναµε στον αιώνα τον άπαντα µέχρι το
2060. Αυτά δεν ήταν τα ψέµατα. Αυτή ήταν η αλήθεια. Μπορεί να
µη σας άρεσαν τότε, όπως δεν σας αρέσουν αυτά που λέω τώρα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο τώρα.
Κύριε Χρυσοχοΐδη, δεν θα έπρεπε να είστε εσείς εδώ σήµερα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο για την παιδεία. Ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη δεν έπρεπε να έχει λόγο γι’ αυτό. Εσείς θα πείτε αυτό
που θα πείτε εσείς. Το ερώτηµα είναι γιατί έχουµε µια Κυβέρνηση
η οποία βάζει τον Υπουργό Αστυνοµίας -ουσιαστικά- να κάνει
αυτό που µόλις κάνατε. Το κάνατε µε πολύ κόσµιο τρόπο και
σεµνά. Ουσιαστικά είπατε ότι οι πρυτανικές αρχές είναι άχρηστες. Οι πρυτανικές αρχές δεν µπορούν να έχουν την ευθύνη της
φύλαξης των χώρων αυτών.
Με άλλα λόγια, δεδοµένου ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο οι
πρυτανικές αρχές έχουν την ευθύνη για τη φύλαξη, ενώ εσείς
λέτε, «οι δικοί µας πρυτάνεις είναι άχρηστοι, δεν µπορούν, µόνο
εγώ µπορώ ως αρχηγός της Αστυνοµίας, ως υπεραρχηγός, δερβέναγας της Αστυνοµίας» -αυτό είπατε βασικά- αυτό δείχνει την
ιδιωτικοµανία σας. Γι’ αυτό µιλάτε συνεχώς για ιδιωτικό security.
Στο Κέιµπριτζ δεν έχουν ιδιωτικό security. Έχουν υπηρεσία του
πανεπιστηµίου που απαντάει στις πρυτανικές αρχές και στον φοιτητικό σύλλογο. Πολλές φορές, µάλιστα, προσλαµβάνει και φοιτητές µέσα από τις διαδικασίες των φοιτητικών συλλόγων και των
πρυτανικών αρχών.
Εσείς θεωρείτε ότι οι Έλληνες πανεπιστηµιακοί αυτό δεν µπορούν να το κάνουν. Δεν απαλλάξατε τους πρυτάνεις από το
βάρος. Απαλλάξατε τους πρυτάνεις και τα πανεπιστήµια από την
ακαδηµαϊκή ελευθερία. Γι’ αυτό µας βρίσκετε µπροστά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Εγώ δεν θα ξαναµπώ στην ουσία των επιχειρηµάτων µου.
Σας καλώ να πάρετε τους Βουλευτές σας, τα στελέχη σας και να
κάνετε έναν περίπατο γύρω από την ΑΣΟΕΕ, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να πάτε στα Εξάρχεια, να πάτε στο ΕΚΠΑ, να πάτε πάνω
στου Ζωγράφου, τελευταία, στο campus, και να δείτε, πραγµατικά, ότι όλες αυτές οι υποδοµές οι πανεπιστηµιακές, οι ακαδηµαϊκές παίρνουν πια µια εικόνα πανεπιστηµιακών και
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Να το κάνετε, σας παρακαλώ, γιατί
υπάρχει µια δυνατότητα να αλλάξετε γνώµη.
Θέλω να σας πω ακόµη κάτι, επειδή είπατε για τα µέσα αποβλάκωσης στην αρχή της τοποθέτησής σας, που τότε για σας
ήταν το βήµα για να διαδίδετε, να διασπείρετε ψεύδη, βαριά ψέ-
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µατα, καταστροφικά σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της
πατρίδας µας και παραλίγο να την καταστρέψετε εσείς ως
Υπουργός Οικονοµικών τότε. Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι ένας
εφιάλτης πέρασε και όσο και να προσπαθείτε να µας το θυµίσετε, είναι περασµένα-ξεχασµένα για µας. Σας αφήνω στη ζάλη
των αναζητήσεων σας, κύριε Βαρουφάκη!
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κυρία
Πρόεδρε, παρακαλώ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Πρόεδρε, έχετε
τον λόγο και τελειώνουµε µε αυτή την απάντηση.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Χρυσοχοΐδη, οι απόψεις σας είναι γνωστές.
Όσον αφορά τους γύρω από το πανεπιστήµιο χώρους, τα
Εξάρχεια κ.λπ., αν θεωρείτε ότι τα κάνετε πάρα πολύ καλά,
µπράβο, αλλά αυτά θα µπορούσατε να τα κάνετε χωρίς να καταργείτε το άσυλο και χωρίς να βάλετε αστυνόµους µέσα στα
πανεπιστήµια.
Το ερώτηµα είναι -το επαναλαµβάνω- θέµα κυριαρχίας. Εσείς
θα κυριαρχείτε επί των υπηρεσιών ασφαλείας του πανεπιστηµίου
ή οι πρυτάνεις; Αυτό είναι το πολιτειακό ζήτηµα. Έτσι; Τουλάχιστον να ορίσουµε ποια είναι η διαφωνία µας. Εµείς λέµε ότι πρέπει να είναι του αυτοδιοικούµενου πανεπιστηµίου.
Επιτρέψτε µου να σας πω και κάτι ακόµα, γιατί πάλι είπατε ότι
έλεγα ψέµατα, όταν ακόµα και ο κ. Παπαδηµητρίου, ο δικός σας,
τώρα, πλέον, λέει αυτά που έλεγα εγώ τότε. Δεν είστε γέννηµαθρέµµα της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί όταν έβγαινα και έλεγα
αυτά που έλεγα τότε στον ΑΝΤ1 και αλλού, θυµάµαι ότι γύρισα
σπίτι µου µετά από µία τέτοια παρουσία µου στην ΕΡΤ και ένας
κύριος Αντώνης Σαµαράς µε πήρε τηλέφωνο να µου πει ότι ποτέ
δεν έχει συγκινηθεί τόσο πολύ ακούγοντας αυτά που έλεγα. Δεν
είστε γέννηµα-θρέµµα της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί τότε η Νέα
Δηµοκρατία, πριν το δεύτερο µνηµόνιο, συµφωνούσε µαζί µας.
Βρείτε τα µεταξύ σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, µπορώ να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, δεν θα
σας δώσω τον λόγο. Θα µου επιτρέψετε…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Για ένα δευτερόλεπτο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, δεν θα το κάνετε τώρα συζήτηση µεταξύ σας. Σας
απάντησε…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, διευθύνω τη συζήτηση. Σας παρακαλώ δεν µπορείτε να λάβετε τον
λόγο. Απαντήσατε, σας απάντησε ο κ. Βαρουφάκης και τελείωσε
η συζήτηση.
Προχωράµε στον επόµενο Βουλευτή που είναι ο κ. Κρίτωνας
Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Η Κυβέρνηση έχει τον τελευταίο λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ! Παρακαλώ! Δεν θα κάνουµε συζήτηση µεταξύ των δύο
στην Ολοµέλεια.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να µου δώσετε
τον λόγο. Η Κυβέρνηση έχει τον τελευταίο λόγο και οφείλετε να
µου τον δώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας τον έδωσα προηγουµένως και απαντήσατε κανονικά στον κ. Βαρουφάκη. Κύριε
Υπουργέ, ξέρω να διευθύνω την Έδρα. Σας παρακαλώ!
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιας και έχουµε το σπάνιο γεγονός να είναι µαζί µας ο κ. Χρυσοχοΐδης, πριν φύγει από την Αίθουσα ξανά, θα ήθελα να του κάνω ένα απλό ερώτηµα.
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Χθες πέντε περιπατητές του Συλλόγου Περιπατητών για την
Υγεία από τον Βόλο συνελήφθησαν στη Μακρινίτσα καθώς περπατούσαν µε αποστάσεις και τους επιβλήθηκε πρόστιµο επτάµισι
χιλιάδων ευρώ συνολικά. Επειδή ο κ. Αµυράς, απαντώντας σε
σχετική επίκαιρη ερώτηση, είπε ότι διερευνάται ο Πρωθυπουργός για την αµέλειά του, η παραβίαση της νοµοθεσίας δηλαδή,
για τη µηχανοκίνητη άθληση µέσα σε προστατευόµενες περιοχές
και δρυµούς, θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το αποτέλεσµα
αυτής της διερεύνησης τόσους µήνες µετά.
Δεν θα απαντήσετε -το γνωρίζω- γιατί δεν σας αφορά ούτε η
ελευθερία του λόγου ούτε η δηµοκρατία ούτε οι θεσµοί. Όµως,
σας παρακαλώ θερµά να µην τα επικαλείστε, να µην αλλοιώνετε
το περιεχόµενό τους αξιοποιώντας τα υποκριτικά.
Κυρία Υφυπουργέ -η κυρία Υπουργός λείπει, απευθύνοµαι
στους υπόλοιπους συναδέλφους και στους πολίτες που µας
ακούνε-…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ναι, υπάρχουν και Υφυπουργοί που κάθονται στα έδρανα των
Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε την οµιλία σας και παρακαλώ µη συνοµιλείτε µε τους συναδέλφους.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Εγώ έχω µία απορία και την απευθύνω στους πολίτες. Έχω µια κόρη τεσσεράµισι χρόνων, η οποία
από αύριο ξανά και για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα δεν θα
είναι µε τους συµµαθητές της. Έχω έναν γιο δύο χρονών, ο
οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχει δικαίωµα να βλέπει
άλλα παιδιά. Είναι µια γενιά µικρών παιδιών στην οποία στερούµε
την απαραίτητη κοινωνικοποίηση, αναπτυξιακά απαραίτητη. Το
ερώτηµά µου είναι το εξής: Γιατί; Θα µας έλεγε η Υπουργός, ότι
είναι, πραγµατικά, κρίµα, αλλά τι να κάνουµε, έχουµε πανδηµία.
Αλήθεια, είναι αναπόφευκτα αυτά τα lockdown στα οποία µας
έχετε οδηγήσει; Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία λάβατε την
απόφαση γι’ αυτό το lockdown-µπαµπούσκα, το lockdown µέσα
στο lockdown; Είναι ότι είµαστε στα πρόθυρα κορεσµού των µονάδων εντατικής θεραπείας.
Σε άλλες χώρες υπάρχουν άλλα κριτήρια. Η Γαλλία δεν χρειάστηκε να πάρει επιπλέον µέτρα, στην πράξη, απέναντι στο νέο
κύµα. Σε εµάς, που είναι τόσο υποχρηµατοδοτηµένη η υγεία, το
πρόβληµα είναι, ναι, οι προσλήψεις και οι µονάδες εντατικής θεραπείας. Το ότι δεν κάνετε προσλήψεις και επιµένατε σε αυτό,
σηµαίνει ότι οι ασθενείς µένουν χωρίς να έχουν νοσοκοµειακή
φροντίδα µέσα στα νοσοκοµεία, χωρίς να εξυπηρετούνται για τις
βασικές τους ανάγκες πάνω από µία φορά την ηµέρα. Έχουµε
καταγγελίες ότι άνθρωποι διψάνε και πεινάνε. Και δεν είναι το
πρόβληµα οι εργαζόµενοι, που τους φτάνετε στα όριά τους µε
την υποστελέχωση. Το πρόβληµα είναι γιατί τους φτάνετε µέχρι
εκεί, σε τι οφείλεται ότι φτάνουν ως εκεί. Αυτό συµβαίνει επειδή
δεν προσλαµβάνετε, επειδή δεν κάνετε καινούργιες ΜΕΘ.
Πάµε στο νοµοσχέδιο. Η αστυνοµία ελέγχου του αυτοδιοίκητου του πανεπιστηµίου -µόνο οι προσλήψεις- κοστίζει 20.000.000.
Είκοσι εκατοµµύρια για κλειστά πανεπιστήµια! Με 8.000.000 η
Βουλή κατασκεύασε πενήντα µονάδες εντατικής θεραπείας. Με
αυτά τα 20.000.000 θα µπορούσατε να είχατε κάνει εκατόν είκοσι
πέντε µονάδες εντατικής θεραπείας.
Εάν κάνατε µονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό δεν δείχνει
µόνο ένα ετοιµοπόλεµο σύστηµα υγείας απέναντι στον κορωνοϊό, που σηµαίνει λιγότερα και ηπιότερα κύµατα, µε µικρότερης
διάρκειας lockdown και λιγότερα, αλλά θα είχατε και ένα αξιοπρεπές δηµόσιο σύστηµα υγείας για πάντα. Αυτό, όµως, θα σας
δυσαρεστούσε πάρα πολύ, γιατί µετά πώς θα πείθατε την κοινή
γνώµη για την αξία και τη σηµασία της ιδιωτικοποίησης του δηµόσιου συστήµατος υγείας και πώς θα ιδιωτικοποιούσατε τα δηµόσια πανεπιστήµια χωρίς καταστολή και έλεγχο;
Χωρίς προβλεψιµότητα, ο ιδιώτης δεν πρόκειται να µπει τελικά, όπως επιθυµείτε, στα δηµόσια πανεπιστήµια. Αυτό αφορά
το νοµοσχέδιο που συζητάµε αυτή τη στιγµή, την ιδιωτικοποίηση
της παιδείας και της υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Την Αστυνοµία θα την πληρώσουν δε τα ίδια τα πανεπιστήµια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και ξέρετε από πού; Από το κονδύλι για την έρευνα. Κόβετε τη
χρηµατοδότηση για την έρευνα, το βασικότερο δηλαδή κριτήριο
για την κατάταξη παγκοσµίως των πανεπιστηµίων µας. Αυτό
ακριβώς επικαλείστε εσείς, ότι θέλετε να αναβαθµίσετε την παγκόσµια κατάταξή τους. Κόβετε, όµως, την έρευνα από την οποία
εξαρτάται η παγκόσµια κατάταξη.
Αλλάζετε, όµως, και τις πανελλήνιες, τέσσερις µήνες πριν τη
διεξαγωγή τους. Σοκ και δέος!
Δεν είναι, όµως, αυτό το χειρότερο. Τα παιδιά αυτά που τα εξετάζετε σκληρά, για να τα αποκλείσετε από το δηµόσιο πανεπιστήµιο, είναι ήδη αποκλεισµένα εδώ και έναν χρόνο από τη
δηµόσια εκπαίδευση, από το δηµόσιο σχολείο. Στη δυτική Αθήνα
η τηλεκπαίδευση γίνεται µε κλειστές οθόνες, γιατί δεν αντέχει το
δίκτυο. Είναι ένα ιδιότυπο διαδραστικό Linguaphone αυτό που
γίνεται. Καµµία σχέση µε εκπαίδευση. Είναι µία χαµένη γενιά
αυτή που δηµιουργείτε. Και της δίνετε το χαριστικό χτύπηµα. Δεν
ωθείτε µόνο στα ιδιωτικά κολλέγια όσους αποτυγχάνουν µε τα
νέα standard αριστείας σας, τα αποκλείετε και από την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η φτωχοποίηση των πολιτών δεν επιτρέπει
στους περισσότερους να πληρώνουν πλέον για ιδιωτική παιδεία
και πανεπιστηµιακή. Υλοποιείτε το όραµα του κ. Μητσοτάκη ότι
στις περιοχές σαν το Περιστέρι και τη δυτική Αθήνα δεν µπορούν
παρά να ζουν υδραυλικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δύο φράσεις µόνο.
Αφού όµως φέρατε την ταξική διάλυση των εργασιακών, περιβαλλοντικών και δηµοκρατικών νόµων, αφού προκαλείτε όσο κανένας άλλος όλες τις κοινωνικές τάξεις, απορείτε γιατί ο κόσµος
αντιδρά και βγαίνει στο δρόµο εν µέσω κορωνοϊού. Εσείς γιατί
νοµοθετείτε όλα αυτά εν µέσω κορωνοϊού; Αστυνοµία στα κλειστά πανεπιστήµια. Για ποιον λόγο χρειάζεται αυτό το νοµοθέτηµα τώρα; Την πτώχευση των επιχειρήσεων, που πτωχεύουν
από µόνες τους, γιατί την επιταχύνετε µε τους νόµους σας; Αιολικά σε περιοχές «NATURA», ενώ θα πληρώνουµε πρόστιµα σε
λίγο, όπως έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς για
την άναρχη χωροθέτησή τους στις περιοχές «NATURA».
Σας καλούµε, όταν τα κάνετε όλα αυτά, να µην επικαλείστε το
περιβάλλον, τη δηµοκρατία και την ελευθερία του λόγου γιατί
χάνουν το νόηµά τους στο στόµα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να κρατάµε τον χρόνο µε τη
σχετική ανοχή πάντα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Για ποιον λόγο, κύριε
συνάδελφε;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ζητάω τον λόγο για ένα λεπτό,
για να ενηµερώσω το Σώµα για τα τεκταινόµενα έξω από τη
Βουλή. Ήµουν αυτόπτης µάρτυρας ενός περιστατικού, που νοµίζω ότι µας αφορά όλους. Θέλω να ενηµερώσω για την απρόκλητη βία που ασκήθηκε µπροστά µου πριν από δέκα λεπτά. Έχω
τον χρόνο; Ένα λεπτό θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο, κύριε
συνάδελφε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα µιλήσω µε ονοµατεπώνυµα, για
να είµαστε σαφείς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές όλων των χώρων και κυρίως της
Συµπολίτευσης, δεν έχω καµµία εµπάθεια, καµµία πρόθεση να
δηµιουργήσω µία αίσθηση αγωνίας, µία αίσθηση τραγική ή κάτι
τέτοιο. Μόνο σας ενηµερώνω όλους ανεξαιρέτως ότι πριν από
δέκα λεπτά βγήκα από το Κοινοβούλιό µας, καθώς µε ενηµέρωσε
ο κ. Παλαιολόγος, ο οποίος είναι καθηγητής στη Σχολή Δηµοσιογραφίας, ότι ένας µαθητής του δεκαεννέα ετών έχει συλληφθεί
και είναι µέσα στην αυλή της Βουλής µας. Επειδή η σηµειολογία
µού φάνηκε πολύ βαριά, να υπάρχει συλληφθείς µέσα στην αυλή
της Βουλής µας, πλησίασα, συνεννοηθήκαµε µε τον άντρα των
ΜΑΤ, είπε ότι δεν είχε ταυτότητα, βρέθηκε η ταυτότητά του, την
επέδειξε, παρενέβη ο Διοικητής της Βουλής και ο άνθρωπος
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αυτός αφέθηκε ελεύθερος, όπως έπρεπε να γίνει.
Κατέβηκα αµέσως µετά κάτω και τη στιγµή που οι άντρες των
ΜΑΤ συνελάµβαναν µπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, στο
κέντρο δηλαδή της Βουλής µας, δύο ανθρώπους, πλησίασε ο κ.
Γιάννης Λιάκος, όπως µου είπε ο ίδιος µετά, ο οποίος είναι φωτορεπόρτερ µέλος της ΕΣΗΕΑ και άρχισε να φωτογραφίζει τη
σύλληψη. Τότε µπροστά στα µάτια µου και της κ. Μπακαδήµα
δύο άνδρες των ΜΑΤ, χωρίς οδηγία προφανώς από τον κάποιον
ανώτερό τους, γιατί δεν ήταν εκεί κάποιος παρών, έτρεξαν, έπεσαν πάνω στον φωτορεπόρτερ, τον κ. Λιάκο, τον έριξαν κάτω και
στη συνέχεια τον χτύπησαν. Παρενέβηµεν και σταµάτησαν να τον
χτυπάνε. Στη συνέχεια, µας πλησίασε ο κ. Μάριος Λώλος, που
είναι, απ’ ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν τον ξέρω προσωπικά, ή πρόεδρος ή πρώην πρόεδρος του Σωµατείου των Ελλήνων Φωτορεπόρτερς και µου επιβεβαίωσε ότι ήδη είχαν συλληφθεί πριν από
αυτό που έγινε µπροστά στα µάτια µας άλλοι τέσσερις ή πέντε
άνθρωποι, οι οποίοι ήταν όλοι µέλη της ΕΣΗΕΑ, απ’ ό,τι κατάλαβα.
Προφανώς η ανωµαλία γενικεύεται και δεν το λέω καθόλου µικροκοµµατικά. Δεν είµαι τέτοιος άνθρωπος. Νοµίζω ότι το ξέρετε
όλοι. Όλοι έχουµε χρέος να µην επιτρέπουµε στα ΜΑΤ, πέντε
µέτρα από τον ναό της δηµοκρατίας -και δεν φταίνε τα ΜΑΤ, την
πολιτική τους ηγεσία εννοώ-, να χτυπάνε έναν φωτορεπόρτερ
που απλώς κάνει τη δουλειά του.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, για τη δυνατότητα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Όταν θα επανέλθει στην Αίθουσα ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, µπορείτε να κάνετε την ερώτηση στον ίδιο για να απαντήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εσείς για το ίδιο
θέµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Για ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, για να πάµε στη συνέχεια στους Βουλευτές που
θέλουν να µιλήσουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Επειδή η καταγγελία
που ακούστηκε είναι πολύ συγκεκριµένη και πολύ σοβαρή, θα
ήθελα ως Προεδρείο της Βουλής να διαµεσολαβήσετε, ώστε να
ειδοποιηθεί ο κ. Χρυσοχοΐδης -είναι πέντε λεπτά που έχει φύγεινα έρθει να δώσει εξηγήσεις, τι γίνεται ή, εν πάση περιπτώσει, η
κυρία Υπουργός να επικοινωνήσει µε τον κ. Χρυσοχοΐδη, αν και
φαντάζοµαι ότι η ευθύνη δεν είναι ατοµική, είναι συλλογική της
Κυβέρνησης. Αυτό είναι το λιγότερο που έχουµε να κάνουµε
αυτή τη στιγµή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Για το ίδιο θέµα θέλετε
να τοποθετηθείτε;
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Μόνο µία επισήµανση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Άκουσα µε πολλή προσοχή τις καταγγελίες του συναδέλφου, των
οποίων την ακριβή αποτύπωση δεν γνωρίζω και δεν θα τοποθετηθώ. Θα σας παρακαλούσα, όµως, κύριε συνάδελφε, σε αυτή
την Αίθουσα εκφράσεις όπως ότι «η ανωµαλία συνεχίζεται» να
αποφεύγονται, γιατί είµαστε µία δηµοκρατική χώρα, ευνοµούµενη, εφαρµόζεται ο νόµος, όπου και όταν χρειάζεται και µε το
προσήκον µέτρο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία. Εγώ αυτό που
έχω να πω ως Προεδρείο, µε την παράκληση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, στην κυρία Υπουργό είναι να µεταφέρει το
θέµα στον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για να έρθει
ο κύριος Υπουργός και να πει κάποια πράγµατα στο Σώµα, έτσι
όπως έχει υποχρέωση να το κάνει εξάλλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι
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υπάρχει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και
θα σας το διαβάσω: «Αξιότιµε, κύριε Πρόεδρε, µε βάση το άρθρο
72 του Κανονισµού της Βουλής, εµείς οι Βουλευτές, που υπογράφουµε την παρούσα αίτηση, αιτούµεθα τη διενέργεια ψηφοφορίας µε ονοµαστική κλήση επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις». Ακολουθούν οι υπογραφές των αιτούντων Βουλευτών. Η εν λόγω ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει η
κ. Δούνια για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες µέρες για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιφυλάξεις, οι αντιρρήσεις
που έχουν εκφραστεί, πιθανώς να οφείλονται στις ριζικές αλλαγές που αυτό φέρνει.
Η αλλαγή του µέχρι τώρα γνωστού σε εµάς καλώς ή κακώς εννοούµενου κατεστηµένου πολλές φορές µας τροµάζει. Δεν θα
έπρεπε όµως. Χωρίς τις απαραίτητες αλλαγές, τις διορθώσεις
των κακώς κειµένων και τις τροποποιήσεις µη λειτουργικών πρακτικών, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά. Αν µέναµε
µονίµως κολληµένοι σε όσα βρήκαµε, δεν θα είχαµε καταφέρει
ποτέ καµµία πρόοδο ως κοινωνία.
Η παιδεία µας και συγκεκριµένα η τριτοβάθµια εκπαίδευση της
χώρας µας δεν µπορεί να βελτιωθεί, να γίνει ποιοτικότερη, αν
δεν τολµήσουµε, αν δεν αλλάξουµε ό,τι την κρατά βαλτωµένη.
Η Κυβέρνησή µας ακριβώς αυτό κάνει. Τολµά. Τολµά να δώσει
στο πανεπιστήµιο τη θέση και την αξία που του αρµόζει. Είναι
αποφασισµένη να συµβάλει στη δηµιουργία ενός σύγχρονου,
ποιοτικού και ασφαλούς, αλλά και αυτόνοµου πανεπιστηµίου.
Αυτό, όπως κατεβαίνουµε όλοι, δεν θα ήταν δυνατόν να το πετύχουµε µένοντας στάσιµοι και αδρανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι σίγουρη πως όποια διαφωνία και να έχουµε οι παρατάξεις µεταξύ µας όλοι µας θέλουµε
το ίδιο για τα παιδιά µας. Αυτό δεν είναι άλλο από το να µπορέσουν να διευρύνουν τους πνευµατικούς τους ορίζοντες και να
αποκτήσουν ουσιαστικές και χρήσιµες γνώσεις κατά τη διάρκεια
των ανώτατων σπουδών τους, γνώσεις που θα αποτελούν πυξίδα
και προίκα για όλη τη µετέπειτα ζωή τους. Και βέβαια όλα αυτά
επιθυµούµε να τα κάνουν σε ένα ασφαλές ακαδηµαϊκό περιβάλλον, που σε καµµία περίπτωση δεν θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία
και τη σωµατική τους ακεραιότητα.
Τα ζητούµενα αυτά, λοιπόν, έρχεται να διασφαλίσει το νοµοσχέδιο για το οποίο συζητάµε σήµερα.
Ας δούµε, όµως, πώς το κάνει αυτό. Πρώτα απ’ όλα, το επιχειρεί αναβαθµίζοντας τις σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένη, εισάγει ρυθµίσεις που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οριοθετούν τη διάρκεια φοίτησης των σπουδαστών.
Έτσι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θεσπίζει ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, ώστε η εισαγωγή των υποψήφιων
φοιτητών να προϋποθέτει σε πρώτη φάση την επίτευξη της αντίστοιχης προβλεπόµενης ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Η θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στοχεύει πρωτίστως
στη µείωση του ποσοστού µη ολοκλήρωσης των σπουδών, που
σήµερα δυστυχώς πλησιάζει το 30% του συνόλου των φοιτητών.
Αποσκοπεί, δηλαδή, στη διασφάλιση της επιτυχούς φοίτησης και
της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.
Παράλληλα, η καινοτόµος αυτή ρύθµιση στοχεύει στην εξάλειψη του φαινοµένου των εξαιρετικά χαµηλών βάσεων εισαγωγής, το οποίο έχει ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Το να
εισάγεται ένας µαθητής στα ανώτατα ιδρύµατα, χωρίς να έχει
γράψει ουσιαστικά τίποτα στο γραπτό των πανελληνίων, είναι σίγουρο πως απαξιώνει εν γένει τις πανεπιστηµιακές σπουδές και
µειώνει διεθνώς το κύρος των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όµως, ενισχύεται και η αυτονοµία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, εφόσον κα-
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θένα από αυτά µπορεί πλέον να διαµορφώσει το δικό του ακαδηµαϊκό του προφίλ. Χάρις στη νέα αυτή διάταξη, τέλος, οι υποψήφιοι δεν θα επαφίενται πλέον στην ευκολία ή δυσκολία των
εκάστοτε θεµάτων των πανελληνίων, καθώς δεν θα υπάρχει καµµία κατ’ αρχάς προβλεπόµενη ανελαστική βάση εισαγωγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια ακόµη φιλοδοξία του νοµοσχεδίου που εξετάζουµε είναι να συµβάλει στη δηµιουργία ενός
πανεπιστηµίου, όπου οι φοιτητές θα σπουδάζουν το αντικείµενο
που τους ενδιαφέρει πραγµατικά και να µην παρακολουθούν τυχαία ίσως και υποχρεωτικά µια σχολή στην οποία συµπωµατικά
πέρασαν.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προβλέπουµε την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση υποβολής οι υποψήφιοι θα µπορούν να συµπληρώσουν το
µηχανογραφικό δελτίο µε συγκεκριµένο κλειστό αριθµό επιλογών. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της πρώτης φάσης,
οι µη εισαχθέντες θα συµµετέχουν στη δεύτερη φάση. Σε αυτήν
οι επιλογές τους θα περιλαµβάνουν όσα τµήµατα εξακολουθούν
να έχουν κενές θέσεις χωρίς αυστηρό αριθµητικό περιορισµό.
Αυτό γίνεται, για να υπογραµµιστεί και να ενισχυθεί η βούληση
και η προτίµηση των υποψηφίων. Είναι πραγµατικά κρίµα να βρίσκονται οι φοιτητές εγκλωβισµένοι σε µία σχολή που δεν επιθυµούν να παρακολουθήσουν.
Και επειδή, βέβαια, τα παιδιά µας πρέπει να έχουν πολλές
εναλλακτικές για το µέλλον τους, το εν λόγω νοµοσχέδιο τους
δίνει τη δυνατότητα υποβολής παράλληλου µηχανογραφικού
δελτίου για την εισαγωγή τους σε δηµόσια ΙΕΚ, εάν αυτό είναι
κάτι που επιθυµούν.
Τέλος το νοµοσχέδιο για το οποίο µιλάµε έρχεται να εγγυηθεί
τη θέσπιση ρυθµίσεων ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης για
τη βελτίωση της λειτουργίας των πανεπιστηµίων µας. Με το ανώτατο αυτό όριο αναµένεται να επιταχυνθεί ο ρυθµός αποφοίτησης και να επέλθει η αποσυµφόρηση των πανεπιστηµίων µας.
Επειδή φυσικά σε όλα ισχύει το παν µέτρον άριστο, ειδική µέριµνα έχει ληφθεί για εκείνους που ήδη φοιτούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά και για τους φοιτητές µε σοβαρό
θέµα υγείας δικό τους ή άµεσου συγγενή τους, για εργαζόµενους φοιτητές και ασφαλώς για φοιτητές που αντιµετωπίζουν κάποια αναπηρία.
Τι νόηµα, όµως, θα είχαν όλα αυτά και αυτές οι ρυθµίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν το πανεπιστήµιο δεν αποτελούσε
έναν ασφαλή και προστατευµένο χώρο; Η προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας είναι για εµάς αδιαπραγµάτευτη. Και για
να επιτευχθεί, θα πρέπει να προχωρήσουµε στην εξυγίανση του
ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος.
Το Υπουργείο, λοιπόν, έρχεται στη συνέχεια να θεσπίσει σηµαντικές διατάξεις για την καλυτέρευση της εικόνας των πανε-
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πιστηµίων µας και ειδικότερα µε τις ρυθµίσεις για την ασφάλεια
και την προστασία φοιτητών, εκπαιδευτικών, εργαζοµένων και
γενικότερα όσων κινούνται εντός των χώρων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Σε αυτές τις διατάξεις βρίσκουµε, µεταξύ άλλων, την ελεγχόµενη είσοδο στα πανεπιστήµια µέσω συγκεκριµένων οργάνων και
διαδικασιών, τη σύσταση των οµάδων προστασίας πανεπιστηµιακού ιδρύµατος καθώς και ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου για τους φοιτητές. Απώτερος στόχος όλων των
παραπάνω είναι η πρόληψη και η αποτροπή έκνοµων και βίαιων
πράξεων στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Το πανεπιστήµιο δεν προορίζεται για τέτοιες πράξεις και δεν θα πρέπει να γίνεται έρµαιο
οποιουδήποτε θέλει να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και την αποστολή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παιδιά µας είναι το µέλλον
µας και θέλουµε όλοι µας το καλύτερο για αυτά. Η µόρφωσή
τους και η διασφάλιση ενός καλύτερου ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος για αυτά είναι το λιγότερο που µπορούµε να τους παρέχουµε. Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας στοχεύει σε µία
ποιοτικότερη τριτοβάθµια εκπαίδευση από την αρχή ως το τέλος
της διαδροµής της, µε εύρυθµη λειτουργία των σχολών, υψηλού
επιπέδου σπουδές κα προστασία από κάθε στοιχείο ανοµίας και
βίας.
Μπορούµε να έχουµε καλύτερα πανεπιστήµια µε µεγαλύτερη
διεθνή αναγνώριση και κύρος. Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα
σηµαντικό πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι µε την υπ’ αριθµόν 1816/1417, από 10 Φεβρουαρίου
2021, απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι
προβλεπόµενες, από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή
Υδατικών Πόρων της Μόνιµης Ειδικής Επιτροπής Προστασίας
του Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων
µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών
και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών.
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου εισαγωγικά να
κάνω δύο παρατηρήσεις στη διεξαγωγή της συζήτησης.
Παρατήρηση πρώτη: Συζητάµε ένα κορυφαίο νοµοσχέδιο από
την πλευρά της Κυβέρνησης, από την πλευρά της δική µας. Πιστεύουµε ότι είναι εµβληµατικό, πιστεύουµε ότι είναι µία µεγάλη
µεταρρύθµιση και πιστεύουµε ότι είναι µία µεγάλη αλλαγή υπέρ
της πατρίδας, υπέρ της χώρας, υπέρ της παιδείας.
Στον πυρήνα αυτού του νοµοσχεδίου υπάρχει µία λέξη, που ο
καθένας τη µεταφράζει από τη δική του οπτική όπως θέλει.
Υπάρχει η λέξη «ελευθερία». Δεν είναι µόνο η ακαδηµαϊκή ελευθερία, είναι και η δηµοσιογραφική ελευθερία, είναι και η κοινοβουλευτική ελευθερία. Είναι ισότιµες, µε το ίδιο πολιτικό ειδικό
βάρος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα µου επιτρέψετε να καταδικάσω στην αρχή
της τοποθέτησής µου την επίθεση που έγινε σήµερα εναντίον τριών
εφηµερίδων, των: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΕΣΤΙΑ» και «ESPRESSO», που
πέρα από την κριτική που και προσωπικά µου έχουν κάνει ως
Υπουργού, και µε τη λογική της πολιτικής διαδικασίας είναι ένα καταδικαστέο γεγονός. Και θα ήθελα αυτό να το ακούσω από όλες
τις πτέρυγες της Βουλής.
Όπως επίσης, κύριε Γρηγοριάδη, που δεν µπορώ να αξιολογήσω γιατί δεν γνωρίζω τα περιστατικά όπως τα περιγράψατε
λίγο πριν, θα ήθελα να ακούσω περισσότερο τους Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης µε το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια σπουδή να καταδικάζετε τις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και γραφείων της Νέας Δηµοκρατίας, που καθηµερινά
βλέπουµε στη δηµοσιότητα. Δεν βλέπω να το έχετε κάνει. Γιατί
και αυτό είναι πιο σηµαντικό, δηλαδή η κοινοβουλευτική δηµοκρατία, να υπερασπίζεσαι την ελευθερία του λόγου στη δηµοκρατία µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Συµψηφισµό κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κανένας συµψηφισµός, κύριε Φίλη.
Όµως, όταν βλέπουµε καθηµερινά βιαιότητες, εγκληµατικές
ενέργειες εναντίον Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, είναι µία
αποτρόπαια πράξη εναντίον της ίδιας της δηµοκρατίας και
έπρεπε να την καταδικάζετε εδώ, από αυτό το Βήµα, και δεν το
κάνετε.
Μπαίνοντας τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου, ακούγοντας
την Αντιπολίτευση, προσπαθώ να συµπυκνώσω τον τρόπου µε
τον οποίο τοποθετείται και να βγάλω συµπερασµατικά τον αντίλογο εκ µέρους της Αντιπολίτευσης.
Τέσσερα στοιχεία παραθέτει. Πρώτον, χάνεται η ακαδηµαϊκή
ελευθερία. Δεύτερον, υποβαθµίζεται η δηµόσια παιδεία. Τρίτον,
σπρώχνουµε τον κόσµο στα ιδιωτικά κολλέγια και, τέταρτον, αιφνιδιάζουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι ψέµατα, ψέµατα, ψέµατα, ψέµατα! Είναι τελείως διαφορετική η πραγµατικότητα.
Ξεκινάω µε το πρώτο. Γνωρίζουµε την κοινοβουλευτική διαδικασία πάρα πολύ καλά όλοι εδώ µέσα. Γνωρίζουµε πώς έρχονται
τα νοµοσχέδια, πώς συζητούνται και πώς συµφωνούνται. Ε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που εισαγάγει η
πολιτική του ηγεσία, είναι από τα νοµοσχέδια που έχει συζητηθεί
και έχει βγει στη δηµόσια διαβούλευση περισσότερο από κάθε
άλλο νοµοσχέδιο. Πέρασε την επιτροπή της Βουλής µε πολύ
αναλυτική διαδικασία, απλόχερα στον χρόνο. Μίλησαν όλοι οι
Βουλευτές που ζήτησαν τον λόγο, όπως γίνεται και τώρα στην
Ολοµέλεια. Πέρασε απ’ όλους τους θεσµικούς φορείς που αφορούν την παιδεία και µπήκε και στην κοινοβουλευτική διαδικασία
του διαλόγου που προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής.
Τι άλλο θα µπορούσε να κάνει;
Το πιο κορυφαίο, το πιο σηµαντικό, όµως, κυρίες και κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτή η αλλαγή, η µεγάλη µεταρρύθµιση
στην παιδεία ήταν προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας, που µε συνέπεια σήµερα το κάνουµε πράξη.
Αυτή είναι η απάντηση, λοιπόν, στον «αιφνιδιασµό» και «στα
µουλωχτά» του κ. Τσίπρα που είπε για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
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Το δεύτερο αφορά το ζήτηµα ότι σπρώχνουµε τον κόσµο σε
ιδιωτικά κολλέγια. Τελείως λανθασµένη προσέγγιση. Αν κάποιος
το πίστευε αυτό και αν πραγµατικά η Νέα Δηµοκρατία ήθελε να
σπρώξει τον κόσµο προς τα ιδιωτικά κολλέγια, πολύ απλά θα
έκανε ένα πράγµα: Δεν θα έφερνε αυτό το νοµοσχέδιο. Στόχος
και σκοπός µας είναι η αναβάθµιση της δηµόσιας παιδείας. Στην
ιδεολογική αναφορά της Νέας Δηµοκρατίας, στο καταστατικό
µας, στα πιστεύω µας είναι στον πυρήνα η δηµόσια παιδεία, την
οποία προστατεύουµε, την οποία αναβαθµίζουµε και για την
οποία θέλουµε να είναι ψηλά.
Άρα είναι τελείως ουτοπικό και ψευδές ότι σπρώχνουµε τον
κόσµο στα ιδιωτικά κολλέγια. Αντίθετα, επειδή πλέον είναι µια
πραγµατικότητα που ως Υπουργός Εργασίας το έβλεπα το 20122014 και τώρα στο διάστηµα που ήµουν Υπουργός, υπάρχει, δυστυχώς, µια αναντιστοιχία µεταξύ των επαγγελµάτων, όπως
διαµορφώνονται µε πτυχίο από τα πανεπιστήµια µας, µε τη ζήτηση
στην αγορά εργασίας. Σήµερα µε 16,7% ανεργία και έξω από το
περίβληµα της πανδηµίας, ναι, υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας και δεν υπάρχουν επαγγέλµατα τα οποία να έρχονται να
«κουµπώσουν» πάνω στη ζήτηση. Είναι µια πραγµατικότητα, το παραδέχονται όλοι. Και ακριβώς αυτό κάνει το νοµοσχέδιο, κατευθύνοντας τον κόσµο στην πλευρά εκείνη της γνώσης, που θα
µπορέσει να έρθει να απαντήσει στη ζήτηση και στην προσφορά
της αγοράς εργασίας, όπως υπάρχει.
Υπάρχει κάποιος Βουλευτής που αγνοεί αυτήν την πραγµατικότητα; Δεν είµαστε η χώρα όπου λέµε ότι δεν υπάρχουν δεξιότητες, που η αγορά εργασίας δεν µπορεί να βρει εργαζόµενους;
Ναι, υπάρχει στην Ελλάδα της ανεργίας του 16,3%-16,7%. Ναι,
αυτό υπάρχει.
Και πάω τώρα στο επίµαχο ζήτηµα το οποίο συζητήθηκε περισσότερο από όλα, διότι νοµίζω ότι εδώ επιλέγω στην τοποθέτησή
µου, κύριε Πρόεδρε, να κάνω, δυστυχώς, µία καταγραφή µιας µακριάς λίστας η οποία απαντά στο ερώτηµα περί ακαδηµαϊκής
ελευθερίας ή όχι. Εµείς λέµε ότι δεν υπάρχει ακαδηµαϊκή ελευθερία, έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρχει σήµερα. Την αµφισβητούµε.
Κι επιδιώκουµε µε αυτό ακριβώς το νοµοσχέδιο να µπούµε στον
πυρήνα του προβλήµατος, να αφήσουµε ένα παρελθόν το οποίο
µέσα από µπαλώµατα νοµοθετικά ερχόταν να λύσει, υποτίθεται,
το ζήτηµα της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και δεν το κατάφερε ποτέ.
Ακούσατε καθηγητές και στο δηµόσιο διάλογο, Βουλευτές που
έλεγαν λίγο πριν -δεν θέλω να κάνω αναφορά, για να ξεπεράσουµε το ζήτηµα των προσωπικών αναφορών- ότι δεν µπορούν
να πάνε σε ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο σήµερα να µιλήσουν. Είναι
µια πραγµατικότητα.
Στα ερωτήµατα αυτά δεν απαντά ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να σέρνεται
µια κατάσταση, έτσι γιατί τον βολεύει, για ιδεολογικούς, για πολιτικούς και µικροκοµµατικούς λόγους.
Κάνω, λοιπόν, την εξής αναφορά, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον
για όσους θέλουν να ακούσουν και για όσους ενδιαφέρονται
πραγµατικά να δουν την αλήθεια κατάµατα. Μία λίστα, η οποία
δεν είναι απόλυτη, είναι ενδεικτική γεγονότων που έχουν συµβεί
στα πανεπιστήµια και θα ήθελα, γι’ αυτή τη λίστα που θα αναφέρω, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κατ’ εξοχήν από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ µια ειλικρινή απάντηση.
Οκτώβριος 2006. Ο τότε πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Ιωακείµ Γρυσπολάκης δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους,
επειδή είχε κάνει αίτηµα προς τον εισαγγελέα για την εκδίωξη
των εξωπανεπιστηµιακών καταληψιών. Το 2011 ο πρύτανης δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους, ενώ την ίδια χρονιά οµάδα
τριάντα ατόµων εισέβαλε στην τάξη του, του πέταξε αυγά και τον
γρονθοκόπησε. Τον τραυµάτισε τον πρύτανη!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ποια κυβέρνηση ήταν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Νοέµβριος 2006. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ζητήσει τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για τη σίτιση. Φοιτητές εισβάλλουν στο γραφείο του αντιπρύτανη,
Θανάση Καραµπίνη, τον βγάζουν έξω µε τη βία και χτίζουν την
είσοδο, διότι πολύ απλά είχε ταχθεί υπέρ του διαγωνισµού. Οι
έξι κατηγορούµενοι για το χτίσιµο αθωώνονται από το δικαστήριο. Τον έχτισαν τον πρύτανη, κύριοι συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Γιατί αθωώθηκαν; Υπάρχει τεκµήριο αθωότητας;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ιούνιος 2008. Οµάδα εισέβαλε στην αίθουσα όπου συνεδρίαζε η σύγκλητος απαιτώντας µε τη βία να
µη συζητηθεί η σύνταξη τετραετών συµβάσεων προγραµµατισµού ανάµεσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και
το Υπουργείο Παιδείας. Ο πρύτανης Αναστάσιος Μάνθος αρνήθηκε να του υποσχεθεί, µε αποτέλεσµα να βρεθεί στο νοσοκοµείο µετά από βαριά χτυπήµατα στο κεφάλι. Τον έστειλαν στο
νοσοκοµείο τον πρύτανη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Απρίλιος 2011. Ο Αµερικανός νοµπελίστας Τζέιµς Γουότσον
είχε προσκληθεί από το Πανεπιστήµιο Πατρών. Στην αίθουσα εισέβαλαν αντιεξουσιαστές και ο νοµπελίστας σώθηκε από θαύµα,
αφού φυγαδεύτηκε την τελευταία στιγµή λίγο πριν δεχθεί χτύπηµα από κοντάρι. Δύο καθηγητές τραυµατίστηκαν και πήγαν
στο νοσοκοµείο. Στο νοσοκοµείο οι καθηγητές!
Δεκέµβριος 2009. Ο τότε πρύτανης του ΕΚΠΑ Χρήστος Κίττας
δέχθηκε επίθεση από αντιεξουσιαστές που εισέβαλαν στην πρυτανεία, µε αποτέλεσµα να διακοµισθεί µε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκοµείο. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του
υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην εντατική ο πρύτανης του πανεπιστηµίου!
Νοέµβριος 2013. Φοιτητές µπαίνουν στο πανεπιστήµιο και χτίζουν την πόρτα του γραφείου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο σε ένδειξη συµπαράστασης
στους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ που θα έµπαιναν σε διαθεσιµότητα. Έχτισαν την πόρτα του καθηγητή, του πρύτανη του
πανεπιστηµίου! Τον έχτισαν!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο Κατσαφάδος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Νοέµβριος 2014. Φοιτητές αδειάζουν
σακούλες µε βουνά σκουπιδιών στο γραφείο του αντιπρύτανη
του ΕΚΠΑ Αντώνη Καλοκαιρινού. Άδειασαν τα σκουπίδια πάνω
στο γραφείο του πρύτανη φοιτητές του πανεπιστηµίου!
Φεβρουάριος 2017. Ο καθηγητής και σήµερα Υπουργός Άγγελος Συρίγος πέφτει θύµα άγριου ξυλοδαρµού µέσα στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο. Προς τιµήν του, δεν το ανέφερε στην οµιλία του.
Τρία άτοµα που έκαναν γκράφιτι στους τοίχους του πανεπιστηµίου γρονθοκόπησαν τον καθηγητή Συρίγο, επειδή απλώς τους
έκανε παρατήρηση για την περιφρούρηση της δηµόσιας περιουσίας. Γρονθοκόπησαν τον σηµερινό Υφυπουργό και τότε καθηγητή του πανεπιστηµίου, Άγγελο Συρίγο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο Κατσαφάδος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκέµβριος 2017. Επίθεση από κουκουλοφόρους στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Θράκης. Οι βανδαλισµοί έγιναν µε αφορµή τη συζήτηση που είχε ο πρύτανης
Αχιλλέας Ζαπράνης µε φοιτητές κατά τη διάρκεια της οποίας
κατ’ αυτούς είχε ειρωνική διάθεση. Οι κουκουλοφόροι πέταξαν
µπογιές στα γραφεία, ενώ χρησιµοποιώντας λοστούς και σφυριά
έσπασαν τζάµια και υπολογιστές. Λοστοί, σφυριά, ζηµιές στο πανεπιστήµιο!
Μάρτιος του 2018. Στο Πανεπιστήµιο Πειραιά εισβάλλει οµάδα
νεαρών που διαµαρτυρόταν για τις διώξεις Ρωµανού - Ντάλιου
κ.λπ., σε αίθουσα όπου έκανε µάθηµα η διεθνολόγος Μαίρη Μπότση. Κουκουλοφόροι, εξωπανεπιστηµιακά στοιχεία, περιέλουσαν
την καθηγήτρια µε µπογιές απειλώντας την για τη ζωή της και
για πολύ χειρότερα. Την έλουσαν µε µπογιές την καθηγήτρια!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο Κατσαφάδος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οκτώβριος 2020. Η κορύφωση, της
οποίας έγινε περιγραφή και από τον κ. Χρυσοχοΐδη, και συντάραξε συθέµελα την ελληνική κοινωνία. Η κτηνωδία που σόκαρε
την ίδια την κοινωνία. Οµάδα δεκαπέντε κουκουλοφόρων εισβάλλει µε τροµοκρατικό τρόπο στο γραφείο του πρύτανη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Προξένησε εκτεταµένες
καταστροφές στα γραφεία, στους τοίχους και στον εξοπλισµό
της πρυτανείας, ενώ πριν αποχωρήσουν, άσκησαν σωµατική βία
στον πρύτανη, τον απείλησαν, τον εξύβρισαν και µε ακραίο φασιστικό τρόπο τον υποχρέωσαν να φωτογραφηθεί µε ταµπέλα
στον λαιµό υπέρ των καταλήψεων.
Η µόνη χώρα που ανεχόταν επί δεκαετίες τα πανεπιστήµιά της
να αποτελούν ορµητήριο παρανόµων στοιχείων ήταν η χώρα
µας.
Και τώρα τέσσερα αµείλικτα ερωτήµατα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
κύριοι της Αντιπολίτευσης, που είστε εναντίον του νοµοσχεδίου:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερώτηση πρώτη. Σας διάβασα µια περιοριστική λίστα. Υπάρχουν και άλλα, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί είτε λόγω φόβου
είτε λόγω εκφοβισµού. Ερώτηση πρώτη: Σε ποιο µέρος του κόσµου έχουν συµβεί αυτά τα γεγονότα µέσα σε πανεπιστήµια;
Απάντηση: Σε κανένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Στην Αµερική. Με πυροβόλα όπλα µάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ερώτηση δεύτερη. Τη ζηµιά που έχει
προξενηθεί στα πανεπιστήµια, στις καταστροφές των κτηρίων,
τους βανδαλισµούς που έχουν γίνει στα κοµπιούτερ, ποιος την
έχει πληρώσει τελικά; Κύριε Υπουργέ, ποιος την πληρώνει τη
ζηµιά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο Κατσαφάδος που είναι Υπουργός. Το
ακούσατε ποιος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να σας απαντήσω. Ο Έλληνας φορολογούµενος από την τσέπη του πληρώνει τις ζηµιές, κύριε Φίλη,
που είστε εναντίον αυτού του νοµοσχεδίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο Κατσαφάδος που είναι Υπουργός. Το
ακούσατε ποιος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ερώτηση τρίτη…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρία Πρόεδρε, βλέπετε, ο κ. Φίλης ενοχλείται από την αλήθεια. Δεν µπορεί να περιφρουρήσει την αδυναµία του να απαντήσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Φίλη, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ερώτηση τρίτη: Αν υπήρχε ο νόµος
που φέρνουµε σήµερα στη Βουλή, τα γεγονότα αυτά θα είχαν
συµβεί;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Χειρότερα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Απάντηση: Όχι, διότι θα υπήρχε τάξη,
νοµιµότητα και ελευθερία ακαδηµαϊκή µέσα στα πανεπιστήµια.
Ερώτηση τέταρτη: Αυτές οι εικόνες τελικά αναβαθµίζουν ή
υποβαθµίζουν τη δηµόσια παιδεία; Απάντηση, νοµίζω, απ’ όλους:
Την υποβαθµίζουν και την κατρακυλάνε. Και δεν αξίζει µια τέτοια
δηµόσια παιδεία, που τη θέλουµε όλοι ψηλά -γιατί πιστεύουµε
στη δηµόσια παιδεία- να έχει τέτοια αντιµετώπιση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνουµε αυτό
το νοµοσχέδιο. Το φέρνουµε δυνατά, γνωρίζοντας από την αρχή,
υποσχόµενοι και προεκλογικά γι’ αυτή τη µεγάλη µεταρρύθµιση
ότι θα βρούµε απέναντι τις δυνάµεις της αδράνειας, τις δυνάµεις
οπισθοδρόµησης, τις δυνάµεις που για χρόνια τώρα θέλουν να
υπάρχει αυτή η παθογένεια και η αρνητική εικόνα των δηµόσιων
πανεπιστηµίων. Γι’ αυτό, λοιπόν, µε θάρρος η πολιτική ηγεσία, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας είµαστε µια γροθιά για να αλλάξουµε το µέλλον της
χώρας, γιατί θέλουµε µια παιδεία ψηλά, γιατί θέλουµε να εγγυηθούµε ένα µέλλον πολύ καλύτερο για τις νέες γενιές των Ελλήνων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Τσακαλώτος από τον ΣΥΡΙΖΑ, για επτά
λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, αλλά όχι µόνο, έχουν µια συνήθεια να κάνουν
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι φοιτητές. Πολλές
φορές, όµως, κάνουµε το αντίθετο. Δίνουµε ένα κείµενο από ένα
άρθρο επιστηµονικό και ρωτάµε τους φοιτητές σε µία, δύο παραγράφους να µας πουν ποια ήταν η ερώτηση στην απάντηση
αυτού του κειµένου. Δηλαδή, αν µπορούν να καταλάβουν οι φοιτητές, οι φοιτήτριες ποιο ήταν το ερώτηµα που απασχόλησε κάποιον καθηγητή, κάποιον αρθρογράφο.
Δίνουµε τώρα αυτό το νοµοσχέδιο. Θα ρωτάγαµε τους πολίτες: Ποια ήταν η ερώτηση στην οποία αυτό το νοµοσχέδιο είναι
η απάντηση; Ένας πολίτης απαντάει «η αναβάθµιση της παιδείας». Προκύπτει αυτό ότι είναι η αναβάθµιση της παιδείας;
Προκύπτει ότι θέλουµε να πάµε στον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πόσους αποφοίτους θα έχουµε; Προκύπτει ότι
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υπάρχει αύξηση της χρηµατοδότησης; Προκύπτει ότι µε την αύξηση της χρηµατοδότησης θα µπορούµε να βελτιώσουµε την
ποιότητα των σπουδών; Προκύπτει ότι για τους τριακόσιους που
συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο θα γίνει αναπλήρωση; Προκύπτει
ότι έχετε ένα σχέδιο αύξησης για κάθε χρόνο, ώστε να φτάσουµε
σε κάποια ικανά επίπεδα; Δεν νοµίζω θα ήταν η σωστή απάντηση
αν η ερώτηση αφορούσε την αναβάθµιση της παιδείας.
Ένας άλλος φοιτητής, ένας πολίτης απαντάει: «Να είναι πιο
κοινωνικά δίκαιο». Αυτή είναι η απάντηση. Προκύπτει αυτό; Κόψατε τα διετή προγράµµατα σπουδών για τους ανθρώπους που
ήθελαν την κατάρτιση και αυτό θα σηµαδέψει όλη σας τη ζωή,
κυρία Κεραµέως. Σε όλη σας τη ζωή αυτό θα σας κυνηγάει, γιατί
δείξατε την ταξική σας µεροληψία. Προκύπτει από το 1% που
σας είπε ο κ. Σκουρλέτης για τα παιδιά που πηγαίνουν από το
νυχτερινό και απαντήσατε ότι µπορούν να δώσουν εξετάσεις έτσι
κι αλλιώς; Αυτή είναι η κοινωνική παιδεία, ότι θα είναι σαν τη Μεγάλη Βρετανία, ανοιχτή για όλους, τζάµπα για όλους; Από πού
προκύπτει ότι εδώ έχετε µέριµνα, στεναχώρια για την κοινωνία,
για το κοινωνικό κοµµάτι της παιδείας για να είναι για όλους και
για όλες; Από πουθενά. Πάει και αυτή η απάντηση των φοιτητών.
Προκύπτει ότι είναι για την ασφάλεια; Εκεί δεν θα κοιτάξουµε
το νοµοσχέδιο. Μπορούµε να κοιτάξουµε, όµως, τι είπε ο κ. Συρίγος. Ήταν απερίγραπτη η οµιλία του κ. Συρίγου για καθηγητή
πανεπιστηµίου. Απερίγραπτη! Ξέρετε ποιόν µου θυµίσατε; Μου
θυµίσατε τον Χόρχε που είναι από το «Όνοµα του Ρόδου». Ήταν
ο µοναχός εκείνος που µέσα στο µοναστήρι δεν ήθελε ο κόσµος
να διαβάζει την κωµωδία του Αριστοτέλη, γιατί θα υπονόµευε τη
θρησκεία.
Πραγµατικά διαβάσατε κείµενα που αµφισβητούν ότι οι καθηγητές δεν πρέπει να έχουν δεύτερες δουλειές και τρίτες δουλειές; Αµφισβητείτε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε καθηγητές, ότι
είναι πολύ ενσωµατωµένοι µε το κράτος; Έχετε διαβάσει ποτέ
το «New York Review Books» ή το «London Review Books», έστω
µια φορά και εκπαιδευτικά άρθρα; Όλα τα ζητήµατα ή το 50-60%
από τα ζητήµατα που αναφέρατε στις προκηρύξεις, στις διακηρύξεις, συζητούνται όχι µόνο στην πανεπιστηµιακή κοινότητα της
Αµερικής και της Βρετανίας, αλλά και στους απλούς πολίτες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Και τρώνε ξύλο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν είπαµε αυτό. Η Αστυνοµία τι
θα κάνει; Θα σταµατήσει αυτές τις προκηρύξεις; Οι προκηρύξεις
είχαν επιχειρήµατα. Μπορεί να µη σας άρεσαν αυτά τα επιχειρήµατα, αλλά είχαν επιχειρήµατα. Αυτό θα κάνει η Αστυνοµία, θα
σταµατάει αυτές τις προκηρύξεις, αυτά τα συνθήµατα; Να µας
το πείτε άµα είναι αυτό, για να ξέρουµε και εµείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Άµα αυτό καταλάβατε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και το τελευταίο θα ήταν ότι αυξάνει την ελευθερία. Πάλι ο κ. Συρίγος µάς είπε πώς καταλαβαίνει την ελευθερία, ποιες απόψεις είναι αρεστές στην Κυβέρνηση
και ποιες δεν είναι. Τις κατέγραψε µία-µία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν προκύπτει κανένα σοβαρό ερώτηµα στο οποίο αυτό το νοµοσχέδιο να απαντά.
Εγώ, όπως πολλοί και πολλές από εσάς, λόγω του lockdown,
έχουµε την ευκαιρία να διαβάσουµε λίγο περισσότερο. Το τελευταίο που ξαναδιάβασα ήταν η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Στις πιο
πολλές κατανοήσεις -που ο κόσµος το έχει διαβάσει µόνο µια
φορά ή το έχει ξεχάσει- είναι λίγο σαν γουέστερν, σαν καουµπόικο. Η Αντιγόνη έχει το άσπρο καπέλο, ο Κρέοντας έχει το
µαύρο καπέλο του κακού. Δεν είναι έτσι. Και πρέπει να σας πω,
κυρία Κεραµέως και κύριε Συρίγο, ότι είσαστε πολύ χειρότεροι
από τον Κρέοντα για δύο λόγους:
Ο πρώτος -όταν διαβάσετε το κείµενο- διότι σιγά-σιγά ο Κρέοντας καταλαβαίνει τη µάχη και τη διαµάχη αξιών. Δεσµεύουµε
περισσότερο για την οικογένεια και αυτόν τον δεσµό ή για τη λογική του κράτους; Και σιγά-σιγά, καθώς προχωρά το δράµα, καταλαβαίνουµε ότι κάτι έχει καταλάβει ο Κρέοντας. Κάτι έχει
καταλάβει από την κριτική ότι εκτός από τη λογική του κράτους,
υπάρχει και η λογική της οικογένειας. Εσείς δεν έχετε καταλάβει
τίποτα.
Ο δεύτερος λόγος, διότι ο Κρέοντας υποστηρίζει τη λογική του
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κράτους. Αυτό κάνει. Εσείς δεν το κάνετε αυτό. Εσείς δεν υποστηρίζετε τη λογική του κράτους. Εσείς υποστηρίζετε τη λογική
µιας ελίτ. Αυτό κάνετε. Έχετε πάει και έχετε µεγαλώσει όλοι στο
ίδιο περιβάλλον, έχετε πάει στα ίδια σχολεία, έχετε τις ίδιες πανεπιστηµιακές σπουδές, ζείτε σε παρόµοια σπίτια, έχετε παρόµοια διασκέδαση και έχετε αποκοπεί εντελώς από αυτή την
πραγµατικότητα, από αυτή την κοινωνία, από αυτή την πανεπιστηµιακή κοινότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Μπράβο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν είστε ούτε καν η ελίτ. Είσαστε
µια κλίκα της ελίτ που θέλει να µην καταλαβαίνει. Που επειδή µεγαλώσατε µε τον τρόπο που µεγαλώσατε, όπως σας είπα, θεωρείτε ότι οι νόµοι ούτε καν αφορούν εσάς, ούτε οι κανόνες
αφορούν εσάς, αφορούν τους άλλους. Και, τέλος, γι’ αυτό έχετε
αυτόν τον αυταρχισµό που έχετε και κάνετε σαν να µην καταλαβαίνετε.
Μας είπε ο κ. Βρούτσης ότι έγινε µεγάλη συζήτηση. Αυτή είναι
κριτική µας, κύριε Βρούτση; Το είπε και η κ. Κεραµέως, ότι είχε
µεγάλη συζήτηση. Αυτό είναι το επιχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ, του
ΜέΡΑ25 και του ΚΚΕ; Αυτό είναι το επιχείρηµα; Το επιχείρηµά
µας για τη δηµοκρατία δεν είναι αυτό. Είναι ότι τη στιγµή που
έχουµε πανδηµία όλα πρέπει να αλλάξουν. Βεβαίως, να νοµοθετήσετε και για την πανδηµία και για τις οικονοµικές συνέπειες.
Εκτός αν έχετε αυτή τη µινιµαλιστική θεωρία της δηµοκρατίας,
ότι δηµοκρατία είναι µόνο το ότι µπορούµε να διώξουµε µια κυβέρνηση µετά από τέσσερα χρόνια. Αν δεν έχετε αυτό, καταλαβαίνω ότι η δηµοκρατία είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Και η αντίσταση και οι διακηρύξεις και οι αγώνες είναι κάτι που πρέπει να συνυπάρχουν µε τη νοµοθέτηση και γι’ αυτό συρρικνώνετε τη δηµοκρατία. Γιατί την κλίκα των ελίτ που υποστηρίζετε δεν την
βολεύει αυτό και το µόνο που έχει µείνει, είναι ο αυταρχισµός.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν απαντάει σε κανένα ερώτηµα
της σύγχρονης πανεπιστηµιακής παιδείας, ούτε στο πώς θα βελτιωθεί, ούτε πώς θα γίνει πιο δίκαιη κοινωνικά, ούτε πώς θα µπορέσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να συµµετέχουν σε µια ζωή,
όπου θα µπορούν να έχουν κριτική σκέψη και να µην έχουν έναν
κ. Συρίγο να έρχεται στη Βουλή και να τους κάνει καταγγελία
γιατί τους ενοχλούν πολλά πράγµατα στο πανεπιστήµιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παπαδόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο η Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Κεραµέως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
µήπως έχουµε κανένα νεότερο από τον κ. Χρυσοχοΐδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Προς το παρόν, όχι,
αλλά φαντάζοµαι ότι στην πορεία της συζήτησης, κάποια στιγµή,
ο κ. Χρυσοχοΐδης θα έρθει και θα ενηµερώσει το Σώµα.
Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Για άλλη µια φορά τα ακούσαµε όλα σε αυτό το νοµοσχέδιο,
ακούσαµε πάλι ότι είµαστε ελίτ, ακούσαµε χίλια δυο πράγµατα.
Κύριε Τσακαλώτο, αυτό που δεν ακούσαµε -και ειλικρινά νοµίζω ότι είναι κοινή παράκληση όλων των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας- είναι ότι παίρνετε τον ρόλο που σας αρµόζει.
Πάρτε τον ρόλο που σας αρµόζει! Ποιος είναι αυτός;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι αστυφύλακας…
ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η Αντιπολίτευση!
Κάντε αντιπολίτευση, βοηθήστε το κοινοβουλευτικό έργο, βοηθήστε την Κυβέρνηση µε τον τρόπο σας. Είστε, δυστυχώς, αλλού
για αλλού ακόµη. Συνέρθετε! Είναι χρήσιµο το να µπορείτε να
κάνετε ουσιαστικά αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δεκαπέντε και πλέον
χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας και περισσότερο από
τριάντα χρόνια στον πολιτικό στίβο µαζί µε τα φοιτητικά µου χρόνια, θα ήθελα να καταθέσω συνοπτικά -όσο µπορώ- µια συνολική
πολιτική και βιωµατική εµπειρία και ως φοιτητής και ως καθηγη-
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τής στην τριτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ως κοινοβουλευτικός, αλλά κυρίως ως πολίτης.
Αγαπητή Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία τριάντα χρόνια όλοι µας -χωρίς καµµία
εξαίρεση, πιστεύω- έχουµε επαναλάβει δεκάδες φορές τις λέξεις
«παραπαιδεία», «υποχρηµατοδότηση», «ανεργία», «αξιολόγηση»,
«αιώνιοι φοιτητές» και πολλές άλλες. Αναλόγως και περισσότεροι
από δέκα Υπουργοί Παιδείας έχουν υποστηρίξει ότι άµεσα ή έµµεσα σχεδίασαν και εισηγήθηκαν έναν νόµο-πλαίσιο, µια µεγάλη
µεταρρύθµιση, που έλυνε τα προβλήµατα -τα χρόνια προβλήµατα- του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Πολλές απ’ αυτές τις προσπάθειες ήταν λανθασµένες και επιφανειακές, άλλες ήταν σοβαρές ή εµπεριείχαν ουσιαστικά µέτρα,
όπως πιστεύω η σηµερινή, κυρία Υπουργέ, αλλά, δυστυχώς, πολλές έµειναν ηµιτελείς ή ανατράπηκαν. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ποτέ
δεν καταφέραµε σε αυτή τη χώρα -ποτέ!- ένα εκπαιδευτικό σύστηµα να αγκαλιάσει µία ολόκληρη γενιά, να αγκαλιάσει τον µαθητή του δηµοτικού µέχρι τον απόφοιτο του λυκείου. Ποτέ!
Βλέπουµε συνεχείς αλλαγές, βλέπουµε αλλαγές ακόµα και στην
ίδια κυβέρνηση, όταν αλλάζουν οι Υπουργοί, αλλάζουν τα νοµοθετήµατα.
Αυτό δεν βοηθάει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την παιδεία
και την εκπαίδευση στη χώρα µας.
Βλέπουµε µεταρρυθµίσεις και αλλαγές που απέτυχαν, κυρίως
γιατί δεν εντάσσονται σε µια συνολική µεταρρύθµιση που να έχει
αρχή, µέση και τέλος, µε µετρήσιµα αποτελέσµατα και µακροπρόθεσµους στόχους. Γιατί καµµία µεταρρύθµιση και κανένας
νόµος δεν µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία, εάν έχει µόνο µια
πλειοψηφία µέσα στη Βουλή και αν δεν έχει την κοινωνική πλειοψηφία, την πλειοψηφία της κοινωνίας.
Συνεπώς µια καλή νοµοθέτηση -και όχι ένας απλός νόµος ο
οποίος ψηφίζεται- πρέπει να εκφράζει, να αποτυπώνει θεσµικά
τη βούληση των κοινωνικών οµάδων τις οποίες αφορά και όχι τις
µικρές πλειοψηφίες, µειοψηφίες που δηµιουργούν τα προβλήµατα αυτά µέσα.
Από την άλλη πλευρά, όταν καταπιάνεσαι µε το εκπαιδευτικό
σύστηµα, οφείλεις να έχεις βαθιά χαραγµένο στο µυαλό σου ότι
πρέπει να έχεις µία ενιαία στρατηγική αρχών και στόχων που θα
διατρέχει όλες τις βαθµίδες από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήµιο, σε όλη τη µάθηση, από την τυπική έως την άτυπη. Δεν
µπορεί να ζητάς από έναν δεκαεπτάχρονο µαθητή να επιλέξει
αυστηρά και στοχοποιηµένα τα πανεπιστηµιακά τµήµατα, όταν
στο δηµοτικό δεν φρόντισε κανείς να καλλιεργήσει την κριτική
του ικανότητα, ή να καταλάβει ότι η επάρκεια η οποία παίρνει
εξαρτάται από το αν επέλεξε την επαγγελµατική του ιδιότητα ή
του προέκυψε, δηλαδή, αν έκανε αυτό που ήθελε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα περισσότερο, όσο και αν
συµφωνώ µε την Αστυνοµία στα πανεπιστήµια και στην πανεπιστηµιακή κοινότητα, όσο και αν νοµοθετήσεις ένα πειθαρχικό δίκαιο,
δεν θα µπορέσεις ποτέ να προστατεύσεις την πανεπιστηµιακή κοινότητα, εάν δεν την προστατέψει και δεν επιδιώξει να την προστατεύσει µεγάλη πλειοψηφία της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Όσον αφορά τους φοιτητές και τους καθηγητές, ελπίζω και πιστεύω -από ό,τι φαίνεται- κυρία Υπουργέ, ότι θα το αγκαλιάσουν
αυτό στην πλειοψηφία τους, αρκεί η πλειοψηφία αυτή -που είναι
µεγάλη- να ξυπνήσει.
Δείτε ένα παράδειγµα: Είχα πάει τις προάλλες στο ΑΠΘ. Πραγµατικά, η φύλαξη η οποία έχει τα τελευταία χρόνια είναι άριστη.
Είναι δυνατή αυτή η φύλαξη, όµως, να προφυλάξει το πανεπιστήµιο από τους παραβατικούς και παράνοµους, από τις παράνοµες
ενέργειες οι οποίες γίνονται; Βεβαίως, όχι. Γι’ αυτό απαιτούνται
στην εφαρµογή µετριοπαθείς φωνές και µετρηµένες πράξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε πολλή προσοχή αρκετούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγµατικά, για άλλη µια
φορά µας εντυπωσιάσατε. Εκτός από το ότι δεν µπορείτε να παίξετε τον ρόλο της Αντιπολίτευσης, το να βοηθήσετε, δηλαδή, ή
να κρίνετε, να κριτικάρετε και να προωθείτε το έργο της Κυβέρνησης, ήταν πολύ -δυστυχώς τη φορά αυτή- πολιτικά αγενείς και
προκλητικοί αρκετοί συνάδελφοι. Δεν τους βλέπω αυτή τη στιγµή
µέσα στην Αίθουσα.
Και το ερώτηµα είναι: Όλοι αυτοί οι οποίοι µιλήσατε µε αυτόν
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τον τρόπο -και ήσασταν Βουλευτές στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- τι κάνατε τεσσεράµισι χρόνια; Τα προτείνατε πουθενά
αυτά; Είχαµε δύο Υπουργούς Παιδείας, που, όπως είπα και πριν,
ο ένας άλλαξε τους νόµους µετά τον άλλον και σήµερα τίποτα.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Συρίγο, µιας και µου δίνεται η ευκαιρία, τον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος την πρώτη µέρα που
ανέλαβε τα καθήκοντά του έκανε µια τηλεδιάσκεψη µε τους Βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήµιο της Δυτικής Μακεδονίας και από πρώτο χέρι πήρε µια
σηµαντική άποψη για το τι συµβαίνει εκεί. Και το λέω αυτό, γιατί
αν αφεθούν τα περιφερειακά ιδρύµατα χωρίς υποδοµές, µε ελάχιστο εργαστηριακό και ακαδηµαϊκό προσωπικό, ή µε επισκέπτες
καθηγητές, σε δύο, τρία χρόνια θα ερηµώσουν και αυτό είναι
πάρα πολύ άσχηµο.
Όσον αφορά την ενδυνάµωση των περιφερειακών ιδρυµάτων,
όπως της Δυτικής Μακεδονίας -θα αναφερθώ στο δικό µας πανεπιστήµιο- όσο και αν την επιδιώκουµε, δεν το κάνουµε για να
τροφοδοτήσουµε το λιανεµπόριο, την κατανάλωση, όπως επιδερµικά κάποιοι επιπόλαιοι, όψιµοι εκσυγχρονιστές υποστηρίζουν. Το κάνουµε γιατί η ενίσχυση των περιφερειακών ιδρυµάτων
συνάδει µε την ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη και την πραγµατική κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω.
Παραδείγµατος χάριν, η συγχώνευση τµηµάτων µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον, ξενόγλωσσα τµήµατα, µεταπτυχιακά προγράµµατα, η πανεπιστηµιούπολη της Πτολεµαΐδας, όπως
κουβεντιάζαµε, κύριε Υφυπουργέ, η Σχολή Επιστηµών Υγείας
στην Πτολεµαΐδα, που σήµερα έχει κάποια τµήµατα.
Ιδιαίτερα το Πανεπιστήµιο της Δυτικής Μακεδονίας έχει προσφάτως περάσει εξαιρετική πιστοποίηση. Πρέπει να σηµειώσετε
ότι το 2013 µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» δυναµώθηκε και ισχυροποιήθηκε. Όµως, ο ρόλος του σήµερα -ειδικά σήµερα που βαίνουµε
στη «δίκαιη µετάβαση» µετά την εποχή του λιγνίτη- είναι καταλυτικός. Και µόνο για αυτό θα πρέπει άµεσα να ενισχυθεί µε ανθρώπινο δυναµικό και υποδοµές. Ειδάλλως, η εύλογη επιφυλακτικότητα των συµπολιτών µας για τη «δίκαιη µετάβαση» θα γίνει
απογοήτευση και άρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η
σύνδεση των περιφερειακών παραγωγικών µοντέλων και πλεονεκτηµάτων µε την ακαδηµαϊκή ζωή και το ανάποδο, µόνο ευεργετικά αποτελέσµατα φέρνει για την Ελλάδα. Μία Ελλάδα που
ανοικοδοµείται, µία Ελλάδα που ξανασυστήνεται στο διεθνές περιβάλλον µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, µία Ελλάδα, που
εµείς είµαστε υποχρεωµένοι για τις νέες γενιές που έρχονται να
στηρίξουµε, διότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που πιστεύουµε
ότι θα δηµιουργήσει ένα καλύτερο αύριο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
στοχεύει στο να αναβαθµίσει το επίπεδο σπουδών στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, να βελτιώσει το ακαδηµαϊκό περιβάλλον,
να εξασφαλίσει πιο στοχευµένες, πιο ποιοτικές επιλογές για τους
φοιτητές µας και µεγαλύτερη αυτονοµία για τα πανεπιστήµιά
µας.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω, ευχαριστώντας ανθρώπους που
είχαν καίρια συµβολή στο νοµοσχέδιο αυτό, όπως τον Υφυπουργό κ. Άγγελο Συρίγο, την Υφυπουργό κ. Ζέττα Μακρή, τον
Γενικό Γραµµατέα κ. Αποστόλη Δηµητρόπουλο, τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλη Διγαλάκη, τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
για την εποικοδοµητική συνεργασία στο πλαίσιο ζητηµάτων που
αφορούν συγκεκριµένες πτυχές ασφάλειας στους χώρους των
πανεπιστηµίων.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι να αφήσουµε οριστικά πίσω µας
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πέντε παθογένειες δεκαετιών, να δώσουµε στα παιδιά µας,
στους καθηγητές µας, σε όλη την ακαδηµαϊκή κοινότητα το πανεπιστήµιο που τους αξίζει. Πέντε παθογένειες, που ελπίζω να
µην απασχολήσουν ποτέ ξανά την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Πέντε παθογένειες, για τις οποίες θεωρούµε ήδη παράδοξο το
γεγονός ότι εν έτει 2021 υφίστανται και συζητούνται ακόµη.
Παθογένεια πρώτη: Η εισαγωγή στα πανεπιστήµια χωρίς ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις, µε βαθµούς «1», «2», «3» στα «20».
Απάντησή µας; Ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήµια. Σήµερα, µε τις ρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης, εισάγονται στα πανεπιστήµια υποψήφιοι των
πανελλαδικών, ακόµη και µε βαθµό «0,6» στα «20», ενώ σχεδόν
το 30% των φοιτητών δεν αποφοιτά. Ειδικότερα, σε τµήµατα και
σχολές µε βάση εισαγωγής κάτω του «7» αποφοιτά κατά µέσο
όρο ένας στους δύο εισακτέους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
µόλις ένας στους πέντε.
Η πρότασή µας, λοιπόν, είναι για θεσµοθέτηση ελάχιστης
βάσης εισαγωγής. Ελάχιστη βάση εισαγωγής ως απόλυτο µέγεθος, ας πούµε το «10»; Όχι. Γιατί όχι; Για να µην εξαρτάται από
τον εκάστοτε βαθµό δυσκολίας των θεµάτων. Ελάχιστη βάση εισαγωγής, η ίδια για όλα τα τµήµατα; Όχι. Γιατί όχι; Γιατί τα προγράµµατα σπουδών διαφέρουν και είναι σηµαντικό κατά τη
γνώµη µας να µπορούν να διαφοροποιηθούν και οι ακαδηµαϊκές
προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά, για να δώσουµε µεγαλύτερη
ελευθερία και αυτονοµία στα πανεπιστήµιά µας να καθορίζουν
τους όρους εισαγωγής σε αυτά, την ελάχιστη βάση εισαγωγής,
τους συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων. Ελάχιστη βάση,
λοιπόν, ως ποσοστό, όχι ως απόλυτο αριθµό. Ελάχιστη βάση που
τίθεται από κάθε πανεπιστηµιακό τµήµα ως ποσοστό επί του
µέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων του ίδιου επιστηµονικού πεδίου.
Θεσπίζουµε, λοιπόν, το αυτονόητο. Ακαδηµαϊκά κριτήρια εισαγωγής στα πανεπιστήµιά µας και µε αυτόν τον τρόπο ενισχύουµε
τις προϋποθέσεις για επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των
σπουδών. Θωρακίζουµε το κύρος των πανεπιστηµίων µας, ενδυναµώνουµε την αυτονοµία τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
διαµορφώνουν τα ίδια, την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία που επιθυµούν.
Παθογένεια δεύτερη: Εισαγωγή υποψηφίων σε τµήµατα που
έχουν επί της ουσίας δηλώσει τυχαία, ας πούµε την εκατοστή,
τη διακοσιοστή επιλογή στο µηχανογραφικό. Απάντηση µας; Συνειδητές, στοχευµένες επιλογές των νέων για να εισάγονται περισσότεροι νέοι σε τµήµατα ψηλά στις προτιµήσεις τους. Σήµερα
που δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο, µόνο ένας στους δύο -κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το στατιστικό αυτό έχει νοµίζω, σηµασίαεπιλέγει το τµήµα στο οποίο καταλήγει να φοιτά, µέσα στις πρώτες πέντε επιλογές του. Και µπορεί κάλλιστα κάποιος να καταλήξει να εγγραφεί σε ένα τµήµα το οποίο έχει επιλέξει ως
διακοσιοστό. Και θα πει κανείς «και τι πειράζει αυτό;». Όχι, πειράζει. Πειράζει, πρώτον, γιατί οι πιθανότητες να φοιτήσει και να
αποφοιτήσει από το τµήµα είναι πάρα πολύ χαµηλές και πειράζει
γιατί παίρνει τη θέση από κάποιον άλλον, ο οποίος θέλει να σπουδάσει συγκεκριµένα σε εκείνο το πανεπιστηµιακό τµήµα.
Μελέτη του CEDEFOP του 2018 τονίζει ότι η Ελλάδα είναι εικοστή τρίτη, µεταξύ είκοσι οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, να
αναπτύξει δεξιότητες που έχουν αντίκρισµα στην αγορά εργασίας. Υπάρχει, λοιπόν, αυτό το κενό, αυτό το χάσµα µεταξύ
αυτού που παράγουµε ως εκπαιδευτική διαδικασία και αυτού
που έχει πραγµατικά ανάγκη η αγορά εργασίας. Προτείνουµε,
λοιπόν, την υποβολή µηχανογραφικού σε δύο φάσεις, επιδιώκοντας έτσι να εισάγονται περισσότεροι υποψήφιοι σε τµήµατα στα
οποία θέλουν πραγµατικά να σπουδάσουν.
Παθογένεια τρίτη: Πάνω από το 40% των φοιτητών µας έχει
ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών. Απάντησή µας; Σπουδές µε χρονικό όριο φοίτησης, όπως κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συζήτηση στην επιτροπή παρουσιάσαµε στοιχεία της EUROSTAT,
τα οποία καταδεικνύουν ότι είµαστε στο ζενίθ ως προς τον
αριθµό των φοιτητών στη χώρα, στο ναδίρ ως προς το ποσοστό
στο ρυθµό αποφοίτησης. Είµαστε δεύτεροι, έχουµε 7,14% του
πληθυσµού να φοιτά σε πανεπιστήµιο. Πόσο είναι σε άλλες
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χώρες; Αυτό που σε µας είναι 7,14% σε άλλες ο µέσος όρος είναι
3,9%. Και είµαστε τελευταίοι -και δυστυχώς, µακράν τελευταίοιστον ρυθµό αποφοίτησης. Ετήσιος ρυθµός αποφοίτησης 9,17%,
όταν ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 24%. Φοιτητές εισάγονται µαζικά σε σχολές από τις οποίες δεν µπορούν να αποφοιτήσουν ή
σε σχολές που δεν τους ενδιαφέρουν. Σχεδόν οι µισοί φοιτητές
µας καταλήγουν να είναι αιώνιοι. Για να πούµε τα σύκα σύκα και
τη σκάφη σκάφη έχει δηµιουργηθεί ένα σύστηµα εµπαιγµού υποψηφίων και οικογενειών, που υπόσχεται σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου σε υποψηφίους που δεν τις επιθυµούν πραγµατικά
ή δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές και δεν τους προσφέρουν διέξοδο για το µέλλον.
Προτείνουµε, λοιπόν, τη θέσπιση ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης µε ειδική µέριµνα για φοιτητές που έχουν σοβαρό λόγο υγείας, για εργαζόµενους φοιτητές και για αθλητές
που είναι διακεκριµένοι µε νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέτουµε. Κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κινείται σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο που έχει αρχή, µέση
και τέλος και η προσαρµογή σ’ αυτό το πλαίσιο είναι κι αυτή
µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως δεν µπορεί ένας µαθητής, ο γιος σας ή η κόρη σας, να είναι δεκαπέντε χρόνια στη
Γ’ γυµνασίου ή στην Α’ λυκείου, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν
είναι λογικό ένας φοιτητής να είναι στο πανεπιστήµιο για είκοσι
χρόνια. Αυτός ο απεριόριστος χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών
δεν βοηθάει το πανεπιστήµιο. Το κρατάει δέσµιο, χαµηλά στις
διεθνείς κατατάξεις, δεν βοηθάει τον φοιτητή γιατί τον εµποδίζει
από το να ενσωµατωθεί στην αγορά εργασίας.
Παθογένεια τέταρτη: Η στρεβλή αντίληψη ότι ο µόνος δρόµος
εκπαιδευτικής ανέλιξης είναι ο πανεπιστηµιακός. Απάντησή µας;
Παράλληλοι εκπαιδευτικοί δρόµοι, ποιοτικές εναλλακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους µας. Ας είµαστε ειλικρινείς, ας τα πούµε τα πράγµατα όπως είναι πραγµατικά. Δεκαετίες
τώρα υπάρχει µια διάχυτη νοοτροπία, που θέτει την απόκτηση
πανεπιστηµιακού πτυχίου ως την αποκλειστική προοπτική ανέλιξης. Πανεπιστήµιο, όποιο κι αν είναι αυτό, µπορεί ή δεν µπορεί
να ολοκληρώσει ο φοιτητής το πρόγραµµα, έχει ή δεν έχει προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης. Ζούµε σε ένα διαρκώς
εξελισσόµενο διεθνές περιβάλλον, όπου τέτοιου είδους στεγανά
δεν έχουν θέση. Σήµερα το ζητούµενο είναι να εφοδιάσουµε µε
τους νέους µας µε γνώσεις και δεξιότητες που ταιριάζουν στις
κλήσεις τους, στις επιθυµίες τους, στις ικανότητές τους ώστε να
µπορέσουν να αντεπεξέλθουν µε επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις και µε ευελιξία στις συνθήκες που διαρκώς αλλάζουν,
να γίνουν ολοκληρωµένοι πολίτες και επαγγελµατίες.
Το παράλληλο µηχανογραφικό που θεσπίζουµε, δίνει για πρώτη
φορά τη δυνατότητα για εγγραφή σε δηµόσιο ΙΕΚ µέσω του µηχανογραφικού αυτού. Αναδεικνύει, λοιπόν, τις εναλλακτικές διαδροµές εκπαίδευσης και ειδικότερα τη δηµόσια επαγγελµατική
κατάρτιση. Στη χώρα µας έχουµε το εξής παράδοξο: Ανεργία
νέων, το ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας προηγουµένως στην εξαιρετική τοποθέτηση του, ολοένα αυξανόµενη
ζήτηση σε τεχνικά επαγγέλµατα, αλλά ανεπαρκή προσφορά και
αναντιστοιχία παραγόµενων και ζητούµενων προσόντων. Μόλις
τρεις στους δέκα αποφοίτους οδηγούνται στην επαγγελµατική εκπαίδευση, όταν σε ευρωπαϊκές χώρες ισχύει το αντίστροφο.
Το έχουµε ξαναπεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή
και το τελευταίο νοµοσχέδιο που φέραµε προ µηνός, για την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Δεν είναι ένας ο κοινωνικός ανελκυστήρας της εκπαίδευσης. Είναι πολλοί και είναι
πολλοί, µε πολλές παράλληλες εναλλακτικές διαδροµές. Αυτές
τις εναλλακτικές διαδροµές τονίζουµε στους νέους µας, αφού
πρώτα τις έχουµε ενισχύσει, τις έχουµε εµπλουτίσει, τις έχουµε
φέρει πιο κοντά στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας
και ας τις αγνοεί πλήρως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ας κάνει
ότι δεν υπάρχουν, ας τις υποτιµά, ας τις απαξιώνει.
Παθογένεια πέµπτη: Συστηµικές εστίες παραβατικότητας σε
ορισµένα πανεπιστήµια της χώρας, φόβος, τραυµατισµοί, αξιόποινες πράξεις, καταστροφές. Απάντησή µας: Ένα ασφαλές περιβάλλον φοίτησης, ελευθερία έκφρασης, διδασκαλίας και
έρευνας, ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν δύο δρόµοι. Ο
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πρώτος είναι να κάνουµε ότι όλα βαίνουν καλώς στο ελληνικό
πανεπιστήµιο, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Αυτό είπε τις
προάλλες και εκπρόσωπός σας σε ραδιοφωνικό σταθµό. Προφανώς, όµως, δεν είναι αυτή η πραγµατικότητα. Άµα ήταν αυτή
η πραγµατικότητα, τότε γιατί πανεπιστήµια της χώρας µας επιλέγουν συστηµατικά να κάνουν σηµαντικές εκδηλώσεις -τα εκατό
τους χρόνια, την αναγόρευση επίτιµου διδάκτορα- σε ξενοδοχεία
και άλλους χώρους εκτός πανεπιστηµίου; Αν ήταν αυτή η πραγµατικότητα, τότε γιατί βγαίνουν καταξιωµένοι καθηγητές και
λένε: «Δεν έχω την ελευθερία να φωνάξω αυτόν που θέλω στο
µάθηµά µου να µιλήσει». Γιατί; Από φόβο µήπως αντιδράσουν
συγκεκριµένες οµάδες στο πανεπιστήµιο. Τα περιέγραψε µε τον
πλέον γλαφυρό τρόπο, νοµίζω, ο Υφυπουργός κ. Συρίγος.
Ο πρώτος δρόµος, λοιπόν, είναι να πούµε ότι όλα είναι τέλεια.
Όµως, νοµίζω ότι δεν είναι. Δεν περιποιεί τιµή αυτό στην πραγµατικότητα.
Υπάρχει και ο άλλος δρόµος. Να αναγνωρίσουµε όλοι µαζί ότι
υπάρχει ένα πρόβληµα, όχι σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας,
όχι οριζόντιο πρόβληµα, αλλά υπάρχουν συστηµικές εστίες παραβατικότητας, εστίες που αµαυρώνουν την εικόνα του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου, που προσβάλλουν το εξαιρετικό
ανθρώπινο δυναµικό της, που εµποδίζουν την ανάπτυξη του πανεπιστηµίου και να αναζητήσουµε από κοινού τις λύσεις.
Ποιες είναι οι εναλλακτικές; Μία που έχει συζητηθεί εκτενώς
είναι να αφήσουµε το θέµα αποκλειστικά στα πανεπιστήµια. Μα,
αυτή η λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή που εφαρµόζεται δεκαετίες τώρα. Πόσο θα περιµένουµε ακόµα για να το
θέσουµε ξεκάθαρα ότι αυτή η λύση έχει αποτύχει; Μόνο και µόνο
ότι είµαστε εδώ σήµερα εν έτει 2021 και συζητάµε πάλι για αυτό
το θέµα, αυτό αποδεικνύει νοµίζω µε τον πλέον εύγλωττο τρόπο
ότι αυτή η λύση έχει αποτύχει.
Πριν από δύο µήνες διαπόµπευσαν πρύτανη. Πρόκειται για µια
εικόνα που ντροπιάζει πραγµατικά τη χώρα µας, ντροπιάζει το
ανθρώπινο δυναµικό µας, τους καθηγητές µας, την ακαδηµαϊκή
µας κοινότητα!
Υπάρχει και η λύση που προτείνουµε: Για θέµατα φύλαξης βεβαίως στα πανεπιστήµια, αλλά για θέµατα αξιοποίνων πράξεων
προφανώς και δεν µπορεί να έχει άλλος την αρµοδιότητα από
την Ελληνική Αστυνοµία. Και δεν θα ήταν και δουλειά του πρύτανη να κυνηγάει αυτόν που κάνει εµπόριο ναρκωτικών, αυτόν
που πετάει καδρόνια, αυτόν που κατασκευάζει µολότοφ. Δεν
είναι η δουλειά του να ασχοληθεί µε αυτό.
Εµείς θέλουµε τον πρύτανης να ασχολείται µε τη διοίκηση του
πανεπιστηµίου, µε το να δώσει ώθηση στη διδασκαλία, στην
έρευνα, στην εξωστρέφεια, να αναπτύξει το πανεπιστήµιο, να
δώσει ώθηση ακριβώς στην ανάπτυξη του πανεπιστηµίου.
Έτσι στο παρόν νοµοσχέδιο προτείνουµε, µεταξύ άλλων, την
ελεγχόµενη είσοδο. Πρόκειται για µια ρύθµιση που ισχύει διεθνώς. Θα µπορεί να εισέρχεται όποιος και όποτε έχει λόγο να
µπει στο πανεπιστήµιο. Το πανεπιστήµιο δεν αποκόπτεται από
την κοινωνία, αλλά µπαίνει και εκεί ένα πλαίσιο, όπως ακριβώς
ισχύει διεθνώς και όλοι προστατεύονται πλέον από αυτόν τον
έλεγχο. Προτείνουµε και τη δηµιουργία οµάδων προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Ερώτηση: Γιατί χρειάζεται µια ειδική οµάδα; Απάντηση, σε τρία
σηµεία.
Σηµείο πρώτο. Διότι θεωρούµε πολύ σηµαντικό αυτή η οµάδα
να λαµβάνει ειδική εκπαίδευση, προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες του πανεπιστηµιακού χώρου.
Σηµείο δεύτερο. Διότι θεωρούµε πολύ σηµαντικό να µπορεί να
δράσει αποτρεπτικά σε πανεπιστήµια που ξέρουµε ότι υπάρχουν
συστηµικές εστίες παραβατικότητας.
Σηµείο τρίτο. Διότι είναι σηµαντικό να υπάρχει άµεση επικοινωνία µε την Ελληνική Αστυνοµία, µε τα άλλα σώµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας, τα οποία θα µπορούν να παρέµβουν, αν
παραστεί ανάγκη.
Και επειδή πολλά ακούστηκαν για την εικόνα του ελληνικού
πανεπιστηµίου, όχι, το λέω απερίφραστα: Δεν είναι κανόνας η
ανοµία και η παραβατικότητα. Και σε πολλές περιπτώσεις το ακαδηµαϊκό περιβάλλον στα πανεπιστήµια της χώρας µας είναι
πραγµατικά αξιοζήλευτο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως παρουσιάζει µερικές φωτογραφίες)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εικόνα πρώτη: βιβλιοθήκη σε
δηµόσιο πανεπιστήµιο της χώρας µας. Εικόνα δεύτερη: βιβλιοθήκη σε δηµόσιο πανεπιστήµιο της χώρας µας. Εικόνα τρίτη: βιβλιοθήκη σε δηµόσιο πανεπιστήµιο της χώρας µας. Είναι
αξιοζήλευτες εικόνες. Επίσης, δηµόσιο πανεπιστήµιο της χώρας
µας.
Αυτές είναι εικόνες δηµοσίου πανεπιστηµίου, του πανεπιστηµίου που θέλουµε, που αξίζουµε, που αξίζουν τα παιδιά µας, που
αξίζουν οι καθηγητές µας, το προσωπικό µας, χώροι γνώσης,
έρευνας, διδασκαλίας, χώροι καθαροί και αξιοπρεπείς, χώροι
αξιοζήλευτοι από κάθε πανεπιστήµιο διεθνώς.
Δεν είναι, όµως, πάντα έτσι και δεν είναι παντού έτσι. Και, όχι,
δεν είναι µόνο τέσσερα, δυστυχώς, τα περιστατικά βίας και ανοµίας, όπως µας λένε Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Είναι, δυστυχώς, πολλά. Και αν θα αναφέρω κάποια τώρα, θα το κάνω για
να έχουµε όλοι την εικόνα και να τα απορρίψουµε µια διά παντός.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως παρουσιάζει µερικές φωτογραφίες)
Οµηρία Συγκλήτου µε απαίτηση αναβολής εξετάσεων. Επίθεση
εναντίον πρύτανη ελληνικού δηµοσίου πανεπιστηµίου. Εµπρηστικός µηχανισµός σε πανεπιστήµιο της χώρας. Επίθεση σε νοµπελίστα. Αβγά και µπουνιές σε καθηγητή δηµοσίου πανεπιστηµίου.
Γυαλιά-καρφιά πανεπιστηµιακό τµήµα. Ξυλοδαρµός προέδρου
τµήµατος. Αστυνοµική επιχείρηση για ναρκωτικά. Συλλήψεις για
βιασµό που κατήγγειλε φοιτήτρια. Ξυλοδαρµός ανάπηρου φοιτητή. Επίθεση κατά του νυν Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου. Και, δυστυχώς, το φρικτό αυτό περιστατικό, η διαπόµπευση
του πρύτανη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εικόνες ντροπής. Είναι εικόνες που πληγώνουν τη δηµοκρατία µας, τις αξίες µας, που µας
εξοργίζουν και µας θέτουν όλους ενώπιον των ευθυνών µας.
Και επειδή πολύς λόγος έγινε για το περίφηµο Κέντρο Λήψης
Σηµάτων, αυτό το δήθεν οργουελικό κατασκεύασµα, τον ηλεκτρονικό χαφιεδισµό, αυτή τη διαστροφή της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, που όµοιά της, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν υπάρχει πουθενά.
Πάµε να ξεκινήσουµε στην προσφιλή σας Οξφόρδη.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως παρουσιάζει µερικές φωτογραφίες)
Control room, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Οξφόρδη.
Control room, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο Κέιµπριτζ. Control room, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο Μπρίστολ.
Πάµε στην Ισπανία; Control room, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε πανεπιστήµιο της Ισπανίας.
Πάµε στην Ολλανδία; Control room, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε πανεπιστήµιο της Ολλανδίας.
Υπάρχουν παντού control rooms, κύριε Φίλη. Όλα τα πανεπιστήµια, λοιπόν, διεθνώς είναι διεστραµµένα; Είναι οργουελικά;
Καταλάβετέ το, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στραβός
ο γιαλός. Εσείς στραβά αρµενίζετε!
Ας βάλουµε, λοιπόν, τέλος στη νοοτροπία της ασυδοσίας,
στην υπόθαλψη της ανοµίας, στην υπονόµευση των ίδιων των πανεπιστηµίων µας.
Οι νεαροί -οι φερόµενοι ως νεαροί- που ανέλαβαν την ευθύνη
για µια παρέµβαση που έγινε στο γραφείο µου την περασµένη
εβδοµάδα έγραψαν ότι τα πανεπιστήµια είναι χώροι όπου µέσα
στα στέκια και τις καταλήψεις ζυµωνόµαστε ιδεολογικά και οργανώνουµε τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες µας.
Λυπάµαι πάρα πολύ γι’ αυτή την άποψη των νέων ανθρώπων
και δη, όπως ισχυρίζονται, φοιτητών. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το πανεπιστήµιο είναι κοιτίδα γνώσης, είναι κοιτίδα
µάθησης, έρευνας, γόνιµης ανταλλαγής απόψεων, διεύρυνσης
πνευµατικών οριζόντων. Δεν είναι χώρος ιδεολογικής ζύµωσης,
στρατολόγησης και καταλήψεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµα, κυρία Πρόεδρε, αν έχετε την
καλοσύνη.
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Πρόκειται για παθογένειες του χθες που κρατούν σαν βαρίδια
τα πανεπιστήµια µας πίσω. Και εδώ έγκειται η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ και όσων υπερασπίζονται το ισχύον καθεστώς εν ονόµατι
µιας υποτιθέµενης ελευθερίας που δήθεν θα πληγεί. Είναι αυτοί
που εµπόδισαν την τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος, επιδιώκοντας αποκλειστικά και µόνο δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση και χωρίς να θέλουν και αυτή να αναβαθµιστεί. Τώρα
αρνούνται τη δηµόσια αστυνοµία και αντιπροτείνουν ιδιωτικές
εταιρείες σεκιούριτι. Είναι αυτοί των οποίων µέλη και συγγενείς
διδάσκουν σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, όπου όλα αυτά είναι
προ δεκαετιών λυµένα και υπερασπίζονται το χάος στα ελληνικά
πανεπιστήµια.
Όπως είπε ο καθηγητής της Οξφόρδης κ. Στάθης Καλύβας:
«Είναι, όµως, εντελώς ασυγχώρητο να απολαµβάνεις τα προνόµια µιας Οξφόρδης και ταυτόχρονα να δίνεις αγώνα για να διαιωνίζεται το µπάχαλο στα ελληνικά πανεπιστήµια».
Σε ένα κρεσέντο λαϊκισµού, ο ΣΥΡΙΖΑ µοίραζε θέσεις στα πανεπιστήµια της χώρας: Εισαγωγή µε βαθµολογίες της µονάδας,
πανεπιστηµιακά τµήµατα µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής. Κάθε χωριό και τµήµα, κάθε υποψήφιος και κίβδηλη επιτυχία. Τι και αν οι σπουδές αυτές δεν οδηγούν πουθενά; Τι και αν
τα τµήµατα δεν είναι βιώσιµα; Τι και αν δεν εξασφάλιζαν κανένα
µέλλον στους φοιτητές; Δεν πειράζει. Μοιράσαµε θέσεις, τµήµατα, σχολές. Η Ελλάδα της µετριότητας. Η Ελλάδα της ήσσονος προσπάθειας. Η Ελλάδα του λαϊκισµού.
Θέλετε -και λυπάµαι που το λέω- τη νέα γενιά κρατηµένη στη
µετριότητα, στο λίγο, στο ελάχιστο. Και εν τέλει δεν είναι τυχαίο.
Τόσες ηµέρες τώρα, τόσες εβδοµάδες που το νοµοσχέδιο συζητείται, πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα της ασφάλειας καµµία, αν εξαιρέσουµε την περίφηµη πρόταση του κ. Μάρδα,
Υπουργού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για αστυνοµικούς - φοιτητές ινκόγκνιτο.
Γιατί δεν υπάρχει πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Θα
σας δώσω τη δική µου ερµηνεία. Γιατί επιδιώκετε τη διατήρηση
µιας θλιβερής κατάστασης στα πανεπιστήµια, γιατί σας βοηθάει
να ψαρεύετε σε θολά νερά, να καλλιεργείτε κοµµατικές πελατείες και ιδεολογικούς µηχανισµούς.
Προφάσεις εν αµαρτίαις. Πρώτη: «Δεν έχει γίνει αρκετός διάλογος». Ίσως είναι από τα νοµοσχέδια που έχουν συζητηθεί το
περισσότερο. Δηµόσια διαβούλευση, εκατοντάδες δηµοσιεύµατα, άρθρα γνώµης, συζητήσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Και εδώ στη Βουλή κατ’ εξαίρεση προς τιµήν του
Προέδρου και της Διάσκεψης των Προέδρων τρεις ηµέρες συζήτηση στην Ολοµέλεια, κάτι που σπανίως έχει γίνει για οποιοδήποτε νοµοσχέδιο πλην του προϋπολογισµού, µε πάνω από
εκατόν πενήντα εγγεγραµµένους Βουλευτές.
Δεύτερη πρόφαση: «Δεν µπορείτε να νοµοθετείτε εν µέσω
πανδηµίας». Η πανδηµία κρατάει έναν χρόνο τώρα. Τι προτείνετε;
Σας ρώτησα και χθες. Να κλειδώσουµε τη Βουλή και να ξανανοίξουµε όταν τελειώσει η πανδηµία; Το ότι είµαστε εδώ, το ότι συζητάµε επί τόσες ηµέρες εντός και εκτός Βουλής παρά την
πανδηµία αυτό δείχνει ακριβώς τη δύναµη της δηµοκρατίας. Και
στο κάτω-κάτω της γραφής πόσο αµφιλεγόµενη είναι µια ρύθµιση που βάζει τέλος στο να εισάγεται κάποιος µε «1» στα «20»;
Πρόφαση τρίτη: «Γιατί δίνετε λεφτά για ασφάλεια και δεν δίνετε για προσωπικό, για λειτουργικά, για εστίες;». Απαντώ. Φροντίζουµε και για την ασφάλεια και για άλλες ανάγκες των
πανεπιστηµίων. Αυξήσαµε κατά 142 εκατοµµύρια ευρώ τον προϋπολογισµό της παιδείας, 90 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω σε
έργα ΕΣΠΑ για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, εκατοντάδες εκατοµµύρια από το Ταµείο Ανάκαµψης, πάνω από πεντακόσιες πενήντα θέσεις µελών ΔΕΠ πριν από λίγους µήνες, δύο χιλιάδες
θέσεις υποτρόφων, κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών σε
Κρήτη, Θεσσαλία και Θράκη. Αλλά ναι, είναι και η ασφάλεια, είναι
και το ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Όλα αυτά είναι ζωτικοί πυλώνες
εύρυθµης λειτουργίας του πανεπιστηµίου.
Πρόφαση τέταρτη. «Όλοι είναι εναντίον σε αυτό το νοµοσχέδιο». Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν εντυπωσιακά ποσοστά υπέρ
του νοµοσχεδίου. Δεν θα αναφερθώ στους ψηφοφόρους της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά συνολικά στην κοινωνία και ιδιαίτερα
στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.
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Ελεγχόµενη είσοδος: κοινωνία υπέρ κατά 75%, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά
60%. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα ψηφίσει άραγε; Δεν ξέρουµε.
Βάση εισαγωγής: κοινωνία υπέρ κατά 63%, ο ΣΥΡΙΖΑ 52%
υπέρ. Ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι αυτή.
Πανεπιστηµιακή αστυνοµία: υπέρ το 60% της κοινωνίας, o ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει το 40%, 38,3%.
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Χαίροµαι πολύ. Όταν το ερώτηµα είναι: Συµφωνείτε ή όχι µε τη βία στα πανεπιστήµια;». Δεν ήταν, όµως, αυτό
το ερώτηµα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζοµαι κυκλοφόρησε σε κάποιο σηµείωµα που στείλατε εσωτερικά στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα, γιατί το αναφέρατε όλοι αυτό.
Ποιο ήταν, λοιπόν, το συγκεκριµένο ερώτηµα; Ήταν «Συµφωνείτε ή όχι µε τη βία στα πανεπιστήµια;». Όχι. Ποιο ήταν το ερώτηµα; «Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τη θέσπιση Πανεπιστηµιακής
Αστυνοµίας Ειδικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργεί εντός των
χώρων των ΑΕΙ;». Πόσο πιο συγκεκριµένο να γίνει το ερώτηµα;
Πόσο πιο συγκεκριµένο; Θα κατατεθούν όλα αυτά για τα Πρακτικά.
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Ακόµα και η Οξφόρδη εναντίον σας στο νοµοσχέδιο». Οµολογώ όταν το άκουσα εξεπλάγην ότι η Οξφόρδη θα
έπαιρνε θέση για νοµοσχέδιο άλλης χώρας. Εµ δε! Είναι τοποθέτηση ενός σωµατείου εργαζοµένων της Οξφόρδης και µαντέψτε ποιος είναι σηµαίνον µέλος αυτού του σωµατείου. Ο κ.
Αντώνης Τζανακόπουλος, αδερφός του κ. Δηµήτρη Τζανακόπουλου! Τι άλλο θα σκαρφιστείτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Εδώ, λοιπόν,
και τα σχετικά µε το εν λόγω σωµατείο θα τα καταθέσω όλα µαζί
για τα Πρακτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ενώπιον µας ένα νοµοσχέδιο που απαιτεί η κοινωνία, που επιτάσσει η κοινή λογική, που
συγκρούεται µε δυνάµεις της Μεταπολίτευσης που ταλαιπωρούν
τα πανεπιστήµιά µας σχεδόν µισό αιώνα. Ας κάνουµε, επιτέλους,
το βήµα µπροστά, ας ασχοληθούµε µε τις σύγχρονες προκλήσεις των πανεπιστηµίων και όχι µε προβλήµατα που άλλες χώρες
έχουν ξεπεράσει δεκαετίες τώρα.
Εύχοµαι να µη χρειαστεί να αναλύσουµε ξανά µέσα σε αυτή
την Αίθουσα τα εξής: Γιατί είναι κοινή λογική ότι πρέπει να υπάρχουν ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής στο πανεπιστήµιο.
Γιατί είναι κοινή λογική ότι δεν ωφελεί κανέναν να εισάγεται στη
διακοσιοστή επιλογή του µηχανογραφικού του, µια τυχαία επιλογή. Γιατί είναι κοινή λογική ότι δεν είναι φυσιολογικό να είναι
κανείς φοιτητής για είκοσι και τριάντα χρόνια. Γιατί είναι κοινή
λογική ότι υπάρχει αρχή, µέση και τέλος σε κάθε εκπαιδευτική
διαδικασία. Γιατί είναι κοινή λογική ότι πρέπει στο πανεπιστήµιο
να βρίσκεται µόνο όποιος έχει πραγµατικά λόγο να είναι εκεί και
ότι η ελεγχόµενη είσοδος προστατεύει όλους τους παρευρισκόµενους. Γιατί είναι κοινή λογική ότι στο πανεπιστήµιο δεν έχουν
θέση φαινόµενα βίας και ανοµίας να χτίζουν καθηγητές στα γραφεία τους, να διαποµπεύουν πρυτάνεις, να προκαλούν ανυπολόγιστες ζηµιές που εν τέλει πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος, να σπέρνουν τον φόβο, να θερίζουν τον µαρασµό. Και
οφείλουµε να διδάξουµε στη νέα γενιά ότι όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικά.
Όλες τις τελευταίες ηµέρες λαµβάνω µηνύµατα και κλήσεις
από καθηγητές, από φοιτητές που µου λένε: «Συµφωνώ, µην κάνεις πίσω σε τίποτα, αλλά φοβάµαι να βγω να το πω». Ήρθε η
ώρα να σπάσει αυτή η σιωπή, να σπάσει αυτή η νοσηρή παράδοση. Ήρθε η ώρα να διαλυθεί άπαξ διά παντός αυτή η οσµή
φόβου και λογοκρισίας στο πανεπιστήµιο, η οποία ευδοκιµεί εκεί
και πουθενά αλλού στη χώρα µας, όπως πολύ ωραία ανέπτυξε
και η εισηγήτρια µας, η κ. Παπακώστα.
Ας ασχοληθούµε, επιτέλους, µε τις σύγχρονες προκλήσεις του
πανεπιστηµίου, µε την καλύτερη διασύνδεση πανεπιστηµίου και
αγοράς εργασίας, µε βιοµηχανικά διδακτορικά, µε συµπράξεις
στον ιδιωτικό τοµέα, µε διπλά προγράµµατα σπουδών, µε κοινά
προγράµµατα σπουδών σε συνεργασία µε πανεπιστήµια του
εξωτερικού µε ανταλλαγές τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναµικού, µε ερευνητικά προγράµµατα, µε αναβάθµιση ποιοτικών
δεικτών, µε πρωτοπόρες µελέτες και δηµοσιεύσεις, µε ψηφιοποίηση συστηµάτων και διαδικασιών.
Τόση γνώση, τόσες δυνατότητες, τόσο εξαιρετικό ανθρώπινο
δυναµικό! Δεν επιτρέπεται αυτά να τα αφήσουµε να πάνε χα-
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µένα. Το οφείλουµε στα παιδιά µας που διεκδικούν µε κόπο, µε
προσήλωση ένα καλύτερο πανεπιστήµιο. Το οφείλουµε στους
εξαιρετικούς ακαδηµαϊκούς µας που επιθυµούν να επικεντρωθούν στο ερευνητικό τους έργο. Το οφείλουµε στα διαπρεπή µας
ιδρύµατα που διεκδικούν τη θέση που αξιωµατικά τους ανήκει
στον διεθνή ακαδηµαϊκό χάρτη. Το οφείλουµε στη χώρα µας.
Πάµε να δώσουµε στα πανεπιστήµιά µας το επίπεδο σπουδών
που τους αξίζει, το ακαδηµαϊκό περιβάλλον που τους αξίζει.
Πάµε να διεκδικήσουµε τη θέση που τους αρµόζει στον διεθνή
ακαδηµαϊκό χάρτη. Πάµε, επιτέλους µπροστά!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Θα σας διαβάσω τον κατάλογο των επόµενων οµιλητών. Θα
δώσω αµέσως το λόγο στον κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη για έξι λεπτά
µόνο. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Παπαηλιού από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λαζαρίδης και ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, ο κ.
Βούτσης.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ήθελα κατ’ αρχάς να κάνω µια παρατήρηση. Η παράθεση προκηρύξεων και δηµοσιευµάτων που είτε είναι προκηρύξεις που
προέρχονται από αυτούς που εσείς αποκαλείτε µπαχαλάκηδες
είτε είναι δηµοσιεύµατα που αφορούν στη δράση των επίσης
αποκαλούµενων µπαχαλάκηδων, κατά την ταπεινή µου γνώµη και
τη γνώµη γενικά του ΜέΡΑ25 δεν συνιστούν σε καµµία των περιπτώσεων πολιτικές αναλύσεις και επιχειρήµατα. Είναι απλώς παράθεση προκηρύξεων.
Και ήθελα, κυρία Υπουργέ, µε τη γνωστή ευγένεια που µε διακρίνει και κοιτώντας σας στα µάτια να σας ρωτήσω: Έχετε στον
νου σας ότι κυβερνάτε δεκαεννέα µήνες; Ακριβώς δεκαεννέα
µήνες. Έχετε περάσει τους δεκαεννέα µήνες. Ξέρετε, σας ακούω
τόση ώρα να µιλάτε σαν να αναλάβατε την εξουσία και το Υπουργείο σας χθες ή την προηγούµενη εβδοµάδα.
Θέλω να το πω ευθέως σε όλο το Σώµα. Αυτά η κυρία Υπουργός, κατά τη γνώµη µου, θα δικαιούτο να τα λέει σε περίπτωση
που είχε αναλάβει πριν από έναν µήνα. Όλες αυτές οι παθογένειες -σε περίπτωση που δεν το συνειδητοποιείτε, αγαπητή κυρία
Κεραµέως-, είναι παθογένειες που πλέον εδώ και δεκαεννέα ολόκληρους µήνες βαρύνουν τη δική σας διοίκηση.
Εσείς έπρεπε να είχατε κάνει κάτι για αυτές τις παθογένειες
εδώ και δεκαεννέα µήνες. Ξέρετε τι κάνατε; Καταργήσατε το
άσυλο και εκ του αποτελέσµατος κάνατε µια τεράστια -µε συγχωρείτε που θα το πω έτσι ωµά- τρύπα στο νερό. Αυτό κάνατε.
Θέλω να σας ρωτήσω ακόµη περισσότερα. Όλες αυτές οι φρικτές παθογένειες, για τις οποίες σε πολύ µεγάλο βαθµό συµφωνώ µαζί σας, πώς προέκυψαν; Όπως µου αρέσει να λέω,
έπεσαν από τον ουρανό; Τι συνέβη; Προσεβλήθησαν τα ανώτατα
εκπαιδευτικά µας ιδρύµατα από νεοπλασίες; Έπαθαν καρκίνο τα
πανεπιστήµια; Και, εν πάση περιπτώσει, έχουν καµµιά ευθύνη,
εκτός από τους φοιτητές, τους αιώνιους φοιτητές και όλους τους
άλλους, όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν το εκπαιδευτικό
µας σύστηµα;
Ξέρετε, κυρία Κεραµέως, η παράταξη στην οποία ανήκετε έχει
κυβερνήσει περίπου τα µισά χρόνια από τη Μεταπολίτευση και
εντεύθεν. Σηµαίνει ότι οι µισές τουλάχιστον ή κατά το ήµισυ τουλάχιστον είναι υπεύθυνες για τις φρικτές παθογένειες, τις οποίες
µόλις τώρα απαριθµήσατε.
Να µία παθογένεια. Λέτε: «Τι θέλουµε, επιτέλους; Θέλουµε µε
βαθµό στις εξετάσεις «1» ή «2» να µπαίνει κάποιος στο πανεπιστήµιο;». Κανείς δεν θέλει να µπαίνει µε βαθµό «1» ή «2» στο πανεπιστήµιο.
Όµως, θέλω να σας ρωτήσω εγώ κάτι για αυτό. Αν το επίπεδο
ολοένα και περισσότερων τελειόφοιτων της δευτεροβάθµιας εκ-
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παίδευσής µας είναι τέτοιο που παίρνει «0» ή «1» ή «2» όταν πάει
να δώσει στο πανεπιστήµιο, ποιος φταίει; Φταίνε οι τελειόφοιτοι
ή φταίει το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο τους φτάνει δεκαοκτώ χρονών ανερµάτιστους, αµόρφωτους, αστοιχείωτους και εντελώς ακαλλιέργητους;
Φταίει, βεβαίως, το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο επίσης λυπάµαι πάρα πολύ- η «παράστασή» σας συνεπικουρούµενη από
την άλλη ιστορική «παράσταση» -εντός πολλών εισαγωγικών και
αστειευόµενος το λέω- του ΠΑΣΟΚ έχει φέρει σε αυτόν τον τόπο!
Φταίτε, λοιπόν, κυρία Κεραµέως, εσείς -µε την ευρύτερη έννοια-, δηλαδή φταίει η παράταξή σας που οι άνθρωποι στην Ελλάδα φτάνουν, όπως λέει ο λαός -συγγνώµη για την έκφραση«τενεκέδες ξεγάνωτοι» στο πτυχίο λυκείου.
Δεν φταίω εγώ. Δεν κυβέρνησα εγώ. Δεν είµαι Υπουργός Παιδείας εβδοµήντα χρόνια τώρα εγώ. Η παράταξή σας εναλλάξ µε
το ΠΑΣΟΚ και ένα φιλέτο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Όλοι εσείς σε έναν βαθµό
φταίτε. Οι υπόλοιποι δεν φταίνε.
Και ξέρετε ποιοι δεν φταίνε; Δεν φταίνε τα θύµατά σας. Δεν
φταίνε τα παιδιά της Ελλάδας, τα οποία όταν φτάνουν ανερµάτιστα και, όπως είπα πριν, «τενεκέδες ξεγάνωτοι» δεκαοκτώ ετών
είναι γιατί είναι θλιβερό το εκπαιδευτικό σύστηµα που έχετε φτιάξει από την πρώτη δηµοτικού, από το νηπιαγωγείο µέχρι να φτάσουν δεκαοκτώ ετών.
Ας πούµε, λοιπόν, ότι έτσι είναι τα πράγµατα. Ποια είναι, λοιπόν, η λύση, κυρία Υπουργέ; Η λύση είναι να βάλετε φραγµό σε
αυτούς που αφήσατε αµόρφωτους επί δεκαοκτώ χρόνια να µην
πάνε σε άλλη βαθµίδα, µπας και τύχει να ανοίξει το µυαλό τους
να µορφωθούν;
Σας ρωτώ ευθέως. Έστω, λοιπόν, ότι το κάνετε αυτό, έστω ότι
πραγµατικά γίνεται αυτό. Τι θα συµβεί τότε; Έστω, δηλαδή, ότι
ο νόµος περνάει και ότι έχουµε κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες λιγότερους ανθρώπους του χρόνου στα πανεπιστήµιά µας από αυτούς που έγραφαν κάτω από τη βάση.
Τι θα συµβεί, κυρία Υπουργέ; Αυτοµάτως οι επόµενοι, του επόµενου χρόνου, θα γράψουν πάνω από τη βάση, επειδή τιµωρήθηκαν οι προηγούµενοι από αυτούς; Βγαίνει κανένα νόηµα; Σας
κοιτάζω όλους στα µάτια, τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Βγαίνει κανένα νόηµα για εσάς από αυτό; Για εµένα δεν βγαίνει
κανένα νόηµα.
Επανέρχοµαι στη βία. Είναι πολύ κακή η βία. Είµαι ο πρώτος
και ο µόνος νοµίζω εδώ που πήρε τον λόγο και είπε ότι όσο υπάρχουν εικόνες ενός πρύτανη που κάποιοι άνθρωποι -αν µπορεί κανείς να τους πει έτσι- του περνάνε µια ταµπέλα σαν να είναι
γαϊδούρι και τον βάζουν να λέει κάτι το αντίθετο από αυτό που
πιστεύει, ο φασισµός µάς έχει χτυπήσει την πόρτα.
Ήµουν ο πρώτος που το είπα και αυτό είναι µια απάντηση και
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο
οποίος υπαινίχθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν λέµε ποτέ καµµία
κουβέντα για την άλλη πλευρά. Θα τον παρακαλέσω να είναι
πολύ προσεκτικός. Τηρώ όλες τις αποστάσεις απολύτως ίσα.
Κάθε πράξη ή κάθε δράση που βάλλει κατά της δηµοκρατίας
είναι εξίσου επικίνδυνη για εµένα και για το ΜέΡΑ25, γιατί οδηγεί
µαθηµατικά στην αγκαλιά της µελλοντικής «χρυσής αυγής».
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είδατε, κυρία Υπουργέ, να εξαφανίζεται καθόλου η βία µε την κατάργηση του ασύλου; Σας είχα
προειδοποιήσει. Ο κ. Χρυσοχοΐδης και εσείς είχατε έρθει εδώ
πριν από δεκαεννέα µήνες και µας λέγατε ότι µόλις καταργηθεί
το άσυλο, το οποίο ο εµµονικός ΣΥΡΙΖΑ και οι εµµονικοί αριστεροί γενικά του ΠΑΣΟΚ -που είναι άλλοι αριστεροί φοβεροί αυτοί!δεν το καταργούσαν, θα λυθούν τα προβλήµατα.
Για να φέρνετε τη λύση της δηµιουργίας πανεπιστηµιακής
αστυνοµίας, σαν κάτι να µου λέει ότι δεκαεννιά µήνες µετά δεν
λύθηκε κανένα απολύτως πρόβληµα!
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόµα. Πιστεύετε ότι όλη αυτή
η βία, όλη η βία της κοινωνίας, είναι προϊόν εκατό, διακοσίων
µπαχαλάκηδων που δρουν σε τέσσερα -τέσσερα είναι όλα κι όλαή πέντε το πολύ από τα σαράντα πανεπιστήµιά µας; Πιστεύετε,
δηλαδή, ότι αυτή η βία είναι χειρότερη βία από τη βία της πείνας,
για παράδειγµα, που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι από επτά
ετών -που σήµερα είναι δεκαεννέα ετών-, λόγω των µνηµονίων
σας; Υφίστανται τη βία της πείνας, υφίστανται τη βία του κρύου
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-γιατί βάζουν µαγκάλια-, υφίστανται τη βία της ανεργίας, υφίστανται, υφίστανται, υφίστανται!
Αυτοί οι ανερµάτιστοι, κυρία Υπουργέ, που φτάνουν να δίνουν
λευκή κόλλα, είναι παιδιά, που είναι δεκαεννέα ετών σήµερα και
που από επτά ετών υφίστανται τη βία των µνηµονίων σας, την πιο
αδίστακτη βία όλων των εποχών! Έρχεστε εσείς και τολµάτε να
τους κουνάτε το δάχτυλο και να τους λέτε ότι αυτή, τάχα, είναι
η βία;
Δεν είναι αυτή η βία, σας ενηµερώνω. Βία είναι όλα τα άλλα,
εκτός από αυτά. Δεν σας έχει περάσει ποτέ από το νου ότι κάποιος νέος άνθρωπος δεν είχε καµµία δυνατότητα να µη γίνει
λούµπεν;
Γιατί, κοιτάξτε, κυρία Υπουργέ, τα πράγµατα πώς έχουν και θα
τελειώσω σχεδόν αµέσως, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κυρία
Υπουργέ, πώς έχουν τα πράγµατα. Από επτά ετών, που έχει µνηµόνια, οι γονείς του ήταν κατά περιόδους άνεργοι, αν ανήκαν στα
δυόµισι εκατοµµύρια των ανέργων που καταφέρατε να δηµιουργήσετε σε αυτή τη χώρα. Όσο οι γονείς τους ήταν άνεργοι, ξέρετε τι συνέβαινε σε ένα ποσοστό εξ αυτών; Ο πατέρας
µετατρεπόταν σιγά-σιγά σε µέθυσο, αλκοολικό και έδερνε τη µητέρα. Τι περιµένετε να γίνει σε ένα περιβάλλον που η ανεργία
τροφοδοτεί συνέχεια αντικοινωνικές συµπεριφορές και φαινόµενα; Θα έβγαινε λούµπεν συµπεριφορά σε ανθρώπους που
τους φταίει όλη η κοινωνία! Είναι τυφλοί. Δεν ξέρουν µε ποιον τα
βάζουν. Τα βάζουν µε όποιον βρουν µπροστά τους.
Η λύση ποια είναι; Να τους πάτε σε περισσότερη καταστολή;
Να πάτε τα ΜΑΤ µέσα στα πανεπιστήµια; Αυτό είναι η λύση για
λούµπεν ανθρώπους που εσείς δηµιουργήσατε; Συγχαρητήρια!
Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, απευθυνόµενος στον κ. Χρυσοχοΐδη και στην αγαπητή κ. Μακρή, που µόλις έφυγε. Μου είπε ότι
η «ανωµαλία» είναι, τάχα, βαριά λέξη.
Ρωτώ ευθέως όλους σας: Αν επτά Βουλευτές, µόνοι τους,
χωρίς κανένα άλλο συγκεντρωµένο πλήθος, εµποδίζονται από
την Ελληνική Αστυνοµία και το επικροτεί δηµόσια ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, ανήµερα της επετείου του Πολυτεχνείου να περπατήσουν από το Κοινοβούλιό µας µέχρι την αµερικανική πρεσβεία, χωρίς να είναι µπαχαλάκηδες ή χωρίς να
πρόκειται να κάνουν κανέναν εµπρησµό, υπάρχει ή δεν υπάρχει
ανωµαλία;
Το ξέρετε το Σύνταγµα; Το Σύνταγµα της Ελλάδας λέει ότι
εσείς ή εγώ ή η κυρία Πρόεδρος µπορεί όποτε θέλει να πάει
όπου θέλει στην επικράτεια, για να πράξει το καθήκον της. Αυτό
να είναι µιληµένο και εξηγηµένο.
Και θα τελειώσω µε µία µόνο φράση. Σήµερα, κυρία Πρόεδρε,
το επίλεκτο Σώµα του κ. Χρυσοχοΐδη, οι Μονάδες Αποκατάστασης της Τάξης δήθεν -δηµιουργούν την αταξία αυτές οι µονάδες
εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα- συνέλαβε παραπάνω από
εκατό ανθρώπους, χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Όλοι αυτοί οι
άνθρωποι ήταν εδώ έξω και διαµαρτύρονταν για το απαράδεκτο
νοµοσχέδιο σας, κυρία Κεραµέως. Ο κ. Χρυσοχοΐδης τούς έχει
στη ΓΑΔΑ αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς θα συλληφθούν.
Ρωτώ ευθέως και ρωτώ όλους σας: Είναι, κατά τη γνώµη σας,
αγαπητοί συνάδελφοι, πιο επικίνδυνοι αυτοί οι εκατό που συνελήφθησαν σήµερα από τον Χρήστο Παππά, αυτόν τον αλητήριο,
ηθικό αυτουργό σε κατά συρροή δολοφονίες, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη για παραπάνω από εκατό µέρες, καταστρώνοντας τα πονηρά και εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδιά του για την
πατρίδα µας;
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παπαηλιού και ακολουθεί ο κ. Σιµόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω
κάνοντας δύο παρατηρήσεις, σε σχέση µε όσα ειπώθηκαν από
την κυρία Υπουργό, αλλά προηγουµένως και από τον Υφυπουργό
Παιδείας.
Κατ’ αρχάς να πω ότι η ανάγνωση προκηρύξεων και η επίδειξη
φωτογραφιών δεν συνιστούν επιχειρήµατα για την τεκµηρίωση
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και στήριξη του νοµοσχεδίου σας. Και το δεύτερο, που νοµίζω
ότι έχει ουσιαστική σηµασία, είναι ότι η τελευταία αναφορά της
Υπουργού για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια αναδεικνύει το σκοπό
που υπηρετεί αυτό το νοµοσχέδιο: την εκχώρηση της ανώτατης
εκπαίδευσης σε ιδιωτικά συµφέροντα και τον αποκλεισµό της πολιτικής ζύµωσης στον χώρο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Εξάλλου, καηµός σας είναι -ήταν από την αρχή- ότι δεν
κατέστη δυνατή η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος
για να επιτραπούν ιδιωτικά πανεπιστήµια στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εισάγει προς ψήφιση άλλο ένα ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο. Ούτε η εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προωθείται, ούτε η προστασία της
ακαδηµαϊκής ελευθερίας διασφαλίζεται, ούτε αναβάθµιση του
ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος επιχειρείται, όπως παραπλανητικά
αναφέρεται στον τίτλο του νοµοσχεδίου. Όλα τα αντίθετα συµβαίνουν. Προωθούνται όλα τα αντίθετα.
Στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Κυβέρνησης
και της συνακόλουθης επιδροµής στα δηµόσια αγαθά, η Κυβέρνηση έχει θέσει στο στόχαστρο πρώτα απ’ όλα την υγεία και την
εκπαίδευση. Ως προς την εκπαίδευση, η πατρίδα µας έχει αρνητικό ρεκόρ αναλογίας φοιτητών - διδασκόντων. Ένας διδάσκων
αναλογεί σε 38,7 φοιτητές, όταν η µέση αναλογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15,4 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Αντί να ανατραπεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, δεν προσλαµβάνεται
διδακτικό προσωπικό, αλλά χίλιοι τριάντα ειδικοί φρουροί. Δεν
µας προξενεί εντύπωση, αφού η Κυβέρνηση διά πάσαν νόσον
παραπέµπει στον αυταρχισµό και στην καταστολή. Αστυνοµία και
ΜΑΤ παντού, ακόµα και στον ευαίσθητο χώρο των πανεπιστηµίων.
Με τα πανεπιστήµια κλειστά έναν χρόνο σχεδόν, µε το σύνολο
της πανεπιστηµιακής κοινότητας απέναντι, µε όλες τις πολιτικές
δυνάµεις απέναντι, ακόµα και µε σηµαντικά και σοβαρά στελέχη
της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι, µε τις ενώσεις αστυνοµικών
απέναντι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εισάγει προς ψήφιση το υπό κρίση νοµοσχέδιο που παραβιάζει το συνταγµατικά
κατοχυρωµένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων, επιτίθεται στη
δηµόσια παιδεία και εν τέλει επιτίθεται στην ίδια τη δηµοκρατία.
Η Κυβέρνηση συκοφαντεί εδώ και χρόνια συστηµατικά τα δηµόσια πανεπιστήµια, ενώ ταυτόχρονα µειώνει τη χρηµατοδότησή
τους. Για φέτος προβλέπονται 13% λιγότεροι πόροι, που θα είναι
βέβαια και στο µέλλον ακόµα λιγότεροι.
Με το νοµοσχέδιο δεν γίνεται παρέµβαση επί της ουσίας στην
εκπαίδευση. Αποκλείονται από τα πανεπιστήµια χιλιάδες παιδιά,
µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη
δηµιουργία πελατών για τα ιδιωτικά κολλέγια. Άλλωστε, η Κυβέρνηση έχει ήδη εξισώσει τα πτυχία των κολλεγίων τριετούς φοίτησης µε τα πτυχία των πανεπιστηµίων. Τα ελληνικά δηµόσια
πανεπιστήµια, παρά ταύτα, κατατάσσονται διεθνώς σε περίοπτη
θέση και οι απόφοιτοί τους είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό.
Με το νοµοσχέδιο περιορίζεται άκριτα ο αριθµός των εισακτέων
µε την επιβολή βάσης εισαγωγής σε µία διαδικασία που είναι διαγωνισµός και όχι πιστοποίηση γνώσεων. Οι πανελλήνιες εξετάσεις
είναι διαγωνισµός. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτηµα των υποψηφίων
που βαθµολογούνται κάτω από τη βάση οφείλει να αντιµετωπιστεί
µε την αναβάθµιση του λυκείου, ειδικότερα µε τον µετασχηµατισµό της τρίτης τάξης του λυκείου σε ουσιαστική τάξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και όχι σε εξεταστικό προθάλαµο για την
εισαγωγή στο πανεπιστήµιο και µε την αναβάθµιση του απολυτηρίου που θα προσφέρει ουσιαστική γνώση µε όρους ισονοµίας,
κοινωνικής ισότητας και χωρίς αποκλεισµούς.
Πλήττονται µε το νοµοσχέδιο οι λιγότερο προνοµιούχοι νέοι
και νέες, από µη προνοµιούχες περιοχές των αστικών κέντρων
και αποµακρυσµένες περιοχές της περιφέρειας, δηλαδή τοπικών
κοινωνιών που οι οικογένειες των υποψηφίων δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν φροντιστήρια ή έχουν τους πόρους, την
ευχέρεια να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά κολλέγια,
χωρίς κριτήρια εισαγωγής, ελάχιστη βάση εισαγωγής και εξετάσεις, χωρίς εποπτευόµενη διδασκαλία, όπου θα αποκτήσουν, αν
αποκτήσουν, µόνον κάποιες δεξιότητες ώστε να γίνουν φθηνό
εργατικό δυναµικό για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Επικρατεί η λογική της αριστείας της αγοράς.
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Το ίδιο πλήττονται και οι χαρακτηριζόµενοι «αιώνιοι φοιτητές»,
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι κατά κανόνα εργαζόµενοι που δεν επιβαρύνουν τους προϋπολογισµούς των πανεπιστηµίων και κυρίως πλήττονται τα περιφερειακά πανεπιστήµια µε
την κατάργηση τµηµάτων και τη µείωση του αριθµού των φοιτητών. Τα περιφερειακά πανεπιστήµια υπηρετούν, είναι γνωστό
αυτό, εθνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.
Ως προς το δεύτερο σκέλος, για τη φύλαξη και την ασφάλεια.
Εργαλειοποιείτε το υπαρκτό πρόβληµα ασφάλειας και παραβατικότητας που διαπιστώνεται σε ορισµένα πανεπιστήµια, επιδιώκοντας να το αντιµετωπίσετε χωρίς τη συναίνεση της πανεπιστηµιακής κοινότητας, χωρίς διάλογο, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν
τις ρεαλιστικές προτάσεις των πρυτανικών αρχών, αποκλειστικά
µε όρους γενικευµένης και αντισυνταγµατικής καταστολής.
Προωθούνται ρυθµίσεις ακραίες, που στηρίζονται στο δόγµα
«νόµος και τάξη» ή µάλλον «τρόµος και πάταξη», απαξιώνοντας
τον διάλογο και αποσκοπώντας στην ένταση και στην πόλωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Συκοφαντούνται ακόµα και οι πρυτάνεις ως εθισµένοι στην
απειλή κακοποίησης και αντ’ αυτών, επιδιώκετε να εγκατασταθεί
αστυνοµική δύναµη στο πανεπιστήµιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αστυνοµία εγκαθίσταται µέσα
στις σχολές. Η παρουσία της παραπέµπει στα πέτρινα χρόνια της
µετεµφυλιακής εποχής και στη χούντα. Λυπάµαι που παραπέµπω
σε αυτές τις περιόδους κάνοντας παραλληλισµούς, όµως, ο ίδιος
ο Υφυπουργός Παιδείας προκειµένου να υπερασπιστεί τη σχετική πρόβλεψη για την εγκατάσταση αστυνοµικής δύναµης στα
πανεπιστήµια παρέπεµψε σε ρυθµίσεις και πρακτικές της χούντας. Προσλαµβάνονται, λοιπόν, οι χίλιοι τριάντα ειδικοί φρουροί
µε δαπάνη 30 εκατοµµυρίων, ενώ δεν καλύπτονται τα κενά σε θέσεις καθηγητών και µελών ΔΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µάχη για την παιδεία είναι
µάχη για τη δηµοκρατία. Ο νόµος, εκ των πραγµάτων, δεν πρόκειται να εφαρµοστεί. Δεν θα το επιτρέψει η ακαδηµαϊκή κοινότητα, οι καθηγητές, οι φοιτητές, όλοι οι εργαζόµενοι στα
πανεπιστήµια, αλλά και οι γονείς που αγωνίζονται για το µέλλον
των παιδιών τους, οι νέες και οι νέοι.
Θα τελειώσω µε µία αναφορά του Γέρου του Μοριά. Όταν χτιζόταν το πανεπιστήµιο κοντά στο παλάτι, ο Όθωνας ρώτησε τον
Κολοκοτρώνη πώς του φαίνεται. Και ο Γέρος του Μοριά τού απάντησε ότι «Τούτο…» -και έδειξε το πανεπιστήµιο- «…θα φάει εκείνο»,
δηλαδή το παλάτι. Και αυτό διότι η γνώση είναι δύναµη που ανατρέπει τα πάντα στο πέρασµά της. Εσείς, µε το νοµοσχέδιο αντιµάχεστε τη γνώση και κυρίως τη διάχυσή της στους πολλούς.
Εκτιµώ και προβλέπω ότι έτσι όπως εξελίσσονται µε ευθύνη
σας τα πράγµατα, το πανεπιστήµιο, η πανεπιστηµιακή κοινότητα,
η γνώση και η ελευθερία θα συντρίψουν την Κυβέρνησή σας, την
κυβέρνηση του νεοφιλελευθερισµού, του αυταρχισµού, που συνδέεται και ενισχύει τους ισχυρούς και µεγάλους και έχει γυρίσει
την πλάτη της στη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και ιδίως στους
νέους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,
κυρία Υπουργέ, οφείλω να σχολιάσω αυτά που είπε ο κ. Τσακαλώτος. Συνηθίζει να το κάνει. Κοιτώντας προς τα έδρανα της
Συµπολίτευσης ανέφερε µε πολύ µεγάλη άνεση ότι τα στελέχη
της απαρτίζουν ουσιαστικά µία µεγάλη οµάδα µεγαλοαστική.
Γνωρίζω πολύ καλά ποιοι κάθονται στα έδρανα της Συµπολίτευσης σήµερα. Είναι άνθρωποι που, όπως κι εγώ, κατάγονται
από λαϊκές οικογένειες και έδωσαν τη µάχη µέσα στη ζωή για να
φτάσουν στο σηµείο αυτό. Γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία είναι η µεγάλη λαϊκή παράταξη. Αυτό δεν µπορείτε να καταλάβετε, κυρίως
οι άνθρωποι οι οποίοι είστε σήµερα στα έδρανα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Αυτό το παραµυθάκι ας σταµατήσει. Δεν ισχύει
και το ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Γιατί οι περισσότεροι
από εµάς είµαστε σάρκα από τη σάρκα του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην Αίθουσα αυτή, επίσης, βλέπω από τα δεξιά µου τους εκφραστές της κανονικότητας και από την άλλη πλευρά -προσέχω
αυτό που θα πω, µην πω κάτι άλλο- θα έλεγα ότι βλέπω αυτούς
οι οποίοι δεν εκφράζουν την κανονικότητα. Γιατί δεν την εκφράζετε, κύριοι και κυρίες της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Είστε η
έκφραση των κινηµάτων. Το «Οικολογίας» πέθανε πια, γιατί οι οικολόγοι θα κατέβουν και αυτοδύναµοι. Και δεν την εκφράζετε,
γιατί η κοινωνία λέει «ναι» στη συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση. Και λέει «ναι», γιατί, ουσιαστικά, η κοινωνία θέλει ένα πανεπιστήµιο στο οποίο θα µπορούν να σπουδάζουν µε µεγαλύτερη
άνεση τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, όπως σπούδασαν και
πολλοί από αυτούς που κάθονται στα έδρανα της Συµπολίτευσης
σήµερα. Διότι οι λαϊκές οικογένειες ενδιαφέρονται να υπάρχει
ασφάλεια στα πανεπιστήµια. Και δεν υπάρχει σήµερα.
Και η Υπουργός και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και
ο Υφυπουργός σάς ανέφεραν πάρα, πάρα πολλά παραδείγµατα.
Πρέπει να έχουµε ελευθερία του λόγου στα πανεπιστήµια και δεν
την έχουµε. Και, αν θέλετε, εγώ θα κριτικάρω και την Κυβέρνηση. Έπρεπε να το φέρει πιο νωρίς. Άργησε. Μπορούσε να το
φέρει µαζί µε το πανεπιστηµιακό άσυλο. Αυτή είναι η γνώµη µου.
Έπρεπε να το φέρει νωρίτερα. Και έπρεπε να το φέρει, γιατί δεν
αφορά όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, αλλά κυρίως τα µεγαλύτερα. Ελάτε στο αχανές campus του Αριστοτελείου. Μα, εκεί
υπάρχει βιβλιοθήκη, υπάρχουν τα µνηµεία των Εβραίων συµπολιτών µας, υπάρχουν και άλλες δράσεις. Όλες αυτές πρέπει µε
κάποιον τρόπο να περιφρουρηθούν.
Επίσης, πρέπει να περιφρουρηθεί και ο τρόπος µε τον οποίο
τα πανεπιστήµιά µας θα συνδεθούν µε την οικονοµία. Σήµερα αν
οργανωθεί η οποιαδήποτε δράση στην κατεύθυνση αυτή, δεν θα
γίνει στο τέλος, διότι οι παρέες, οι οποίες προπηλακίζουν τους
πρυτάνεις και τους καθηγητές, θα παρέµβουν.
Προφανώς θα θέλαµε να µπαίνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στα πανεπιστήµια, γιατί είναι γεγονός ότι είναι µία διέξοδος
για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Υπάρχει, όµως, και η τεχνική εκπαίδευση. Υπάρχουν σήµερα χώροι όπου αντί να ανήκει
κάποιος στο επιστηµονικό προλεταριάτο, θα του δίνεται η δυνατότητα να κάνει τη ζωή του εξαιρετικά άνετη. Ε, λοιπόν, τι να κάνουµε; Δεν µπορεί να περνούν όλοι µε λευκή κόλλα. Και στο
σηµείο αυτό θέλει προσοχή για ορισµένα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, η Νοσηλευτική του Διδυµοτείχου, που παίζουν και κάποιον εθνικό ρόλο.
Επίσης, για το µηχανογραφικό θέλω να πω το εξής: Δεν αλλάζει ο τρόπος των εξετάσεων. Απλώς δίνεται σε δύο επίπεδα -µία
διαφορετική δυνατότητα- ώστε, πραγµατικά, άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν µία συγκεκριµένη επιστήµη και κοντά στον
τόπο κατοικίας τους, να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Κυρίες και κύριοι, όπως είπα άργησε η Κυβέρνηση. Και οι
λόγοι είναι και κοινωνικοί -τους ανέφερα- αλλά και πολιτικοί.
Ποιοι είναι οι πολιτικοί λόγοι; Αναδεικνύεται πλήρως η τεράστια
διαφορά που έχουµε µε την Αριστερά και κυρίως µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και θα µου επιτρέψετε να διαφωνήσω και µε
κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι είχαν ένα συναινετικό κλίµα.
Συναινετικό κλίµα, ναι, να υπάρχει. Μα, εδώ εµείς λέµε «ανατολή»
και εσείς «δύση» ή το αντίθετο. Συµφωνώ. Δεν µπορεί να υπάρχει
συναντίληψη, ούτε να υπάρχει συναίνεση και δεν µπορούµε ούτε
να την εκβιάζουµε ούτε να παρακαλούµε για αυτή.
Τελικά, µέσα από τη διαδικασία αυτή αποδεικνύεται η αντιπολιτευτική γύµνια σας. Τις τελευταίες µέρες ασχοληθήκατε µε ένα
«µαϊµού» ταξίδι στην Αίγυπτο, ασχοληθήκατε µε την Ικαρία και
ένα γεύµα, ασχοληθήκατε µε τις συνθήκες κράτησης του Κουφοντίνα. Στο τέλος ακούσαµε και το ότι αποδέχεστε, διά του
Προέδρου σας, το ρίσκο των συγκεντρώσεων. Και, βέβαια, σήµερα στον χώρο αυτό πραγµατικά κάνετε αντιπολίτευση. Και, µάλιστα, έχει και ιδεολογικό περιεχόµενο. Κάντε αντιπολίτευση
όµως. Αυτό, ουσιαστικά, θέλει ο ελληνικός λαός. Και δεν υπάρχει
τίποτε το οργουελικό σε αυτό το οποίο νοµοθετεί σήµερα η Κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν συµφέροντα, δεν υπάρχει χούντα, δεν
υπάρχει κάτι το αντιδηµοκρατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
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Και η πλάκα είναι ότι τα πιστεύετε. Στην αρχή δεν ήξερα αν τα
πιστεύετε. Είµαι σίγουρος ότι ο Αρχηγός σας δεν τα πιστεύει.
Όµως, οι περισσότεροι από εσάς τα πιστεύετε αυτά που λέτε.
Ευτυχώς, όµως, σας ακούει η κοινωνία. Γι’ αυτό, δυστυχώς, το
µίλι το οποίο καλείστε να ακολουθήσετε, θα είναι πράσινο. Το
δανείζοµαι από την οµώνυµη ταινία. Το µίλι το τελευταίο σας
προς το 3% θα είναι πράσινο.
Τέλος, δεν έχω πρόβληµα να ζητήσω, παραδείγµατος χάριν,
να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές. Να κάτι
στο οποίο πιθανώς θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε.
Επίσης, για την αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων υπάρχει λύση. Ναι, µπορούµε να είµαστε σύµφωνοι και µε τις επιταγές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν µπορεί η διαδικασία να είναι
τυπική, κυρία Υπουργέ. Πρέπει η επιτροπή η οποία θα συσταθεί
στο Υπουργείο Παιδείας, να είναι µία επιτροπή η οποία θα κάνει
ουσιαστικό έλεγχο και δεν θα βάζει απλώς σφραγίδες.
Προφανώς σας καλώ όλους να υπερψηφίσουµε αυτή την εµβληµατική, για εµένα, µεταρρύθµιση. Και, βέβαια, το στοίχηµα
για τα Υπουργεία είναι να εφαρµοστεί, όπως πρέπει να εφαρµοστεί και ο νόµος για τις διαδηλώσεις, όπως πρέπει να εφαρµοστεί
και ο νόµος για την καταγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων ή την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν φτάνει να θεσµοθετούµε. Πρέπει και να εφαρµόζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν άκουγα προηγούµενα επιχειρήµατα από την κυρία Υπουργό, πραγµατικά θα προβληµατιζόµουν.
Λυπάµαι, όµως, για την ένδεια των επιχειρηµάτων, η οποία επικαλύφθηκε µε προπαγάνδα. Είναι άθλια προπαγάνδα το να µιλάτε από το πρωί ως το βράδυ για εισαγωγή µε «1» στα
πανεπιστήµια. Μπορεί να αφορά κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις
ή να έγινε κάποια στιγµή, αλλά δεν αφορά τους εβδοµήντα χιλιάδες που µπήκαν µόλις πρόσφατα.
Γιατί επαναφέρετε αυτό το ζήτηµα; Διότι, πράγµατι, δεν έχετε
επιχειρήµατα. Επίσης, το απάνθισµα παραβατικών συµπεριφορών για γνωστά παραβατικά και προβληµατικά ζητήµατα τα
οποία υπήρξαν την προηγούµενη δεκαπενταετία από τρεις
Υπουργούς σήµερα, δείχνει πως δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε,
δεν έχετε να πείτε κάτι επί της ουσίας για αυτά τα οποία συζητάµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Θέλω να σας πω ευθέως ότι η σιωπή σας, παραδείγµατος
χάριν, για την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστηµίων διεθνώς,
η σιωπή σας για την ποιότητα…
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Το έχω πει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν είπατε τίποτα.
…των παρεχόµενων σπουδών και για την ποιότητα των παιδιών
µας, των φοιτητών, των σπουδαστών που βγαίνουν και στην
αγορά εργασίας και γενικότερα και στον δηµόσιο λόγο, αυτή η
σιωπή δείχνει ακριβώς πως είναι άλλος ο τρόπος που σκέπτεστε
και είναι άλλα αυτά τα οποία πρέπει να προωθήσετε κατά τη
γνώµη σας.
Είναι λάθος -και δεν θα έπρεπε να το κάνετε, κυρία Υπουργέγια τον καθηγητή, τον κ. Τζανακόπουλο, να µιλάτε έτσι για την
ένωση διδασκόντων και διδασκοµένων και διοικητικών της Οξφόρδης, στην οποία συµµετέχουν χιλιάδες µέλη και είναι ισότιµο
µέλος, αλλά και µέλος του Προεδρείου ο κ. Τζανακόπουλος και
είχε φέρει τη σχετική ανακοίνωση, η οποία βγήκε προ ηµερών.
Μιλήσατε µ’ έναν απαξιωτικό τρόπο που δεν θα έπρεπε να σας
αρµόζει.
Τέλος, θέλω να σας πω, σε σχέση µε την οµιλία σας, ότι βε-
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βαίως το πανεπιστήµιο, κυρία Κεραµέως, είναι και χώρος ζύµωσης, έκφρασης, συµπύκνωσης πολιτικών, ιδεολογικών απόψεων
και συζητήσεων. Έχετε υπ’ όψιν σας καθόλου την ιστορία των
πανεπιστηµιακών κινηµάτων του προηγούµενου αιώνα, του παρόντος αιώνα και του τι γίνεται σε όλο τον κόσµο; Πώς είναι δυνατόν; Ήταν πολύ αποκαλυπτική αυτή η αντίστιξη που κάνατε µε
αφορµή…
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Μία παρέµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι, µία παρέµβαση ή οτιδήποτε. Δεν
την οικειοποιούµαι. Θέλω, όµως, να σας πω ότι εσείς είστε λάθος
που κάνατε αυτή την αντίστιξη. Βεβαίως, πέραν της παροχής
γνώσης είναι και της διαδραστικότητας στο πανεπιστήµιο, ο
χώρος του πανεπιστηµίου είναι κατ’ εξοχήν χώρος συµπύκνωσης
και ζύµωσης απόψεων.
Έχετε ευθύνες, κυρία Υπουργέ. Πρώτα απ’ όλα, βεβαίως, έχει
ευθύνη η Κυβέρνησή σας για την πανδηµία, σε σχέση µε τα σχολεία. Ίσως, για τους δύο πρώτους µήνες ή ύστερα που υπήρχαν
κάποιες έρευνες, να ήσασταν εφησυχασµένοι. Το ότι όµως τα
αφήσατε, χωρίς να κάνετε καµµία παρέµβαση για να βρεθούν
επιπλέον ωράρια, επιπλέον χώροι, επιπλέον δυνατότητες και τα
παιδιά µας να είναι ανά δεκαπέντε σε κάθε τάξη και το ότι τώρα,
άρον άρον, µέσα σε δέκα µέρες που άνοιξαν -πήγε το παιδί µου
στο γυµνάσιο- τα φέρνουµε πίσω, το ότι δεν βοηθήσατε, ώστε
να υπάρχουν τα τεστ και κυρίως, η ιχνηλάτηση του οικογενειακού
περιβάλλοντος από τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες κρούσµατα
που υπήρξαν, είναι πρόβληµα. Το ότι δεν κάνατε τίποτα για την
ισότιµη πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση είναι πρόβληµα. Ακούσατε προηγούµενα για τα δυτικά. Διαψεύστε τα.
Εγώ αισθάνοµαι απίστευτα προνοµιούχος, µε την έννοια ότι
στο σπίτι µου υπάρχει η δυνατότητα και κάποια στιγµή εργαζόµαστε ταυτόχρονα τέσσερις άνθρωποι, δύο µεγάλοι και δύο παιδιά, µε τα κοµπιούτερ. Είναι σαφές πως αυτό το περιβάλλον δεν
µπορεί παρά να αντανακλά µία ελάχιστη ελίτ. Και δεν κάνατε τίποτα, έτσι ώστε να είναι ισότιµη η πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση.
Και, βεβαίως, είχαµε και τη «µουλωχτή» τροπολογία, για την
οποία ακούστηκαν πολλά και δεν βρήκατε να πείτε κάτι. Βάζετε
τον κόφτη. Οδηγείτε τα παιδιά στα κολλέγια. Τι δείχνει αυτή η
ευθύνη, την οποία σας προσάπτω; Δείχνει ότι λειτουργήσατε συστηµατικά, αξιοποιώντας τις έκτακτες συνθήκες, στις οποίες βρισκόµαστε λόγω της πανδηµίας, µε περιφρόνηση και ταξική
µεροληψία µέσα στο χώρο της εκπαίδευσης.
Και κορωνίδα βεβαίως στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης
είναι η απίστευτη επιµονή σας, µέσα σε αυτή την κατάσταση, να
ψηφιστεί το παρόν νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι πρόκειται -θα
µιλήσω πολιτικά- για µία εσκεµµένη πρόκληση, ιδεολογική, πολιτική -αναφέρθηκε προηγούµενα και ένας συνάδελφος- µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση, προφανώς, υπαρχουσών καταστάσεων
ή παραβατικών συµπεριφορών ορισµένων τα προηγούµενα χρόνια. Με πρόσχηµα αυτό είναι µία εσκεµµένη πρόκληση, η οποία
εντάσσεται -σαφέστατα θα το πω- στη δυσανεξία που έχει η σηµερινή κυβερνώσα παράταξη, ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά,
εσείς, κυρία Κεραµέως, προσωπικά στη Μεταπολίτευση, διότι θέλετε µέσω της στρατηγικής σας να αποενοχοποιηθούν οι θύτες
που οδήγησαν µε τη διακυβέρνησή τους -εσείς, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- στη µεγάλη οικονοµική κρίση.
Τι θέλετε να περάσει στον ελληνικό λαό; Θέλετε να περάσει
ότι υπάρχουν κάποια αποστήµατα της Μεταπολίτευσης, τα οποία
οδήγησαν τη χώρα στην κρίση. Και ποια είναι αυτά; Είναι το πανεπιστήµιο, η περίφηµη ιδεολογία της Αριστεράς που δεν είχε
ούτε 10%. Είναι οι εγγυήσεις και τα εργασιακά δικαιώµατα κυρίως. Είναι η ελευθερία των εκδηλώσεων, των διαδηλώσεων, της
δυνατότητας άρθρωσης λόγου και αντίλογου στον δηµόσιο
χώρο. Είναι πράγµατα, τα οποία τα θεωρείτε πρωτεύοντα ως εµβρυουλκό της κρίσης, την οποία βιώσαµε επί δεκαετία στη χώρα
και τα οποία τα αισθάνεστε ως προτεραιοποίηση και ανάγκη
στρατηγικής αντιµετώπισης από την πλευρά σας, διότι ακριβώς
ιδεολογικά, πολιτικά, προγραµµατικά είστε στον αντίποδα.
Δεν θέλετε να παραδεχτείτε τις τεράστιες, τις απίστευτες ευ-
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θύνες, τις οποίες έχουν οι κατά καιρούς διακυβερνήσεις από το
δικό σας, εν προκειµένω, κόµµα, κυρία Κεραµέως, όλα αυτά τα
χρόνια, για το πώς φτάσαµε στην κρίση και το πώς συντηρούνται
καταστάσεις, οι οποίες θα έπρεπε από πολύ καιρό να είχαν επουλωθεί, µία καθαρά δηλαδή µεροληπτική, ταξική αντίληψη, µία
αναθεωρητική αντίληψη της πρόσφατης ιστορίας µας, στην
οποία το ζήτηµα της παιδείας είναι κοµβικό. Το καταλαβαίνουµε.
Το αντιλαµβανόµαστε όλοι. Είναι εµβληµατικό.
Σας άκουσα χθες το πρωί -διότι όπως είδατε παρακολούθησα
όλη τη συζήτηση, ούτε µου γράφουν τους λόγους οι συνεργάτες
ούτε έρχοµαι περνώντας για να κάνω µια οµιλία στη Βουλή- µε
προσοχή.
Παρακολούθησα την κυρία Υπουργό στην αίτηση περί αντισυνταγµατικότητας. Δεν µέτρησα τις φορές που είπατε για το
σκληρό πυρήνα του κράτους. Τόσο πολύ…
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Νοµολογία είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Με συγχωρείτε, αν ήταν νοµολογία, να
το αναφέρατε µία φορά. Είστε έξυπνη και αντιλαµβάνεστε, κυρία
Κεραµέως, τι σας λέω.
Αυτό που σας λέω είναι ότι έχετε µία αντίληψη στρατηγικής
επιβολής, όπου ο σκληρός πυρήνας του κράτους θεωρείτε ότι
είναι η βασική ισχύς, η βασική αρχή επιβολής µέσα σε όλες τις
εκφάνσεις του δηµόσιου βίου. Και κάνατε µία αντιδιαστολή ανάµεσα σε αυτονοµία και αυτοδιοίκητο. Την κάνατε τρεις, τέσσερις,
πέντε φορές, για να εντυπωθεί η άποψη στην κοινή γνώµη, στην
εκπαιδευτική κοινότητα, µέσα σ’ εµάς στη Βουλή ότι τέρµα τα
αυτοδιοίκητα. Επί της ουσίας, τέρµα. Εδώ και µε βάση την Πλειοψηφία και µε βάση την αρµολόγηση και την επιβολή κανόνων
του σκληρού πυρήνα του κράτους, τα πάντα θα ελέγχονται, τα
πάντα θα νοµοθετούνται.
Άλλωστε, στο νοµοσχέδιό σας δείτε ποια είναι τα ποινολόγια.
Είναι αποστέρηση της οικονοµικής δυνατότητας προς τα πανεπιστήµια, πειθαρχικά, κόφτες. Έχετε ποινολόγιο. Δεν είναι απλά
ότι επικαλείστε την ανάγκη αυτού που ονοµάζετε και είναι ο
σκληρός πυρήνας του κράτους, ώστε να έχει τη γενική εποπτεία
και τη γενική άποψη και διαµόρφωση της πολιτικής πάνω σ’ έναν
χώρο και από εκεί και ύστερα, να υπάρχει το αυτοδιοίκητο. Δεν
πρόκειται περί αυτού. Μιλάµε για έναν απόλυτο έλεγχο. Μιλάµε
για χειραγώγηση.
Αυτό το οποίο µε κάποιους τρόπους προσπαθήσατε -και έχετε
επιβάλει- στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αυτό το οποίο έχετε
επιβάλλει σε άλλους αρµούς, θεσµούς µέσα από τους οποίους
αναπνέει η ενηµέρωση, ξεφεύγει ο κόσµος από τη φοβία, έρχεται
σ’ επαφή, διαµορφώνονται απόψεις, θέλετε να το επιβάλετε σε
ένα πανεπιστήµιο, το οποίο να είναι µέσα στην υγειονοµική ζώνη.
Υπάρχει και µία µεγάλη υποκρισία. Επιτρέψτε µου να σας πω.
Πόσοι έλεγχοι έγιναν αυτούς τους έντεκα µήνες σε χώρους εργασίας; Πόσοι έλεγχοι έγιναν; Ποια αποτελέσµατα είχαµε; Ποιες
ποινές και πρόστιµα µπήκαν; Εκεί που ο κόσµος, χωρίς να κάνει
διάλειµµα ούτε καν στα lockdown, συνωστίζεται στους χώρους
εργασίας, στα σουπερµάρκετ, αλλού και αλλού, στα µέσα µαζικής µεταφοράς, τι γίνεται; Σας είπα προηγούµενα για το σχολείο.
Τώρα µιλάω συνολικά για την Κυβέρνηση. Το αντιλαµβάνεστε.
Δεν είναι δική σας αυτή η ευθύνη.
Πόσοι έλεγχοι έγιναν; Πού είναι η πρόνοια, το νοιάξιµο, το
οποίο επιδεικνύετε για τα πανεπιστήµια, µε κλειστά τα πανεπιστήµια επί ένα χρόνο; Επί έναν χρόνο τα πανεπιστήµια είναι κλειστά και εσάς σας ενδιαφέρει ακριβώς τι θα γίνει τοποθετώντας
την Αστυνοµία στο πανεπιστήµιο.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης λείπει. Θα πω απλώς µια φράση: Η οµιλία
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σήµερα ήταν η επιτοµή
του αστυνοµικού κράτους. Εννοώ ιδεολογικά, πολιτικά, δεν
µιλάω συγκεκριµένα. Ήταν η επιτοµή του αστυνοµικού κράτους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και συνεισηγείται µαζί σας, πέραν της ιδεολογικής ηγεµονίας,
την οποία θέλετε να αποκτήσετε, να ανακτήσετε όπως είναι…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως, µην έχετε πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Αναστασιάδη,
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δεν τον διακόπτουµε. Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην κάνετε διάλογο,
κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Λαζαρίδη, σας
παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε την οµιλία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Λαζαρίδη. Κάνουµε ιδεολογική πολιτική συζήτηση και το αντιλαµβάνεστε, διότι
είπα εξαρχής ότι είναι µια εσκεµµένη, κατά τη γνώµη µου, προγραµµατική πρόκληση από πλευράς της Κυβέρνησης και σε αυτό
το πεδίο. Πρόκειται περί µιας αντιµεταρρύθµισης συντηρητικού,
αναχρονιστικού, αυταρχικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η άποψή µας.
Επίσης, επειδή έγινε σχολιασµός το πρωί για αυτά που είπε
και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σήµερα διαδήλωσαν χιλιάδες νέοι άνθρωποι έξω µε
τις µάσκες τους, µε τις όποιες αποστάσεις κ.λπ.. Βεβαίως, φρόντισε, από ό,τι πληροφορηθήκαµε, να κάνει και καµµιά εκατοστή
προσαγωγές στο τέλος της συγκέντρωσης ο κ. Χρυσοχοΐδης. Το
αφήνω αυτό. Το παραπέµπω σε αυτά που είπα προηγούµενα.
Όµως, υπάρχει ένα ρίσκο προφανώς και από τις διαδηλώσεις;
Πώς δεν υπάρχει; Υπάρχει, όπως υπάρχει και από τα µέσα µαζικής µεταφοράς, υπάρχει από όλα. Ποιος έχει την ευθύνη αυτής
της πρόκλησης; Φανταστείτε να υπήρχε µια σιωπή!
Θα τελειώσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε
Εξελίσσεστε σε µια Κυβέρνηση, σε µια πολιτική δύναµη, η
οποία παίρνει διαζύγιο από την κοινωνία, από τους φορείς, από
τους ενδιαφερόµενους, από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται µέσα σε αυτούς τους χώρους και αντίθετα φτιάχνει ένα σύµφωνο συµβίωσης, θα λέγαµε, ή σύµφωνο επιβίωσης µε τις
δηµοσκοπήσεις.
Με ποιες δηµοσκοπήσεις; Με τη δηµοσκόπηση που δείχνει ότι
η ΕΡΤ έχει απογειωθεί, µε τη δηµοσκόπηση που δείχνει ότι όλοι
θέλουν την Αστυνοµία µέσα στο πανεπιστήµιο και να πηγαίνει ο
καθένας δείχνοντας την ταυτότητά του. Να µην έχει κανέναν
αριθµό επάνω του; Γι’ αυτές τις δηµοσκοπήσεις µιλάω.
Είναι στηµένες αυτές οι δηµοσκοπήσεις; Μην παίζουµε µεταξύ
µας. Είναι τη διαχείριση του φόβου, είναι η στρατηγική της διαχείρισης του µεγάλου φόβου, της µεγάλης απόγνωσης, που όλοι
µας, εµείς, οι οικογένειές µας, ο λαός µας, η χώρα µας περνάει
για µήνες ολόκληρους λόγω της πανδηµίας, λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης.
Μέσα σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση, λοιπόν, κάνετε µια
συστηµατική στρατηγική διαχείρισης αυτού του φόβου. Κάνετε,
λοιπόν, µια δηµοσκόπηση πάνω σε έναν κόσµο, ο οποίος αισθάνεται απειλούµενος γύρω γύρω -όχι µόνο από τον κορωνοϊό- από
την αβεβαιότητα, από την ανεργία, από το ότι κλείνει το µαγαζί
του, από το ότι δεν µπορεί να επικοινωνήσει, να φιλήσει τα παιδιά
του, τους γονείς του. Αυτό είναι κοινό, οριζόντιο. Το ξέρουµε.
Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, λοιπόν, αντί να κερδίσετε κοινωνικές συναινέσεις, τι κάνετε; Το κάνετε κυνικά, πολιτικά. Δεν
σας θίγω προσωπικά. Είναι στρατηγική της Κυβέρνησης. Το είδαµε και σε άλλα νοµοσχέδια. Στήνετε δηµοσκοπήσεις, που είναι
αποτελέσµατα και απαντήσεις, απόρροια της αβεβαιότητας και
του φόβου. Μπορείτε σε αυτό το επιχείρηµα, το οποίο µόλις σας
κατέθεσα, να αντιτείνετε πώς δεν είναι έτσι;
Είστε, λοιπόν, µια Κυβέρνηση και για όσο καιρό θα είστε
ακόµα, αυτό θα είναι σε βάρος της χώρας, του λαού µας, της νεολαίας. Έχετε πάρει διαζύγιο από την κοινωνία και έχετε κάνει
µια σύµβαση για την επιβίωσή σας µε τις δηµοσκοπήσεις.
Είστε, επίσης, µια Κυβέρνηση που µε την αυταρχική διακυβέρνηση δεν απάντησε κανείς το πρωί στον κ. Τσίπρα, όταν είπε ότι
«πριν δύο µήνες έχω υποβάλει πρόταση», όπως έχει δικαίωµα η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για να συζητήσει για τα θέµατα της
δηµοκρατίας, της δηµοκρατικής διακυβέρνησης.
Δείτε τις δύο αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, κυρία Κεραµέως, συστάσεις προς τις κυβερνήσεις για το τι πρέπει να κάνουν
ή να µην κάνουν εν καιρώ πανδηµίας. Έτσι; Δεν είναι από το κεφάλι του κ. Τσίπρα.
Κανείς δεν του απάντησε πού έχει µπει αυτή η πρόταση από
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κάτω, διότι δεν σας συµφέρει, δεν θέλετε να τη συζητήσετε. Θέλετε κάθε σταγόνα, κάθε µέρα, κάθε δευτερόλεπτο αυτής της
πανδηµίας, αυτής της κρίσης, να την αξιοποιήσετε ιδεολογικά,
πολιτικά, προγραµµατικά υπέρ της δικιάς σας ακραίας, νεοφιλελεύθερης, νεοδεξιάς αντίληψης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε .
Κατ’ αρχάς, καλησπέρα και από µένα! Χρόνια πολλά στον Χαράλαµπο, στη Χαρά. Ψυχραιµία θέλω από εδώ, από αριστερά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Θα µπορούσα να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είµαι σύντοµη.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο αξιότιµος κύριος
τέως Πρόεδρος. Πρώτα από όλα, είπε επί λέξει να µην υπάρχουν
τεστ.
Η πραγµατικότητα, κύριε Βούτση, είναι η εξής: Στα σχολεία γίνονται και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι και, επίσης, έχει δηµιουργηθεί µια ειδική πλατφόρµα, το edu.testing.gov.gr, ειδική για
εκπαιδευτικούς και για µαθητές άνω των δεκαέξι ετών, προκειµένου να κάνουν όσες φορές θέλουν τεστ και τους προτρέπουµε
να κάνουν τεστ. Αυτό ήταν το πρώτο σηµείο.
Το δεύτερο σηµείο είναι ότι είπατε ότι δεν κάναµε τίποτα. Είπατε επί λέξει -τα λόγια σας- για την ισοτιµία της πρόσβασης
στην τηλεκπαίδευση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Υπουργέ, γιατί κλείνουν τα σχολεία αύριο;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σας απάντησα σε κάτι συγκεκριµένο, κύριε Βούτση. Είπατε ότι
δεν υπάρχουν τεστ και εγώ σας απάντησα συγκεκριµένα τι γίνεται, ποια είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως, δεν υπάρχουν υποχρεωτικά
τεστ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Μου επιτρέπετε; Δεν σας διέκοψα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, δεν
σας διέκοψε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Το δεύτερο σηµείο είναι ότι είπατε ότι δεν κάναµε τίποτα για την
ισοτιµία της πρόσβασης στην τηλεκπαίδευση.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα, που ξέρω εγώ
τουλάχιστον…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ! Μιλάει η Υπουργός. Να ακούσετε τι θα πει.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα, που ξέρω εγώ τουλάχιστον -διορθώστε µε, αν κάνω λάθος- που κατάφερε και διαπραγµατεύτηκε µε όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να
είναι δωρεάν η χρήση των δεδοµένων για όποιον µπαίνει σε πλατφόρµα που χρησιµοποιείται για την τηλεκπαίδευση, αυτό δεν το
θεωρείτε ότι είναι πολύ σηµαντικό κεκτηµένο; Δροµολογήθηκαν
διαδικασίες από εκεί που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε αφήσει
τεσσερισήµισι χιλιάδες φορητές συσκευές στα σχολεία, για άνω
των ενενήντα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Πόσα στείλατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Φίλη. Πάλι τα ίδια; Δεν σας διέκοψε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Και εσείς, δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, πέσατε στην παγίδα του
ΣΥΡΙΖΑ να κάνετε την τεράστια διαφήµιση στα κολλέγια. Αν δεν
µπεις στο πανεπιστήµιο, µόνος δρόµος για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τα
κολλέγια. Καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο µεγαλύτερος υποστηρικτής του κολλεγίου!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί υπάρχει κάτι, κύριε Πρόεδρε, που λέγεται δηµόσια κατάρτιση, δηµόσια ΙΕΚ. Μην τα λοιδορείτε. Μην
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τα υποτιµάτε. Είναι πάρα πολύ σηµαντικές δοµές για τις οποίες
έχει ήδη ψηφιστεί νοµοσχέδιο που τις αναβαθµίζει συνολικά.
Σηµείο τρίτο, κύριε Πρόεδρε. Ήσασταν Πρόεδρος της Βουλής. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες. Η ένσταση της αντισυνταγµατικότητας είναι µια διαδικασία όπου αναπτύσσονται
καθαρά νοµικά επιχειρήµατα. Το να γίνεται, για παράδειγµα, η
διάκριση µεταξύ αυτονοµίας και αυτοδιοίκησης είναι βασική
αρχή συνταγµατικού δικαίου, όπως βασική αρχή συνταγµατικού
δικαίου και στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι
η έννοια του σκληρού πυρήνα του κράτους. Το Σ.τ.Ε. τα λέει. Αν
δεν σας αρέσουν, τι να κάνουµε; Όµως, η έννοια της αντισυνταγµατικότητας έχει καθαρά νοµικό περιεχόµενο. Δεν είναι µια
πολιτική συζήτηση, όπως κάνουµε εδώ πέρα τώρα όλοι µαζί.
Το τελευταίο σηµείο είναι το εξής. Είπατε εµείς περιορίζουµε
το αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων; Εµείς; Εµείς που είµαστε η
πρώτη Κυβέρνηση που δίνει εξουσία στα πανεπιστήµια να ορίζουν τα ίδια την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα ίδια τον συντελεστή βαρύτητας;
Τι κάνατε εσείς; Εσείς, κύριε Βούτση, φτάσατε στο σηµείο να
προβλέψετε ότι πρέπει ο Υπουργός να υπογράφει κάθε πρόγραµµα σπουδών. Ένα προπτυχιακό ήθελε να κάνει το ΕΚΠΑ και
λέγατε: «Όχι υπογραφή Υπουργού». Εµείς τι κάναµε; Ήρθε εδώ
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και υπέγραψε: «Όχι, τα πανεπιστήµια µόνα τους αποφασίζουν».
Το καλύτερο το έχω για το τέλος, όµως, κύριε Βούτση. Λέτε
ότι εµείς θέλουµε να περιορίσουµε το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων. Ξέρετε τι κάνατε εσείς; Εσείς φροντίσατε ούτως ώστε
το τι χρήµατα παίρνει κάθε πανεπιστήµιο να είναι απόφαση αυθαίρετη του ενός και µόνο Υπουργού. Αποφάσιζε ο κάθε Υπουργός τι χρήµατα θα πάρει κάθε πανεπιστήµιο. Και λέτε αυτό σε
εµάς;
Εµείς τι είπαµε; Κριτήρια αντικειµενικά και κριτήρια ποιοτικά.
Κανένας Υπουργός να µην κάνει ό,τι θέλει. Να υπάρχουν κριτήρια για το τι χρήµατα παίρνει κάθε πανεπιστήµιο. Αντικειµενικά
κριτήρια και κριτήρια ποιότητας, αξιολόγησης.
Εσείς, όµως, κύριε Βούτση, θέλατε πανεπιστήµια τα οποία να
τα ελέγχετε σε κάθε πτυχή της δράσης τους, µέσα από τα λεφτά,
µέσα από τις εγκρίσεις. Αυτή είναι η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ
ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και ευτυχώς που υπάρχει η διαφωνία
αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
Ότι δεν συµφωνείτε είναι βέβαιο. Το ξέρουµε αυτό. Το έχουµε
καταλάβει. Σεβαστείτε τη όταν µιλάει, όπως πρέπει να σας σεβαστεί όταν µιλάτε και θα κρίνει ο κόσµος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε διαφορές. Το
καταλάβαµε. Δεν πρέπει να ακούσει ο κόσµος και το µεν και το
δε για να βγάζει συµπεράσµατα; Πρέπει να διακόπτουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ µαζί της ότι
έχουµε πλήρη διαφωνία. Όχι, όµως, να ακούµε συνέχεια «κασέτα». Να ακούσουµε επιχειρήµατα, µη µηρυκάζουµε τα ίδια και
τα ίδια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό είναι άλλο θέµα.
Ο κόσµος θα κρίνει, κύριε Φίλη, αν είναι «κασέτα» ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν µπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, λείπει η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το γνωρίζω, κύριε Δρίτσα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μπορεί να χρειάστηκε κάτι, θα περιµένουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Άνθρωποι είµαστε…
Κύριε Φάµελλε, αν θέλετε µπορείτε να καθίσετε ή να συνεχίσετε, ό,τι θέλετε. Σε λίγο θα είναι κοντά µας η Υπουργός.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Είναι εικόνα Κυβέρνησης αυτή; Απούσα!
Με τι ασχολείται; Πέντε είναι οι Υπουργοί...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έπρεπε να πάει εκεί
που έπρεπε να πάει, κύριε Φίλη. Τι να κάνουµε; Άνθρωποι είµαστε. Από το πρωί είναι εδώ. Το έχω παρατηρήσει. Σας παρακαλώ!
Μη δηµιουργούµε θέµα από το πουθενά. Από το πρωί κάθεται
εκεί. Άνθρωπος είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αυτή είναι η Κυβέρνηση! Απούσα από τον
διάλογο!
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Έλεος,
κύριε Φίλη!
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Μια µπουκιά, κύριε Φίλη...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε έχει ως µόνο στόχο τη συρρίκνωση της δωρεάν
ανώτατης παιδείας της χώρας µας, της δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και την εισαγωγή µιας σειράς αντιδηµοκρατικών και
αυταρχικών διατάξεων στη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Δεν είναι ένα αποσπασµένο κοµµάτι πολιτικής, είναι κοµµάτι
ενός οργανωµένου σχεδίου της Κυβέρνησης, µε αντιδηµοκρατικές αλλαγές στη χώρα µας, που εξελίσσεται µέσα στην πανδηµία, εκµεταλλευόµενη τις συνθήκες και την αδυναµία της
κοινωνίας να αντιδράσει, γιατί δεν θέλουν κινητοποιήσεις, δεν
θέλουν απώλειες στην πολιτική τους.
Θα µπορούσα να περιγράψω πολλά κοµµάτια αυτού του σχεδίου, από την απαγόρευση συγκεντρώσεων µέχρι τα χατίρια
στους καναλάρχες και τη φίµωση της αλήθειας. Όµως, θα περιοριστώ σ’ αυτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξεως.
Το λέω αυτό προκλητικά, κυρία Υπουργέ, γιατί θεωρώ ότι είναι
ντροπή για την ακαδηµαϊκή κοινότητα της Ελλάδας, για τη διανόηση της χώρας µας, για την ελληνική δηµοκρατία, για τον δυτικό πολιτισµό να εισηγείται νοµοσχέδιο της παιδείας ο
Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Με το νοµοσχέδιο αυτό αποδεικνύετε ότι στόχος σας είναι ο
περιορισµός της παραγωγής και διακίνησης ιδεών και η υποταγή
της νεολαίας. Γιατί πολύ καλά αναγνωρίζετε ότι ο βασικός σας
εχθρός είναι οι ιδέες, οι νέες και οι νέοι της Ελλάδας. Γιατί οι
νέοι και οι νέες της Ελλάδος, γιατί οι ιδέες της χώρας µας, η
γνώση και η επιστήµη δεν φυλακίζονται. Γιατί αποτελούν την ελπίδα της κοινωνίας και γιατί έχουν µόνο µια προοπτική, µια
ανάγκη, να ζήσουν, να έχουν πρόοδο, να έχουν προκοπή, µια καλύτερη κοινωνία. Και γιατί οι νέοι και οι νέες της Ελλάδας, γιατί
οι ιδέες της Ελλάδας απεχθάνονται τα ρουσφέτια, τους ΔΑΠίτες,
τα «γαλάζια» παιδιά, τους «Γκόρτσους» και την ΕΡΕ του 1960,
στην οποία θέλετε να µας γυρίσετε.
Η φυλάκιση των ιδεών είναι το µόνο εργαλείο που θα µπορούσε να σώσει τον κ. Χρυσοχοΐδη και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά
δεν µπορεί να επιτευχθεί. Για να πετύχετε, λοιπόν, αυτό το σχέδιο επιδιώκετε ένα συντριπτικό χτύπηµα στην κοινωνία, έξω από
τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις. Γιατί, µη µου πείτε ότι γράφατε πουθενά στο πρόγραµµα ότι θα µειώσετε τους εισακτέους
ή ότι θα δηµιουργήσετε αστυνοµία πανεπιστηµίων.
Έρχεστε σε αντίθεση µε τους πρυτάνεις, µε τα συνδικαλιστικά
σώµατα των αστυνόµων, ακόµη και µε τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και µε πρώην Υπουργούς Παιδείας.
Βέβαια, όταν δεν είναι χρήσιµοι οι πρυτάνεις ή η ακαδηµαϊκή
κοινότητα λοιδορείται από τον κ. Χρυσοχοΐδη, για να καταλάβετε
πόσο µεγάλη αξία δίνετε στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Την απαξιώνετε όταν δεν συµφωνεί µε τα αυταρχικά σας σχέδια. Δεν
µπορεί να τρελάθηκαν όλοι αυτοί και να συµφωνούν µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πολύ απλά, µε το νοµοσχέδιο αυτό αποδοµείτε λειτουργίες
και ακαδηµαϊκές ελευθερίες που στηρίχθηκαν και από στελέχη
του συντηρητικού χώρου. Νοµοθετείτε µε ιδέες του Μεσαίωνα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και του σκοταδισµού. Αρνείστε βασικές αρχές του Διαφωτισµού.
Ένα παράδειγµα. Απέναντι στην αξία της γνώσης και της παιδείας βάζετε τις εξετάσεις και ανεβάζετε αυτές σε υψηλότερο
επίπεδο από την ίδια τη γνώση και την παιδεία. Απέναντι στον
διαγωνισµό ιδεών και στην αριστεία που δηµιουργεί και στην εξέλιξη, βάζετε τον αυταρχισµό. Και ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει
πουθενά στην Ευρώπη, όπως και τα εργαλεία που νοµοθετείτε
σήµερα.
Όσο, όµως, το µόνο εργαλείο πολιτικής επιβίωσής σας είναι ο
αυταρχισµός, τόσο περισσότερο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µοιάζει µε την κυβέρνηση Όρµπαν, γιατί αποµακρυνόµαστε από τα
ευρωπαϊκά ιδεώδη και οι ρυθµίσεις σας δυστυχώς µας επιστρέφουν σε ρυθµίσεις του ’69, όπως ακούστηκε, που η Αστυνοµία
είχε σπουδαστικό κέντρο µέσα στα πανεπιστήµια.
Μας οδηγείτε σε ένα δυστοπικό µέλλον για τα πανεπιστήµια,
µε δύο στόχους: Πρώτον, να εµβαθύνετε και να διευρύνετε τις
ανισότητες. Πρακτικά, να περιορίσετε τη δυνατότητα πρόσβασης
στο πανεπιστήµιο όλων των παιδιών και των νέων της χώρας µας.
Δεύτερον, να επιβάλετε ταυτόχρονα αυταρχικές λειτουργίες.
Πώς γίνεται αυτό; Αν διαβάζατε λίγο Κοινωνιολογία στη Γ’ λυκείου, αυτό το µάθηµα που αποκλείσατε από το πρόγραµµα
σπουδών, γιατί φοβόσασταν για την ιδεολογική ηγεµονία της Αριστεράς, θα βλέπατε -µε βάση και τη θεωρία του Γάλλου κοινωνιολόγου Πιερ Μπουρντιέ- ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα
λειτουργεί ως σύστηµα επιλογής που ευνοεί τις ανώτερες τάξεις,
αν δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο, σε βάρος των υπολοίπων. Η πρόσβαση, δηλαδή, στα πανεπιστήµια εξαρτάται -και αυτό επιδιώκετε- από το επάγγελµα του γονέα. Έτσι, επιβεβαιώνετε έτσι τον
κ. Μητσοτάκη, ώστε οι νέοι και οι νέες από τις δυτικές συνοικίες
της Αθήνας να κάνουν µόνο για ψυκτικοί.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, βάζοντας βάση εισαγωγής τιµωρεί
τους νέους και τις νέες. Πρακτικά, τιµωρεί τα παιδιά που έγραψαν χειρότερα. Δεν εξασφαλίζει ίδιες συνθήκες παιδείας, δεν
εξασφαλίζει υποστήριξη µαθησιακών ιδιαιτεροτήτων. Τιµωρεί τα
παιδιά των νυχτερινών και επαγγελµατικών λυκείων και δίνει τη
δυνατότητα διεξόδου µόνο σε όσους έχουν λεφτά.
Αυτό, µάλιστα, µέσα σε µια εφιαλτική χρονιά, όταν τα παιδιά
της Γ’ λυκείου και οι οικογένειές τους βασανίζονται από την πανδηµία και από την αδυναµία να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα.
Και οι ασθενέστερες οικονοµικά οµάδες, οι ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες, δεν έχουν τα χρήµατα να υποστηρίξουν τα παιδιά τους
σ’ αυτόν τον αγώνα που θα δώσουν µε τις εξετάσεις της Γ’ λυκείου. Αυτή τη χρονιά επιλέγετε να µειώσετε τους εισακτέους
κατά περίπου το ένα τέταρτο, περίπου δεκαέξι χιλιάδες παιδιά
λιγότερα θα µπουν φέτος στο πανεπιστήµιο.
Αυτό δείχνει ίσως και ποια είναι η πραγµατική πολιτική, την
οποία αποκάλυψε η κ. Κεραµέως στην οµιλία της πριν. Η κ. Κεραµέως αποκάλυψε ποιο όραµα έχουν για τη νέα γενιά: «Δεν
χρειαζόµαστε επιστήµονες, χρειαζόµαστε ανειδίκευτους». Φτιάχνουν µία κοινωνία ανειδίκευτων µε τον βασικό µισθό, για να δουλεύουν πού; Πιθανά στα καζίνο του Ελληνικού; Χωρίς, λοιπόν,
µέλλον και προοπτική, χωρίς ανταγωνιστικότητα για τη χώρα
µας, µία κοινωνία η οποία θα αµείβεται µε τον κατώτατο µισθό.
Αυτό είναι το όραµα της κ. Κεραµέως. Εκεί θέλει να φτάσει τα
ελληνικά πανεπιστήµια. Μεγεθύνει περισσότερο τις ανισότητες.
Όµως, κάποιοι αναρωτιούνται: Τώρα, µέσα στην πανδηµία;
Γιατί τώρα; Γιατί διαλέξατε αυτή τη χρονιά για να βασανίσετε τα
νέα παιδιά; Έχω τρεις δικαιολογίες. Ή το απαιτούν και τα συµφέροντα που σας έκαναν Κυβέρνηση και σας κρατάνε στη θέση
του Υπουργού, κυρία Κεραµέως, προσωπικά. Ή φοβάστε ότι δεν
θα είστε σε αυτή τη θέση του χρόνου, στη θέση της Κυβέρνησης.
Ή θέλετε να εκµεταλλευτείτε την πανδηµία για να µην έχετε αντιδράσεις.
Όποια και να είναι η σκοπιµότητα, το σίγουρο είναι ότι δεν
έχετε καµµία σκοπιµότητα υποστήριξης της νέας γενιάς και των
πανεπιστηµίων. Γιατί το αποτέλεσµα θα είναι η µείωση των εισακτέων, πράγµα το οποίο δεν θα βοηθήσει τους άριστους, γιατί
θα µείνει, όπως σας είπα, το 25% των παιδιών εκτός, κάποια τµήµατα θα κλείσουν τελείως και η πλειοψηφία των πανεπιστηµίων
θα έχει λιγότερους εισακτέους.
Τι θα γίνει µε όσους µείνουν εκτός; Όσοι έχουν λεφτά θα πάνε
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στα ιδιωτικά κολλέγια, στα οποία µε σκανδαλώδη νυχτερινή τροπολογία έδωσε δικαιώµατα η κ. Κεραµέως, χωρίς εξετάσεις.
Έτσι χωρίς να πετύχουν στις εξετάσεις του πανεπιστηµίου, χωρίς
να δώσουν εξετάσεις για άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, άρα
χωρίς δύο σκαλιά αξιολόγησης, οι µη άριστοι θα πάρουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος. Αυτό, λοιπόν, αποδεικνύει ότι έτσι καταρρίπτετε πλήρως και την αριστεία και την πρόοδο και τη
γνώση. Μειώνετε ταυτόχρονα τα πανεπιστήµια. Ποιος θα διαγωνιστεί για να µπει στο ελληνικό δηµόσιο πολυτεχνείο όταν µπορεί
µε χρήµα σε ιδιωτικό κολλέγιο να πάρει το ίδιο πτυχίο µε τα ίδια
δικαιώµατα; Όχι το ίδιο πτυχίο. Τα ίδια δικαιώµατα. Απαξιώνετε
έτσι και τα ελληνικά πολυτεχνεία και αποδοµείτε και θεσµούς,
όπως είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο και το Οικονοµικό Επιµελητήριο.
Και όλο αυτό δεν θα µπορούσε παρά να συµπληρωθεί µε ένα
οργουελικό σχέδιο µε ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας, µε
έναν ψηφιακό χαφιεδισµό ελέγχου τηλεπικοινωνιών, ελέγχου αλληλογραφίας, πιθανά ελέγχου και της αφισοκόλλησης, ποιος πηγαίνει σε συνελεύσεις, ποιος κάνει παραστάσεις για το σύστηµα
που εφαρµόζουν κάποιοι καθηγητές και µε την αστυνοµία η
οποία είναι προδήλως αντισυνταγµατική. Δεν εφαρµόζεται πουθενά το σώµα αστυνοµίας µέσα στα πανεπιστήµια, είναι µια παγκόσµια πρωτοτυπία.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Είναι ξεκάθαρο ότι
όλες οι πρυτανικές αρχές είναι αντίθετες µε αυτή τη ρύθµιση για
την αστυνοµία. Πώς την υποστηρίζετε; Μεγαλοποιείτε γεγονότα
που συµβαίνουν και στην υπόλοιπη κοινωνική σφαίρα και ταυτόχρονα δεν υλοποιείτε το σηµερινό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα επέµβασης της αστυνοµίας όπου υπάρχουν παραπτώµατα.
Για να πετύχετε το σχέδιό σας τι κάνετε κ. Κεραµέως; Έχω την
αίσθηση ότι είστε η πρώτη Υπουργός Παιδείας που έχει συκοφαντήσει τόσο πολύ τα πανεπιστήµια της χώρας και έχει διασύρει τα ελληνικά πανεπιστήµια διεθνώς. Μας λέτε ότι δεν είναι στις
πρώτες θέσεις τα ελληνικά πανεπιστήµια και τα διασύρετε καθηµερινά. Και σήµερα όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
διασύρουν τα ελληνικά πανεπιστήµια και την ακαδηµαϊκή κοινότητα για να αποδείξουν ότι δεν είναι ασφαλή. Για να περάσουν
το σχέδιο τους που είναι να τα µικρύνουν περισσότερο.
Δεν λογαριάζετε την επίπτωση στην ανώτατη εκπαίδευση.
Όπως δεν λογαριάσατε και τι γίνει στα σχολεία όταν πιέσατε να
ανοίξουν, χωρίς να ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο σκοπό σας. Μας
λέγατε τότε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πανδηµίας, ενώ ο κ. Τσιόδρας την πρώτη βδοµάδα ήρθε εδώ και µας είπε άλλα σχετικά
µε τους νέους, τη δυνατότητα και την πιθανότητα διάδοσης του
ιού µέσα από τη νεολαία. Διαψευστήκατε σε όλα κ. Κεραµέως.
Σήµερα έρχεστε εδώ για να περάσετε το πιο αυταρχικό, αντιδηµοκρατικό σχέδιο για τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα σχέδια
της κ. Κεραµέως δεν διορθώνονται. Μόνο ανατρέπονται. Είναι
θέµα ελευθερίας, είναι θέµα δηµοκρατίας. Κι εµείς που πιστεύουµε στις νέες και τους νέους, που πιστεύουµε στις ιδέες
και στην πρόοδο, που θέλουµε να οραµατιζόµαστε ένα διαφορετικό µέλλον, ένα αύριο µε πρόοδο, µε ελπίδα και µε χαµόγελο,
µε λιγότερες ανισότητες, λιγότερους αποκλεισµούς και περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις από το πού προέρχεσαι,
από ποια οικογένεια, ποια κοινωνία, τι πιστεύεις και τι οικονοµική
τάξη εκπροσωπείς, θα πούµε ένα πράγµα: Θα είναι από τα
πρώτα µέτρα τα οποία θα αποδοµηθούν και θα καταρριφθούν
στην προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας µε πρώτη προτεραιότητα αυτού του αυταρχικού εκτρωµατικού νοµοσχεδίου το
οποίο πάει πίσω δεκαετίες τη χώρα και την ανώτατη εκπαίδευση.
Δεν πίστευα ποτέ κ. Κεραµέως ότι θα φτάσετε τόσο χαµηλά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Ζήση Τζηκαλάγια από τη Νέα Δηµοκρατία. Να ετοιµάζεται στη συνέχεια ο κ. Δρίτσας και ο κ. Λαζαρίδης. Στις 18.00’ ζήτησε να µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
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ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαδεχόµενος στο Βήµα δύο κορυφαία στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, τον τέως Πρόεδρο της Βουλής και έναν τέως Υπουργό
αποφάσισα να αναπροσαρµόσω εν µέρει την οµιλία µου. Για τον
συνάδελφο που µίλησε απαξιωτικά για τους ΔΑΠίτες, έχω να πω
ότι οι φοιτητές ελεύθερα αναδεικνύουν εδώ και τριάντα σχεδόν
χρόνια -λίγα χρόνια µετά τα δικά µας φοιτητικά χρόνια, κύριε
Φίλη- πρώτη δύναµη τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Χθες γιορτάσαµε την παγκόσµια ηµέρα της ελληνικής γλώσσας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φίλη, πολύ άτακτος είστε!
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Η ελληνική γλώσσα και η παιδεία τα
σαράντα επτά µεταπολιτευτικά χρόνια κακοποιούνται βάναυσα.
Υποχωρούν συνεχώς. Σε αυτό έπαιξε σηµαντικό ρόλο το γεγονός
ότι ενώ τρία κόµµατα εναλλάχθηκαν στη διακυβέρνηση, άλλαζε
ο Υπουργός Παιδείας, όχι µόνο όταν άλλαζε κόµµα στην κυβέρνηση, αλλά πολλές φορές όταν άλλαζε και Υπουργός στην ίδια
κυβέρνηση. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι συνεπές µε το κυβερνητικό
µας πρόγραµµα που διακηρύξαµε χρόνια πριν τις εκλογές του
Ιουλίου 2019. Είναι σε συνέχεια µε αυτά τα νοµοσχέδια που φέραµε εδώ και ενάµιση χρόνο για την επαγγελµατική εκπαίδευση,
για το πανεπιστηµιακό άσυλο, για τα ΙΕΚ, για τα ξενόγλωσσα τµήµατα στα δηµόσια και στα ιδιωτικά πανεπιστήµια. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο στοχεύουµε να ανεβάσουµε το επίπεδο
σπουδών, να ανεβάσουµε το ελληνικό πανεπιστήµιο. Και για να
γίνει αυτό πρέπει να γίνεται και αξιοκρατική επιλογή αυτών που
εισάγονται στα πανεπιστήµια και οι φοιτητές να βρίσκουν ένα
υγιές, ασφαλές και ήρεµο φοιτητικό περιβάλλον. Το επίπεδο
σπουδών να είναι ικανοποιητικό, υψηλό και όταν αποφοιτούν να
έχουν πτυχία ανταγωνιστικά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε
όλο τον πλανήτη. Επίσης, να έχουν πτυχία που να τους διασφαλίζουν τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να συµβάλλουν στην οικονοµική,
την επιστηµονική και την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και
φυσικά να καταπολεµείται έτσι και η ανεργία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των κοµµάτων
της Αριστεράς είναι µεγάλη ευκαιρία για σας να συστρατευθείτε
µαζί µας σε αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Εξάλλου βλέπετε ότι αυτό το νοµοσχέδιο διεµβολίζει,
διαπερνά όλη την ελληνική κοινωνία, όλα τα στρώµατα ανεξαρτήτως πολιτικής προελεύσεως.
Ειπώθηκαν τόσα επιχειρήµατα για τις δηµοσκοπήσεις που καταδεικνύουν ότι και δικοί σας ψηφοφόροι συµφωνούν σε σηµαντικά ποσοστά µε τα µέτρα που επιτέλους ήρθε µια κυβέρνηση,
ένας Πρωθυπουργός και µια πολιτική ηγεσία ενός Υπουργείου
Παιδείας να φέρουν. Έχετε τη µεγάλη ευκαιρία να µην ξαναγυρίσετε στο 3%. Εµείς σας θέλουµε εκεί που είστε τώρα, που είστε
είκοσι µονάδες πίσω από εµάς. Δεν θέλουµε να ξαναγυρίσετε
στο 3% για το καλό της δηµοκρατίας.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, κατοχυρώνει, ενισχύει την αυτονοµία και την αυτοτέλεια του ελληνικού πανεπιστηµίου. Αναφέρω
δύο παραδείγµατα: Κάθε τµήµα και σχολή µπορεί να επιλέξει
από το 80% έως το 120% που θα έχει στην ελάχιστη βάση εισαγωγής ή, αν θέλετε, να επιλέγει ποιο µάθηµα και µε ποιο συντελεστή βαρύτητας θα έρχεται.
Δεν αιφνιδιάζουµε. Οι φετινοί απόφοιτοι της Γ’ λυκείου απερίσπαστοι θα προχωρήσουν στην προετοιµασία τους. Ενδιαφερόµαστε για όλους. Θα υπάρχουν εξαιρέσεις για όσους έχουν
προβλήµατα υγείας ή για τους εργαζόµενους φοιτητές. Φυσικά
και µας ενδιαφέρουν και δεν µιλάµε απαξιωτικά γι’ αυτούς που
αποκαλεί η κοινωνία «αιώνιους φοιτητές» που για κάποιους λόγους άργησαν να τελειώσουν το πανεπιστήµιο και τους δίνουµε
τη δυνατότητα σε χρόνο σπουδών ίσο µε τις σπουδές κάθε σχολής να τελειώσουν το πανεπιστήµιο.
Πιστεύουµε στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών διασφαλίζεται µε πολλούς τρόπους και κυρίως µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία, µε την ουσιαστική προστασία
του πανεπιστηµιακού ασύλου. Γι’ αυτό και θα πω κάτι που ίσως
δεν ειπώθηκε µέχρι τώρα. Θεσπίζουµε µεν τις οµάδες προστα-
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σίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, αυτές που ονόµασαν κάποιοι «πανεπιστηµιακή αστυνοµία». Δεν είναι ντροπή. Θέλω να
πω ότι θα έρθει η ώρα αφού σπάσει το απόστηµα της ανοµίας,
της καταστροφής, του χαβαλέ, που δεν θα χρειάζονται αυτές οι
οµάδες προστασίας. Γιατί το λέω αυτό; Ξεχνάτε ότι και στα χρόνια της πραγµατικής δηµοκρατίας, µετά τη µεταπολίτευση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή, το 1974, στα εκλογικά τµήµατα, όπου
οι εκλογές γίνονταν µε απόλυτη και αδιαµφισβήτητη δηµοκρατία,
υπήρχαν Έλληνες στρατιώτες που φύλασσαν µε το όπλο και την
ξιφολόγχη παρά πόδα τα εκλογικά τµήµατα; Αργότερα κρίθηκε
ότι δεν χρειάζονται και υπήρχαν άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνοµίας σε κάθε εκλογικό τµήµα. Τώρα ουσιαστικά
υπάρχει µια περίπολος που περιπολεί σε περισσότερα εκλογικά
τµήµατα. Πιστεύω ότι αφού αποκατασταθεί η πραγµατική ακαδηµαϊκή ελευθερία θα έρθει η ώρα που δεν θα χρειάζονται αυτές
οι οµάδες προστασίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Θα τελειώσω κάνοντας αναφορά, κυρία Υπουργέ, στα περιφερειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Είµαι ευτυχής γιατί γνωρίζω ότι και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εσείς
προσωπικά και ο Υφυπουργός της ανώτατης εκπαίδευσης πιστεύετε, προσδοκάτε και θα κινηθείτε στην ενίσχυση των περιφερειακών και ιδιαίτερα των ακριτικών πανεπιστηµίων που είναι
τρία: του Αιγαίου, της Θράκης και, αυτό που υπάγεται στην περιοχή µου, της Δυτικής Μακεδονίας.
Ήδη έχουµε νοµοθετήσει και µε τα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα µόρια και κάτω που χρειάζεται για να µπορεί κανείς να
φύγει από το περιφερειακό πανεπιστήµιο, µε την ενίσχυση των
φοιτητικών εστιών, αλλά και µε αυτό που δεν τονίστηκε, την
άτυπη εντοπιότητα δηλαδή, µε την οποία όσον αφορά τον φοιτητή από την ακριτική περιοχή από την οποία προέρχεται, αν
είναι στις πέντε πρώτες επιλογές του και εφόσον, εννοείται
πάντα, είναι πάνω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν θα
µπορεί να του πάρει τη θέση κάποιος από άλλη περιοχή της
χώρας που δεν θα το έχει αυτό.
Άρα, λοιπόν, σας καλώ, κυρία Υπουργέ, να κάνετε πράξη αυτό
που δηλώσατε και µάλιστα από τις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις, να ελαττωθεί δηλαδή δραστικά επιτέλους ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στη
Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να βρεθούν φοιτητές ικανοί να εισαχθούν στα περιφερειακά πανεπιστήµια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα κλείσω κάνοντας ένα άλµα και λέγοντας ότι είπαµε πρόσφατα πως µετά την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στον εθνικό
κορµό της Ελλάδας τη δεκαετία του ’40, αυτή η Κυβέρνηση µεγάλωσε για πρώτη φορά χωρικά την Ελλάδα µε την επέκταση
των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα δώδεκα ναυτικά µίλια. Είναι
η πρώτη φορά που µετά από εβδοµήντα χρόνια µεγαλώνει χωρικά η Ελλάδα.
Είναι η ώρα, κυρία Υπουργέ, µε αυτό το νοµοσχέδιο να µεγαλώσει και πνευµατικά η Ελλάδα. Και θα εξηγήσω -κύριε Πρόεδρε,
τελειώνω σε µισό λεπτό- τι εννοώ. Εννοώ ότι είµαι της πεποίθησης πως όσο µικραίνει η Αθήνα, µεγαλώνει η Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, όσο µεγαλώσουν τα περιφερειακά πανεπιστήµια, όσο
διαχυθεί το πνεύµα, η γνώση, η παιδεία προς την περιφέρεια,
τόσο περισσότερο θα µεγαλώσει η Ελλάδα. Γι’ αυτό, λοιπόν, σας
καλώ από τις ερχόµενες εισαγωγικές εξετάσεις να ελαττώσετε
σηµαντικά τον αριθµό. Δεν χρειάζονται τόσοι φοιτητές ούτε στην
Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά χρειάζονται στην περιφέρεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τζηκαλάγια.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Α’ Πειραιώς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Τζηκαλάγια, δεν καταλάβατε ότι αυτό το νοµοσχέδιο ακριβώς αυτό κάνει, µειώνει τον
αριθµό των φοιτητών κυρίως στην περιφέρεια και κλείνει τµήµατα κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήµια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας
ώστε να µην πάµε στο 3%. Όµως, έτσι όπως τα πάει αυτή η Κυβέρνηση, στο 43% θα πάµε, κύριε Τζηκαλάγια! Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουµε φιλοδοξίες για το 3%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρία Υπουργέ, κακώς δυσανασχετήσατε πριν. Έχουµε πλήρη
κατανόηση ότι δεν µπορεί να υπάρχει τόσες ώρες διαρκούς καταπόνησης. Τα έχουµε περάσει και εµείς και µάλιστα σε Υπουργεία που ήταν ένας Υπουργός, ενώ εσείς είστε τέσσερις. Όµως,
αυτό έχει τη λύση του. Μπορεί η Υπουργός ή ο Υπουργός να ζητήσει διακοπή της συνεδρίασης για δέκα λεπτά, ακριβώς για κάποιον λόγο που εκείνη ή εκείνος επιλέγει και τελειώνει εκεί το
θέµα. Δεν µπορεί να συνεχίζεται η συνεδρίαση ερήµην της Κυβέρνησης. Αυτό είναι εκτός Κανονισµού.
Όµως, τα καταφέρατε, κυρία Υπουργέ, για τρίτη ή τέταρτη
φορά, νοµίζω, να κατεβάσετε στους δρόµους της Αθήνας και
στις άλλες πόλεις της Ελλάδας πάνω από επτά χιλιάδες νέους
ανθρώπους που διαδηλώνουν µαχητικά ακριβώς σε µια περίοδο
που τα πράγµατα είναι τόσο δύσκολα και σας ζητούν όλοι αυτοί,
αυτοί που ζουν και βιώνουν το πρόβληµα, να διαλεχθείτε, να σταµατήσετε αυτό το νοµοσχέδιο, να το αποσύρετε, όχι γιατί αυτό
είναι κάτι φοβερό και τροµερό, κάτι πρωτοφανές, αλλά γιατί το
έκανε ακόµα και ο εξαιρετικά αυταρχικός και συντηρητικός ηγέτης της Δεξιάς, ο παλαιός Κωνσταντίνος Καραµανλής όχι σε νοµοσχέδιο, αλλά στον ν.815, όταν κατάλαβε ότι οι κοινωνικές
αντιδράσεις δηµιουργούσαν ένα ζήτηµα κοινωνικής συνοχής.
Αυτό ήταν κάτι που τίµησε στην ιστορική του διαδροµή τον ιστορικό σας ηγέτη. Και εσείς τώρα θεωρείτε ως κάτι πρωτοφανές
το ότι όλη η Βουλή, εκτός της Ελληνικής Λύσης, σας ζητάει να
αποσύρετε το νοµοσχέδιο; Από πού κι ως πού αυτά είναι πρωτοφανέρωτα για τη δηµοκρατία; Τι σόι αυταρχισµός και αυτοεπιβεβαιωτικός αυταρχισµός είναι αυτός; Από πού κι ως πού;
Άκουσα την οµιλία σας, κυρία Υπουργέ -µιλήσατε είκοσι επτά
λεπτά, αντί για δεκαοκτώ, εν πάση περιπτώσει, όλοι οι Υπουργοί
ξεπερνούν τον χρόνο- και είδα ότι µιλήσατε µόνο δεκατέσσερα
δευτερόλεπτα, έτσι ακροθιγώς, για το ότι έχουν και τα καλά τους
τα ελληνικά πανεπιστήµια. Και αυτό σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο
που κρίνεται ακριβώς το αν θα δώσουµε το µήνυµα στην ελληνική κοινωνία για το αν θα εµπιστευτεί ή όχι τα ελληνικά πανεπιστήµια.
Δεν είστε εσείς η µοναδική εξαίρεση. Και ο Πρωθυπουργός, ο
κ. Μητσοτάκης, αλλά και όλοι οι Υπουργοί, όλα τα στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας από τα βουλευτικά και κυβερνητικά έδρανα,
από τα κανάλια, από τις εφηµερίδες και από παντού και όλο το
σύστηµά σας συκοφαντεί συστηµατικά και υποβαθµίζει τα ελληνικά πανεπιστήµια. Αυτό το µήνυµα στέλνετε διαρκώς, χρόνια
τώρα στην ελληνική κοινωνία. Μην καµώνεστε ότι δήθεν σας νοιάζει η ανοµία. Είναι το πρόσχηµα για τη µετατροπή των ελληνικών
πανεπιστηµίων σε εξάρτηµα της αγοράς, όχι της παραγωγικής
διαδικασίας, αλλά της αγοράς, µε όρους αυταρχικούς, αντιδραστικούς, αντιλαϊκούς, τεχνοκρατικούς και ωφελιµιστικούς για µια
ολιγαρχία. Ξέρουµε τον ρόλο που παίζει η παιδεία. Δεν γεννηθήκαµε χθες. Και ξέρουµε πολύ καλά τι είναι µεταρρύθµιση.
Άκουσα και µια συνάδελφο από τη Νέα Δηµοκρατία, κάτι που
χάρηκα, αλλά δεν ξέρω πώς το εννοεί, γιατί είναι πολύ νεότερη,
να αναφέρεται στον Παπανούτσο και στον Δελµούζο. Μα, έχουµε
καµµία σχέση; Αυτά τα πράγµατα που µας φέρνετε είναι µεταρρύθµιση; Έχουν καµµία σχέση αυτά που µας φέρνετε µε την αναβάθµιση της παιδείας, ώστε να είναι µορφωµένο το σύνολο του
ελληνικού λαού; Άσχετο και διακριτό από την ένταξή τους στην
εργασία είναι η µόρφωση.
Κι αν θέλετε να συζητήσουµε αυτά που θέλετε τώρα και µε
τους «κόφτες» που βάζετε για τα νέα παιδιά, το πρόβληµα δεν
είναι αν θα µπει ένα παιδί µε «8» ή µε «7,9» -γιατί µπορεί να µπει
µε «8», αλλά µε «7,9» µε τα δικά σας µέτρα να µείνει απ’ έξω, εντάξει;-, αλλά το γιατί τα λύκεια δεν βγάζουν µαθητές έτοιµους
να µπορούν να σπουδάσουν και να τους υποδεχθούν τα ελληνικά
πανεπιστήµια. Γιατί δεν υπάρχει κύρος στο απολυτήριο του λυκείου; Αυτό έχει σχέση ανακλαστικά και σε όλη την γκάµα της
παιδείας µε την ίδια τη σχολική διαρροή που ξεκινάει από το δηµοτικό και µέχρι να φτάσουµε στο τέλος του λυκείου, έχουν
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φύγει από την εκπαίδευση πάνω από τα µισά παιδιά.
Θα δούµε µία µεταρρύθµιση γι’ αυτό ώστε να µη χρειάζονται
τα φροντιστήρια ή θα βολευτούµε µε αυτούς τους τρόπους που
βγάζουν απ’ έξω σωρηδόν παιδιά και, φυσικά, πηγαίνουν στα
κολλέγια ή γίνονται χωρίς προσόντα βορά στην εκµετάλλευση
της αγοράς;
Θέλει πολύ για να το σκεφτεί κανείς αυτό; Θέλει πολύ, όταν ο
ίδιος ο συνεργάτης σας στο Υπουργείο, ο καθηγητής κ. Συρίγος,
εν τη αφελεία του µέσα στην Αίθουσα της Βουλής µετέφερε αθέλητα καταγγελίες κανιβαλικών συµπεριφορών -καταδικαστέων
απόλυτα, αλλά καταγγελίες, όπως είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος- που έχουν να κάνουν µε περιωπής καθηγητές -και όχι έναν
και δύο- που είναι πενταθεσίτες ή περιπτώσεις ολόκληρων τµηµάτων που λειτουργούν ενταγµένα στη στρατηγική γεωστρατηγικών, γεωπολιτικών, οικονοµικών, επιχειρηµατικών και πολιτικών
λόµπι, ελληνικών και διεθνών;
Θα δούµε µία µεταρρύθµιση σ’ αυτό, για να δούµε τι σηµαίνει
«αναβάθµιση του πανεπιστηµίου» και «εκδηµοκρατισµός»; Θα
δούµε, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η άποψη για την παιδεία
της Νέας Δηµοκρατίας και της Αριστεράς; Διότι, πράγµατι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Για µας είναι µόρφωση, παιδεία, πολιτισµός, αυτοκυριαρχία και αυτοσυνείδηση, ενώ για τη Δεξιά είναι
ωφελιµιστική αξιοποίηση ατοµικών µονάδων στο Γκεζί της οικονοµικής εκµετάλλευσης, µε κάποιους να προεξέχουν και να
έχουν τα οφέλη και κάποιους άλλους στο σύνολό τους να είναι
του συρµού και να κυνηγάει αυτή τη στιγµή ο κάθε νέος άνθρωπος πέντε πτυχία, για να επιβιώσει. Και αυτό θεωρείται θετικό!
Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, τελειώνετε µε τη συκοφάντηση και την απαξίωση των ελληνικών πανεπιστηµίων! Πείτε, επιτέλους, µία καλή κουβέντα -διαρκώς και όχι µία φορά και σε
δεκατέσσερα δευτερόλεπτα- δώστε το µήνυµα στην ελληνική
κοινωνία και τότε να δούµε τι θα πουν οι δηµοσκοπήσεις! Τότε
να δούµε! Επιβάλλετε τον λόγο σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε συλλήψεις! Πρέπει να τους βγάλετε αµέσως όλους έξω!
Αφήστε, κύριε Χρυσοχοΐδη! Αρνήθηκε –κρύβεται ο κ. Χρυσοχοΐδης, το ζήτησαν και άλλα κόµµατα, το ζήτησε και ο Πάνος
Σκουρλέτης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας- να έρθει εδώ
να µας πει τι έγινε! Εκατό συλλήψεις για µία ειρηνική διαδήλωση;
Σοβαρά; Και αυτό το πράγµα το θεωρείτε πολύ κανονικό στις
συνθήκες της πανδηµίας; Και βρήκατε την καραµέλα να συκοφαντήσετε τον Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα ότι δήθεν είπε ότι δεν πειράζει να διαδοθεί και ο ιός στις διαδηλώσεις!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό είπε; Ναι; Είστε προβοκάτορας, κύριε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Λαζαρίδη, θα
έρθετε να τα πείτε. Αφήστε τον να ολοκληρώσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν φταίτε εσείς, αλλά όλο αυτό το αργυρώνητο επικοινωνιακό σας επιτελείο! Δεν καταλαβαίνω, αυτόν
τον πακτωλό χρηµάτων πού τον βρίσκετε; Διακόσια εκατοµµύρια
ευρώ χρέη έχετε! Πού τα βρίσκετε και ταΐζετε όλους αυτούς
τους µηχανισµούς, για να βγαίνουν κάθε µέρα και να δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία µε ψεύτικα πράγµατα, µεταφέροντας
τη συζήτηση αλλού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι παιδεία, ο πολιτισµός. Και
δεν τον έχετε. Είστε βαθιά νυχτωµένοι ότι θα επιβιώσετε, αξιοποιώντας την κρίση της πανδηµίας. Θα τιµωρηθείτε αυστηρά
από τον ελληνικό λαό που ξέρει να υποµένει, ξέρει να υποφέρει,
αλλά έχει και κριτήριο δικαιοσύνης και δεν ανέχεται καµµία κοροϊδία από κανέναν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Δρίτσα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, από την Καβάλα, από
τη Νέα Δηµοκρατία και µετά, όπως σας προανέφερα, ακολουθεί
ο κ. Παφίλης.

8079

Τώρα θα µπορέσετε να τα πείτε, κύριε Λαζαρίδη.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι είναι
πραγµατικά λυπηρό να συζητάµε αυτονόητα θέµατα µε το παρόν
σχέδιο νόµου. Είναι λυπηρό γιατί αποδεικνύει ακριβώς πόσο
εκτός τόπου και χρόνου βρισκόµασταν ως κοινωνία, ως πολιτικοί,
ως πολίτες! Τι εννοώ; Εννοώ πολύ απλά ότι όταν µία κυβέρνηση
το 2021 έρχεται να νοµοθετήσει ότι δεν µπορεί να µπαίνει κανείς
στο πανεπιστήµιο ουσιαστικά µε λευκή κόλλα ή ότι ο πανεπιστηµιακός χώρος οφείλει να προστατεύεται όπως κάθε άλλος δηµόσιος χώρος, τότε κάτι κάνουµε λάθος εδώ και πολύ καιρό.
Αφού, όµως, έτσι είναι, οφείλουµε να το αλλάξουµε. Και, ευτυχώς, αυτό αλλάζει χάρη στην αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Τι προβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου; Πρώτον, προβλέπει τη
θεσµοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, διασφαλίζοντας την
ακαδηµαϊκή προϋπόθεση της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών. Λογικό δεν είναι κάποιος που
µπαίνει µε «9» να µην έχει τις ίδιες πιθανότητες να ολοκληρώσει
τις σπουδές του µε κάποιον που µπαίνει, για παράδειγµα, µε
«15»;
Δεύτερον, ρυθµίζει τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση σε δύο φάσεις, αποσκοπώντας στην εισαγωγή περισσότερων υποψηφίων σε τµήµατα στα οποία επιθυµούν πραγµατικά να σπουδάσουν. Δεν παίζουµε «ΠΡΟΠΟ» µε το
µηχανογραφικό. Επιλέγουµε σχολή πραγµατικής προτίµησης.
Τρίτον, θεσπίζουµε όριο φοίτησης στα ΑΕΙ, µε σκοπό τη βελτίωση του ρυθµού αποφοίτησης και τη γρηγορότερη ενσωµάτωση ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας, γιατί ο
πραγµατικός φοιτητής αυτό θέλει. Άσχηµα µαντάτα, λοιπόν, για
τους µόνιµους καθοδηγητές νεολαιών!
Τέταρτον, θεσµοθετούµε την προστασία της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας και την αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, µε την ελεγχόµενη είσοδο, την προστασία του χώρου και
την περιφρούρησή του, ώστε να αποτρέπονται έκνοµες ενέργειες, γιατί «ασφάλεια» σηµαίνει «ελευθερία» και η ελευθερία
είναι να εκφράζονται ανοιχτά όλες οι γνώµες και όχι να επιβάλλονται µε κρέµασµα ταµπέλας!
Αντί, λοιπόν, για απλές και αυτονόητες διορθωτικές κινήσεις
διαδικαστικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τον κοινό νου, οι εν λόγω
ρυθµίσεις συγκεντρώνουν τη λυσσαλέα αντίδραση εκείνων που
ορκίζονται ότι όλα είναι καλά. Τι ακριβώς συµβαίνει εδώ; Από πού
πηγάζουν οι αντιδράσεις; Από κάποιο αίτηµα για να γίνουµε καλύτεροι; Όχι βέβαια! Δεν υπάρχει καµµία τέτοια πρόθεση!
Και εδώ αναπόφευκτα έρχεται το ουσιαστικό και θεµελιώδες
ερώτηµα: Τι ακριβώς εννοούµε µε τις λέξεις «πανεπιστήµιο» και
«πανεπιστηµιακή εκπαίδευση»;
Προφανώς, άλλο εµείς και άλλο εσείς, κυρίες και κύριοι της
Αντιπολίτευσης. Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διαχωρισµός για
να πέσουν οι µάσκες! Για εµάς, τα πανεπιστήµια πρέπει να δίνουν
αφορµές στους ανθρώπους να ανοίγουν δρόµους καινοτοµίας
στην κοινωνία, να αποτελούν δεξαµενές αναγνώρισης ταλέντου
και δεξιοτήτων, θερµοκήπια καλλιέργειας νοοτροπιών που αρµόζουν σε σύγχρονες κοινωνίες, να είναι φορείς κριτικής, αλλά
και δηµιουργικής σκέψης. Πολύ απλά και σχηµατικά, τα πανεπιστήµια για εµάς πρέπει να γεννάνε ιδεολόγους και όχι παραβάτες!
Στον αντίποδα, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πεισµατικά στηλώνει τα πόδια. Αντιστέκεται, λέει. Σε τι; Στο δικαίωµα να συνεχίζεται το µπάχαλο; Στο δικαίωµα να χρησιµοποιείται ο
πανεπιστηµιακός χώρος για οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό που
πρέπει;
Πολύ φοβάµαι, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι η αντίδρασή σας είναι προσχηµατική. Το κάνετε, γιατί θέλετε να προστατεύσετε την επετηρίδα των στελεχών που γαλουχούνται µέσα
από αυτές τις διαδικασίες της αναµπουµπούλας και του µπάχαλου. Πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται ανάµεσά
µας σήµερα, αναδείχθηκαν από τη γενιά του άρθρου 16, όταν
περήφανα γίναµε ένα µε την Κούβα και τη Βόρεια Κορέα ως οι
χώρες που είπαν «όχι» στην ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων.
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Συγχαρητήρια, «σύντροφοι» -εντός εισαγωγικών, βεβαίως- οι
κόποι σας ανταµείφθηκαν!
Αυτό που δεν αντιλαµβάνεστε, βέβαια, είναι ότι µε αυτόν τον
τρόπο δεν προσφέρετε καλές υπηρεσίες στο µέλλον του τόπου.
Αυτό δεν είναι ανατρεπτικό, είναι απλώς οπισθοδροµικό. Και
όταν οι γραµµές θολώνουν, όταν οι έννοιες αλλοιώνονται, τότε
κάποιος πρέπει να τις υπενθυµίσει κι αν καταστεί αναγκαίο, να
τις επανακαθορίσει. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που θεωρεί τον
εαυτό του προοδευτικό να λειτουργεί ως τάγµα εφόδου και σωσίας του φασιστικού τρόπου των ναζί, όπως έγινε µε τον πρύτανη
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου.
Η κιβδηλότητα της αντίδρασης υπονοεί και άγνοια της επικινδυνότητάς της. Το ντόµινο είναι ορατό. Η άγνοια οδηγεί σε λαϊκισµό. Ο λαϊκισµός αποτελεί τον νέο σκοταδισµό. Και αυτό είναι
ευθεία απειλή για τη δηµοκρατία µας, κύριε Φίλη, όχι η επιτήρηση του χώρου. Εάν λοιπόν εσείς θέλετε να στρουθοκαµηλίζετε
και να βαυκαλίζεστε ότι κολλάτε ακόµη ένα ένσηµο αγωνιστικής
υποχρέωσης µε αυτόν τον τρόπο, έχετε δικαίωµα να το κάνετε.
Κατά τα άλλα αφήστε εµάς να κάνουµε τα πανεπιστήµια τον
χώρο που πρέπει να είναι.
Και να σας πω και κάτι ακόµα. Θα σας προκαλούσα να ανοίξουµε µια συζήτηση για το τι είναι πραγµατική παιδεία και πώς
επιτυγχάνεται. Να ξεκινήσουµε έναν ουσιαστικό διάλογο µε το
απαραίτητο πολιτικό θάρρος που θα µας οδηγήσει στη λήψη
αποφάσεων που θα καθιστούν τέτοιου είδους συµπεριφορές αυτονόητα ανεπίτρεπτες. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συζητήσουµε
τον ρόλο των κοµµατικών και των φοιτητικών νεολαιών, το ζήτηµα εκλογής ή διορισµού των πρυτανικών αρχών την ενίσχυση
των ψηφιακών δοµών των πανεπιστηµίων, τη διευκόλυνση της
καλλιέργειας σχέσεων µε πανεπιστήµια πρότυπα του εξωτερικού
για δηµιουργική µίµηση καλών πρακτικών, γιατί η έλλειψη παιδείας αποτελεί την τελεσίδικη καταδίκη του µέλλοντός µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Και ως παιδεία δεν εννοώ την εκπαιδευτική διαδικασία κατά
την οποία κάποιος απλά περνάει µαθήµατα. Εννοώ την πραγµατική καλλιέργεια του πνεύµατος, της ενσυναίσθησης, της εµπέδωσης της υγιούς συλλογικότητας. Να σταµατήσουµε, λοιπόν,
να βλέπουµε το πανεπιστήµιο ως προθάλαµο της κοµµατικής
ενηλικίωσης και να αρχίσουµε να το αντιλαµβανόµαστε ως θερµοκοιτίδα της ιδιότητας του σκεπτόµενου πολίτη, γιατί αυτή λείπει διαχρονικά.
Προφανώς και υπερψηφίζω το σχέδιο νόµου και συγχαίρω την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κεραµέως συνολικά για
το έργο της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λαζαρίδη.
Όπως προανέφερα, θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιο
Παφίλη και να ετοιµάζονται η κ. Αναγνωστοπούλου, η κ. Μπακαδήµα και µετά πάµε στον όγδοο κύκλο και την αυλαία θα ανοίξει
ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος είναι έτοιµος.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλουµε πριν απ’ όλα να χαιρετίσουµε τους χιλιάδες φοιτητές, µαθητές και σπουδαστές που σήµερα διαδήλωσαν και που σας διαβεβαιώ ότι αν δεν υπήρχε το
θέµα του κορωνοϊού, θα είχε κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Και
θέλουµε για έναν άλλο λόγο να το χαιρετήσουµε και να απευθυνθούµε σε εσάς. Για σκεφθείτε ένα νέο παιδί µέσα στον τρόµο του
κορωνοϊού -που είναι υπαρκτός- να τον αψηφά, να παίρνει τα
µέτρα του τουλάχιστον σε ό,τι µας αφορά και κατεβαίνει στη διαδήλωση! Αυτό δεν το σκέφτεστε; Δεν το εκτιµάτε ότι νέα παιδιά
µπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο που είναι υπαρκτός -και εµείς πήραµε όλα τα µέτρα- αν δείτε τις δικές µας δυνάµεις τουλάχιστονκατεβαίνει στη διαδήλωση; Γιατί άραγε; Επειδή τον διατάζει το
κόµµα; Γι’ αυτό κατεβαίνει; Έτσι νοµίζετε; Κάνετε µεγάλο λάθος
και θα σας απαντήσω.
Να πω κάτι άλλο. Δεν έχετε ντροπή, τσίπα πάνω σας, να λέτε
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ότι οι διαδηλώσεις διαδίδουν τον κορωνοϊό; Τι ξεφτίλα είναι αυτή;
Πείτε µας λοιπόν: Οι δύο µελέτες που έχουν γίνει λένε ότι τα κέντρα διάδοσης του κορωνοϊού είναι, πρώτον, οι εργασιακοί χώροι
και, δεύτερον, τα µαζικά µέσα µεταφοράς. Ναι ή όχι; Πείτε µας
λοιπόν σας προκαλώ -προκάλεσα και τον Μητσοτάκη όταν ήταν
εδώ στον προϋπολογισµό- πόσους ελέγχους έχετε κάνει στους
εργασιακούς χώρους, στα πούλµαν που µεταφέρουν τους εργάτες το πρωί στη Σίνδο και αλλού και στην Αθήνα; Πόσους ελέγχους έχετε κάνει στο µετρό; Δεν ντρέπεστε να µιλάτε; Είναι ο
ένας πάνω στον άλλον. Γιατί; Για να βγάλει ενάµισι εκατοµµύριο
και όχι 1.200.000 το µετρό; Και έρχεστε και κατηγορείτε τους
διαδηλωτές; Τα νέα παιδιά; Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός!
Σας ξαναλέω, πείτε µας, κυρία Κεραµέως, αν έχετε θάρρος για να µην πω τίποτα άλλο- µη µιλάτε µε τους συνεργάτες σας
και πείτε πόσους ελέγχους έχετε κάνει µε βάση τη µελέτη που
έγινε που λέει ότι το κέντρο διάδοσης είναι πρώτα απ’ όλα οι εργασιακοί χώροι. Πόσους ελέγξατε; Τι πρόστιµα βάλατε; Τι να βάλετε µωρέ τώρα, αφού είστε υπόδουλοι αυτωνών; Τι φοβάστε;
Έστω να φοβίσετε κάποιους να πάρουν µέτρα για µαζικά τεστ,
για µάσκες, αυτά τα στοιχειώδη τέλος πάντων που µπορεί να δηµιουργηθούν. Και έχετε το θράσος το απύθµενο να λέτε ότι ο κορωνοϊός διαδίδεται από τις διαδηλώσεις. Ντροπή! Θα το
πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Και µη νοµίζετε ότι τα πράγµατα
είναι όπως είναι στις δηµοσκοπήσεις.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα ακολουθώντας την παράδοση των
προηγούµενων σε άλλες συνθήκες πολύ χειρότερες, και φέρνετε
ένα νοµοσχέδιο -είναι το τρίτο- µέσα σε µία περίοδο όπου οι µαθητές είναι κλεισµένοι στα σπίτια τους και -θα το πω απλά- σαλταρισµένοι. Ίσως δεν έχετε συναίσθηση τι σηµαίνει να είναι στο
σπίτι και µε το κινητό ή µε τον υπολογιστή. Έρχεστε λοιπόν όταν
οι φοιτητές λείπουν έναν χρόνο από τα πανεπιστήµια.
Καλά, φαντάζεστε έναν καρδιολόγο που αύριο θα βγει που
έχει να πάει ένα χρόνο στην κλινική; Να σας πω αυτά. Φαντάζεστε σχολές -δεν λέω, και άλλες έχουν προβλήµατα- που έχουν
εργαστήρια και που δεν ξέρουν τι πάει να πει εργαστήριο ή τα
έχουν διακόψει; Γιατί τα κλείσατε; Δεν έχετε λεφτά; Μη µας το
πείτε! Τι λέτε; Αλήθεια; Λεφτά έχετε και δίνετε δισεκατοµµύρια
στους επιχειρηµατικούς οµίλους! Γιατί δεν ανοίγετε τα πανεπιστήµια; Γιατί δεν ανοίξατε τα σχολεία όλο αυτό το διάστηµα; Αίθουσες υπάρχουν χιλιάδες. Το έχουν πει ακόµα και οι δικοί σας.
Κύριε Θεοδωρικάκο, είσαστε εδώ. Έχει αίθουσες ο Δήµος της
Αθήνας; Έχει. Έχουν οι άλλοι δήµοι; Γιατί δεν τα αξιοποιούν;
Γιατί δεν προσλαµβάνετε καθηγητές; «Γιατί…» -λέει- «…δεν
έχουµε λεφτόδεντρα». Αλήθεια; Πόσα δισεκατοµµύρια δίνετε
στους επιχειρηµατικούς οµίλους κάθε µέρα;
Έρχεστε λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες και τι κάνετε; Μα, δεν
υπάρχει δηλαδή έλεος, δεν υπάρχει πραγµατικά έλεος και µάλλον εσείς ζείτε στους πύργους σας και όχι στην πραγµατικότητα.
Και τι λέτε λοιπόν; Αλλάζουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα εν µέσω
πανδηµίας µε όλη αυτήν την κατάσταση! Καλά, δεν ντρέπεστε
λίγο; Τόση απανθρωπιά, αλήθεια; Πώς φέρεστε τόσο εχθρικά µε
µίσος απέναντι στις λαϊκές οικογένειες που έχουν κάνει έναν
προγραµµατισµό, που έχουν κάνει θυσίες οικονοµικές και έρχεστε τώρα και τα αλλάζετε όλα;
Είσαστε αδίστακτοι. Και είναι λογικό το ότι είστε αδίστακτοι.
Είσαστε κοινωνικά απάνθρωποι απέναντι στα λαϊκά στρώµατα
και ας λέτε τα ανάποδα. Φέρνετε ένα σκληρό, πολύ σκληρό ταξικό νοµοσχέδιο.
Τι πετύχατε, όµως; Για ένα πράγµα θα σας παραδεχτούµε.
Τους συσπειρώσατε όλους. Συσπειρώσατε µαθητές, φοιτητές,
γονείς, καθηγητές. Στηµένες δηµοσκοπήσεις. Και έρχεστε στην
Βουλή και µας λέτε -γιατί αυτή είναι η απάντησή σας- ότι οι δηµοσκοπήσεις λένε αυτό. Όταν η ερώτηση, παραδείγµατος χάριν,
είναι «θέλετε ασφάλεια στα πανεπιστήµια;», τι θα πει κανένας;
Μπορεί να πει όχι; Βεβαίως και θέλουµε. Άρα -λέτε εσείς- το 80%
θέλει ασφάλεια και εποµένως αστυνοµία! Έτσι κάνετε πολιτική
και δεν είναι τυχαίο.
Κυρία Κεραµέως, δεν µε ακούτε. Μην το κοιτάτε, Καίσαρες δεν
είµαστε όλοι. Λέτε, λοιπόν, ότι είναι νοµοσχέδιο κοινής λογικής.
Εµείς συµφωνούµε ότι είναι κοινής λογικής. Το ερώτηµα είναι για
ποιον, για ποια λογική και ποια συµφέροντα εξυπηρετεί αυτό το
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νοµοσχέδιο. Η απάντησή είναι πολύ απλή. Όπως όλη η πολιτική
σας και εσάς και των προηγούµενων υποτάσσεται και εξυπηρετεί
τα συµφέροντα αυτών που λέτε ότι είναι η κινητήρια δύναµη της
κοινωνίας, δηλαδή του κεφαλαίου και των επιχειρηµατικών οµίλων, έτσι και το νοµοσχέδιο για την παιδεία εξυπηρετεί αυτά τα
συµφέροντα. Άλλωστε, αν κάνουµε λογαριασµό, ποιος σας στηρίζει σε αυτό το νοµοσχέδιο; Σας στηρίζουν όλοι αυτοί. Πρώτα
από όλα, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Τι άλλο είναι το νοµοσχέδιο; Είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακολούθησαν όλες, µα όλες οι κυβερνήσεις,
κύριε Φίλη, και συµπληρώνεται τώρα, µπαίνει δηλαδή ταφόπλακα, για να το πω απλώς, από τη Νέα Δηµοκρατία. Τι είχαµε;
Νόµο Διαµαντοπούλου; Το θυµάστε; Πανεπιστήµιο Α.Ε.! Μη βιάζεστε! Νόµος Γαβρόγλου! Με «γαργαλάτε» τώρα και θα πω βαριές κουβέντες! Δεν θέλω, βέβαια!
Νόµος Γαβρόγλου, 2018. Και τώρα, Νέα Δηµοκρατία, ταξικούς
αριθµούς ουσιαστικά. Κόβει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών
από τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Τι λέει αυτή η στρατηγική;
Εδώ πρέπει να είµαστε ειλικρινείς.
Διαβάζω. Λέει για επιχειρηµατική δράση των ΑΕΙ, αξιολόγηση
µε τα κριτήρια της αγοράς -αυτό είναι εκπαίδευση- και µας λέτε
για αναβάθµιση και δεν ντρέπεστε. Δηλαδή, τι είναι; Φθηνό εµπόρευµα που θα πουλήσουµε στους βιοµήχανους και στους άλλους; Αξιολόγηση µε κριτήρια της αγοράς, αποσύνδεση πτυχίου
από το επάγγελµα. Αυτό δεν κάνετε, ναι ή όχι; Εµείς λέµε ότι
αποκλειστικό είναι το πτυχίο του δηµόσιου πανεπιστηµίου και όχι
όλα τα υπόλοιπα. Κατηγοριοποίηση πτυχίων και τµηµάτων. Άρα,
πανεπιστήµιο Α.Ε.. Μετατροπή, δηλαδή, των πανεπιστηµίων αυτό θέλετε, αυτό προωθεί το σύστηµά σας- σε θυγατρικές των
επιχειρήσεων.
Έχουµε άδικο; Έχουµε! Οξφόρδη: Είναι η σηµαία σας, ε; Και
τώρα µε το εµβόλιο πραγµατικά ο ελληνικός λαός -δεν απευθύνοµαι σε εσάς, εσείς έχετε κάνει επιλογή- πρέπει να βγάλει συµπεράσµατα. Τι λέει; Είναι το εµβόλιο της Οξφόρδης
«AstraZeneca». Δηλαδή, το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, που
υµνούν ορισµένοι, δουλεύει για τα κέρδη της «AstraZeneca» και
όχι µόνο. Δουλεύει δολοφονικά, γιατί εκβιάζει για να ανεβάσει
τις τιµές. Αυτά θέλετε. Θέλετε πανεπιστήµια στην υπηρεσία των
επιχειρηµατιών. Αυτά τα πανεπιστήµια θέλετε και αυτά προωθούνται και σήµερα.
Διότι µπορεί να έκλεισαν τα πανεπιστήµια, κυρία Κεραµέως,
αλλά όλα τα προγράµµατα, τα οικονοµικά µε τις εταιρείες κ.λπ.
είναι ζωντανά και ανοιχτά, ναι ή όχι; Αυτά δεν τα κλείσατε. Γιατί
άραγε; Υπήρχαν προτάσεις φοιτητών, µε αίθουσες, µε τα πάντα!
Είναι απίστευτο να ζητούν οι φοιτητές να ανοίξουν τα πανεπιστήµια µε υγειονοµικά µέτρα ασφαλείας και εσείς να λέτε «όχι, δεν
τα ανοίγουµε». Γιατί; Διότι έτσι θέλουµε, γιατί δεν έχουµε λεφτόδεντρα. Τα λεφτόδεντρα, όµως, τα έχετε για να τα δίνετε στους
µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση αντιστρέφει και διαστρέφει συνειδητά
τις συνέπειες από το νοµοσχέδιο. Βγαίνετε εδώ και λέτε όλοι σας
ότι εµείς ενδιαφερόµαστε για τα παιδιά των χαµηλών, όπως λέτε
-γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς- οικονοµικών στρωµάτων και µε θράσος υποστηρίζετε ότι αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν τις λαϊκές
οικογένειες.
Καλά, τι νοµίζετε ότι είµαστε; Βλάκες ή ηλίθιοι; Τι νοµίζετε ότι
είναι οι λαϊκές οικογένειες; Δεν θα δεχτούν, αν όχι σήµερα, αύριο
αυτές τις συνέπειες;
Ας τα πάρουµε, λοιπόν ένα-ένα, για να δούµε πώς θα βοηθήσουν τις λαϊκές οικογένειες. Πρώτον, βάσεις εισαγωγής. Τι αποτελέσµατα θα έχουν; Θα πετάξουν έξω, σύµφωνα µε επίσηµες
εκτιµήσεις, είκοσι έως τριάντα χιλιάδες παιδιά και παράλληλα θα
κλείσουν κάποιες σχολές. Αυτά δεν αµφισβητούνται από κανέναν. Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, και δεν πρόκειται να ξαναµιλήσω, όπως κάνω πάντα.
Ρωτάµε: Ποια παιδιά, αλήθεια, κυρίως -µε εξαιρέσεις, βέβαια,
γιατί πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις- θα πεταχτούν έξω από
αυτό το µέτρο; Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, που δεν έχουν
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τη δυνατότητα να πληρώνουν ιδιαίτερα, όπως πληρώνουν άλλοι
από το δηµοτικό, από το γυµνάσιο και το λύκειο, ναι ή όχι; Και
µάλιστα µιλάµε για ιδιαίτερα τεράστιας οικονοµικής επιβάρυνσης. Δεν µπορούν αυτοί να τα πληρώσουν. Θα πάνε το πολύπολύ σε ένα µαζικό φροντιστήριο ή καµµιά φορά δεν θα πάνε και
καθόλου.
Άρα -πέρα, λέω, από εξαιρέσεις- αυτούς δεν πετάτε έξω µε τις
βάσεις; Τι µας λέτε τώρα ότι υποστηρίζετε τα παιδιά των λαϊκών
οικογενειών; Απαντάτε: Μα, καλά, δεν είναι δυνατόν! Είναι απίστευτο να περνούν µε «2», «3» και «4» στα πανεπιστήµια.
Καλά, δεν ντρέπεστε; Σκύψτε το κεφάλι και µη µιλάτε, γιατί τα
«2», «3» και «4» είναι αποτελέσµατα του σχολείου που έχετε κάνει
όλοι µαζί. Διότι το σχολείο έχει µετατραπεί όχι σε σχολείο, αλλά
σε µια αρένα. Καλά, έχετε το θράσος να µιλάτε στον ελληνικό
λαό ότι βγαίνουν παιδιά και πολλά, µάλιστα µε «2», «3» και «4»
από το σχολείο και δεν λέτε «µα, τι κάναµε, πού φταίξαµε, για να
είναι τέτοιο το σχολείο»;
Τι λέτε τώρα; Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Αυτό κάνετε. Ποιους θα κόψετε; Και να σας πω και µια άλλη διάσταση. Και ποιος
λέει σε εσάς όλους ότι µια ατυχία ενός παιδιού ή, τέλος πάντων,
οι δυνατότητες που είχε στη ζωή του, τα προβλήµατα που είχε
από την οικογένειά του, τα οποία δεν τα έχουν οι µεγάλες εισοδηµατικές τάξεις, γιατί αυτοί τα στέλνουν στο Χάρβαρντ, τα
στέλνουν στην Οξφόρδη, τα στέλνουν και αλλού και µας έρχονται εδώ και µας κάθονται στον σβέρκο, γιάπηδες, killers, δολοφόνοι δηλαδή. Εννοώ όχι ότι σκοτώνουν κόσµο, αλλά είναι
δολοφόνοι των ίδιων των παιδιών και της οικονοµίας, οι οποίοι
µετρούν αριθµούς και όχι τίποτα άλλο.
Σας λέµε, λοιπόν, τώρα το εξής. Αντί να βγείτε και να πείτε
συγγνώµη -που δεν υπάρχει φιλότιµο, υπάρχει ταξική σκληρή λογική- που κάναµε τέτοιο σχολείο, που βγάζει παιδιά µε «δύο» και
«τρία» που πάνε στο πανεπιστήµιο, τι λέτε τώρα; Κοµµένοι όλοι.
Σου κόβω τη δυνατότητα να πας να παλέψεις και να σπουδάσεις.
Αυτή είναι η δική σας σκληρή ταξική πολιτική.
Και τώρα αφήστε τα κόλπα, κυρία Κεραµέως, -δεν εννοώ εσάς,
εννοώ την Κυβέρνηση- ότι αυτοί κόβουν από τους άλλους που
θέλουν αυτές τις σχολές και πάνε αυτοί. Καλά, σοβαρά; Μας
δουλεύετε; Ένας που θα γράψει καλύτερα θα περάσει σε αυτήν
τη σχολή. Δεν κόβουν αυτούς που έχουν επιλέξει κάποιες σχολές. Αυτά είναι αλχηµείες για να ξεπαστρέψετε τα παιδιά της εργατικής τάξης από το πανεπιστήµιο.
Είπατε κυνικά και αυτό είναι θετικό, µε την έννοια ότι είναι ειλικρινές: Τι; Όλοι θα πάνε στο πανεπιστήµιο; Φυσικά και δεν θα
πάνε όλοι στο πανεπιστήµιο. Είναι πολύ φυσικό το να µην πάνε
όλοι στο πανεπιστήµιο. Όµως, για να µην πάνε όλοι στο πανεπιστήµιο, αυτό σηµαίνει ανασχεδιασµό της οικονοµίας, που θα
µπορεί να στείλει αυτούς, δηλαδή θέλει άλλο πράγµα, θέλει σοσιαλισµό.
Κουβέντιαζα µε κάποιον της Νέας Δηµοκρατίας που έλεγε
αυτά, ότι θέλει έναν κεντρικό σχεδιασµό. Τότε γιατί είναι στον
καπιταλισµό; Στον καπιταλισµό είναι η ζούγκλα της αγοράς.
Αυτοί είναι.
Εσείς, λοιπόν, τώρα θέλετε να κόψετε όσο το δυνατόν περισσότερους -θα πω και παρακάτω- από αυτούς που θέλουν να
σπουδάσουν. Στερείτε το δικαίωµα και το όνειρο -και θα το πληρώσετε αργά ή γρήγορα και πολύ σκληρά- παιδιών που για διάφορους λόγους δεν µπορούν µέσα από το σχολείο και δεν έχουν
και την οικονοµική δυνατότητα των φροντιστηρίων να αποκτήσουν τέτοιες γνώσεις που να µπορούν να µπουν στο πανεπιστήµιο.
Δεύτερον, τα δύο µηχανογραφικά; Ποιο διεστραµµένο µυαλό
τα εφεύρε αυτά; Ποιος ήταν ο πατέρας ή η µητέρα -πείτε µας το
όνοµα- αυτού του διεστραµµένου µηχανογραφικού; Λέτε 10% το
πρώτο -µάλιστα- και το δεύτερο «γίνε µάγος να γίνω φακίρης».
Αυτή είναι η ιστορία, να παίξω κορώνα-γράµµατα, «ΤΖΟΚΕΡ» πού
θα καταλήξω.
Και ποιο είναι και το χειρότερο, το θράσος σας πραγµατικά; Τι
λέτε; Ότι µε αυτό θα δώσουµε στους υποψηφίους τη δυνατότητα
να µπουν στη σχολή που θέλουν. Μα, σοβαρολογείτε; Είστε
καλά; Όταν του δίνεις 10% να πάει στην ιατρική -λέω διάφορους
τοµείς τώρα - που δεν µπορεί να πάει, πού τον πάτε µετά; Ποια
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σχολή που του αρέσει θα επιλέξει µε αυτό το σύστηµα;
Για να µη λέτε ότι δεν έχουµε και προτάσεις, τι λέµε εµείς λοιπόν; Κατοχύρωση βαθµολογίας. Θα δώσει τρία µαθήµατα, τέσσερα, θα κατοχυρώσει τα δύο και θα ξαναδώσει την άλλη χρονιά.
Έτσι θα πάει στη σχολή που θέλει, αν µπορέσει και µέσα σε
αυτές τις συνθήκες. Γιατί δεν το δέχεστε αυτό; Διότι θέλετε να
τους κόψετε έξω. Όµως, είστε ασυγκράτητοι κυριολεκτικά. Μισείτε -καταλαβαίνει ο καθένας πώς το λέω- τα παιδιά της εργατικής τάξης, τα λαϊκά στρώµατα. Όχι µόνο χτυπάτε το δικαίωµα
για να µπει στο πανεπιστήµιο, αλλά µετά έρχεστε µε δεύτερο
«τσεκούρι» γι’ αυτούς που φοιτούν, σκληρό ταξικό µέτρο.
Αλήθεια, σας ρωτάω -στον θεό σας, που λένε- δεν ξέρετε ότι
40% των φοιτητών δουλεύουν; Περίπου, µπορεί και παραπάνω.
Ξέρετε τι σηµαίνει να δουλεύεις και να είσαι φοιτητής; Δεν θέλω
να πω προσωπικές και άλλες εµπειρίες. Διότι ορισµένοι -και δεν
θέλω να πω ονόµατα, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις- δεν ξέρουν
τι σηµαίνει δουλειά και να σπουδάζεις, δεν ξέρουν τι σηµαίνει να
σπας τα κόκκαλά σου στην οικοδοµή και να πας να δίνεις εξετάσεις και να είσαι υποχρεωµένος να διαβάζεις, ή να είσαι σερβιτόρος, ή από δω ή από κει. Δεν τα ξέρετε αυτά; Και τι τους λέτε;
4+2. Αλήθεια; 4+2. Πέστε µας λοιπόν, τι θα αλλάξει µε το 2, δεν
θα συνεχίσουν να δουλεύουν; Γιατί δουλεύουν, από χόµπι; Γιατί,
για να πάνε στα πάρτι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ; Θα τα πω µετά αυτά, το
‘χω για έκπληξη. Γιατί δουλεύουν; Διότι δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα οι οικογένειές τους. Γιατί φεύγουν και δεν πάνε σε
πανεπιστήµια παιδιά που περνάνε σε νησιά και σε άλλα πανεπιστήµια; Διότι δεν µπορούν να στηρίξουν οι οικογένειές τους το
ενοίκιο και τα έξοδα που έχει ένας φοιτητής. Γι’ αυτό το κάνουν.
Κι εσείς, ανάλγητοι, απίστευτα ανάλγητοι, αντί να εκτιµήσετε
αυτά τα παιδιά, που πάνε και δουλεύουν, γιατί έχετε καταδικάσει
τους γονείς τους στη φτώχεια και την ανέχεια, τι τους λέτε; Έξι
ή επτά χρόνια ή οκτώ και µετά απολύεσαι, χάνεις το δικαίωµα.
Δεν ντρέπεστε λίγο; Τι θα πείτε, αλήθεια, τι θα πείτε σε έναν εργαζόµενο φοιτητή, που δουλεύει για να τα βγάλει πέρα και που
του λέτε «δυο χρόνια και τέλειωσες»; Γιατί, στα δύο χρόνια τι θα
αλλάξει; Θα γίνει πλούσιος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αφήστε µε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, τελειώνει ο χρόνος και δεν θα ακούσουµε και την έκπληξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα γίνει πλούσιος σε δύο χρόνια; Όχι,
απλά θα τον πετάξετε έξω από το πανεπιστήµιο εν ονόµατι των
αιώνιων φοιτητών. Ας κάτσουµε κάτω να δούµε, και πριν και
τώρα, πόσο είναι αυτό το ποσοστό. Γιατί, τι φοβάστε; Μη σας
κάνει κακή αξιολόγηση ο διεθνής παράγοντας, δηλαδή ο διεθνής
καπιταλισµός, αυτοί που θέλουν πανεπιστήµιο στην υπηρεσία
των πολυεθνικών; Αυτά υπηρετείτε και γι’ αυτό παίρνετε αυτά τα
µέτρα.
Και να σας πω και κάτι ακόµα; Λέτε «να µας φέρει ένσηµα».
Κυρία Κεραµέως, κάντε µία κουβέντα ειλικρινή -δεν εννοώ προσωπικά, σαν Κυβέρνηση το λέω, για να είµαστε καθαροί- κάντε µία
κουβέντα µε τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η οποία, εκτός των άλλων που έκανε
στο παρελθόν, σήµερα τι κάνει; Είναι ατζέντης για να βρουν δουλειά σε καφετέριες και αλλού µε αντάλλαγµα να ψηφίσουν ΔΑΠΝΔΦΚ. Πάτε να δείτε. «Μαύρα» δουλεύουν όλοι. Καλά, πού ζείτε;
Είστε καλά δηλαδή τώρα; Εκτός πραγµατικότητας είστε; Πάνε και
δουλεύουν σε καφετέριες, σε οποιαδήποτε δουλειά βρουν,
«µαύρα», χωρίς ασφάλιση. Και το «χωρίς ασφάλιση» οφείλεται στο
ότι δεν µπορούν κι οι µικροεπαγγελµατίες να ανταποκριθούν µε
βάση την οικονοµική κατάσταση που υπάρχει.
Εποµένως, ποιο είναι το θέµα; Γιατί δεν τους ενισχύετε οικονοµικά, αφού δουλεύουν και δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα;
Γιατί, δεν έχετε λεφτά; Πού τα δίνετε; Δεύτερον, γιατί δεν φτιάχνετε εστίες και υποδοµή, αυτά που ζητάνε οι φοιτητές, ώστε να
µην πληρώνουν ενοίκια; Γιατί, γιατί, γιατί, υπάρχουν πάρα πολλά
γιατί.
Δεν τους θέλετε. Δεν τους θέλετε και θα το πω για να γραφεί.
Είναι ταξικό µίσος τελικά. Δεν θέλετε τα παιδιά της εργατικής
τάξης και των άλλων, παρά το ό,τι λέτε, να µπουν στα πανεπιστήµια και να γίνουν επιστήµονες. Και ξέρετε, η εποχή του καπι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταλισµού, της δικιάς µας γενιάς, που είχε ανοίξει, γιατί χρειαζόταν µαζικά επιστήµονες, έχει πλέον αρχίσει και κλείνει. Την ελίτ
την έχει δεδοµένη. Χάρβαρντ, Λάνκαστερ, δεν ξέρω πώς τα λένε
εκεί όλα τα υπόλοιπα. Εκεί δεν υπάρχει θέµα, έχουνε πλούτο,
τους στέλνουν όπου θέλουν. Δεν περνάει εδώ, πάει σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν, πληρώνουν δίδακτρα και λοιπά. Όποτε έρχονται πανέτοιµοι και µάλιστα ετοιµασµένοι και ιδεολογικά, killers
θα έλεγα, αριθµοί και όχι άνθρωποι. Για τους άλλους, να ποια
είναι η µοίρα που επιφυλάσσετε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Την έκπληξη µην ξεχάσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πάω στο δεύτερο µέρος. Ήθελα,
όµως, πριν να τα πω αυτά, να απευθυνθώ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δέχεστε ή όχι την Μπολόνια; Τη δέχεστε. Δέχεστε ή όχι τη γραµµή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Την εφαρµόσατε ή όχι; Ποιος ξεκίνησε
την ισοτίµηση των πτυχίων; Έτσι και κουτσουρεµένα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Την Μπολόνια όχι, την ισοτιµία όχι. Ειλικρινή διάλογο να κάνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούστε, κύριε Φίλη, ό,τι θέλετε
πέστε. Δεν ανατρέψατε τίποτα όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια.
Ήσασταν δεσµευµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φίλη, τα είπατε,
µη συνεχίζετε.
Κύριε Παφίλη, όχι διάλογο παρακαλώ. Καλά ήταν ήρεµος τόση
ώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να σας πω κάτι; Μπορείτε να µην
εφαρµόσετε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μπορούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μία πέστε µας, που δεν εφαρµόσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο, κύριε
Παφίλη, και κλείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Την Μπολόνια δεν την εφαρµόσαµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Καµµία.
Δεύτερο και φαρµακερό: Αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια.
Αυτό που έχει γίνει δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ, να εισηγούνται νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ποιος; Η Υπουργός
Παιδείας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ε, θα σας
προτείνω στο επόµενο να φέρετε και τον Υπουργό Άµυνας, να
’ναι κι αυτός, να µπει κι ο στρατός στη µέση. Τι είναι αυτά; Πώς
το δέχεστε;
Όµως, ποια είναι η ουσία; Η ουσία είναι ότι θέλετε ουσιαστικά
να τσακίσετε το φοιτητικό κίνηµα. Δεν σας πειράζουν όλα αυτά
τα «περιθωριακά», όπως λέτε, στοιχεία που κάνουν ό,τι κάνουν
και τα οποία, αν δεν τα έπαιζαν τα κανάλια, που είναι στην υπηρεσία σας, θα τα είχαν σταµατήσει εν µέρει. Είναι αυτά που τροφοδοτούν να µας βγαίνετε εδώ µε αφίσες και µε αυτά που έκανε
ο κύριος Υφυπουργός.
Πάµε, λοιπόν. Εγκληµατικότητα, διακίνηση ναρκωτικών, παραεµπόριο. Ποιος εµποδίζει την Ελληνική Αστυνοµία να τα χτυπήσει; Έχει τη δυνατότητα, ναι ή όχι; Έχει θεσµική δυνατότητα να
το κάνει; Βεβαίως και έχει. Έξω από τα πανεπιστήµια και µέσα
αν χρειαστεί. Γιατί δεν το κάνει, αλήθεια, τόσον καιρό, αφού είπατε πως αφού καταργήσαµε και το άσυλο είναι ελεύθερη να το
κάνει, γιατί; Φοβάται τους διάφορους µυστήριους, που κάνουν
ό,τι κάνουν, και που είναι απαράδεκτοι, και δεν έχουν καµµία
σχέση µε το φοιτητικό κίνηµα; Γιατί δεν το κάνουν αυτό; Πρέπει
να µπουν µέσα στα πανεπιστήµια;
Εγώ σας λέω το εξής και θυµηθείτε το: Θα γίνουν χειρότερα
τα πράγµατα µε Αστυνοµία µέσα στο πανεπιστήµιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ε, αφήστε µε τώρα, δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πειράζει, πώς δεν πειράζει. Περιµένουν συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και σας λέω και κάτι: Όλο αυτό το σύστηµα του «µεγάλου αδερφού», καλέ, τι πανεπιστήµιο είναι αυτό;
Είστε σοβαροί τώρα; Με κάµερες; Με συλλογή στοιχείων; Με τα
πάντα; Τι είναι αυτό; Φυλακή; Τι είναι αυτό; Πολυεθνική; Πολυεθνική είναι. Αυτό θέλουν οι πολυεθνικές. Αυτό που συµβαίνει στις
µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό κάνετε κι εσείς τώρα.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: … (Δεν
ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλετε τον λόγο, ε; Δεν πειράζει, θα
τον πάρετε. Θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, για την ώρα ρωτάει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, αφήστε. Γιατί, να σας πω κάτι;
Υπάρχουν και φωνές διαφορετικές, δώστε τους τη δυνατότητα
να εκφραστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχει δίκιο, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα σας πω και κάτι ακόµα και θα τελειώσω, ένα λεπτό.
Όταν εµείς κυριαρχούσαµε στα πανεπιστήµια, κυρίες και κύριοι όλων των παρατάξεων, όταν είχαµε 40%, η νεολαία και τα
πανεπιστήµια συγκρούονταν ιδεολογικά, για ιδέες. Τώρα που κυριαρχείτε εσείς, συγκρούονται για άλλα πράγµατα.
Και µια και µιλάµε για αρχές και για αναβάθµιση του πανεπιστηµίου, έχω εδώ τη δικιά σας ιδεολογική σύγκρουση στα πανεπιστήµια: τα πάρτι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Θα τα καταθέσω στα
Πρακτικά, για να υπάρχουν στην ιστορία.
Ορίστε! Ηµίγυµνη. «Πάρτη µε 6 ευρώ». «Πάρτη», µε ήτα. ΔΑΠΝΔΦΚ. Θα τα πω όπως είναι, δεν πειράζει. Ορίστε: «Πάρ’ τα µωρή
άρρωστη». Ηµίγυµνη. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. «Summer party» µε ηµίγυµνες.
«Υποδοχή πρωτοετών».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τα βλέπετε; Βλέπετε µακριά ή να σας δώσω γυαλιά; Αυτή είναι
η ιδεολογική σας αντιπαράθεση. Η χυδαία, η πρόστυχη, θα
έλεγα, που ανέτρεψε λόγω…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ανεβαίνει το επίπεδο! Στα Πρακτικά όλα!
Να τους χαίρεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε, κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πειράζει, έχουν ενδιαφέρον αυτά.
Μιλάτε εσείς για διαφθορά στα πανεπιστήµια, όταν η ΔΑΠ και
η ΠΑΣΠ -δεν είναι κανένας από το ΠΑΣΟΚ εδώ- πουλούσαν τα
θέµατα; Τα πουλούσαν ή όχι; Τα ξέρουν οι πανεπιστηµιακοί. Και
µιλάτε για αναβάθµιση του πανεπιστηµίου; Μιλάτε για διακίνηση
ιδεών; Ξέρετε τι θέλετε; Μόνο οι δικές σας ιδέες να είναι αυτές
που θα περνάνε στο πανεπιστήµιο και όχι τίποτα το ανατρεπτικό.
Σας λέω, λοιπόν, -και τελειώνω- ότι η οργή µαζεύεται. Θα ξεχειλίσει. Είστε µακριά νυχτωµένοι. Προσωρινά…
Α, έχω κι άλλο. Εδώ. Πάρτε το κι αυτό γιατί το ξέχασα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης καταθέτει για τα Πρακτικά έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρία Κεραµέως, πάρτε για να δείτε. Κύριε Συρίγο, πάρτε να
δείτε την άλλη όψη του νοµίσµατος. Η µία είναι αυτή που είπατε,
αλλά πάρτε και την άλλη, για να καταλάβετε και τι φοιτητές θέλετε να φτιάξετε και τι ανθρώπους θέλετε να φτιάξετε, µιας και
είναι επίκαιρα ορισµένα ζητήµατα.
Άρα, λοιπόν, λέω ότι η οργή µαζεύεται. Να σας πούµε κάτι;
Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Τουλάχιστον η Αστυνοµία και
άλλα δεν θα περάσουν. Θα την εµποδίσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις και µε όρους µαζικού κινήµατος.
Και να ξέρετε ότι µε αυτά που κάνετε σκάβετε τον λάκκο σας
και αυτό είναι πολύ θετικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παφίλη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Παπακώστα.
Πείτε στον επόµενο οµιλητή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε
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Πρόεδρε, δεν µε ακούτε. Κύριε Πρόεδρε, να µε εντάξετε στο
πρόγραµµα για τη δευτερολογία µου. Αυτό θέλω να πω. Δεν µε
ακούτε. Δεν θέλετε να ακούσετε. Έχω το δικαίωµα της δευτερολογίας. Δεν το έχω;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι σήµερα. Αύριο, µε
το καλό. Έχετε δίκιο, αλλά αύριο. Να τελειώσει αυτός ο κύκλος.
Ηρεµήστε. Έτσι κάνατε και µε την κ. Κεραµέως και φωνάζατε.
Σεβαστείτε λίγο. Συνάδελφοι είµαστε όλοι.
Τον λόγο έχει η κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκλέγεται στην Αχαΐα.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ακούσαµε εδώ και το ακούµε συνέχεια στα κανάλια «στις διαδηλώσεις κολλάει». Προσπαθούν -και η κυρία Υπουργός- να επιρρίψουν την ευθύνη στον Αλέξη Τσίπρα ότι αναλαµβάνει το ρίσκο.
Εγώ να ρωτήσω κάτι. Στην Αχαΐα, για παράδειγµα, που είναι
«κατακόκκινη» µέχρι «µωβ», όπως λέτε εσείς, οι ηλικιωµένοι που
στριµώχνονται στο Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» µε το 50% του
υγειονοµικού προσωπικού µε κρούσµατα, ποιος αναλαµβάνει και
ποιος ρίχνει το ρίσκο στις πλάτες µας; Θέλω να ρωτήσω. Για
κάντε καµµιά βόλτα προς τα εκεί, ας κάνει ο Πρωθυπουργός.
Και, κυρία Κεραµέως, για ρίξτε µια µατιά στα σχολεία σε αυτές
τις «κατακόκκινες» περιοχές, όπως η Αχαΐα, που είναι γεµάτα
κρούσµατα. Δηµοσιεύτηκαν αυτά. Κάνανε κατάληψη χθες σε ένα
σχολείο στον Νοµό Αχαΐας. Για κοιτάξτε τα λίγο.
Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό µιας αυταρχικής …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μη µιλάτε όµως όλοι µαζί, γιατί δεν µπορεί να µιλήσει ο οµιλητής, δεν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, ακούστε
τη συνάδελφο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο είναι το κύριο
χαρακτηριστικό µιας αυταρχικής κυβέρνησης; Σοκ και δέος. Επινοεί συνέχεια διατάξεις για να δηµιουργεί φόβο και κυρίως αιφνιδιασµό στην κοινωνία. Δεν νοείται η κυρία Υπουργός, όταν ήταν
Τοµεάρχης Παιδείας, να κατακεραυνώνει τον κ. Γαβρόγλου σε
συνέντευξή της γιατί έκανε αλλαγές στην εισαγωγή στο πανεπιστήµιο οι οποίες θα ίσχυαν µετά από έναν χρόνο και να λέει «δεν
µπορούν να γίνονται έτσι οι αλλαγές, θέλουν χρόνο» και τώρα να
έρχεται µέσα σε λιγότερο από δύο µήνες µέχρι τις εξετάσεις, εν
µέσω πανδηµίας, και να φέρνει τέτοιες αλλαγές που αποκλείουν
είκοσι χιλιάδες νέους ανθρώπους από τα πανεπιστήµια.
Εγώ θέλω να πω ένα πράγµα και η κοινωνία το έχει καταλάβει.
Μην πιστέψετε δευτερόλεπτο ότι τα παιδιά σας είναι άχρηστα,
ότι τα παιδιά σας επί τόσα χρόνια έµπαιναν µε ποσοστά µεγάλα
κάτω από τη βάση ή έµπαιναν σε ένα πανεπιστήµιο µε εξετάσεις
που δεν αξιολογούσαν κ.λπ.. Μην το πιστέψετε δευτερόλεπτο.
Είναι µια, όχι µόνο ταξική πολιτική, όχι απλώς ταξική, είναι µια
νεοαποικιακή πολιτική. Το είπε ο κ. Σταϊκούρας, έχουµε υπερεκπαίδευση στην Ελλάδα, όταν σε όλη την Ευρώπη γίνεται προσπάθεια να διευρυνθεί το ποσοστό των παιδιών της νέας γενιάς
που θα σπουδάζει για πάρα πολλούς λόγους.
Εκεί, λοιπόν, εσείς έρχεστε και κόβετε µε µια νεοαποικιακή αντίληψη, που τι σηµαίνει; Κατηγοριοποίηση βαθιά της κοινωνίας.
Βαθιά κατηγοριοποίηση και αληθοφανή στοιχεία, τα οποία φτιάχνουν ένα µεγάλο ψέµα, ότι δεν µπορούν, ότι σπουδάζουν σε
τµήµατα ή σε σχολές που δεν θέλουν. Υπήρχαν τρόποι να αντιµετωπιστούν όλα αυτά. Θα µπορούσε να υπάρχει εσωτερική κινητικότητα µέσα στα πανεπιστήµια. Λέω ένα παράδειγµα
πρόχειρο. Όχι, τους κόβουµε από τώρα. Κάποιοι πρέπει να πάνε
στα ΙΕΚ. Μην πούµε για ιδιωτικά κολλέγια, γιατί θα µας πει η κ.
Κεραµέως ότι τα διαφηµίζουµε. Δηλαδή γελάνε και οι πέτρες,
για να µην πούµε τίποτα άλλο.
Και τώρα βέβαια αυτή η βαθιά κατηγοριοποίηση έρχεται να
εξυπηρετήσει το σχέδιο Πισσαρίδη. Όποιος το διαβάσει προσεκτικά, θα καταλάβει και την κατηγοριοποίηση στο ανθρώπινο δυναµικό και την κατηγοριοποίηση ανά τόπο, ανά περιοχή. Οι
περιφέρειες πρέπει να σταµατήσουν να αναπαράγουν την πολιτισµική, κοινωνική, µορφωτική, αναπτυξιακή ταυτότητα αυτού
του τόπου. Και πάει µαζί µε πολλά άλλα, κλείσιµο µουσείων και
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διάφορα τέτοια. Δεν είναι µόνο ένα πράγµα.
Δεύτερο σηµείο του νοµοσχεδίου, το απίστευτο λιντσάρισµα
των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων. Απίστευτο λιντσάρισµα.
Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για Υπουργούς Παιδείας να εµφανίζονται και να µιλάνε για το ελληνικό πανεπιστήµιο µε αυτά τα
λόγια. Ένα ψέλλισµα έκανε ο κύριος Υφυπουργός, πήρε δύο
προτάσεις από άρθρο του κ. Μαραντζίδη. Έτυχε να το έχω διαβάσει, αυτό για τους φοιτητές, πώς ήταν στη γενιά µας. Δεν διάβασε το υπόλοιπο άρθρο όµως του κ. Μαραντζίδη, γιατί δεν τον
συνέφερε. Δεν τον συνέφερε ότι οι πρυτάνεις µας, οι πανεπιστηµιακοί δεν είναι ψοφοδεείς, όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν.
Έµεινε σε αυτό για να κλείσει και λίγο το µάτι στους φοιτητές.
Τα πανεπιστήµιά µας και αυτά τα οποία κατ’ εσάς είναι άντρα
παραβατικότητας είναι στο 3% των καλύτερων πανεπιστηµίων
του κόσµου. Σιγή ασυρµάτου. Ποτέ δεν έγινε τέτοιος διασυρµός
των ελληνικών πανεπιστηµίων. Γιατί όµως αυτό; Γιατί θέλουν να
φτιάξουν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα πάρω λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί µε κόψανε µε τις οµιλίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …γιατί θέλουµε
πάση θυσία να φέρουµε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
µέσα στα πανεπιστήµια.
Η κυρία Υπουργός µιλάει για αυτονοµία. «Εµείς που δίνουµε
στα πανεπιστήµια αυτονοµία». Σε ποιο επίπεδο; Μεταπτυχιακά
και ξενόγλωσσα προγράµµατα, εκεί που πέφτει το χρήµα.
Η αυτονοµία, όµως, δεν είναι το ίδιο µε το αυτοδιοίκητο. Διότι
το αυτοδιοίκητο είναι ευρωπαϊκή δηµοκρατική παράδοση, συνταγµατική επιταγή και εµπεριέχει την ελευθερία της διακίνησης
προσώπων και ιδεών. Εµπεριέχονται αυτά τα δύο. Συνυπάρχουν
αυτά τα δύο.
Τι έφτιαξε ο δηµοκρατικός κόσµος από τον πρώιµο διαφωτισµό µέχρι σήµερα; Ένα πράγµα: Πώς θα φτιάξει ελεύθερους πολίτες, κατ’ εξοχήν ελεύθερους επιστήµονες.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτοδιοίκητο; Σηµαίνει ότι οι πανεπιστηµιακές αρχές σταθµίζουν κάθε φορά τις δύο µεγάλες αρχές: ελευθερία, ασφάλεια. Τις σταθµίζουν. Οι πανεπιστηµιακές αρχές τις
σταθµίζουν. Και αυτό είναι πορεία µεγάλη διακοσίων και πλέον
χρόνων. Δεν είναι της Αστυνοµίας να επιβάλει καταστολή µέσα
στα πανεπιστήµια.
Η κ. Κεραµέως, λοιπόν, απαλλάσσει το Υπουργείο Παιδείας
από τη χρηµατοδότηση, από το να ελέγχει αν θα µπουν δίδακτρα
ή όχι -προσέξτε- και από την άλλη µεριά, βάζει το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Θέλω να πω ένα πράγµα στην ελληνική κοινωνία. Μη φοβηθείτε ποτέ τα παιδιά σας να είναι ελεύθερα. Μην νοµίζετε ότι η
ενοχοποίηση και ο φόβος µε την Αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια είναι η λύση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι νέες
γενιές σήµερα και τα οποία είναι πολυσύνθετα.
Ο κ. Συρίγος σε µια ντροπιαστική οµιλία για καθηγητή πανεπιστηµίου και για Υφυπουργό Παιδείας απαρίθµησε τις οµιλίες που
θα έκαναν οι φοιτητές «υδρογονάνθρακες και εθνικισµός». Μα,
τι παρεµβατικό πράγµα είναι αυτό! Το ταύτισε µε παραβατικές
πράξεις. Προσέξτε εδώ, το ύπουλο. Διότι στόχος είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Και σε αυτό το επίπεδο δοκιµάζονται
και οι φοιτητές και οι καθηγητές ταυτοχρόνως. Και όσοι είµαστε
καθηγητές το γνωρίζουµε. Ο επιστήµονας δοκιµάζεται σε όλη
του τη ζωή σε αυτό το επίπεδο της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών και του θάρρους, της τόλµης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …που βλέπουµε
στην πανδηµία, πόση µεγάλη ανάγκη το έχουµε.
Κύριε Συρίγο, τα έδειξε ο κ. Παφίλης. Τα είχα κι εγώ. Με πρόλαβε. Θα το επαναλάβω όµως.
Υδρογονάνθρακες και εθνικισµός. Τι αν κάνουν πέντε δουλειές
οι καθηγητές. Είναι πρόβληµα. Κι εσείς και ο κ. Βρούτσης κουβεντούλα δεν είπατε όταν έγινε η µεγάλη διασπάθιση στο Πάντειο χρηµάτων. Καλύπτατε τα κόµµατά σας, τους καθηγητές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χάθηκαν καθηγητές που ήθελαν να τα βγάλουν στην επιφάνεια,
για να φτάσει τελικά στη δικαιοσύνη το θέµα και να δικαιωθεί,
όταν καταρρακώθηκε το πανεπιστήµιο, στο οποίο και οι δύο δουλεύουµε, όταν καταρρακώθηκε από αυτή τη διασπάθιση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ θα δείξω εδώ,
για να δουν οι Έλληνες πολίτες, τι είναι αυτό που προωθείται,
κύριε Συρίγο. Διότι δεν σας είπαν να πείτε κουβέντα, τώρα που
έχει ανοίξει µεγάλη συζήτηση για το ποιος προωθεί τον σεξισµό,
ποιος προωθεί την κακοποίηση γυναικών, ποιος προωθεί όλα
αυτά τα πράγµατα.
«Party µωρή, άρρωστη», «Party Βατοπεδίου, ΜΟΝΙ» -ας τα
ακούσουµε- «Το απαγορευµένο Party, Πιο ΔΝΤ» και τέτοια. Όλα
αυτά από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αναστασία (Σία) Αναγνωστοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείνετε µε αυτό,
κυρία Αναγνωστοπούλου. Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μαζί, κύριε Συρίγο,
για τις αντιγραφές, γιατί θέλετε πειθαρχικά γι’ αντιγραφές κι εκεί
είναι όλο το αντιµεταρρυθµιστικό σας πνεύµα…
Οι αντιγραφές δεν αφορούν σήµερα στα ελληνικά πανεπιστήµια, για όσους γνωρίζουµε, αν θα ανοίξει ένας βιβλίο ή αν θα δει
από την κόλλα του άλλου. Οι αντιγραφές έχουν να κάνουν µε τη
φροντιστηριοποίηση του πανεπιστηµίου, µε αυτή τη µανία για
πληρωµένα µεταπτυχιακά και τις εργασίες που κυκλοφορούν
µέσα από φροντιστήρια και που οι φοιτητές πρέπει να πληρώνουν.
Αυτά είναι τα µεγάλα προβλήµατα του πανεπιστηµίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κλείστε!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μου το είπατε πέντε
φορές αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …και δεν λύνονται
µε τέτοιους νόµους, οι οποίοι γυρίζουν στο 1969.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, της δώσατε πέντε λεπτά παραπάνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι να κάνουµε;
Κάπου να µιλήσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Σπίτι
σας! Εδώ, δεν είναι αίθουσα διδασκαλίας, για να µας κάνει µάθηµα η κυρία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να βάλουµε τα
πράγµατα στη θέση τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Πόσω µάλλον, κύριε συνάδελφε, δεν
είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φίλη, αµέσως
τσιµπάτε! Αφήστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Απαντώ στον κύριο συνάδελφο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κύριε
Φίλη, στο Προεδρείο να απευθύνεστε. Μην απαντάτε σ’ εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
Θα πάµε µέχρι τον οµιλητή µε αριθµό εκατόν είκοσι. Για να πάµε
µέχρι τον οµιλητή εκατόν είκοσι και να είµαστε συνεπείς θα πρέπει
να τηρείτε τους χρόνους. Δεν θέλετε να σεβαστείτε εµένα; Δεν
πειράζει. Σεβαστείτε, όµως, αυτούς που περιµένουν για να µιλήσουν, δηλαδή, να σεβαστείτε τους συναδέλφους. Σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Όλοι είµαστε συνάδελφοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Θα σεβόµαστε ο ένας τον άλλον. Και να θυµάστε, µετά το ρήµα…
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ήδη, χάσαµε έναν οµιλητή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε απόλυτο δίκιο.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Συρίγος.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα την πρόθεση να
παρέµβω. Επειδή, όµως, η συνάδελφος µε εγκάλεσε για γεγονότα που συνέβησαν πριν µπω εγώ στο πανεπιστήµιο, δηλαδή
για τις ατασθαλίες που είχαν γίνει στο Πάντειο και τι στάση κράτησα τότε, η απάντηση είναι ότι µπήκα µετά τα συγκεκριµένα περιστατικά στο πανεπιστήµιο. Εκείνη, βέβαια, ήταν πριν.
Εγώ να ρωτήσω αντιστοίχως: Τι στάση κράτησε η ίδια, όταν
κυκλοφορούσε επί δύο µήνες το έντυπο «Πόσα καθάρµατα χωράνε στο Πάντειο;», όπου µε φωτογραφίες αναφέρονταν ρητώς
συνάδελφοί της: «Κάθαρµα νούµερο ένα, κάθαρµα νούµερο δύο,
κάθαρµα νούµερο τρία». Βγήκε να τα καταδικάσει αυτά τα καθάρµατα ή αυτούς τους ανθρώπους που µιλούσαν για καθάρµατα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι!
Κυρία Αναγνωστοπούλου, µιλήσατε δώδεκα λεπτά. Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μία κουβέντα θα πω
µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πάµε στον όγδοο
κύκλο. Σας έλεγα πριν να σεβαστείτε τους συναδέλφους σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Σκουρλέτης µπορεί να πάρει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Σήµερα, υπήρξαν πάρα πολλές παρεµβάσεις από ανθρώπους,
οι οποίοι έχουν θητεύσει στα ελληνικά πανεπιστήµια και ανέδειξαν ένα τεράστιο ζήτηµα, το θέµα των αντιγραφών. Δεν µιλάµε,
όπως πολύ σωστά είπε πριν η συνάδελφος, για αντιγραφές µε
ένα «σκονάκι». Μιλάµε για ένα σύστηµα, το οποίο είναι σε άµεση
διαπλοκή µε την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας στα πανεπιστήµια, τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ένα µέρος καθηγητών.
Μου προξενεί εντύπωση, γιατί ούτε ο κ. Συρίγος ούτε η κυρία
Υπουργός ούτε κανένας άλλος δεν βγήκε να το καταδικάσει. Δεν
υπάρχει, δηλαδή, ευαισθησία γι’ αυτόν τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Διότι αυτά τα θέµατα αγγίζουν τον πυρήνα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι’ αυτά δεν έχει να πει τίποτα η παράταξη των αρίστων; Μόνο υποκρισία! Μόνο ψέµα! Αυτό δεν αγγίζει θέµατα παραβατικότητας; Δεν ακυρώνει την ίδια την
εκπαιδευτική διαδικασία; Αυτό δεν υπονοµεύει όταν βγαίνουν
στη δηµοσιότητα το κύρος των ελληνικών πανεπιστηµίων; Γι’
αυτά δεν λέτε τίποτα. Λέτε για τα άλλα, στα οποία δίνετε άλλες
διαστάσεις, υπαρκτά µεν, καταδικαστέα απ’ όλους, που αντικειµενικά καταρρακώνουν το διεθνές κύρος των πανεπιστηµίων
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρίγος για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί του θέµατος που έθεσε ο κ. Σκουρλέτης, το θέµα των αντιγραφών στα πανεπιστήµια, κατά τη γνώµη µου, είναι το πλέον
ευρέως διαδεδοµένο ποινικό αδίκηµα που γίνεται στα πανεπιστήµια.
Για πρώτη φορά έχουµε νόµο, ο οποίος προσπαθεί να το αντιµετωπίσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Πώς;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κοιτάξτε τις διατάξεις περί πειθαρχικού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Την Αστυνοµία θα βάλετε, κύριε Υπουργέ; Θα βάλετε την Αστυνοµία; Θα βάλετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν σας διέκοψε,
κύριε Σκουρλέτη. Δεν σας διέκοψε. Σας παρακαλώ.
Κύριε Συρίγο, συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δίνεται η δυνατότητα από τον ρόλο του ΑΕΙ
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να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις συγκεκριµένες παραβάσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τους ΔΑΠίτες να καταγγείλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σκουρλέτη, σας
παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Η αντιγραφή είναι δύο ειδών, κύριε Σκουρλέτη: Η µία είναι η αντιγραφή στις εξετάσεις και η άλλη είναι η
λογοκλοπή. Και οι δύο είναι εξαιρετικά διαδεδοµένες. Και δεν
είναι φοιτητικές παρατάξεις. Γίνεται χαµός, κύριε Σκουρλέτη, γι’
αυτό το θέµα εδώ και χρόνια.
Εποµένως, για πρώτη φορά έχουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
προσπαθεί να αντιµετωπίσει το θέµα, να βάλει το δάχτυλό του
εις τον τύπον των ήλων. Στο πειθαρχικό έχει διατάξεις για αυτό.
Διαβάστε τες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Με κάµερες; Η Αστυνοµία;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Δεν µιλάει για Αστυνοµία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δεν είναι θέµα της Αστυνοµίας. Προφανώς
δεν είναι θέµα της Αστυνοµίας. Είναι θέµα του ιδίου του πανεπιστηµίου να εφαρµόζει αυτές τις διατάξεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
αναφέρθηκε πριν σε εµένα ο Υπουργός. Δεν µπορεί να µη µου
δίνετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε! Για ένα λεπτό. Αναφέρθηκε σε
εµένα ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μα, µετά θα πρέπει
να απαντήσει. Δεν γίνεται. Μιλήσατε πέντε λεπτά παραπάνω. Σας
παρακαλώ, κυρία Αναγνωστοπούλου.
Ορίστε, κύριε Θεοδωρικάκο, έχετε τον λόγο και ζητώ συγγνώµη από την κ. Μπακαδήµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Θεοδωρικάκο,
µε συγχωρείτε δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κυρία
Αναγνωστοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία! Εντάξει! Καταλάβαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν «καταλάβατε» τίποτα. Σας παρακαλώ να µη µε ειρωνεύεστε. Μιλήσατε
πέντε λεπτά παραπάνω. Αυτό είναι το ευχαριστώ;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Εσείς να
τα βλέπετε αυτά, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Θεοδωρικάκο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε
την καλοσύνη, να µηδενίσετε τον χρόνο, γιατί έχω την αδυναµία
να τον τηρώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
Κύριε Θεοδωρικάκο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να µοιάζει κοινότοπο,
αλλά είναι απόλυτη αλήθεια ότι χωρίς τη νέα γενιά της Ελλάδας
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά. Και αυτό οφείλουµε
να το θυµόµαστε όλοι στην πράξη, στην άσκηση κάθε µικρής και
µεγάλης πολιτικής.
Η Κυβέρνηση υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις απέναντι στην κοινωνία και στους νέους, εφαρµόζει το πρόγραµµα
µε το οποίο έχει εκλεγεί και η ζωή και τα προβλήµατα που υπάρχουν δεν µπαίνουν σε καραντίνα και δεν µπορούν να πάρουν αναστολή.
Στον τοµέα ευθύνης που είχα την τιµή να υπηρετήσω επί ενάµιση χρόνο νοµοθετήσαµε τη µεταρρύθµιση για την αξιοκρατία
στο σύστηµα προσλήψεων του δηµόσιου τοµέα, µεταρρύθµιση
που αφορά κατ’ εξοχήν τους νέους ανθρώπους, και εξασφαλίσαµε τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι νέοι µας που βρίσκονται στο
εξωτερικό, η γενιά του brain drain, από τη χώρα στην οποία βρίσκεται χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς καµµία απολύτως εξαίρεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητη η βαρύτητα και
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ο ρόλος της παιδείας στην επόµενη µέρα της χώρας. Οι τεράστιες δυσκολίες που θα συναντήσουµε αµέσως µετά την πανδηµία στην οικονοµία και η ανάγκη δηµιουργίας και υλοποίησης
ενός νέου παραγωγικού µοντέλου για τη χώρα, που θα τη βοηθήσει να σταθεί όρθια, κάνουν αυτήν την αλήθεια απολύτως κρίσιµη για το επόµενο διάστηµα.
Στόχος µας είναι η αναβάθµιση του δηµόσιου ελληνικού πανεπιστηµίου. Στόχος µας είναι το δηµόσιο πανεπιστήµιο στην Ελλάδα να είναι ο δρόµος που µειώνει τις ταξικές ανισότητες.
Στόχος µας είναι το πανεπιστήµιο της έρευνας, της καινοτοµίας,
της γνώσης, της ελευθερίας, της ανεµπόδιστης διακίνησης όλων
των ιδεών. Στόχος µας οφείλει να είναι η σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την αγορά εργασίας.
Αυτό είναι το αίτηµα των ίδιων των νέων ανθρώπων είτε βρίσκονταν σήµερα στη διαδήλωση είτε βρίσκονται κάθε ηµέρα στις
εργασίες και στη δράση τους για να µορφωθούν στο πανεπιστήµιο είτε µέσω του διαδικτύου είτε µε τη φυσική παρουσία.
Στόχος µας είναι το πανεπιστήµιο να αφοµοιώσει όλες τις µεταβολές και τις τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις συνθήκες και του εσωτερικού και του διεθνούς ανταγωνισµού.
Από τη συζήτηση που έγινε νωρίτερα πιστεύω ότι όλοι πρέπει
να κρατήσουµε ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι το µοντέλο «γυµνάσιο - λύκειο - πανεπιστήµιο και στη συνέχεια η ίδια δουλειά,
η ίδια εργασία για ολόκληρη τη ζωή» δεν λειτουργεί πλέον.
Επίσης, δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να είναι κριτήριο επιτυχίας στη ζωή το αν κάποιος µπήκε στο πανεπιστήµιο ή όχι στα
δεκαοχτώ του χρόνια. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η παιδεία
είναι µια υπόθεση ζωής και όχι µια παρένθεση για την ηλικία από
τα δεκαοχτώ ως τα είκοσι τέσσερα. Υπάρχουν και άλλοι δρόµοι
προς την επιτυχία και προς την ικανοποίηση των ανθρώπων. Η
προσπάθεια για µάθηση είναι συνεχής και δεν διασφαλίζεται
ασφαλώς από το να περάσει κάποιος στο πανεπιστήµιο αποκλειστικά στα δεκαοχτώ ή στα δεκαεννιά του χρόνια.
Αυτά, όµως, απαιτούν αλλαγές και στη νοοτροπία και στις συνήθειες και στις αντιλήψεις σε ολόκληρη την κοινωνία και, να µου
επιτρέψετε να πω, και στις αντιλήψεις των πολιτικών κοµµάτων,
τα οποία δεν επιτρέπεται να λένε σήµερα ότι έλεγαν και πριν µισό
αιώνα. Ζούµε σε µια τελείως διαφορετική εποχή. Ο άνθρωπος
οφείλει να είναι πάντα δηµιουργικός, να αναζητά διαρκώς τη
µόρφωση και την εξέλιξη και να διεκδικεί ένα καλύτερο επίπεδο
και στην ατοµική του ζωή και στη συλλογική.
Στη δική µας αντίληψη, λοιπόν, τα πανεπιστήµια οφείλουν να
είναι αυτόνοµα, κοιτίδες γνώσης, έρευνας και προόδου. Για αυτό
εχθρός µας είναι κάθε ανοµία, κάθε παραβατικότητα, κάθε εγκληµατικότητα που µπορεί να υπάρχει στους πανεπιστηµιακούς
χώρους.
Και αυτά υπάρχουν όχι παντού. Θέλω να το υπογραµµίσω. Το
πρόβληµα δεν αφορά όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια. Είναι γνωστό, όµως, το πού υπάρχει και το τι επιπτώσεις έχει. Και όλα αυτά
οδηγούν στην απαξίωση του πανεπιστηµίου. Αυτά οδηγούν στην
απαξίωση το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο και στην έλλειψη
ελευθερίας.
Θέλω να θέσω ορισµένα ερωτήµατα. Είναι προς όλους καλοπροαίρετα: Είναι δυνατόν ένας καθηγητής να φοβάται να διδάξει
στο πανεπιστήµιο; Είναι δυνατόν να φοβάται να προσκαλέσει
έναν ειδικό να µιλήσει µε τους φοιτητές; Είναι δυνατόν να φοβάται να δουλέψει στο γραφείο του µέσα στο πανεπιστήµιο τµήµα;
Είναι δυνατόν ένας φοιτητής να µην µπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, να είναι υποχρεωµένος να σιωπά ή να πρέπει να βιάζεται
να φύγει από τον χώρο του πανεπιστηµίου για να µην πέσει σε
διάφορες παραβατικές και εγκληµατικές ενέργειες; Δεν τα ξέρετε ότι γίνονται αυτά σε συγκεκριµένα πανεπιστήµια, σε συγκεκριµένα τµήµατα, σε συγκεκριµένες κτηριακές υποδοµές; Είναι
προοδευτικό και σωστό οι οικογένειες των εργαζοµένων, των
αγροτών, των επαγγελµατιών, της µέσης ελληνικής οικογένειας
που κάνει τα πάντα, που θυσιάζει χρήµατα, κόπο, ψυχολογική
προσπάθεια για να σπουδάσει τα παιδιά της να νιώθει ότι αυτά
τα παιδιά κινδυνεύουν; Αυτό είναι προοδευτικό; Είναι λογικό;
Είναι δηµοκρατικό;
Δεν µπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει καλοπροαίρετος πολίτης
ούτε πολιτικός που να µη συµφωνήσει ότι οφείλουµε να κάνουµε
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τα πάντα, ώστε να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια στο ελληνικό πανεπιστήµιο.
Για αυτόν τον λόγο τα πανεπιστήµια, τα οποία ασφαλώς και
είναι αυτοδιοικούµενες µονάδες, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι
χρειάζονται τη βοήθεια της πολιτείας και του κράτους και στον
τοµέα της ασφάλειας, διότι, δυστυχώς, δεν γίνεται πράξη το αυτονόητο, ότι η Αστυνοµία και οφείλει, πρέπει και πρέπει και να
µπορεί να έχει απόλυτη ελευθερία να παρεµβαίνει και να αντιµετωπίζει την εγκληµατικότητα σε οποιοδήποτε δηµόσιο χώρο, άρα
και στο πανεπιστήµιο.
Και αυτό που µετράει είναι το αποτέλεσµα και είναι απαίτηση
της κοινωνίας να µπει ένα τέλος στην ανοµία. Σε αυτό καλούµαστε να απαντήσουµε και σε αυτήν την απαίτηση του ελληνικού
λαού, αλλά -επιτρέψτε µου να πω- και των νέων παιδιών που είναι
στο πανεπιστήµιο. Μπορώ να σας το πω µε την εµπειρία ενός ανθρώπου που έχει διδάξει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η νέα
γενιά θέλει ασφάλεια και ελευθερία µέσα στον πανεπιστηµιακό
χώρο.
Αυτά αντιµετωπίζουµε µε αυτή την πρωτοβουλία: Ελευθερία
στο πανεπιστήµιο χωρίς ασφάλεια για τους φοιτητές και τους καθηγητές δεν µπορεί να υπάρξει.
Και επιτρέψτε µου να πω ότι τα όσα ακούστηκαν περί χούντας
και δικτατορίας είναι ντροπή. Είναι ντροπή να συγκρίνεται η κατάσταση στη χούντα µε τη σηµερινή ελληνική δηµοκρατία. Είναι
ντροπή και για όσους αγωνίστηκαν ενάντια στο καθεστώς που
έβαλε την Ελλάδα στον γύψο για επτά χρόνια.
Σας παρακαλώ, επίσης, έστω και τώρα, να αφήσετε στην άκρη
τις δολοφονίες χαρακτήρων, όπως αυτή που και νωρίτερα επιχειρήθηκε ενάντια στον καθηγητή και Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο. Αναφέροµε στην αποστροφή µιας γνωστής του οµιλίας,
που είναι απολύτως ξεκαθαρισµένο ότι αφορά απλώς και µόνο
ιστορική αναφορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θέµατα που σήµερα συζητάµε είναι αυτονόητες αλλαγές. Οι ανάγκες µεταρρύθµισης στην
παιδεία είναι πολύ σηµαντικές. Οι µεταρρυθµίσεις οφείλουν να
γίνονται µε τις µέγιστες δυνατές συναινέσεις. Η χώρα δεν µπορεί
να χάσει άλλες ευκαιρίες.
Θα µπορούσαµε ήδη να είµαστε περιφερειακό ή και παγκόσµιο
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, αλλά δυστυχώς, αγαπητοί
συνάδελφοι, κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εσείς κλείσατε τον δρόµο στα ιδιωτικά πανεπιστήµια µε την ιδεοληψία σας,
εµποδίζοντας να συµπεριληφθεί αυτό το θέµα στη συνταγµατική
αναθεώρηση, αφήνοντας άλλες χώρες στην περιοχή να παίξουν
αυτόν τον ρόλο, όπως τα αδέλφια µας στην Κύπρο, όπου µεταναστεύουν µαζικά Έλληνες καθηγητές και φοιτητές από την πατρίδα.
Επαναλαµβάνω ότι η παιδεία είναι η µόνη ασφαλής οδός για να
ρίξει κανείς ή έστω να µειώσει τα ταξικά τείχη. Είναι µέσο ατοµικής
και συλλογικής προόδου. Δεν είναι µια ανάγκη, είναι επιλογή κάθε
σκεπτόµενου ανθρώπου, κάθε ανθρώπου που ενδιαφέρεται για
τον εαυτό του και την κοινωνία.
«Μάθε παιδί µου γράµµατα να έχεις µια καλύτερη ζωή» έλεγαν
παλαιότερα σε όλους µας οι γονείς µας και ασφαλώς δεν εννοούσαν µόνο µια πιο εύκολη ζωή µε περισσότερα χρήµατα. Εννοούσαν µια καλύτερη ζωή, µε έµφαση στην ποιότητα, στο όνειρο
µιας καλύτερης κοινωνίας, που µόνο η παιδεία µπορεί να δηµιουργήσει και να υποστηρίξει.
Αυτό το µήνυµα το γνωρίζει καλά η νέα γενιά που παρακολουθεί αυτές τις συζητήσεις. Ξέρει τα θέλω και τις ανάγκες της και
περιµένει από εµάς να κάνουµε τη δουλειά µας ανοίγοντας τον
δρόµο για το δικό της µέλλον.
Επιτρέψτε µου ολοκληρώνοντας να πω ότι στην πολύ δύσκολη
εποχή που διανύει η χώρα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η εποχή που
διανύουµε, χρειάζεται πολύ περισσότερος διάλογος, ενότητα και
αλληλεγγύη για να µπορέσουµε να βγούµε από τη δοκιµασία που
περνάµε µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Μπακαδήµα, τον λόγο έχει ο Κοι-
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νοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα
µιλήσω ελάχιστα.
Θέλω να ενηµερώσω εσάς, κύριε Πρόεδρε, όπως και τη Βουλή
των Ελλήνων, ότι πριν από δέκα λεπτά προπηλακίστηκε άγρια
στα όρια του ξυλοδαρµού η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Σοφία Σακοράφα από την Ελληνική Αστυνοµία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Φαντάζοµαι ότι το καταδικάζουµε όλοι. Να µη ρωτήσω έναν-έναν.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Έξω από τη ΓΑΔΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Μπακαδήµα,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, λοιπόν, εγώ, µιας και δεν πρόλαβε να το κάνει ο συνάδελφος, ο κ. Γρηγοριάδης, να θέσω το ερώτηµα και να ζητήσω
να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
των άλλων κοµµάτων απέναντι σε αυτό που έγινε πριν από λίγο,
γιατί δεν είµαι σίγουρη ότι το καταδικάζουµε όλοι.
Είναι αυτή εικόνα η Αντιπρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου
εκλεγµένου κόµµατος, του ΜέΡΑ25 -όποιος Αντιπρόεδρος κι αν
ήταν, όποιος Βουλευτής και να ήταν- να υφίσταται προπηλακισµό
στα όρια του ξυλοδαρµού, επειδή µπήκε µπροστά να προστατεύσει τα παιδιά από το ξύλο, από τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα;
Αν η απάντηση είναι να πέφτουν µε τις ασπίδες επάνω της, ειλικρινά δεν θέλω να ξέρω πώς θα φερθούν και πώς φέρονται -το
βλέπουµε κάθε µέρα- στα παιδιά όταν είναι συγκεντρωµένα για
να διαµαρτυρηθούν.
Αυτός είναι ο τρόπος που θέλετε να εκσυγχρονίσετε και την
ελληνική εκπαίδευση, αυτός είναι ο τρόπος που θέλετε να εκσυγχρονίσετε και το ελληνικό κράτος.
Πάρτε τον χρόνο σας, αν θέλετε. Εµείς περιµένουµε να µάθουµε και από την ίδια περισσότερες λεπτοµέρειες, γιατί είναι
ακόµη πάρα πολύ ταραγµένη. Περιµένουµε λοιπόν όχι µόνο εµείς,
όλος ο ελληνικός λαός περιµένει να ακούσει να καταδικάζουµε το
αυτονόητο. Έχουµε φτάσει σε αυτό το σηµείο στην Ελλάδα.
Σε αυτό το σηµείο έχετε φέρει τη χώρα, κυρίες και κύριοι της
Συµπολίτευσης, στο να πρέπει να καταδικάσουµε το αυτονόητο.
Η βία είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταδικάζεται.
Θα πρέπει, λοιπόν, όχι µόνο να γίνει ΔΕ και ΕΔΕ για τα όργανα
της τάξης, που µόνο τάξη δεν εφαρµόζουν, θα πρέπει να συζητήσουµε σοβαρά για την κατάσταση στην οποία έχετε φέρει τη
δηµοκρατία στη χώρα µας.
Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που «θα εκσυγχρονίσει», «θα προασπίσει», «θα προφυλάξει» την ακαδηµαϊκή ελευθερία και προσπαθείτε
µε αντισυνταγµατικές και αντιδηµοκρατικές πρακτικές και διατάξεις ουσιαστικά να βάλετε την «ταφόπλακα» της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας και όχι µόνο. Γιατί αυτό που συζητάµε δεν αφορά µόνο
το πλαίσιο των πανεπιστηµίων. Θέλετε να βάλετε στον «γύψο»
οποιαδήποτε δηµοκρατική έκφραση σ’ αυτή τη χώρα.
Κανένας πολίτης δεν µπορεί να υφίσταται βία. Δεν είναι δυνατόν, όµως, οι Βουλευτές, ενώ γνωστοποιούν την ιδιότητά τους,
να γίνονται αντικείµενα και να υφίστανται βία. Επαναλαµβάνω ότι
κανείς πολίτης δεν θα έπρεπε να τρώει ξύλο από την αστυνοµία,
δεν είναι αυτός ο ρόλος της Αστυνοµίας.
Λίγο νωρίτερα ήµασταν έξω από το Κοινοβούλιο µε τον συνάδελφο Κλέωνα Γρηγοριάδη και µπροστά στα µάτια µας είδαµε
όχι µόνο να ξυλοκοπούνται φοιτητές, αλλά ακόµη και φωτορεπόρτερ που προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
Ζητήσαµε µέσω του Προεδρείου να επιστρέψει στην Αίθουσα
ο κ. Χρυσοχοΐδης για να µας πει τι ακριβώς συνέβη. Είδατε ότι
ποτέ δεν επέστρεψε. Αν αυτό δεν είναι εµπαιγµός της ίδιας της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας και στυγνός εµπαιγµός των συναδέλφων και των εκπροσώπων όλων των κοµµάτων, ειλικρινά δεν
µπορώ να καταλάβω τι είναι.
Πάµε, όµως, τώρα στο νοµοσχέδιο.
Φέρνετε µια σειρά διατάξεων µε κυρίαρχη τη δηµιουργία ενός
σώµατος εντός της Ελληνικής Αστυνοµίας που θα έρθει να αναλάβει, όπως λέτε, να διαφυλάξει την ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Δεν σας προκαλεί καµµία εντύπωση ότι κι οι ίδιοι αστυνοµικοί,
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όλες οι ενώσεις τους, εκτός από την Ένωση των Ειδικών Φρουρών, την έχουν καταδικάσει; Θεωρείτε ότι πείθετε κανέναν όταν
λέτε ακόµα ότι σας ενδιαφέρει η ακαδηµαϊκή ελευθερία και η εκπαίδευση στη χώρα µας;
Πείθετε κανέναν όταν έχουµε δει, όχι µόνο σειρά περιστατικών
αυθαιρεσίας και αστυνοµικής βίας, αλλά και τον τρόπο που έχετε
διαχειριστεί όλο αυτό το διάστηµα το κοµµάτι της πανδηµίας από
το πρίσµα της εκπαίδευσης;
Όταν έχουµε δει εκπαιδευτικά κενά, όταν έχουµε δει παιδιά να
µην µπορούν, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, να παρακολουθήσουν το µάθηµά τους, όταν έχουµε δει κενά σε βασικές µονάδες
εκπαιδευτικές να παραµένουν ακάλυπτα;
Ενδεικτικά θα µου επιτρέψετε να αναφέρω κάποια παραδείγµατα που έρχονται από την περιφέρειά µου, τη Β’ Πειραιά, αλλά
και ευρύτερα τον Πειραιά.
Δεκαπέντε οργανικά κενά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση της
Α’ Πειραιά, που καλύπτονται από δασκάλους ολοήµερου και ενισχυτικής διδασκαλίας, δηµιουργώντας αντίστοιχα κενά σε αυτές.
Στο 6ο Γυµνάσιο Κερατσινίου οκτώ κενές ώρες φιλολόγου και δεκαοκτώ κενές ώρες φιλολόγου γαλλικής γλώσσας.
Θα µου πείτε ότι αφού συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, την ασφάλεια των πανεπιστηµίων, γιατί
κάνω αναφορά στη δευτεροβάθµια. Γιατί η µέχρι τώρα πορεία
σας σε ό,τι αφορά, όχι µόνο την εκπαίδευση, αλλά γενικότερα,
είναι ότι ο τρόπος που επιλέγετε να κυβερνήσετε και να νοµοθετήσετε, είναι καθόλα επικοινωνιακός.
Τα πανεπιστήµιά µας, παρ’ ότι δεν έχουν τη χρηµατοδότηση
που θα έπρεπε και παρότι τα προβλήµατα και οι παθογένειες
είναι πολλά, καταφέρνουν να δίνουν στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και παρότι από χθες ακούµε Βουλευτές της
συµπολίτευσης να κουνάνε το «δάχτυλο» στα παιδιά γιατί θέλουν
να σπουδάσουν, λέγοντας ότι δεν µπορούν να σπουδάσουν όλοι.
Αυτή η σκέψη αντανακλά πλήρως την ιδεολογία σας. Θεωρείτε
πως δεν έχουν όλοι δικαίωµα στην εκπαίδευση. Όλοι έχουν δικαίωµα στο να θέλουν να σπουδάσουν και να θέλουν να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Εσείς θέλετε να τους κρατήσετε ως φτωχό
εργατικό δυναµικό των ολιγαρχών, τους οποίους «χτυπάτε στην
πλάτη».
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας -και κλείνω µε αυτόέχουµε για πολλοστή φορά ένα νοµοσχέδιο που βρίθει αντισυνταγµατικών διατάξεων, που έχει βρει απέναντί του όλη την κοινωνία.
Για πολλοστή φορά βαφτίζετε το «κρέας ψάρι». Για πολλοστή
φορά νοµοθετείτε υποτίθεται για το καλό των πολιτών, ενώ αποκλειστικός στόχος σας είναι η φίµωση κάθε φωνής που αντιτίθεται στα δικά σας κελεύσµατα.
Δεν είναι δηµιούργηµα της κοινής λογικής το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα τερατούργηµα αντισυνταγµατικότητας που γυρνά τη χώρα πολλά
χρόνια πίσω, ένα νοµοσχέδιο που θα καταργηθεί στον δρόµο.
Θυµηθείτε την ώρα και τη µέρα που σας το λέω. Θα υπάρχει
στα Πρακτικά. Εσείς και η παράταξή σας θα περάσετε στην ιστορία ως η Υπουργός και η παράταξη που βρήκε απέναντί της ολόκληρη την κοινωνία, γιατί η κοινωνία, οι φοιτητές, όλοι οι
δηµοκράτες πολίτες θα ανατρέψουν την πολιτική σας, θα ανατρέψουν τα ανουσιουργήµατα που φέρνετε ως νοµοθετήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Μπακαδήµα, για την τήρηση του χρόνου.
Κύριε Γρηγοριάδη, είναι καλά στην υγεία της η κ. Σακοράφα;
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για
το ενδιαφέρον σας. Είναι καλά, αλλά είναι πολύ ταραγµένη. Έχει
τραύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Λογικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Σκουρλέτης έχει
τον λόγο και µετά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκης, για την τροπολογία.
Κύριε Σκουρλέτη, µήπως θέλετε πρώτα να ακούσετε τον
Υπουργό;
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που
θα ήθελα να δώσω µια ευκαιρία στον κύριο Υπουργό να τοποθετηθεί στο θέµα που θα βάλω.
Πριν από λίγο ακούσαµε µία καταγγελία και νοµίζω ότι πρέπει
όλοι εδώ, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, να εκφράσουν
όχι µόνο τη συµπαράστασή τους αλλά και τον αποτροπιασµό
τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Πριν από µερικές
ώρες πάλι είχε τεθεί το θέµα της απρόκλητης σύλληψης και προπηλακισµού φωτορεπόρτερ την ώρα που έκαναν τη δουλειά
τους. Είχαµε ζητήσει και είχε συµφωνήσει το Προεδρείο -η Προεδρεύουσα εκείνη την ώρα- να κληθεί ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη και να µας δώσει κάποιες εξηγήσεις.
Δυστυχώς τα πράγµατα δεν πάνε καλά και δεν αναφέροµαι
µόνο στις εκατό περίπου αναίτιες προσαγωγές. Απ’ ό,τι φαίνεται
τέτοιες είναι στο σύνολό τους αυτή τη στιγµή στη ΓΑΔΑ. Αναφέροµαι και σε φωτογραφίες που αυτή τη στιγµή κυκλοφορούν στο
διαδίκτυο που δείχνουν ανθρώπους της οµάδας δράσης µε τις
µηχανές τους να έχουν πέσει πάνω σε διαδηλωτή. Πρόκειται για
µια άλλη περίπτωση Τζωρτζ Φλόιντ εδώ.
Είναι τεράστιες οι ευθύνες. Να έρθει εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να δώσει εξηγήσεις. Δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε σαν να µην τρέχει τίποτα. Κινδυνεύουν άνθρωποι
διότι έχει εξαπολύσει τροµοκρατικά σώµατα στην Αθήνα. Τροµοκρατούν την κοινωνία και είναι ο πολιτικός προϊστάµενος
αυτής της επιχείρησης.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη συγκεκριµένη φωτογραφία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν το είπα µόνο για
ευχαριστίες, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει µείζον θέµα και θέλω να
τοποθετηθούν όλα τα κόµµατα και η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
Αν κάποιος θέλει να µιλήσει για να καταγραφεί ότι το καταδικάζει, πολύ ευχαρίστως έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Χήτας από την
Ελληνική Λύση έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι αυτονόητο ότι
καταδικάζουµε απερίφραστα και σε όλους τους τόνους τη βία
από όπου κι αν προέρχεται. Το κάναµε, το κάνουµε και θα το κάνουµε για µια ζωή. Δεν το συζητάµε. Ιδίως για την κ. Σακοράφα
που αποτελεί πραγµατικά µια προσωπικότητα «κόσµηµα» από
τον χώρο του αθλητισµού, άσχετα µε ιδεολογικές παρατάξεις ή
οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας άνθρωπος «κόσµηµα» πραγµατικά
εντός του Κοινοβουλίου, αλλά και στον χώρο του αθλητισµού και
της πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προς θεού. Συνάδελφος είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Και επαναλαµβάνουµε αυτό που
έχουµε πει σε όλες τις περιπτώσεις που έχει τύχει συνάδελφοι
να είναι θύµατα βίας. Η βία δεν έχει χρώµα, δεν έχει ιδεολογία,
δεν έχει τίποτα. Μακριά από εµάς αυτά. Καταδικάζουµε απερίφραστα τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Επαναλαµβάνω ότι αν
θέλετε να καταγραφεί για τα κόµµατα, ευχαρίστως να πάρετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο. Δεν είναι έτσι τα θέµατα. Δεν είναι θέµα απλής
δήλωσης. Εµείς θέτουµε θέµα διακοπής της συνεδρίασης µέχρι
να έρθει ο αρµόδιος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ακουστήκατε, κύριε
Σκουρλέτη. Πιστεύω ότι βλέπει και σας άκουσε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Με ακούσατε. Εγώ
βάζω θέµα να αποφασίσει η Ολοµέλεια να διακόψει αυτή τη
στιγµή τις εργασίες της µέχρι να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις. Να
µάθουµε τι γίνεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να δω αν προκύπτει
απ’ τον Κανονισµό, για να είµαι ειλικρινής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τα πάντα προκύπτουν. Κυρίαρχο σώµα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να το δω και θα
δούµε τι θα γίνει. Προς το παρόν θα δώσω τον λόγο στον κ. Πλακιωτάκη για την τροπολογία 738/58.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα αναφερθώ στην υπό κατάθεση τροπολογία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Έχω δηλώσει πολλές φορές από αυτό το Βήµα ότι η
δηµόσια ναυτική εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
ελληνικής ναυτιλίας και άµεσα είναι συνυφασµένη µε τη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στον παγκόσµιο ναυτιλιακό στίβο.
Για µας η δηµόσια ναυτική εκπαίδευση συνιστά µια αδιάκοπη
διαδικασία ποιοτικής εκπαίδευσης στα νέα στελέχη του εµπορικού ναυτικού προκειµένου να µπορέσουν να σταδιοδροµήσουν
σε µια περίοδο που η ναυτιλία αλλάζει. Υπάρχουν σηµαντικές
προκλήσεις. Επιπλέον να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον
ευρύ ανταγωνισµό της διεθνούς παγκόσµιας ναυτιλίας.
Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι σε αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία οι συνταξιούχοι πλοίαρχοι και µηχανικοί, τα εξειδικευµένα
αυτά στελέχη προσφέρουν πολλές και σηµαντικές υπηρεσίες
συνδυάζοντας ταυτόχρονα και τη θεωρητική διδασκαλία, αλλά
και την πραγµατική κατάσταση που θα αντιµετωπίζουν οι ναυτικοί
µας στην πράξη.
Εποµένως, η εµπειρία τους και η εξειδικευµένη γνώση τους
είναι δεδοµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά της δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Θέλω να σηµειώσω ότι γνωστοί ναυτοδιδάσκαλοι έχουν ποσοστό περίπου 40% στο σύνολο των καθηγητών.
Εποµένως, σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να φανταστούµε ότι θα έχουµε απώλειά τους, διότι όχι µόνο θα προκαλέσουν σηµαντικό ρήγµα στη λειτουργία των σχολών, αλλά θα
αποτελέσουν σηµαντικό πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία των
σχολών, ιδιαιτέρως των δηµοσίων ακαδηµιών εµπορικού ναυτικού που βρίσκονται στα νησιά.
Καταλαβαίνετε τι πρόβληµα θα δηµιουργηθεί στην ολοκλήρωση των σπουδών των δόκιµων πλοιάρχων και µηχανικών. Με
την τροπολογία ρυθµίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ναυτοδιδασκάλων. Εποµένως διασφαλίζουµε την εύρυθµη λειτουργία των ακαδηµιών εµπορικού ναυτικού. Αυτή τη στιγµή είµαστε
σε διαδικασία πρόσληψης µόνιµου προσωπικού και καθηγητών
στις σχολές.
Αυτό που θέλω να δηλώσω σήµερα ενώπιον της Ολοµέλειας
είναι ότι ήδη είµαστε στο τελευταίο στάδιο σύνταξης ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την δηµόσια ναυτική εκπαίδευση. Είναι
ένα πλαίσιο το οποίο θα πάρει τη µορφή νοµοθετήµατος έτσι
ώστε ριζικά, επιτέλους, µετά από δεκαετίες να αντιµετωπίσουµε
τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης που
όλοι γνωρίζουµε ότι αποτελεί βασικό συστατικό ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Πλακιωτάκη.
Κύριε Σκουρλέτη, το αίτηµά σας ακούστηκε, µεταφέρθηκε,
αλλά δεν προβλέπεται διακοπή της συνεδρίασης.
Θα πάµε στον επόµενο οµιλητή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Προβλέπεται να πουν
τίποτα οι Υπουργοί ή ούτε σε αυτό υπάρχει ενσυναίσθηση ή
αδιαφορούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Χαρίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ και την όµορφη Ροδόπη.
Παρακαλώ πολύ να τηρήσετε τον χρόνο για να πάµε ως τις
δώδεκα το βράδυ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, οφείλατε µετά τις καταγγελίες που
ακούστηκαν εδώ µέσα στη Βουλή να καλέσετε να έρθει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τώρα. Ήδη έχει προκαλέσει µε την
οµιλία του, µε το πογκρόµ που έχει εκδηλωθεί απέναντι στους διαδηλωτές αλλά και στην Αντιπρόεδρο της Βουλής. Κλίµα αστυνοµοκρατίας επικρατεί αυτή τη στιγµή στην πόλη. Παρακαλώ και
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εσείς, κύριε Πρόεδρε, αλλά και η πλειοψηφία να το λάβει σοβαρά
υπ’ όψιν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πανεπιστήµια αποτέλεσαν
για δεκαετίες έως και σήµερα βασικό παράγοντα που συνέβαλε
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Αποτέλεσαν µοχλό για
τον µετασχηµατισµό της κοινωνίας µας. Ήταν και είναι για την
ελληνική οικογένεια το όραµα, η µόνη προοπτική για ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά της.
Η ορµητική είσοδος δεκάδων χιλιάδων νέων από κάθε γωνιά
της περιφέρειας γιγάντωσε τα πανεπιστήµια. Η δηµιουργία µετά
τη µεταπολίτευση των περιφερειακών πανεπιστηµίων, όπως το
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, έδωσε ώθηση σε νέα γνωστικά πεδία,
σε φρέσκιες ιδέες, στην ανάπτυξη της έρευνας, για να φτάσουν
σήµερα να κατέχουν αυτές τις υψηλές θέσεις στην κατάταξη διεθνώς. Η αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξής τους µε τη στελέχωση και την οικονοµική στήριξή τους έχει κοµβική σηµασία για
τη χώρα µας, ιδιαίτερα σήµερα.
Ενώ σας είναι γνωστό ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι το 40% των πολιτών της να έχει πανεπιστηµιακή µόρφωση,
εσείς, κυρία Υπουργέ, µέσα στον ζόφο της πανδηµίας µε τα πανεπιστήµια κλειστά και µε τη Βουλή υπό περιορισµό, σε ποιες
ανάγκες, σε ποια προβλήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης θέλετε
να δώσετε απάντηση µε τις ρυθµίσεις που εισάγετε; Σε κανένα
απολύτως!
Θεσπίζετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήµια,
όταν σας είναι γνωστό ότι θα µειωθεί κατά ένα τρίτο ο αριθµός
των εισακτέων. Είκοσι πέντε χιλιάδες νέοι θα µείνουν εκτός των
πανεπιστηµίων, από εβδοµήντα πέντε χιλιάδες φοιτητές που εισήχθησαν πέρυσι. Μάλιστα, ισχυρίζεστε µε δόσεις αλαζονείας
ότι είναι µόνο η αρχή, γιατί µε τον νέο ακαδηµαϊκό χάρτη που
ετοιµάζετε, σχεδόν το ένα τρίτο των σηµερινών πανεπιστηµιακών
τµηµάτων θα δυσκολευτούν να υφίστανται.
Καταλαβαίνετε τι πάτε να κάνετε; Εµάς δεν µας ακούτε, το ίδιο
και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Ακούστε τουλάχιστον,
κυρία Υπουργέ, τι σας λένε µε τεκµηριωµένο λόγο οι πρυτανικές
αρχές και οι άλλοι φορείς εκπαίδευσης. Ακούστε, παρακαλώ, τι
σας λέει η σύγκλητος ενός περιφερειακού Πανεπιστηµίου, του Δηµοκρίτειου: «Το νέο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προκαλεί έντονη ανησυχία στο Δηµοκρίτειο, καθώς η
εφαρµογή του…», ακούστε το, κυρία Υπουργέ, «…απειλεί τη βιωσιµότητα τµηµάτων του». Πόσο πιο καθαρά θέλετε να το ακούσετε;
Οι τοπικές κοινωνίες στη Θράκη, κυρία Υπουργέ, ανέµεναν την
ίδρυση των νέων τµηµάτων που έχει αποφασίσει η σύγκλητος και
είχε προκρίνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα καταλαβαίνουµε
γιατί επί ενάµιση και πλέον χρόνο µείνατε άπραγοι. Εσείς σχεδιάζετε όχι να ενισχύσετε, αλλά να ακρωτηριάσετε, όπως φαίνεται,
τα πανεπιστήµια, όπως βέβαια, και το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο.
Και είναι να αναρωτιέται κανείς και δικαιούνται επιτέλους να
γνωρίζουν οι ελληνικές οικογένειες: µε ποια ακαδηµαϊκά κριτήρια
διαµορφώσατε αυτό το σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ που θα αποκλείει είκοσι πέντε χιλιάδες νέους, που στην πλειονότητά τους
θα είναι από τα ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα;
Σας άκουσα µε πολλή προσοχή πριν από λίγο, αλλά δεν µας
φωτίσατε για τα κριτήρια ή µε ποια µελέτη προχωράτε και ποια
είναι η προοπτική, τέλος πάντων, που δίνετε σε αυτά τα παιδιά.
Δυστυχώς, η απάντηση είναι σκληρή. Οδηγείτε τη νέα γενιά ως
νέα πελατεία σε µια υποβαθµισµένη βιοµηχανία γνώσεων, αυτή
των ιδιωτικών κολλεγίων που γιγαντώνονται στις µέρες σας, για
να κάνουν µπίζνες µε τις πλάτες µιας Κυβέρνησης πρόθυµης να
τα εξυπηρετήσει. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά. Επανέρχεστε στον τόπο του εγκλήµατος, όταν πρόσφατα νοµοθετήσατε
αναγνωρίζοντας ως ισότιµους τίτλους σπουδών πτυχία αµφιβόλου ποιότητας των ιδιωτικών κολλεγίων µε αυτά των δηµόσιων
πανεπιστηµίων.
Πείτε, όµως, όλη την αλήθεια για να την ακούσουν οι γονείς,
ότι µόνο όσοι έχουν γεµάτα πορτοφόλια, όσοι µπορούν να επωµιστούν το οικονοµικό κόστος θα µπορούν να σπουδάσουν τα
παιδιά τους, ενώ η πλειοψηφία των είκοσι πέντε χιλιάδων νέων
που αποκλείονται από τα πανεπιστήµια θα οδηγούνται στον
«Καιάδα».
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Ακούσαµε και ακούσατε εδώ τεκµηριωµένες θέσεις που κατατέθηκαν από εκπαιδευτικούς φορείς για την ανάγκη αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο λύκειο, ώστε να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα εισαγωγής στα ΑΕΙ. Κάνετε πως
δεν ακούτε, επιµένετε στη βάση εισαγωγής.
Τι δεν καταλαβαίνετε; Ότι µε τις ρυθµίσεις σας, λόγω δυσκολίας εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήµια, θα αυξηθεί η µαθητική διαρροή; Ότι θα µειωθεί δραστικά ο αριθµός των
αποφοίτων; Ότι θα γιγαντωθεί ακόµα περισσότερο η παραπαιδεία; Ότι θα αναγκάζονται οι γονείς να βάλουν ακόµα πιο βαθιά
το χέρι στην τσέπη;
Τα γνωρίζετε όλα πολύ καλά, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί σας.
Είναι συνειδητή επιλογή σας να διευρύνετε τις ανισότητες ανάµεσα στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, των µεσαίων στρωµάτων από τη µία και των ελίτ από την άλλη που έχουν την
οικονοµική άνεση να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά κολλέγια και αν χρειαστεί και στο εξωτερικό.
Κυρίες και κύριοι, µόνο ερωτήµατα γεννά, επίσης, η ρύθµιση
της διαγραφής των φοιτητών επί πτυχίω που δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε τέσσερα συν δύο
χρόνια. Αντί να υπάρξει µέριµνα, ώστε να αντιµετωπιστούν οι οικονοµικές ή άλλες δυσκολίες που έχουν, εσείς τους αντιµετωπίζετε µε απίστευτη σκληρότητα, όταν µάλιστα γνωρίζετε ότι δεν
κοστίζουν τίποτα στο κράτος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Άφησα τελευταίο, κύριοι συνάδελφοι, όχι γιατί είναι µικρότερης σηµασίας, το ζήτηµα της ίδρυσης πανεπιστηµιακής αστυνοµίας µε ένστολους ειδικούς φρουρούς που θα υπάγονται
απευθείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι πρυτάνεις
σάς διαµήνυσαν ότι µε το µέτρο αυτό δεν θα δοθεί καµµία λύση.
Αντίθετα, θα δηµιουργήσει πρόσθετα προβλήµατα στα πανεπιστήµια. Οι ενώσεις των αστυνοµικών, επίσης, διαφωνούν πλήρως
µε το µέτρο.
Μόνον εσείς επιµένετε, λοιδορώντας µάλιστα τους πρυτάνεις
και εκβιάζοντας τα ιδρύµατα, όπως άκουσα πριν τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη. Ενώ γνωρίζετε ότι το µετρό θα µείνει
στα χαρτιά, εσείς επιµένετε, κύριοι. Επιµένετε γιατί ο στόχος σας
είναι άλλος, η κατασυκοφάντηση των πανεπιστηµίων ως χώρων
ανοµίας και εγκληµατικών δράσεων.
Ολόκληρη ντροπιαστική έκθεση φωτογραφίας µάς παρουσιάσατε, κυρία Υπουργέ, όπως κι εσείς, κύριε Υφυπουργέ. Συγχαρητήρια! Μόνο που µε αυτόν τον τρόπο στην πραγµατικότητα
υπονοµεύετε το κύρος των πανεπιστηµίων και το έργο που παράγει η πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζω το νοµοσχέδιο µε τη βεβαιότητα
ότι και αυτό, όπως και άλλα αντιδραστικά νοµοσχέδια, θα µείνει
στα χαρτιά και δεν θα µακροηµερεύσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Και µέχρι να τακτοποιηθεί το Βήµα, θα ήθελα να σας ενηµερώσω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ξέρω, κύριε Σκουρλέτη. Εγώ παρακολουθώ και από το εσωτερικό κύκλωµα. Έχει
ενηµερωθεί το Υπουργείο και σε λίγο θα ενηµερωθείτε από το
αρµόδιο Υπουργείο και συγκεκριµένα, από τον Υφυπουργό κ. Οικονόµου. Νοµίζω ότι πήρατε την απάντηση.
Και τώρα θέλω να καλέσω στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Σπανάκη µε την παράκληση -και το λέω γιατί είµαστε πολύ πίσω στους οµιλητές και αύριο η µέρα θα είναι πολύ
γεµάτη λόγω των οµιλιών πολλών Αρχηγών- να τηρηθεί το επτάλεπτο. Εγώ θα διακόπτω. Εξηγούµαι για να µην παρεξηγούµαι.
Ορίστε, κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για το ελληνικό πανεπιστήµιο, για την προστασία του πανεπιστηµιακού περιβάλλοντος και της ακαδηµαϊκής ελευθερίας.
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Με το σηµερινό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωρά σε µια πραγµατική µεταρρύθµιση στον χώρο της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εισάγοντας καινοτόµες ρυθµίσεις
που ανταποκρίνονται στη σηµερινή εποχή στις ανάγκες των νέων
και φυσικά στα δεδοµένα της αγοράς εργασίας. Αναβαθµίζουµε
και προστατεύουµε το ελληνικό πανεπιστήµιο γιατί; Γιατί του αξίζει. Αξίζει στους φοιτητές µας, τους καθηγητές, τους γονείς, την
ακαδηµαϊκή κοινότητα να έχουµε σπουδαία ελληνικά δηµόσια
πανεπιστήµια.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, µε τις διατάξεις για την προστασία της
ακαδηµαϊκής ελευθερίας και την αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού
περιβάλλοντος. Με το άρθρο 12 θεσπίζεται σχέδιο ασφάλειας
και προστασίας των ΑΕΙ.
Κάθε ΑΕΙ, σύµφωνα µε το µέγεθος και τις ανάγκες του, εφαρµόζει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα µέτρα για την τήρηση
της ασφάλειας εντός των χώρων του και για την προστασία της
ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας των φοιτητών, του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού. Υπάρχει κάποιος σε
αυτή την Αίθουσα που διαφωνεί µε την παραπάνω πρόταση;
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να επαναφέρω την πρότασή
µου, κυρία Υπουργέ, για τη δηµιουργία δικτύου συνδέσµου
δήµων πανεπιστηµιουπόλεων. Είχα καταθέσει και σχετική ερώτηση στις 3 Νοεµβρίου. Πιστεύω ότι η αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής των φοιτητών, των καθηγητών και των κατοίκων γύρω από
τα πανεπιστήµια, που φιλοξενούν πανεπιστήµια, επιβάλλει τη
στενή συνεργασία και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 14 θεσπίζεται σε κάθε ΑΕΙ αυτοτελής µονάδα
ασφάλειας και προστασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον
πρύτανη και στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του ΑΕΙ.
Το άρθρο 16 περιλαµβάνει ρυθµίσεις για το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης στα πανεπιστήµια. Είναι κάτι που εφαρµόζεται
σε όλα τα πανεπιστήµια της Ευρώπης, στην Αµερική. Είναι ένα
µέτρο αναγκαίο για την προστασία όλων.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις για τις οµάδες προστασίας των
πανεπιστηµίων και τους ειδικούς φρουρούς. Συνιστώνται και διατίθενται στα ΑΕΙ οµάδες προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, που στελεχώνονται από αστυνοµικούς της Ελληνικής
Αστυνοµίας και ειδικούς φρουρούς. Η σύσταση χιλίων τριάντα
οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών για τη στελέχωση των ΟΠΥ
είναι µία καλή αρχή.
Οι οµάδες αυτές υπάγονται στην Ελληνική Αστυνοµία και συνεργάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την αποστολή τους, µαζί µε τον πρύτανη, µαζί µε τον αντιπρύτανη και
άλλες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύµατος. Η συγκρότηση των
οµάδων προστασίας θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του
πανεπιστηµίου και την αποµάκρυνση όσων επιδίδονται σε πράξεις βίας και ανοµίας.
Ο κ. Τσίπρας συµφωνεί πως υπάρχει ανάγκη αποτελεσµατικής
φύλαξης των πανεπιστηµίων -όλοι το ακούσαµε εχθές- ώστε ακαδηµαϊκοί και φοιτητές να είναι ασφαλείς. Διαφωνεί, ωστόσο, µε
την παρουσία της Αστυνοµίας! Ωραία! Ποιον τρόπο φύλαξης
προτείνει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ; Ποιοι θα αναλάβουν
αυτό το καθήκον; Ας αναρωτηθούµε και ας απαντήσουµε, µε ειλικρίνεια όµως!
Τι δηµόσιο πανεπιστήµιο θέλουµε; Θέλουµε ένα πανεπιστήµιο
που προάγει τη γνώση, την έρευνα, την επιστήµη, την κριτική
σκέψη και παράλληλα δίνει στους αποφοίτους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για µία επιτυχηµένη επαγγελµατική αποκατάσταση; Θέλουµε ένα πανεπιστήµιο στα πρότυπα των µεγάλων
ιδρυµάτων του εξωτερικού, που θα αποτελεί βασική επιλογή όχι
µόνο των Ελλήνων, αλλά και υποψηφίων από όλον τον κόσµο ή
θέλουµε ένα πανεπιστήµιο «µαγαζάκι» του κάθε κατά φαντασίαν
επαναστάτη, κατά φαντασίαν δηµοκράτη θα έλεγα; Διότι θεωρείτε δηµοκρατία την παρεµπόδιση και τον προπηλακισµό προσκεκληµένων οµιλητών, επίσηµων καλεσµένων! Γιατί; Επειδή δεν
είναι της αρεσκείας µας; Θεωρείται δηµοκρατία αυτό;
Έτσι ονειρεύεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο;
Και µιας και θέλει να δηµιουργήσει ένα τεχνητό κλίµα ο κ.
Σκουρλέτης στην Αίθουσα αυτή, συµφωνεί µε αυτές τις φωτογραφίες και αυτές τις εικόνες στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθη-
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νών; Συµφωνείτε, κύριε Σκουρλέτη, µε αυτές τις εικόνες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ο κ. Κατσαφάδος
συµφωνεί;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Όσοι έχουµε τελειώσει,
λοιπόν, ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, ξέρουµε πολύ καλά,
κύριε Σκουρλέτη, ότι έχουµε υποχρέωση στα παιδιά µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σπανάκη, µην
αναφέρεστε ονοµαστικά. Αναπτύξτε τα δικά σας επιχειρήµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Το άρθρο 34 του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου ρυθµίζει διάρκεια φοίτησης. Είναι κάτι
που έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Κανείς δεν θέλει να διώξει
τους φοιτητές -µη λέµε ό,τι θέλουµε στην ελληνική κοινωνία- ή
να τους εµποδίσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και βλέπετε ότι το συγκεκριµένο άρθρο έχει µία συγκεκριµένη ευελιξία
για τους εργαζόµενους φοιτητές, για τους φοιτητές µε αναπηρίες. Επίσης, προβλέπεται για σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή ή των οικείων του, παράταση του χρόνου σπουδών.
Παρέχεται, όµως και η δυνατότητα διακοπής των σπουδών για
διάστηµα έως και δύο έτη.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υποχρέωση όλων µας να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Έχουµε υποχρέωση και γνωρίζουµε πολύ καλά ότι το ελληνικό πανεπιστήµιο
µπορεί να γίνει ανώτερο. Είναι στο χέρι µας. Είναι επιλογή µας
και, αν θέλετε, είµαστε και δεσµευµένοι απέναντι στην ελληνική
κοινωνία µε τη λαϊκή εντολή που λάβαµε στις 7 Ιουλίου του 2019.
Έχουµε υποχρέωση να δηµιουργήσουµε τα πανεπιστήµια που
αξίζουν στα παιδιά µας και στην Ελλάδα.
Δίνεται, όµως, µε αυτό το νοµοσχέδιο και µία επιλογή, που δεν
την είχαν µέχρι σήµερα, για τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού. Όσοι υποψήφιοι φοιτητές, λοιπόν, δεν µπορούσαν µε την
πρώτη φάση, τώρα µπορούν µε τις δύο φάσεις. Εισάγουµε τη
διαδικασία των δύο φάσεων και στη δεύτερη φάση οι µη εισαχθέντες έχουν µία δεύτερη ευκαιρία να µπουν σε τµήµα της επιλογής τους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Άρα, λοιπόν, είναι ένα νοµοσχέδιο των ευκαιριών και των επιλογών και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε. Αυτό κάνει η Κυβέρνησή µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι ευκαιρίες που
δίνουµε στους φοιτητές είναι ευκαιρίες για µια πετυχηµένη είσοδο στην αγορά εργασίας. Αυτές, λοιπόν, τις ευκαιρίες δίνουµε
µε αυτό το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει όλες οι πτέρυγες
του Κοινοβουλίου να το υπερψηφίσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε για την ακριβή τήρηση του χρόνου.
Προχωρούµε µε τον κ. Αλέξανδρο Φλαµπουράρη από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Αν και ειπώθηκε πολλές φορές, θα ήθελα να πω ότι απόψε όλοι οι συνάδελφοι έχουν τον κατάλογο- θα τελειώσουµε στον
αριθµό εκατόν είκοσι, όπου βλέπω το όνοµα «Νεκτάριος Σαντορινιός». Το λέω απλά για να ξέρουν κάποιοι συνάδελφοι και να
προγραµµατίζουν τον χρόνο τους.
Ορίστε, κύριε Φλαµπουράρη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας θέλω να πω δυο λόγια στην Κυβέρνηση και ιδίως στον Πρωθυπουργό, παίρνοντας αφορµή από τον αντιφατικό και
αλλοπρόσαλλο τρόπο που αντιµετωπίζεται η πανδηµία, ιδιαίτερα
µε αυτά που ζούµε το τελευταίο διάστηµα.
Σας παρακαλώ να συνέλθετε, να σοβαρευτείτε και να µην παίζετε µε τη ζωή των ανθρώπων και την προσωπική, οικογενειακή,
κοινωνική και οικονοµική ηρεµία τους. Εσείς έχετε αναλάβει την
ευθύνη αποκλειστικά, γιατί το επιλέξατε. Δεν θελήσατε τη συνεννόηση µε όλη την Αντιπολίτευση.
Οι τελευταίες συµπεριφορές σας µας τροµάζουν. Μας δηµιουργούν ανασφάλεια. Δεν εµπιστευόµαστε τους χειρισµούς σας
για την πανδηµία, αλλά και την οικονοµία. Η Πάρνηθα, η Ικαρία,
η Καλαµάτα και άλλα αντίστοιχα φαινόµενα δεν θα ήταν τόσο
σπουδαία, αν εσείς αντιµετωπίζατε σοβαρά όλα τα άλλα κρίσιµα
θέµατα για τη χώρα και τον λαό µας.
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Κυρίες και κύριοι, ακούγοντας κάποιους οµιλητές από τη Νέα
Δηµοκρατία και ταυτόχρονα τις καταγγελίες για το τι γίνεται µε
την Αστυνοµία έξω από την Ασφάλεια, επιβεβαιώνεται η άποψη
ότι ακόµα και όταν ο λαός ξεχνά τι σηµαίνει «Δεξιά», ποτέ η Δεξιά
δεν ξεχνά τι σηµαίνει «Δεξιά». Η δεύτερη και η τρίτη γενιά της
παράταξής σας κληρονόµησε, βεβαίως, µία στερεή κοινωνική
θέση και ικανό πλούτο. Κληρονόµησε, όµως, αναλλοίωτο και το
αντιδηµοκρατικό κύτταρο που φέρνει η παράταξή σας.
Πραγµατικά, ούτε στον χειρότερο εφιάλτη µου δεν είχα φανταστεί ότι θα ξαναζήσω µέρες των αγώνων του «1-1-4». Γιατί, τι
άλλο σηµαίνει ο περιορισµός των διαδηλώσεων, το ανελέητο κυνηγητό της νεολαίας, οι συλλήψεις δικηγόρων, οι διώξεις πολιτικών Αρχηγών, οι διώξεις Βουλευτών για την έκφραση γνώµης
µέσα στο Κοινοβούλιο, οι απολύσεις δηµοσιογράφων µη αρεστών στην Κυβέρνηση;
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, είναι δεδοµένο ότι επέλεξε να κυβερνήσει το 2021 µε βασικά χαρακτηριστικά της Δεξιάς του 1960, τότε
που οι πιο τυχεροί προσπάθησαν να ονειρευτούν τη ζωή τους
στη χώρα –άλλοι ήταν στις εξορίες, άλλοι στις φάµπρικες της
Γερµανίας- να ζήσουν σε µία κανονικότητα, όπως λέµε σήµερα.
Ποιος ήταν και είναι ακόµα και σήµερα ο δρόµος για µία καλύτερη ζωή; Είναι η µόρφωση και η είσοδος στο πανεπιστήµιο.
Ως µοχλός της ταξικής κινητικότητας αναδείχθηκε η παιδεία. Μία
θέση στο πανεπιστήµιο ήταν πάντα ο στόχος και τότε και σήµερα.
Η παιδεία µε αγώνες και θυσίες αναδείχθηκε διαχρονικά ως
δηµόσιο αγαθό άµεσα συνδεδεµένο µε τη δηµοκρατία. Όλοι
γνωρίζουµε ότι κανένας αγώνας για τη δηµοκρατία δεν έγινε
χωρίς αίτηµα για την παιδεία και κανένας αγώνας για την παιδεία
δεν έγινε χωρίς δηµοκρατικά πολιτικά αιτήµατα. Αυτή είναι η
απλή ιστορική αλήθεια του τόπου µας.
Η ελληνική δηµοκρατία, λοιπόν, ανήκει δικαιωµατικά στα νιάτα.
Τι αλλιώτικο λένε οι πανδηµοκρατικοί αγώνες για το 15% για την
παιδεία ή το «Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία», που συγκλόνισε τον
κόσµο ή και οι σηµερινοί αγώνες των µαθητών και των φοιτητών
ενάντια στο καταστροφικό νοµοσχέδιο που συζητάµε;
Και έρχεται η δεξιά Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε αυτό
το νοµοσχέδιο να καταστρέψει το όνειρο της κοινωνίας, να ανατρέψει µία πραγµατικότητα και παράδοση φυτεµένη µέσα στις
ψυχές και τις καρδιές πολλών γενεών, ακόµα και πριν από πενήντα χρόνια. Και καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και αναρωτιέµαι αν αξίζει τον κόπο, όχι γιατί δεν έχουµε κάτι να πούµε,
αλλά γιατί πολύ φοβάµαι ότι εδώ ισχύει η παροιµία «Στου κουφού
την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα».
Παρ’ όλα αυτά, είπαµε και θα πούµε κάποιες αλήθειες. Θα
πούµε ότι ο νόµος είναι αντισυνταγµατικός, γιατί είναι όντως αντισυνταγµατικός, ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια κατατάσσονται σε
περίοπτη θέση διεθνώς, ότι οι επιστήµονές µας, που αναγκάστηκαν λόγω της χρεοκοπίας της χώρας µας να µεταναστεύσουν,
είναι η καλύτερη απόδειξη της ποιότητας των πανεπιστηµίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το διήµερο ειπώθηκαν
πολλά και από τον Νίκο Φίλη και από τους υπόλοιπους Βουλευτές µας και αφορούσαν την ποιοτική αναβάθµιση της παιδείας,
όσον αφορά την ποιότητα και τις µεθόδους της παρεχόµενης
γνώσης, την έρευνα, τη χρηµατοδότηση και την αύξηση του τεχνικού, επιστηµονικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.
Θέλω όµως να ρωτήσω: Δεν αποδείχθηκε ότι αυτή είναι µια
συζήτηση αδιέξοδη έως και αποκρουστική; Από την πλευρά µας
επιχειρήµατα και από την πλευρά σας συντηρητισµός, αυταρχισµός και προπαγάνδα!
Και όλα αυτά γιατί η Κυβέρνησή σας δεν πιστεύει στους νέους,
δεν εµπιστεύεται την ορµή τους και τα χαρίσµατά τους και ζητάτε ως εξουσία να παράγονται µαλθακοί εργατικοί υπήκοοι. Θέλετε να τελειώσετε τις πολλές αναζητήσεις και συζητήσεις και
να επιβάλετε σιδηρά πειθαρχία.
Με αυτό το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση υλοποιεί αυτά που έχει
από καιρό αποφασίσει, δηλαδή µετά την κατάργηση του ακαδηµαϊκού ασύλου, να προχωρήσει και στην επιβολή µόνιµης αστυνόµευσης στα πανεπιστήµια, να µειώσει από είκοσι πέντε ως
τριάντα πέντε χιλιάδες τους εισακτέους φοιτητές, λες και δεν
γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι η µεγάλη πλειοψηφία θα είναι από τα
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φτωχότερα λαϊκά στρώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εξοµοιώνει τις πενταετείς πανεπιστηµιακές και πολυτεχνικές
σπουδές µε τις τριετείς των κολλεγίων. Τέλος, συκοφαντεί το δηµόσιο πανεπιστήµιο, ονοµάζοντάς το πολύ συχνά ως κέντρο ανοµίας και τους φοιτητές ως µπαχαλάκηδες. Η Νέα Δηµοκρατία
δεν αναγνωρίζει ότι η ελευθερία δεν επιτρέπει την αστυνοµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Φλαµπουράρη. Αυτή να είναι η τελευταία σας παράγραφος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι αυτή είναι η Κυβέρνησή σας. Ήδη έχει καταταγεί στις προβληµατικές δηµοκρατίες,
χωρίς δηµοκρατία στην πληροφόρηση, µε αστυνοµικά τµήµατα
µέσα στα πανεπιστήµια, µε απαγόρευση διαδηλώσεων, «αναγκαστικά και µε πόνο ψυχής», όπως λέει η Κυβέρνηση µέσω του αρµόδιου Υπουργού. Για έναν αριστερό πολιτικό δεν υπάρχει αυτή
η συζήτηση, για έναν δηµοκρατικό πολίτη επίσης. Την απαγορεύει
ο Πέτρουλας, οι νεκροί του Πολυτεχνείου, ο Τεµπονέρας.
Είµαι σίγουρος ότι το παιδί του ανώνυµου Έλληνα που µάτωσε
στις πανελλήνιες µαζί µε την οικογένειά του για ένα καλύτερο
αύριο, θα διεκδικήσει τη ζωή και την πατρίδα του. Να είστε σίγουροι ότι οι νέοι µε τα πρησµένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες,
θα κάνουν όπως πάντα το χρέος τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε. Παρακαλώ να τακτοποιηθεί το Βήµα. Να δώσω τον λόγο
στον κ. Κόνσολα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μισό λεπτό, κύριε
Σκουρλέτη, µην κάνετε έτσι. Υπάρχει και προγραµµατισµός. Και
αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Την διαδικασία την
κανονίζω εγώ. Ο Πρόεδρος την κανονίζει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Επί της διαδικασίας,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχω δώσει τον λόγο,
κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Επί της διαδικασίας,
κύριε Πρόεδρε. Δεν του δώσατε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι εννοείτε επί της
διαδικασίας;
Ορίστε, έχετε τον λόγο, για να µας πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Το άρθρο 67 του Κανονισµού, στην παράγραφο 2, περίπτωση δ’, προβλέπει τη δυνατότητα να σταµατήσει η συζήτηση από τη στιγµή που υπάρχει
παρεµπίπτον ζήτηµα, το οποίο δηµιουργεί νέα δεδοµένα και µπορεί να προηγηθεί. Βάζω, λοιπόν, ένα τέτοιο θέµα.
Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, πρέπει πάνω σε αυτό να αποφανθείτε
πρώτα απ’ όλα. Επί της ουσίας έχει γίνει αποδεκτό αυτό που σας
λέω. Γι’ αυτό φαντάζοµαι ότι ήρθε ο κ. Οικονόµου. Δεν υπάρχει
κανένας λόγος λοιπόν να µην ξεκινήσει αυτή τη στιγµή η ενηµέρωση και η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα αναφέρω τι είναι
παρεµπίπτοντα ζητήµατα. Παρεµπίπτον ζήτηµα είναι αυτό που
αναφέρεται σε κάποιο θέµα που έχει να κάνει µε το νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Λάθος κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, άποψή σας.
Αλλά ο Κανονισµός είναι σαφής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Διαβάστε το όλο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Διαβάστε το εσείς
που το εισηγείστε. Γιατί εγώ να χάνω τον χρόνο;
Ελάτε, κύριε Κόνσολα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν χάνετε τον χρόνο
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σας, είναι ο ρόλος σας! Τον ρόλο σας µη χάνετε, κύριε Πρόεδρε,
όχι τον χρόνο σας.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Έχετε ευθύνη τήρησης του Κανονισµού,
κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ανεβείτε στο Βήµα, κύριε Κόνσολα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Σας παρακαλώ, αναφέροµαι στον Κανονισµό.
Κύριε Βρούτση, υπάρχει Πρόεδρος. Δεν τον υποκαταστήσατε
ακόµα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και εσείς παραβιάσατε τη διαδικασία!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Επειδή σας έβγαλαν
από Υπουργό Εργασίας, τώρα θέλετε να κάνετε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκουρλέτη,
εγώ ξέρω ότι είστε και µορφωµένος -όλοι µας- αλλά πρέπει να
το διαβάσετε. Λέει: «η λήψη απόφασης για το κύριο ζήτηµα..».
Κύριο ζήτηµα είναι το νοµοσχέδιο. Διαβάστε το σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Και άλλο ζήτηµα, λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και όσο θα µιλάει ο
κ. Κόνσολας, ξαναδείτε την παράγραφο. Το Προεδρείο της Βουλής ενήργησε από την πρώτη στιγµή που εσείς θέσατε το αίτηµα.
Ειδοποίησε το αρµόδιο Υπουργείο και το αρµόδιο Υπουργείο
είναι εδώ. Και αυτό έπρεπε να το επαινείτε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
η παρουσία του κ. Οικονόµου εδώ, κύριε Σκουρλέτη, υποδηλώνει
σαφέστατα την πρόθεση και της Βουλής των Ελλήνων να ακούσει ένθεν κακείθεν τα επιχειρήµατα, αλλά και της Κυβέρνησης.
Ως εκ τούτου, όλοι θα είµαστε εδώ να ακούσουµε και την τοποθέτησή του και την απάντηση τη δική σας και τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ωστόσο, όµως, κύριε Πρόεδρε, αυτό που έχει επικληθεί από
την κυρία Υπουργό στην τοποθέτησή της είναι το αυτονόητο, δηλαδή η σύγκλιση σε σηµαντικά ζητήµατα όπως επιβάλλει η σηµερινή συνθήκη της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, ακόµα και
τώρα στην Αίθουσα αυτή φαίνεται πως είναι δύσκολη η συνεννόηση και η συνεργασία σε µεγάλα θέµατα που χρονίζουν και
σήµερα ζητούν λύσεις.
Η κ. Παπακώστα, η εισηγήτρια, αλλά και ο κ. Βρούτσης και η
κυρία Υπουργός ενδελεχώς έχουν τεκµηριώσει γιατί το νοµοσχέδιο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και σηµαντικό. Και δεν είναι στις
προθέσεις µου εγώ να χρησιµοποιήσω την οµιλία µου και να ρίξω
νερό στο µύλο µιας αντιπαράθεσης που τροφοδοτείται από ιδεοληψίες και στερεότυπα του παρελθόντος, την ώρα µάλιστα που
η χώρα αναζητά το δρόµο να προχωρήσει µπροστά. Και αυτό
είναι -φαντάζοµαι- το διακύβευµα όλων µας.
Αυτό µάλιστα συµβαίνει την ώρα που η ελληνική κοινωνία έχει
κάνει τις δικές της επιλογές, την ενσυνείδητη επιλογή της ωριµότητας και του ορθολογισµού και απαιτεί από το πολιτικό σύστηµα να ακολουθήσει αυτή την επιλογή στην πράξη, τώρα.
Το Υπουργείο Παιδείας έφερε ένα νοµοσχέδιο που αντιµετωπίζει υπαρκτά προβλήµατα στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Και ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, άλλο να διαβάζεις, να ακούς
και άλλο να βιώνεις τα προβλήµατα στο χώρο των πανεπιστηµίων.
Όσοι προσπαθούν να µη βλέπουν την πραγµατικότητα µάλλον
υποτιµούν τη νοηµοσύνη όχι τη δική µας, αλλά των ίδιων των πολιτών, των φοιτητών και των ακαδηµαϊκών και γενικότερα, της
ακαδηµαϊκής κοινότητας. Όσοι αντιδρούν στην ελεγχόµενη πρόσβαση στους πανεπιστηµιακούς χώρους, στην προστασία και
στην ασφάλεια των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, των ίδιων των
φοιτητών και των καθηγητών, αναρωτιέµαι ειλικρινά αν θέλουν
να συνεχιστεί αυτό το σηµερινό καθεστώς της απαξίας και της
ανοµίας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς από εµάς εδώ.
Αυτό, όµως, που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε είναι ότι τα πανεπιστήµια αποτελούν χώρους γνώσης, έρευνας, ιδεών και όχι
βίας και ανοµίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τοποθετούµαι ξεκάθαρα και σήµερα: Οι πράξεις αυτές δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι
πράξεις ενάντια στη νοµιµότητα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
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και στη δηµόσια περιουσία και χαίροµαι που Βουλευτές από τα
κόµµατα, σχεδόν στο σύνολο του πολιτικού φάσµατος, τοποθετήθηκαν µε τον ίδιο τρόπο. Είµαι πολύ ικανοποιηµένος για αυτό.
Αυτές οι πράξεις αποτελούν αντικείµενο του κοινού ποινικού δικαίου και πρέπει να το αναγνωρίσουµε.
Δεν χρειάζεται να υπενθυµίσω περιστατικά, όπως την επίθεση
που δέχθηκε ο πρύτανης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου. Η
κυρία Υπουργός τα έδειξε πολύ παραστατικά, όπως και ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Σπανάκης. Η επίθεση που είχε δεχθεί ο
σηµερινός Υφυπουργός Παιδείας στον χώρο του πανεπιστηµίου,
στον χώρο εργασίας του, υποδηλώνει την παθογένεια αυτού του
προβλήµατος.
Αξίζει να θυµίσουµε ακόµη ότι η επιτροπή Παρασκευοπούλου,
που συστήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, στο πόρισµά
της, που δηµοσιοποιήθηκε το 2018, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα
αυτού του προβλήµατος, της βίας και των παραβατικών πράξεων
στα πανεπιστήµια. Στο ίδιο πόρισµα -και πρέπει να το επισηµάνωαναγνωρίζεται η ανάγκη επανεξέτασης του καθεστώτος φύλαξης
των πανεπιστηµιακών χωρών, κάτι που αποτελεί έµµεση, αν όχι
άµεση, αναγνώριση ότι το πλαίσιο που ίσχυε µέχρι σήµερα ήταν
αναποτελεσµατικό.
Αυτή τη στιγµή δηµιουργείται ένα πλαίσιο ελεγχόµενης και
ηλεκτρονικής πρόσβασης στους πανεπιστηµιακούς χώρους,
όπως ισχύει στα πανεπιστήµια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είδατε και τα σχετικά τεκµήρια από την κυρία Υπουργό. Η
δηµιουργία των οµάδων προστασίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε αστυνοµικό προσωπικό και ειδική εκπαίδευση φαίνεται
πως σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι επιβεβληµένη, όχι για πανεπιστηµιακούς χώρους µε µηδενικά κρούσµατα, όπως είναι, για
παράδειγµα, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, που το βιώνω καθηµερινά,
ή άλλα περιφερειακά πανεπιστήµια, αλλά πανεπιστήµια που όλοι
γνωρίζουµε ποια είναι αυτά και ποιοι χώροι είναι αυτοί οι χώροι
ανοµίας και παρανοµίας, χώροι όπου υπάρχει πρόβληµα. Γνωρίζουµε όλοι ποιοι είναι αυτοί, ευάλωτοι χώροι.
Για αυτούς τους χώρους οι συνεργαζόµενες εταιρείες σεκιούριτι δεν ήταν δυνατόν στο παρελθόν, αλλά δεν είναι δυνατόν και
σήµερα να αντιµετωπίσουν από µόνοι τους, µε ελλιπή εκπαίδευση, αυτό το πρόβληµα. Και αυτή είναι µια παραδοχή που
έχουµε βιώσει και βλέπουµε όχι µόνο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά από τις µαρτυρίες των ίδιων των εταιρειών και
των εργαζοµένων σε αυτές τις εταιρείες.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου σύντοµα να προσεγγίσω και
ένα άλλο ζήτηµα καθορισµού που σχετίζεται µε το νοµοσχέδιο,
για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα.
Είναι, κυρίες και κύριοι, µια πραγµατικότητα. Είναι αλήθεια ότι
φέτος βιώσαµε όλοι φίλους, συγγενείς, γνωστούς να εισάγονται
στα πανεπιστήµια µε µια µονάδα εισαγωγής, έχοντας γράψει «2»,
«3» ή ακόµα και χειρότερα. Έχουν γράψει µόνο το όνοµά τους
και έχουν περάσει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Είναι σωστή η ρύθµιση, κυρία Υπουργέ, που φέρνετε στο νοµοσχέδιο. Οφείλουµε, ωστόσο, να αντιµετωπίσουµε ολοκληρωµένα αυτό το πρόβληµα. Συνήθως οι χαµηλές αυτές βάσεις
καταγράφονται σε σχολές περιφερειακών πανεπιστηµίων, σε
αποµακρυσµένες περιοχές, σε περιφερειακά πανεπιστήµια σε
όλη την επικράτεια. Γιατί είναι χαµηλές οι βάσεις και η ζήτηση;
Πρέπει να δώσουµε µια απάντηση. Δυστυχώς είναι, γιατί οι οικογένειες και οι υποψήφιοι επιλέγουν µε γεωγραφικά κριτήρια και
όχι µε ακαδηµαϊκά χαρακτηριστικά και κριτήρια και αυτό πρέπει
να αλλάξει.
Θεωρώ ότι σε επόµενη θεσµική παρέµβαση του Υπουργείου
Παιδείας θα µπορούσε να συµπεριληφθεί µια πολιτική και πολιτικές αναβάθµισης των περιφερειακών πανεπιστηµίων, πολιτικές,
όπως είναι η ενίσχυση των υποδοµών τους και η φοιτητική στέγη,
η διαµόρφωση νέων προγραµµάτων σπουδών, η διασύνδεσή
τους µε την τοπική κοινωνία, η µετατροπή τους σε αναπτυξιακούς µοχλούς περιφερειακής ανάπτυξης.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου µια αναφορά, ως Πρόεδρος
της Επιτροπής Περιφερειών. Θα ήταν χρήσιµο και παρακαλώ την
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για µια συνεδρίαση που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί για ένα συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο
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σε σχέση µε την αναβάθµιση των περιφερειακών πανεπιστηµίων.
Να καταθέσουµε προτάσεις, να συνδιαµορφώσουµε και να προχωρήσουµε στην αναβάθµισή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω δηµόσια την κυρία Υπουργό, η οποία συνυπέγραψε µια
κοινή υπουργική απόφαση που συνιστούσε µια πραγµατική αναβάθµιση που θέλει η αγορά, αλλά και η ίδια η ελληνική κοινωνία
για την τουριστική εκπαίδευση στη χώρα και σχετίζεται µε τα περιφερειακά πανεπιστήµια, σχετίζεται µε δοµές της περιφερειακής ανάπτυξης και τουριστικής εκπαίδευσης, την αλλαγή του
απαρχαιωµένου προγράµµατος σπουδών στις ανώτερες σχολές
τουριστικών επαγγελµάτων, στην καθιέρωση τεταρτοετούς κύκλου σπουδών, που έβαλε τέλος σε µια στρέβλωση και µια ανισότητα δεκαετιών, αλλά και σε άλλες βαθιές και ουσιαστικές
αλλαγές και δοµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό ολοκληρώσατε, κύριε Κόνσολα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Και µε αυτό ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ
θερµά. Κλείστε µε την τελευταία πρότασή σας µόνο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, τέλος, να αναφερθώ στο ζήτηµα του χρόνου φοίτησης των πανεπιστηµίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι σε νέο ζήτηµα,
κύριε Κόνσολα. Σας παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Είναι στη σωστή κατεύθυνση η
ρύθµιση του Υπουργείου, αλλά να δούµε και περιπτώσεις, όπως
είναι για παράδειγµα οι εργαζόµενοι Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό. Να δώσουµε µια ευκαιρία σε αυτούς, ενδεχοµένως να
παρατείνουµε λίγο τον χρόνο φοίτησής τους.
Καλώ το Σώµα σε αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει συναίνεση
και σύγκλιση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Στο σηµείο αυτό θα παρακαλέσω τον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Οικονόµου -δεν ξέρω αν θέλει από το Βήµα ή από
τη θέση του- να κάνει την ενηµέρωση η οποία ζητήθηκε από τους
συναδέλφους.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πέντε λεπτά και αν
χρειαστείτε και άλλο, εδώ είµαστε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που µου δίνετε για να αποκατασταθεί
η αλήθεια στο Κοινοβούλιο σχετικά µε το θέµα που ετέθη ως
προς τη βιαιοπραγία από πλευράς της Αστυνοµίας εναντίον της
Αντιπροέδρου κ. Σακοράφα έξω από τη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής, δεδοµένου ότι η παραπληροφόρηση κινείται, δυστυχώς, µε τέτοια ταχύτητα, που δηµιουργεί πολλές φορές και
ψευδείς εντυπώσεις και µέσα στο Κοινοβούλιο.
Η αλήθεια είναι η εξής. Έξω από τη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονταν περίπου εκατό άτοµα σε συµπαράσταση περίπου πενήντα δύο ατόµων που έχουν προσαχθεί µετά
τα επεισόδια που έγιναν σήµερα το µεσηµέρι έξω από τα Προπύλαια -έγιναν και κάποια εδώ, στο Σύνταγµα- από µια οµάδα που
επιτέθηκε εναντίον των αστυνοµικών και κυρίως της Οµάδας
«ΟΔΟΣ», που είναι η νέα δύναµη που βάζουµε µπροστά, στο πλαίσιο του νέου δόγµατος για την ήπια παρουσία ενώπιον των συγκεντρώσεων. Όπως γνωρίζετε, η δύναµη αυτή είναι και δίχως
γκλοµπς.
Μετά την πρώτη αντιπαράθεση που υπήρξε εδώ και εφόσον
έπεσε καταιγισµός πετρών εναντίον των αστυνοµικών δυνάµεων
και κάποιες µολότοφ, στη συνέχεια κινήθηκαν προς την Πανεπιστηµίου και τα Προπύλαια, όπου εκεί εκτοξεύτηκαν τριάντα µο-
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λότοφ, φωτοβολίδες ευθείας βολής εναντίον των δυνάµεων της
Αστυνοµίας, που διακριτικά ακολουθούσαν και ένας µεγάλος
αριθµός πετρών και παράλληλα επιχειρούσαν να σπάσουν και τα
µάρµαρα εκεί.
Με πολύ µεγάλη ψυχραιµία οι δυνάµεις ενέργησαν µε πολλή
σύνεση και τελικά, προσήχθησαν στη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση πενήντα δύο άτοµα. Αυτά τα πενήντα δύο άτοµα εξετάζονταν -σε ενηµέρωση πάντα και του αρµόδιου εισαγγελέα- και αυτό
το χρονικό διάστηµα συγκεντρώθηκαν έξω από τη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής περί τα εκατό άτοµα σε συµπαράσταση
αυτών των οποίων είχαν προσαχθεί. Υπήρχε και µια κοινοβουλευτική, θα έλεγα, παρουσία από πλευράς του ΜέΡΑ25 εκεί.
Έγινε µια προσπάθεια και επικοινωνία του Γενικού Αστυνοµικού Διευθυντή Αττικής µε τους Βουλευτές που βρίσκονταν από
πλευράς του ΜέΡΑ25 και ενηµερώθηκαν υπεύθυνα από τον Γενικό Αστυνοµικό Διευθυντή Αττικής ότι µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των προσαχθέντων, θα τους ενηµερώσουν
λεπτοµερώς για το τι ακριβώς θα γίνει µε τους πενήντα δύο προσαχθέντες.
Εξέφρασαν την παράκληση να παραµείνουν στο πεζοδρόµιο,
εκεί που ήταν, και να µην κλείσουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεδοµένου ότι δηµιουργούνταν πολύ µεγάλο πρόβληµα και οι υπόλοιποι συµπολίτες µας θα ήθελαν κι αυτοί να διακινηθούν και να
πάνε στη δουλειά τους και να µην υπάρχει σοβαρή παρεµπόδιση
στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί είχαν παραταχθεί µπροστά δυνάµεις της «ΟΔΟΣ», οι οποίοι επαναλαµβάνω ότι δεν φέρουν
ασπίδες, δεν φέρουν γκλοµπς, δεν φέρουν απολύτως τίποτε.
Ήταν µπροστά για να σηµατοδοτήσουν ότι δεν θα πρέπει οι συγκεντρωµένοι εκεί να αποκλείσουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και
να δηµιουργήσουν τεράστιο πρόβληµα από πλευράς κίνησης
των υπόλοιπων συµπολιτών µας. Στην προσπάθεια αυτή, που κατέβηκαν για να αποκλείσουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, υπήρξε
µια προσπάθεια απώθησης από πλευράς της οµάδας της συγκεκριµένης, δηλαδή της «ΟΔΟΣ», που επαναλαµβάνω πάλι ότι δεν
φέρουν γκλοµπς, δεν φέρουν ασπίδες. Δέχτηκαν βίαιη επίθεση
τα µέλη της «ΟΔΟΣ» από το πλήθος. Έχουµε τρεις τραυµατίες
αστυνοµικούς αυτή τη στιγµή από την «ΟΔΟΣ», άοπλους, οι
οποίοι µεταφέρθηκαν στο «401» Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, και
κατά την προσπάθεια αυτή της απώθησης βρισκόταν και η κ. Σακοράφα εκεί. Προφανώς απωθήθηκε να ανέβει πάνω, χωρίς να
γίνει και αντιληπτή από τους αστυνοµικούς υπαλλήλους η παρουσία της, δεδοµένου ότι φορούσαν και τη µάσκα οι διαδηλωτές. Αλλά η προσπάθεια όλη που έγινε ήταν να ανέβουν στο
πεζοδρόµιο. Ουδεµία άλλη απώθηση µε ασπίδες, µε γκλοµπς, µε
χρήση χηµικών, οτιδήποτε. Και µάλιστα υπήρχε επικοινωνία της
κ. Σακοράφα µε αρµόδιους αξιωµατικούς της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής, όπως προείπα.
Κατά συνέπεια διαψεύδεται ό,τι µεταφέρθηκε µέσα στο Κοινοβούλιο µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο και θα ήθελα επίσης
να επισηµάνω ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Όπως γνωρίζετε,
λειτουργούν κι οι κάµερες σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον, µε
βάση τον νέο νόµο που ψηφίσαµε και το προεδρικό διάταγµα
που ετέθη σε ισχύ, και όλα αυτά πλέον είναι στη διάθεση της
έρευνας, και του εισαγγελέα και οποιουδήποτε άλλου θέλει να
καταγγείλει οτιδήποτε.
Υπάρχει απόλυτος σεβασµός από πλευράς Ελληνικής Αστυνοµίας στο Σύνταγµα και στο δικαίωµα του συνέρχεσθαι. Βλέπουµε
ότι οι προηγούµενες φορές που έγιναν τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια και οι συγκεντρώσεις κύλησαν όλα πάρα πολύ οµαλά.
Σήµερα, δυστυχώς, κάποιοι από τις οµάδες αυτές θέλησαν να δηµιουργήσουν επιθέσεις, επεισόδια, να αµαυρώσουν αυτές τις διαδηλώσεις, προκειµένου να διαµορφώνεται ένα ψευδές σκηνικό
περί αστυνοµοκρατίας, περί βίας, καταστολής και λοιπά. Και θα
παρακαλέσω πάρα πολύ, ειλικρινά, να είµαστε λίγο προσεκτικοί
σε αυτές τις φήµες, που χωρίς να τύχουν στοιχειωδώς µιας πρώτης επεξεργασίας, µεταφέρονται τόσο εύκολα στο Κοινοβούλιο.
Δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται κινήσεις εξτρεµιστών, απλά και
µόνο για να επωφεληθούµε προσωρινά από κάποιες εντυπώσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Υπουργέ.
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Θα πάρουν τον λόγο µόνο, όπως και το δικαιούνται, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που θα το ζητήσουν. Κανείς άλλος δεν
προβλέπεται.
Κύριε Σκουρλέτη, ορίστε, έχετε τον λόγο από τη θέση σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Για να µε διευκολύνετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν µπορώ να το
κάνω αυτό για όλους σας. Αν έχετε δυσκολία µε τη µάσκα, ναι,
πολύ ευχαρίστως.
Για τρία λεπτά θα πάρουν τον λόγο επί του συγκεκριµένου και
µόνο θέµατος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Επί του συγκεκριµένου και µόνο θέµατος, το οποίο δεν αφορά µόνο την περίπτωση
της κ. Σακοράφα. Φαντάζοµαι ότι σας το έχουν µεταφέρει οι προηγούµενοι που έκαναν τα χρέη του Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Επί του σηµερινού...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, µη διακόπτετε, αφήστε να ακουστώ και θα δείτε ότι θα
συµφωνήσουµε στο τέλος. Δεν αφορά µόνο την περίπτωση της
κ. Σακοράφα, αλλά αφορά και την παράνοµη σύλληψη των φωτορεπόρτερ έξω από τη Βουλή την ώρα των καθηκόντων τους.
Δεν άκουσα, ειλικρινά, καµµία πειστική εξήγηση για την περίπτωση της κ. Σακοράφα, παρά µόνο ότι πρόκειται για fake news.
Δεν ξέρω λοιπόν ποιος ήταν ο βαθµός του προπηλακισµού, αλλά
σε µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, απλά και µόνο και µια
τρίχα να σηκώνει αστυνοµικό όργανο, αντιλαµβάνεστε ότι κάτι
δεν πάει καλά, για να το πω επιεικώς.
Κύριε Οικονόµου, εσείς είστε ένας άνθρωπος που ξέρετε από
τα µέσα την Αστυνοµία πώς λειτουργεί. Πριν από λίγο κατατέθηκαν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν την δράση της νέας
οµάδας δράσης. Με τα µηχανάκια είχαν πέσει πάνω από διαδηλωτή. Κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή και σας συστήνω να το κάνετε φεύγοντας από εδώ, να δείτε τα βίντεο στο site «Press
Project» αλλά και άλλα από την οδό Ολύµπου στη Θεσσαλονίκη.
Γι’ αυτά όλα αισθάνεστε την ανάγκη να µας πείτε κάτι; Θα αναζητήσετε τελικά αν υπάρχει κάτι έξω από τις εντολές σας; Μπορούν τελικά αυτοί οι άνθρωποι να δρουν χωρίς κανένα όριο; Ή
τελικά ο ηθικός αυτουργός αυτής της υπόθεσης είναι η ίδια η
πολιτική και η φυσική ηγεσία; Διότι σας εµπλέκουν κι εσάς, γιατί
είστε τώρα στην πολιτική. Βγάζετε κατ’ επανάληψη, όχι µία, αντισυνταγµατικές ανακοινώσεις, όπου απαγορεύετε τη συγκέντρωση άνω των τριών ατόµων -και το έχετε κάνει δύο φορές
µέσα στην τρέχουσα χρονιά- και ιδρύετε οµάδες όπως η προηγούµενη, της όποιας η δοµή της -η οποία είχε καταργηθεί από
τον ΣΥΡΙΖΑ σας θυµίζω-, ο τρόπος που λειτουργεί -γι’ αυτό επικαλέστηκα ότι γνωρίζετε τα πράγµατα- είναι ότι δεν παίρνουν εντολές. «Βαράτε τους» είναι το σήµα. Δεν έχουν καµµία εντολή
πίσω και χτυπάνε ασυστόλως.
Ο Άγγελος Γκόγκογλου, πριν από λίγους µήνες, µέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε υποστεί, που είναι άνω
των εξήντα πέντε, εξήντα έξι -πόσο είναι ο Άγγελος;- δεν είναι
κάνα παιδαρέλι, κάτι ανάλογο. Δεν φταίνε, λοιπόν, πάντοτε οι
αστυνοµικοί, τους αφιονίζετε. Βγάζετε αντισυνταγµατικές διατάξεις και διαταγές. Γιατί τελικά θέλετε να τους κάνετε αυτούς
τους ανθρώπους µισητούς στην κοινωνία, για να µισούν οι ίδιοι
την κοινωνία; Έτσι αντιλαµβάνεστε τον ρόλο της Αστυνοµίας;
Γιατί έχει εκλείψει, από τότε που η Κυβέρνησή σας ανέλαβε τα
ηνία της χώρας, ο όρος «προσπάθεια για έναν ανθρωποκεντρικό
ρόλο της αστυνοµίας»; Η κ. Γεροβασίλη το γνωρίζει, που έχει περάσει από αυτό το πόστο, τι δύσκολο που είναι να ισορροπήσεις
ανάµεσα στην αναγκαία φύλαξη, την πρόληψη αλλά και τον σεβασµό στη δηµοκρατία και το Σύνταγµα.
Σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουν υπάρξει δολοφονίες. Και ευθύνονται γι’ αυτές τις δολοφονίες, δυστυχώς, άνθρωποι που υπηρετούσαν στην ελληνική αστυνοµία. Η πιο τραγική περίπτωση
ήταν του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ο Κουµής και η Κανελλοπούλου ήταν µια άλλη περίπτωση, αν τη θυµόσαστε, ο Μιχάλης Καλτεζάς, ο δεκαεξάχρονος ήταν µια άλλη περίπτωση. Δεν µιλάµε,
λοιπόν, για φαντάσµατα, για κατασκευές. Σας προειδοποιώ: Θα
συνεχίσετε σε αυτόν τον ολισθηρό δρόµο της καταστολής;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό κλείστε,
κύριε Σκουρλέτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή σας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν είναι ντροπή όταν
υπερασπίζεσαι τη δηµοκρατία! Ντροπή είναι να την υπονοµεύεις!
Ντροπή να την υπονοµεύεις τη δηµοκρατία, να καταπατάς το
Σύνταγµα και να καταγγέλλεις την Αριστερά που την υπερασπίστηκε πάντοτε, στην πρώτη γραµµή, απέναντι σε ό,τι έχει σχέση
µε τροµοκράτες, όπως κάνατε εσείς το πρωί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μας απειλείτε; Μέχρι τώρα εδώ µέσα απειλούσε η Χρυσή
Αυγή. Η Χρυσή Αυγή βγήκε µε την ψήφο του ελληνικού λαού έξω
από αυτή την Αίθουσα. Τι θέλετε λοιπόν, να πάρετε τη θέση της;
Θα περίµενα, λοιπόν, να δοθούν τέτοιου είδους απαντήσεις,
κύριε Οικονόµου, συγκεκριµένες, και τι σκοπεύετε να κάνετε για
τη διερεύνηση των συγκεκριµένων καταγγελιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Σκουρλέτη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Γεροβασίλη,
εσείς θα πάρετε τον λόγο όταν θα ξαναπάµε στον κατάλογο.
Έχω ενηµερωθεί, είστε αµέσως µετά από αυτό το θέµα.
Θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θανάση Παφίλη για τρία
λεπτά µε µια ανοχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο κύριος Υπουργός έδωσε µια εξήγηση για όλα αυτά, µε βάση τα στοιχεία της Αστυνοµίας, που λέει
ότι έγιναν αυτά στα Προπύλαια. Δεν ξέρουµε και δεν µπορούµε
να τα αµφισβητήσουµε. Λέει ότι έγιναν συλλήψεις.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, οι συλλήψεις, να ξέρετε, δεν γίνονται
µε λουλούδια, γίνονται µε ξύλο. Η σύλληψη των φωτορεπόρτερ
που έγινε εδώ για ποιον λόγο έγινε; Ποιος θα πληρώσει γι’ αυτό;
Γιατί τον πιάσανε; Γιατί έβγαζε φωτογραφίες; Δεν ήταν δικαίωµά
του; Αυτή δεν είναι η δουλειά του; Τι θα κάνετε δηλαδή; Και
εννοώ γενικά, δεν εννοώ συγκεκριµένα. Ούτε είναι προσωπικό το
θέµα, είναι τι γραµµή δίνεις στην Αστυνοµία.
Ας δεχτούµε, λέω τώρα για χάρη της συζήτησης, ότι συνέβησαν αυτά. Στη ΓΑΔΑ τι έγινε; Υπάρχουν φωτογραφίες. Είπατε ότι
ήταν η οµάδα, πώς τη λένε, τους έχουµε µπερδέψει τώρα, γιατί
ο µόνος αναπτυσσόµενος τοµέας στην Ελλάδα είναι η Αστυνοµία
και η καταστολή. Είναι αυτή η οµάδα που είναι µε τα µπλε τα
ρούχα, που είναι οι περισσότερες κοπέλες. Αυτό έγινε; Νοµίζω
ότι υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ασπίδες, ΜΑΤ δηλαδή,
που σπρώχνουν και προπηλακίζουν ανθρώπους.
Ακούστε, για να είµαστε ξεκάθαροι. Εµείς, οι Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, δεν θεωρούµε ότι είµαστε
κάτι άλλο από τον λαό, ούτε έχουµε το προνόµιο να δέρνουν
τους άλλους και εµείς να είµαστε ανέγγιχτοι. Άλλωστε, έχουµε
και εµπειρία, κύριε Υπουργέ, και το γνωρίζετε καλά. Και να µιλήσω και προσωπικά; Και άµα θέλετε, τα έχετε τα βίντεο. Πάρτε
τα και δείτε τα, επτά να µε χτυπάνε και να φωνάζουν οι άλλοι
αστυνοµικοί «µην τον χτυπάτε, γιατί είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ». Το πρόβληµα δεν είναι ότι χτύπησαν εµάς,
µαθηµένοι είµαστε. Και ξέρετε, το έχω ξαναπεί, το ξύλο έχει δύο
άκρες, κύριε Βρούτση. Μη νοµίζετε ότι θα µας δέρνουν ανελέητα
και θα καθόµαστε µε ψηλά τα χέρια και θα κάνουµε τους µάρτυρες. Τελείωσαν αυτά, εδώ και πολλά χρόνια.
Και εσείς που κουνάτε το κεφάλι, κυρία Παπακώστα, και που
εκτιµάω ότι έχετε σοβαρό λόγο, δεν είναι δυνατόν να βαράνε οι
ΜΑΤατζήδες αναίτια και εµείς να καθόµαστε να µας λιανίζουν.
Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Πώς να το πω δηλαδή;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Δεν ξέρετε σε ποια απευθύνεστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος είναι νόµιµος δηλαδή; Αυτός
που έχει τη µαγκούρα και είναι σαν αστακός; Και παράνοµος
είναι ένας άνθρωπος που διαδηλώνει, εξήντα-εβδοµήντα χρονών; Τι είναι; Επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα φτιάξετε στρατό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Μαρκόπουλε, ακούστε να σας
πω. Εάν αισθάνεστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Παφίλη, συνεχίστε προς τα εµένα, όχι προς τον κ. Μαρκόπουλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτός µε διακόπτει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον παρεκάλεσα και
σταµάτησε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν σας ακουµπάγανε µια τρίχα εσάς,
δεν ξέρω τι θα γινόταν. Εµάς που µας λιανίσανε και που φάγαµε
ξύλο µπόλικο και που δεν πήγαµε να κάνουµε ιατροδικαστική έκθεση µε µελανιές στο στήθος και µε σπασµένο πλευρό, ραγισµένο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τη µάσκα, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, συγγνώµη. Τι να κάνουµε, κύριε
Πρόεδρε; Πρέπει να συνηθίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πρέπει. Μας βλέπει
ο κόσµος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα, είναι µία Βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Βουλής. Όταν φτάνει η Αστυνοµία να χτυπάει εκεί που
έχει εντολές -καλώς ή κακώς- «µην τους πειράζετε, είναι Βουλευτές», σας λέω ότι για εµάς δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι χτυπάει. Όταν φτάνει εκεί, σηµαίνει, όχι
εξαχρείωση, σηµαίνει κάτι άλλο, πολύ βαθύτερο. Και δεν χτυπάνε όλοι. Χτυπάει ο χρυσαυγίτικος κυρίως τοµέας που δεν θέλετε να τον ξεκαθαρίσετε. Χτυπάνε οι ειδικοί φρουροί, που τι
δουλειά έκαναν πριν, κύριε Οικονόµου, και ήρθαν στην Αστυνοµία; Έχετε δει τι δουλειά κάνανε; Να το πω; Οι περισσότεροι τι
ήταν; Μπράβοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Παφίλη. Παρακαλώ, µη γενικεύετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω. Λέω «οι περισσότεροι».
Πώς τους πήρατε; Με ποια κριτήρια; Με ποια εκπαίδευση; Με
ποιες εντολές; Κάποτε στη σχολή -γνωρίζω, γιατί κάποιος Υπουργός µου το είπε, δεν θέλω να τον φωτογραφίσω- ένας πανεπιστηµιακός που έκανε µάθηµα είπε ότι ο αστυνοµικός πρέπει να
µάθει ότι θα φάει και ξύλο, όχι µόνο ότι θα δώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε. Μη γενικεύουµε. Γενική επερώτηση εδώ δεν θα κάνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλειωσα.
Αυτό το κλίµα του εντεινόµενου αυταρχισµού και της τροµοκρατίας, που δεν αφορά όλους, αλλά αφορά το κλίµα όλο που
δίνει η Κυβέρνηση, να ξέρετε ότι είναι επικίνδυνο, ότι δεν πρόκειται να περάσει έτσι και ότι θα το βρείτε πολύ γρήγορα µπροστά σας. Εµείς δεν στηρίζουµε ενέργειες τέτοιου τύπου. Τα
ξέρετε. Να σας τα πω πάλι; Μολότοφ και όλα τα υπόλοιπα.
Ωστόσο, η απάντηση δεν µπορεί να είναι «βαράτε και ισοπεδώστε τα όλα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοριάδης εκ µέρους του ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Οικονόµου, ξέρετε ότι σας σέβοµαι και σας
τιµώ απεριόριστα. Και αυτό δεν το λέω τυπικά, καθώς µας έχετε
φερθεί µε αξιοπρέπεια όλο αυτό το δεκαεννιάµηνο. Μας έχετε
ενηµερώσει όταν έπρεπε και το αποδεικνύετε και σήµερα. Αφήσατε το σπίτι σας, την ησυχία σας, το Υπουργείο σας και σπεύσατε αµέσως για να ενηµερώσετε τη Βουλή. Όµως, θα µου
επιτρέψετε, γιατί υπαινιχθήκατε ότι η αλήθεια παραφράστηκε
εδώ και ήρθατε για να την αποκαταστήσετε. Επαναλαµβάνω ότι
σας εκτιµώ και πιστεύω ότι είστε παραπληροφορηµένος.
Μίλησα πριν από πέντε λεπτά µόλις µε την Αντιπρόεδρο της
Βουλής, την κ. Σακοράφα. Με ενηµέρωσε για δύο πράγµατα τα
οποία ανατρέπουν τους ισχυρισµούς σας. Το πρώτο είναι ότι δεν
απωθήθηκε, όπως λέτε, αλλά προπηλακίστηκε και το δεύτερο και το κυριότερο- προπηλακίστηκε από άνδρες των ΜΑΤ και συγκεκριµένα από τις ασπίδες πολυµελούς οµάδας ανδρών των
ΜΑΤ, οι οποίοι κάλπαζαν για να συντρίψουν αυτούς που περιγράψατε, αυτούς που ήταν σε ένδειξη συµπαράστασης µαζεµένοι
έξω από τη ΓΑΔΑ. Και όπως ξέρετε, έξω από τη ΓΑΔΑ δεν πετάς
µολότοφ, γιατί θα σε σφάξουν. Κάθεσαι και περιµένεις να δεις τι
θα γίνει µε αυτούς που έχουν συλληφθεί. Δεν τους ξέρω αυτούς
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και δεν µε ενδιαφέρουν.
Η Αντιπρόεδρος της Βουλής, όµως, κύριε Οικονόµου, ήταν
εκεί. Όταν είδε τα ΜΑΤ να καλπάζουν προς το µέρος της -η ίδια
µε ενηµέρωσε πριν πέντε λεπτά- άρχισε να φωνάζει αυτή, ο κ.
Μαρµατάκης, που είναι στέλεχος του κόµµατός µας, όπως και ο
κ. Αχταρίδης, που είναι στέλεχος της νεολαίας του κόµµατός
µας: «Βουλευτής, Βουλευτής, σταµατήστε. Μην του επιτίθεστε».
Παρ’ όλα αυτά, η οµάδα των ΜΑΤ -και καθόλου η οµάδα «ΟΔΟΣ»έπεσε επάνω της, µε αποτέλεσµα, ναι µεν να µην τη χτυπήσει µε
την έννοια του σηκώνω το κλοµπ και χτυπάω, αλλά να την σαλαµοποιήσει στους συµπαραστεκόµενους που ήταν πίσω της. Κι
αυτό είναι επικίνδυνο από κάθε άποψη και από υγειονοµική.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια ερώτηση που αφορά όλους
µας τελικά εδώ µέσα και κυρίως βέβαια τους Υπουργούς που παρευρίσκονται και τον κύριο Πρωθυπουργό, αν το µάθει κάποτε.
Εγώ δέχοµαι ακόµα και ότι µπορεί να ταράχτηκε πολύ η κ. Σακοράφα και να το περιγράφει δραµατικότερα, να είναι όπως το λέτε
εσείς, κύριε Υπουργέ µου, να απωθήθηκε. Σας ρωτάω ευθέως
όλους, αλλά κυρίως τους Υπουργούς, γιατί έχουν άλλο επίπεδο
εξουσίας. Συµφωνείτε, είσαστε εντάξει µε το να απωθούνται βουλευτές και αντιπρόεδροι κοινοβουλίων από αστυνοµικές δυνάµεις; Δεν το είπα εγώ ότι απωθήθηκε, εγώ είπα ότι προπηλακίστηκε άγρια σχεδόν σε σηµείο ξυλοδαρµού. Ο Υπουργός
είπε ότι απωθήθηκε. Σας ρωτάω λοιπόν: Είναι εντάξει µε εσάς;
Μπορούν να απωθούνται Βουλευτές από αστυνοµικές δυνάµεις;
Μπορούν να απωθούνται αντιπρόεδροι κοινοβουλίων; Κατά τη
γνώµη µου, δεν είναι εντάξει και δεν µπορούν.
Και µιας και βλέπω ότι διαθέτω ακόµη µερικά δευτερόλεπτα,
κύριε Οικονόµου, να σας ενηµερώσω -και το κάνω πάλι επισήµως
και ξέρω ότι χαίρεστε γι’ αυτή την ενηµέρωση- ότι βγήκα για τη
συγκέντρωση το µεσηµέρι κάποια στιγµή γύρω στις δύο-δυόµισι
και είδα µπροστά µου να κάνουν τη δουλειά τους οι άνδρες των
ΜΑΤ, ακριβώς µπροστά από τη Βουλή έξω λίγο πιο δεξιά από τον
Άγνωστο Στρατιώτη, να συλλαµβάνουν κάποιους ανθρώπους
που είχαν περάσει τα όρια και είχαν φτάσει κοντά στη Βουλή. Ως
εκεί µια χαρά, κι εγώ µαζί τους.
Ένας φωτορεπόρτερ, όπως έχει δικαίωµα και υποχρέωση να
κάνει, άρχισε να τραβάει φωτογραφία τη σκηνή της σύλληψης.
Άφησαν τον άνθρωπο που ήταν ήδη κάτω και τον κράταγε ο ένας
και οι δύο αποκόπηκαν και άρχισαν να χτυπάνε µε µανία µε τα
κλοµπ -µπροστά µου, έγινε πριν τρεις ώρες- τον φωτορεπόρτερ.
Ο φωτορεπόρτερ έπεσε κάτω, µου έδωσε το όνοµά του. Υπάρχει
στα Πρακτικά της Βουλής, το κατέθεσα. Μετά επικοινώνησε µαζί
µου εκπρόσωπος των φωτορεπόρτερ που µου είπε ότι ψάχνει να
µε βρει ο πρόεδρος του σωµατείου τους. Σας ενηµερώνω για να
το λάβετε υπ’ όψιν σας και να κάνετε διορθωτικές κινήσεις, γιατί
πιστεύω ότι θέλετε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις, πιστεύω ότι
είστε υπέρ της οµαλότητας και της δηµοκρατίας, το πιστεύω
βαθιά µέσα µου. Με ενηµέρωσε ότι συστηµατικά τον τελευταίο
καιρό προπηλακίζονται και χτυπιούνται φωτορεπόρτερ και η αίσθησή του είναι -επαναλαµβάνω, ο πρόεδρος των φωτορεπόρτερ της Ελλάδος- ότι προσπαθούν να τους τροµοκρατήσουν,
ώστε να πάψουν να φωτογραφίζουν την αστυνοµική βία. Αυτό
δεν είµαι σε θέση να το επιβεβαιώσω. Σας ενηµερώνω όµως.
Ψάξτε το. Για τα άλλα, είµαι βέβαιος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ κι εγώ τον
κ. Γρηγοριάδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βλέπουµε και παρακολουθούµε ένα θέατρο της απόλυτης υποκρισίας και του παραλογισµού. Είναι γνωστό σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής ότι
αυτή η παράταξη και αυτή η Κυβέρνηση, της Νέας Δηµοκρατίας,
είναι απόλυτα θεσµικά αφοσιωµένη στη δηµοκρατία και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι απόλυτα διαπιστωµένο.
Τι ακούµε, όµως, όλο αυτό το διάστηµα; Ακούµε, κατ’ εξοχήν
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον, ως επιχείρηµα ότι πρέπει
να σταµατήσει η λειτουργία του Κοινοβουλίου, δεύτερον, να αποσύρουµε το νοµοσχέδιο. Τρίτον, σήµερα -και αυτό είναι το πιο
σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, απ’ όλα- πάνω στην απόγνωσή τους
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και της κοινωνικής αποµόνωσης και της ένδειας επιχειρηµάτων
να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν µία τεχνητή πόλωση. Διότι
περί αυτού πρόκειται. Διότι και η αστυνοµία κάνει τη δουλειά της
έτσι όπως πρέπει να την κάνει -ακούσαµε τον Υπουργό- µε σεβασµό στη λειτουργία των θεσµών και µε ευπρέπεια, έτσι όπως
πρέπει να γίνεται.
Λυπάµαι, όµως, που το λέω, κύριε Φίλη, αλλά επανέρχεστε
πάνω στην απόγνωσή σας σε αυτά που τα χαρακτηριστικά των
δηµοσκοπήσεων δείχνουν. Επανέρχεστε και θέλετε να επαναφέρετε τις «πλατείες Συντάγµατος». Διότι ο δεξιά καθήµενός σας,
ο κ. Σκουρλέτης πρωταγωνιστούσε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εµένα κοιτάξτε, κύριε
Βρούτση. Και µη χρησιµοποιείτε ονόµατα, γιατί θα ζητήσουν τον
λόγο επί προσωπικού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είπε κι εκείνος το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ
θερµά, πείτε το επιχείρηµά σας χωρίς ονόµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ήταν από εκείνους τους πρωταγωνιστές που προπηλάκιζαν Βουλευτές και Υπουργούς την περίοδο
εκείνη. Το ξεχνάµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ντροπή σου! Πάρ’ το
πίσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν το παίρνω πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκουρλέτη, δεν
είναι τρόπος αντίδρασης αυτός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Να το πάρει πίσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορείτε να αντιδράτε έτσι. Ο οµιλών έχει το δικαίωµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Είναι τραµπούκος!
Θα τολµήσει να µου πει εµένα ότι προπηλάκισα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκουρλέτη,
ηρεµήστε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Πολιτική αλητεία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ηρεµήστε, γιατί οι λέξεις που εκστοµίσατε σε διάρκεια είναι πολύ βαριές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: …στην τάξη! Να το
πάρει πίσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ, δεν
έχετε τον λόγο. Δεν ακούγεστε. Παρακαλώ, να είστε όπως πρέπει, ευπρεπής.
Με συγχωρείτε, εάν κάτι σας θίγει, θα µου ζητήσετε τον λόγο
να ανταπαντήσετε. Ο τρόπος αυτός δεν αρµόζει στη Βουλή. Φαίνεται, όµως, ήσασταν πολλά χρόνια Υπουργός. Το βουλευτιλίκι
είναι µία άλλη υπόθεση, την οποία πρέπει να σεβόµαστε στο Κοινοβούλιο. Εάν θίγεστε, θα πάρετε τον λόγο. Δεν θα σας αφαιρέσω τον λόγο.
Κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ θερµά, συνεχίστε χωρίς επίκληση ονοµάτων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε,
όµως, την αδυναµία εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν έναν ευπρεπή διάλογο, όπως πρέπει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι πάνω από δέκα φορές έχει πάρει τον λόγο ο Σκουρλέτης
και θίχτηκε µε το ότι επανάφερα στη µνήµη του Κοινοβουλίου
την περίοδο του 2012, 2014, 2015 στην αρχή, που απέναντι στην
πλατεία πρωταγωνιστούσε στους προπηλακισµούς εναντίον της
Βουλής, των Βουλευτών και της λειτουργίας των θεσµών, τη
στιγµή που εµείς δίναµε αντίσταση για τη δηµοκρατία και τους
κοινοβουλευτικούς θεσµούς, κάτι που σήµερα κάνουµε το ίδιο.
Και σήµερα, βλέπουµε την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθεί
να δηµιουργήσει µια τεχνητή πόλωση, η οποία δεν θα περάσει.
Και δεν θα περάσει, κύριε Πρόεδρε, για τον εξής απλό λόγο:
Διότι εµείς εδώ λειτουργούµε δηµοκρατικά, θεσµικά. Φέρνουµε
ένα νοµοσχέδιο που έχει περάσει από διαβούλευση, το οποίο
έχει την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού. Και στην αδυναµία του ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει τα
αδύνατα δυνατά, για να ανακόψει αυτό το νοµοσχέδιο, όχι γιατί
τον ενδιαφέρει στο βάθος και στο τέλος της διαδικασίας για το
νοµοσχέδιο, αλλά προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει µικροκοµµατικά οφέλη.
Εγώ απορώ, κύριε Πρόεδρε. Στην οµιλία µου ως Κοινοβουλευ-
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τικός Εκπρόσωπος και εγώ και η Υπουργός και ο κ. Συρίγος παρουσιάσαµε µία σειρά από βιαιοπραγίες των µπαχαλάκηδων
µέσα στα πανεπιστήµια, λοστούς, χτισίµατα πρυτάνεων, σπασίµατα κεφαλών, ανθρώπων που πήγαν στα νοσοκοµεία. Μία λέξη
δεν βρήκαν να πουν γι’ αυτούς τους ανθρώπους, γι’ αυτό το πανεπιστήµιο, που µειοψηφίες σήµερα σε ορισµένα πανεπιστήµια
βιαιοπραγούν και λειτουργούν ανεξέλεγκτα; Γι’ αυτόν τον κόσµο
που χτυπήθηκε, που µπήκε στο περιθώριο, που τον στείλατε στο
νοσοκοµείο, γι’ αυτόν τον κόσµο δεν έχετε να πείτε τίποτα; Δεν
υπάρχει αναγκαιότητα να αλλάξουµε αυτά;
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι
ότι πρόκειται για την απόλυτη υποκρισία. Στήνουν ένα τεχνητό
περιβάλλον πόλωσης που δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά, η ελληνική κοινωνία και όλοι οι Έλληνες είναι µαζί µας. Είναι µαζί µε την
πρόοδο. Είναι µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις. Είναι µαζί µε την Ελλάδα του αύριο, που σας έχει αφήσει στο περιθώριο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκουρλέτη,
έχετε τον λόγο, για ένα λεπτό, για να διευκρινίσετε εάν υπάρχει
κάτι προσωπικό. Και σας παρακαλώ, µην ανοίγουµε άλλη κουβέντα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Πρόκειται για τον ορισµό του προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πρέπει να απαντήσει
και ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εγώ χάρηκα την τοποθέτηση του ανθρώπου που προκάλεσε αυτή την κουβέντα και
είναι ο κ. Γρηγοριάδης, ο οποίος ήταν συγκεκριµένος και όχι γενικευµένος. Θα µου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ τον χαρακτηρισµό, διότι ζω αυτή τη Βουλή πάρα πολλά χρόνια, έχω εµπειρία
και έχω και κρίση.
Και θα παρακαλέσω, να είµαστε στο θέµα για το οποίο το Προεδρείο ανταποκρίθηκε άµεσα και ο Υπουργός ήρθε και απάντησε
σε συγκεκριµένα θέµατα.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δυστυχώς, όλα αυτά
που είπατε, κύριε Πρόεδρε, δεν έγιναν κατανοητά από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. Και σήµερα,
διά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας
αναβαθµίζεται η πολιτική παρουσία αυτού του χώρου. Εκτός αν
είναι µια προσωπική του επιλογή.
Ποτέ άλλοτε δεν είχαµε ακούσει κατ’ εξακολούθηση ότι τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προπηλακίζουν και συµµετέχουν σε τραµπουκισµούς, είτε παλαιότερα είτε τώρα είτε καλύπτουν τα όσα
έχουν γίνει στα πανεπιστήµια.
Δύο λέξεις µόνο. Τα όσα είπε και προσωπικά για εµένα -αδιαφορώ πλήρως, βέβαια, γιατί έχει σηµασία και ποιος τα λέει- πρόκειται για έναν λεκτικό τραµπουκισµό. Είναι µεγάλος ψεύτης.
Τίποτα παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υφυπουργός κ. Οικονόµου, για να δώσει
την απάντησή την οποία θέλει για τα θέµατα που τέθηκαν συγκεκριµένα από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και µόνο
αυτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να δώσω µια διευκρίνιση, σχετικά µε τη σύλληψη του φωτορεπόρτερ, δεδοµένου ότι
εδώ -και αναφερθήκατε, κύριε Βουλευτά- δεν υπήρξε σύλληψη
φωτορεπόρτερ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν είπα για σύλληψη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Εσείς σαφώς δεν το είπατε. Το λέω για τον κ. Σκουρλέτη, ο οποίος µεταφέρει την εικόνα περί σύλληψης φωτορεπόρτερ. Δεν υπήρξε σύλληψη φωτορεπόρτερ. Την ώρα που πήγε να
τραβήξει κάποιες φωτογραφίες κάνοντας τη δουλειά του ρωτήθηκε τι ακριβώς είναι και τι κάνει εκεί. Δεν είχε να επιδείξει κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά του. Μόλις βρήκε
την ταυτότητά του και είπε ότι είναι φωτορεπόρτερ, αµέσως αφέ-
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θηκε ελεύθερος από τον χώρο που ήταν.
Διότι εκείνη την ώρα, υπήρχαν συγκρούσεις έξω από το Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη, λίγο πιο πέρα. Μάλιστα, θέλω να
επικαλεστώ και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ, όπου
το ΠΑΜΕ, που συµµετείχε στην πορεία, κράτησε πολύ διακριτή
απόσταση από τους προηγούµενους διαδηλωτές που δηµιουργούσαν τα επεισόδια. Και, µάλιστα, διαβλέποντας τη συνέχεια
των επεισοδίων στα Προπύλαια, έφυγε από το Σύνταγµα και άλλαξε δρόµο και πορεία, για να µην έχει ουδεµία συµµετοχή και
να µη δώσει και καµµία κάλυψη σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία
επιχειρούν συστηµατικά -αυτά τα λίγα άτοµα- να διαταράσσουν
το δικαίωµα του συνέρχεσθαι των διαδηλωτών.
Γι’ αυτό, θέλω µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο να τονίσω
πάλι ότι δεν υπήρξε σύλληψη κανενός φωτορεπόρτερ. Και, µάλιστα, µέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο που ανακοινώθηκε πριν
από λίγο καιρό για το θέµα των δηµοσιογράφων και για την ακώλυτη άσκηση του λειτουργήµατός τους υπάρχει και ειδική πρόβλεψη για όσους θέλουν και επιθυµούν να ανακοινώνουν και να
γνωρίζουν τον Αξιωµατικό που υπάρχει σύνδεσµος, ούτως ώστε
όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση να µπορούν να τύχουν της
προστασίας που επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνοµία.
Και θα παρακαλέσω ειλικρινά πάρα πολύ, πέρα από τις όποιες
πολιτικές αντιπαραθέσεις ή ιδεοληψίες γύρω από ορισµένα θέµατα -να σας διαβεβαιώσω και νοµίζω το γνωρίζετε- να αποφεύγονται οι υπερβολές για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, δεδοµένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία πραγµατικά είναι
κοντά στον Έλληνα πολίτη, ασκεί τα καθήκοντα τηρώντας µε
θρησκευτική ευλάβεια τις συνταγµατικές επιταγές. Και όπου επιβάλλεται και υπάρχουν οποιεσδήποτε καταγγελίες, οι έρευνες
διενεργούνται ταχύτατα, όπως επιβάλλει το δικαιοκρατικό µας
σύστηµα. Και µάλιστα, έχουν πάρει και την πρωτοβουλία και όλες
αυτές οι υποθέσεις που αφορούν πιθανές βιαιοπραγίες από
πλευράς αστυνοµικών ελέγχονται και από τον Συνήγορο του Πολίτη.
Είναι καιρός πλέον το 2021 να µη µιλάµε µε όρους χούντας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Συνεχίζουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου και τον πολύ µεγάλο κατάλογο των συναδέλφων. Θυµίζω και πάλι την τήρηση
του χρόνου στα επτά λεπτά.
Καλώ την κ. Όλγα Γεροβασίλη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, να πάρει τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα προετοιµάσει να πω µερικά πράγµατα για το νοµοσχέδιο.
Δεν αισθάνοµαι ότι µπορώ να τα πω.
Θέλω, όµως, να πω κάποια άλλα πράγµατα, κύριε Οικονόµου.
Ξέρετε πολύ καλά ότι σας εκτιµώ και ξέρω ότι είστε βαθύς γνώστης της λειτουργίας και της δραστηριότητας της Αστυνοµίας.
Ξέρω ότι υπηρετήσατε την Ελληνική Αστυνοµία και ξέρετε τα βήµατα εκδηµοκρατισµού που έκανε η Ελληνική Αστυνοµία για
σειρά ετών. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, διότι προφανώς υπάρχουν αντιστάσεις. Ωστόσο, έχει µια σηµασία προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτός ο οποίος δίνει και τον τόνο των ενεργειών
της Ελληνικής Αστυνοµίας. Βεβαίως, έχει έναν κανονισµό λειτουργίας εντός του συνταγµατικού πλαισίου η Αστυνοµία, ο
οποίος, κατά την εκτίµησή µου, είναι και πάρα πολύ καλός.
Έχω βρεθεί και εγώ σε δύσκολη θέση όχι λίγες φορές.
Ωστόσο, θα θυµάστε όλοι ότι όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, βγήκαν οι αστυνοµικοί, οι ειδικοί φρουροί, και είπαν:
«Μας λύθηκαν τα χέρια».
Είµαι σίγουρη, κύριε Οικονόµου, ότι ξέρετε πολύ καλά τι εννοούσαν. Δεν τους είχε ποτέ κανένας δεµένα τα χέρια, πλην τους
ασκούσε εποπτεία για τον τρόπο που δρούσαν κατασταλτικά. Βεβαίως, υπήρχαν ποινές -αλλά υπήρχαν ποινές- για αυτούς οι
οποίοι είχαν ασκήσει υπέρµετρη βία αποδεδειγµένα. Όµως, γινόταν εις βάθος αυτό και µε αποτελέσµατα. Αυτό έδωσε έναν
τόνο στην Αστυνοµία, έναν τόνο να δουλεύει εντός του πλαισίου,
του κανονισµού και του Συντάγµατος.
Χάρηκαν µετά αυτοί, όταν δεν ήµουν Υπουργός εγώ, ο κ. Τόσκας κ.λπ., διότι αισθάνθηκαν ότι µπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
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Το διατυπώνουν µε λόγια, το δείχνουν µε πράξεις, το λένε κάθε
πρωί στα πρωινάδικα, βγαίνουν έως και απειλητικά απέναντι στην
ελληνική κοινωνία και δεν είδα ενέργεια. Προκλητικά βγαίνουν.
Ξέρετε, επίσης, πολύ καλά, κύριε Οικονόµου, -ξέρετε καλύτερα από µένα- ότι η Ελληνική Αστυνοµία δεν ήθελε τους ειδικούς φρουρούς ποτέ. Και γιατί δεν ήθελε; Διότι αισθάνονται ότι
κινδυνεύουν οι ίδιοι οι αστυνοµικοί την ώρα που επιχειρούν µαζί
µε άσχετους και ανειδίκευτους. Υπάρχει µια λέξη στη λαϊκή καθοµιλουµένη -δεν θα τη χρησιµοποιήσω- που το αποδίδει πλήρως, όµως.
Αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πολλαπλασιάσατε,
χωρίς να τους εκπαιδεύσετε, τους ρίξατε στον δρόµο -τώρα θέλετε να τους βάλετε και στα πανεπιστήµια- ανεκπαίδευτους,
οπλισµένους και να αισθάνονται ότι αυτοί είναι υπεράνω του
νόµου και υπεράνω των ελέγχων.
Δεν προσφέρετε έργο, δεν προσφέρετε υπηρεσίες στη χώρα.
Εγώ δεν λέω µόνο στη δηµοκρατία. Λέω και στους Έλληνες πολίτες. Δεν τους αρµόζουν τέτοιες συµπεριφορές, όπως το βρίσιµο και ο κακός τρόπος στον δρόµο. Επί των ηµερών µας δεν
υπήρχε. Πατάχθηκε και αυτό µε τρόπους που ξέρετε και εσείς.
Αρκεί να υπάρχει βούληση.
Εγώ, λοιπόν, βλέπω ότι η Κυβέρνηση αυτή όχι µόνο δεν έχει
βούληση, αλλά πάει να δείξει και κάτι παραπάνω, δηλαδή σαν να
διαγκωνίζονται ποιος θα δείξει, ας πούµε, περισσότερα. Δεν
απευθύνοµαι σε εσάς. Ξέρω ότι είστε µετρηµένος και ξέρετε πώς
πρέπει να γίνεται αυτό.
Σήµερα, λοιπόν, η Ελληνική Αστυνοµία τι γνωρίζει; Ότι δεν
πρέπει να προκαλεί. Αποφεύγει να προκαλεί. Δεν θέλει η Ελληνική Αστυνοµία να µπει µέσα στα πανεπιστήµια, γιατί ξέρει ότι
έχει να κάνει µε δεκαοχτάχρονα, εικοσάχρονα παιδιά, τα οποία
στην πλειονότητα δεν είναι παραβατικά ούτε µπαίνουν στο πανεπιστήµιο για να έχουν παραβατική συµπεριφορά.
Υπάρχουν προβλήµατα. Και εγώ τα αντιµετώπισα. Κάποια λύθηκαν, κάποια δεν λύθηκαν. Πολλές είναι οι δυσκολίες. Σύνθετο
είναι το θέµα. Δεν λέω ότι είναι απλό. Ωστόσο, είναι σε συγκεκριµένα πανεπιστήµια -τρία µε τέσσερα- και µε µια συνεργασία
και µε µια συζήτηση και µε ένα οργανωµένο σχέδιο και τα λοιπά
εκτιµώ ότι αντιµετωπίζονται. Εσείς είστε πιο έµπειρος από µένα
και ξέρετε ότι µπορούν να αντιµετωπιστούν µε συνεργασία.
Το πλαίσιο το νοµικό υπάρχει. Η Αστυνοµία µπορεί να µπει. Επί
των ηµερών µου µπήκε µε µεγάλες επιχειρήσεις στο ΑΠΘ µε τα
βήµατα που υπαγορεύει ο νόµος, δηλαδή το πανεπιστήµιο να καλέσει την Αστυνοµία, διότι συντελούνταν κάποια αδικήµατα. Συνήθως πληµµελήµατα είναι αυτά, αλλά και λίγο παραπάνω,
συµµορίες κ.λπ..
Υπάρχουν προβλήµατα, όπως και στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, θα ήταν πολύ χρήσιµο αυτήν τη -πώς να το πω;- µεγάλη
προσπάθεια για να στηθεί η Αστυνοµία στα πανεπιστήµια να την
έκανε σήµερα το Υπουργείο και η Ελληνική Αστυνοµία για να αντιµετωπίσει το έγκληµα, την παραβατικότητα στις γειτονιές, µε
τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δεν λύνεται ποτέ αυτό. Αντιµετωπίζεται, βέβαια, ως τον έναν ή τον άλλον βαθµό. Δεν καταργείται
το έγκληµα. Δεν καταργείται η παραβατικότητα. Όµως, ο πολίτης
µπορεί να αισθανθεί την Αστυνοµία δίπλα του και δίπλα του
πραγµατικά, όχι απέναντί του.
Αυτός, λοιπόν, ο δρόµος που ακολουθήθηκε τόσα χρόνια,
ούτως ώστε να φτάσουν οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται φιλικό το σώµα της Αστυνοµίας -παλιά µόνο την Πυροσβεστική
ένιωθαν φιλική- αυτά τα καταργήσατε όλα, τα σταµατήσατε.
Γιατί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε τι µας είπατε εδώ; Ότι δεν είναι αυτό που νοµίζετε, έγιναν αυτά που έγιναν σήµερα, έγιναν αυτά που έγιναν στην επέτειο του Πολυτεχνείου και του Γρηγορόπουλου. Πρόκειται για
βίντεο, φωτογραφίες. Τα έχει δει όλη η Ελλάδα. Φυσικά τα έχετε
δει και εσείς. Όµως, µας λέτε ότι «δεν είναι αυτό που νοµίζετε,
είναι κάτι άλλο», γιατί «εµείς δηµοκρατικά και τα λοιπά», όπως
είπε ο κ. Βρούτσης.
Πες, πες, πες κάτι θα µείνει και µπορεί να το πιστέψετε, κύριε
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Βρούτση, και εσείς. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Επειδή το λέτε
δεν ισχύει κιόλας. Οι πράξεις αποδεικνύουν, όχι τα λόγια. Όµως,
ακούµε πολλά λόγια, διότι µας αρέσει η επικοινωνία στη Νέα Δηµοκρατία εννοώ, στην Κυβέρνηση, ότι αυτό που ακούµε θα γίνει.
Ο Μητσοτάκης είναι ικανός, είναι έξυπνος, είναι ευφυής, είναι ο
Μωυσής. Αυτό θα αποτυπωθεί. Δεν τρώνε κουτόχορτο οι Έλληνες.
Για να µην καταχραστώ χρόνο, κύρια Κεραµέως, δεν µίλησα
για το νοµοσχέδιο. Έχω δύο παιδιά στο πανεπιστήµιο. Σας εύχοµαι και τα δικά σας µεγαλώνοντας να έχουν µια τέτοια πορεία.
Δεν δέχοµαι να τα αντιµετωπίζετε ως ύποπτους και δεν δέχοµαι
να τα παρακολουθείτε. Τα έχω µεγαλωµένα ελεύθερα µε ό,τι δυσκολία έχει ο κάθε γονιός. Δεν το δέχοµαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Γεροβασίλη για την τήρηση του χρόνου.
Να καλέσω, αφού ετοιµαστεί το Βήµα, την κ. Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, να
πάρει τον λόγο. Στη συνέχεια στη σειρά είναι ο κ. Σαρακιώτης, ο
κ. Χρυσοµάλλης, ο κ. Σπίρτζης, ο κ. Κωτσός και η κ. Τζάκρη.
Κυρία Αυγερινοπούλου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο σηµαντικό για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς συµβάλλει καθοριστικά στην αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού
περιβάλλοντος.
Με το νοµοσχέδιο εισάγεται εκ νέου στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα η ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής διαφοροποιείται ανά σχολή,
τµήµα, εισαγωγική κατεύθυνση, δίνοντας µεγαλύτερη αυτονοµία
στα πανεπιστήµια και περισσότερες ευκαιρίες στους φοιτητές.
Είναι σωστό να υπάρχει µια ελάχιστη βάση εισαγωγής στο πανεπιστήµιο, όχι ως µια µορφή τιµωρίας ή αποκλεισµού σε όσους
δεν µπόρεσαν να αποδώσουν καλά στις πανελλήνιες εξετάσεις,
κάτι το οποίο µπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός ενίοτε, αλλά
ως µια µορφή a priori αξιολόγησης των µελλοντικών φοιτητών
και παράλληλα -και ακόµα πιο σπουδαίο- µιας αυτοξιολόγησης
του ίδιου του υποψηφίου, έτσι ώστε να µην οδηγείται σε σχολές
που δεν του ταιριάζουν και στις οποίες ενδεχοµένως δεν µπορεί
να αποδώσει.
Επίσης, µε τη δυνατότητα κατάρτισης του µηχανογραφικού
δελτίου σε δύο φάσεις βοηθούµε στην ορθότερη επιλογή της
σχολής. Με τη δυνατότητα υποβολής του παράλληλου µηχανογραφικού για τις δηµόσιες σχολές ΙΕΚ ανοίγονται στους νέους
µας περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδροµίας και κατάρτισης, συνδεδεµένες µε την αγορά εργασίας.
Ως προς τις ρυθµίσεις για τη διεύρυνση των µέτρων ασφαλείας στον χώρο των ΑΕΙ, κρίνω πως κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση. Θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική µου εµπειρία.
Είχα την ευκαιρία να σπουδάσω και να εργαστώ, παρότι παιδί
χαµηλής οικονοµικής στάθµης, αφού η οικογένειά µου δεν είχε
πάρα πολλά χρήµατα, σε τέσσερα σπουδαία πανεπιστήµια των
Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτά προσφέρουν ένα εξαιρετικό ακαδηµαϊκό περιβάλλον, εξαιρετικές υπηρεσίες στους φοιτητές τους.
Κανένα απ’ αυτά δεν είδα να παραµένει αφύλακτο και να µπορεί
να µπει ο καθένας όποτε θέλει στους χώρους τους και τις κτιριακές υποδοµές τους. Οι φοιτητές και οι εργαζόµενοι ήµασταν πλήρως ασφαλείς και µάλιστα µέχρι και αυτοκίνητα της υπηρεσίας
φύλαξης των πανεπιστηµίων µάς πήγαιναν στο σπίτι µας, αν το
ζητούσαµε, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.
Αντιθέτως, όταν σπούδαζα στη Νοµική Αθηνών θυµάµαι ότι ψάχναµε να βρούµε αίθουσες να κάνουµε µάθηµα και δεν βρίσκαµε,
τη στιγµή που οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν µονίµως κατειληµµένες από φοιτητικές οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, από αιώνιους φοιτητές, οι οποίοι το µόνο µάθηµα που έκαναν
ήταν η χηµεία, όπου έψαχναν να βρουν πώς θα φτιάξουν καλά
εκρηκτικά για το µέλλον.
Αυτή ήταν τότε η ζοφερή πραγµατικότητα και αυτήν την πραγµατικότητα την έχουµε ήδη βελτιώσει και προσπαθούµε µε κάθε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βήµα και κυρίως µε αυτό το νοµοσχέδιο να τη βελτιώσουµε σήµερα. Οφείλουµε να το κάνουµε στο όνοµα της δηµόσιας δωρεάν παιδείας, η οποία πρέπει όχι µόνο να είναι δωρεάν, αλλά
να είναι και ποιοτική. Οφείλουµε να την αναβαθµίσουµε, να αναβαθµίσουµε το δηµόσιο πανεπιστήµιο για τον µέσο Έλληνα φοιτητή, αυτόν που δεν µπορεί, εάν δεν του αρέσει όπως είναι το
ελληνικό πανεπιστήµιο σήµερα, να πάει και να σπουδάσει αλλού.
Οφείλουµε να το κάνουµε και για όλους τους εξαίρετους Έλληνες φοιτητές και καθηγητές, που δυσκολεύονται µε τις παρούσες
συνθήκες να αποδώσουν στην Ελλάδα και όταν πάνε στο εξωτερικό διαπρέπουν. Το λέµε οι περισσότεροι.
Γιατί διαπρέπουν οι Έλληνες φοιτητές και οι ερευνητές µας
και οι καθηγητές στο εξωτερικό; Διότι εκεί οι υποδοµές είναι καλύτερες και τα πανεπιστήµια είναι πολύ πιο οργανωµένα.
Η φύλαξη των πανεπιστηµιακών κτιρίων, λοιπόν, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία σε κάποια τουλάχιστον από τα πανεπιστήµιά µας, καθώς υπάρχουν εκείνοι που
δεν σέβονται ούτε τον φοιτητή που θέλει να σπουδάσει ούτε τον
καθηγητή που θέλει να διδάξει ούτε τον διοικητικό υπάλληλο που
θέλει να πάει στη δουλειά του το πρωί στο πανεπιστήµιο και να
φύγει σώος και αβλαβής το βράδυ.
Είναι απαραίτητο διδάσκοντες, διδασκόµενοι και εργαζόµενοι
να προστατεύονται και να µεταβαίνουν στις σπουδές και τη δουλειά τους απαλλαγµένοι από το άγχος των εισβολέων στα πανεπιστήµια, γιατί µόνο έτσι θα µπορέσουµε να προάγουµε τη
γνώση και να µιλούµε για ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Το πανεπιστηµιακό άσυλο στοχεύει να προστατεύσει την ελευθερία της σκέψης, της έρευνας και της διδασκαλίας και να µην
εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό πέρα απ’ αυτά. Στη σκέψη µας
και την συνείδηση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού αυτά
πλέον τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα και γι’ αυτόν τον λόγο το
παρόν νοµοσχέδιο δίνει ξεκάθαρες λύσεις.
Κλείνοντας, καθώς αναφερόµαστε σε θεσµούς υποστηρικτικούς προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα ήθελα µε τη σηµερινή
ευκαιρία να προαναγγείλω από το Βήµα της Βουλής κάτι για
µένα ιδιαίτερα σηµαντικό και ευχάριστο: Την ίδρυση στην Αρχαία
Ολυµπία, την κοιτίδα του ολυµπιακού πνεύµατος, και την Ηλεία,
την πατρίδα σπουδαίων διανοητών από την αρχαιότητα ως σήµερα, ενός κέντρου διεθνούς πανεπιστηµιακής συνεργασίας, το
οποίο θα υποστηρίζει όσα ελληνικά πανεπιστήµια και τα τµήµατά
τους, καθώς και ερευνητικά ιδρύµατα επιθυµούν συνεργασίες µε
σηµαντικά επίσης πανεπιστήµια της αλλοδαπής. Τα διακρατικά
και διαπανεπιστηµιακά αυτά προγράµµατα θα φιλοξενηθούν
στην παγκόσµια πόλη της Αρχαίας Ολυµπίας.
Με τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως και µε το παρόν νοµοσχέδιο,
µπορεί να εµπεδωθεί περαιτέρω η βιώσιµη εκπαίδευση και να
προωθηθεί η ελληνική αριστεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε θερµά για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Γιάννης Σαρακιώτης για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούω εδώ και µέρες, από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, σε τηλεοπτικά πάνελ
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, δηµοσιογράφους, δηµοσιολογούντες, αλλά και τις τελευταίες δύο µέρες εδώ στη Βουλή Βουλευτές και Υπουργούς της Νέας Δηµοκρατίας να µιλούν µε τόσο
µίσος, µε τόση απέχθεια για τα ελληνικά πανεπιστήµια, για τους
καθηγητές, για τους µαθητές, για τους φοιτητές.
Πραγµατικά από πού πηγάζει όλο αυτό το µένος για την ελπίδα αυτού του τόπου, για το πιο ζωντανό και υγιές κύτταρο της
ελληνικής κοινωνίας; Δεν µπορώ να το αντιληφθώ. Επιτίθεστε
από το πρωί µέχρι το βράδυ εδώ και τόσες µέρες προς την ελληνική πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Αναρωτιέµαι. Αναφερόµαστε τα τελευταία χρόνια στο brain
drain. Έφυγαν τα κορυφαία µυαλά στο εξωτερικό και διαπρέπουν, εργάζονται σε νοσοκοµεία, σε άλλες εργασίες. Όλα αυτά
τα κορυφαία µυαλά πού εκπαιδεύτηκαν, πού απέκτησαν αυτές
τις γνώσεις; Τα απέκτησαν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή στο ελ-
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ληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο, που λοιδορείτε από το πρωί µέχρι
το βράδυ;
Έχουµε αντιληφθεί πλέον όλοι ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει
καταστεί µια ανώνυµη εταιρεία, Υπουργείο Παιδείας ΑΕ, και πρέπει να ικανοποιήσει τους επιχειρηµατικούς οµίλους της εκπαίδευσης. Το απέδειξε περίτρανα εν µέσω µιας φονικής πανδηµίας
µε την αύξηση των µαθητών ανά σχολική αίθουσα, γιατί αυτό ζήτησαν τα ιδιωτικά σχολεία. Το επιβεβαίωσε µε την εξίσωση των
πτυχίων των ΑΕΙ µε τα κολλέγια και το επιβεβαιώνει και σήµερα
µε τη µείωση των εισακτέων και τη δηµιουργία πελατείας για
τους φίλους σας των κολλεγίων, γιατί τους µαθητές και τους φοιτητές ως πελάτες τούς βλέπετε µόνο.
Άκουσα πολλές φορές να επαναλαµβάνετε ότι ήταν προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Πραγµατικά είχατε υποσχεθεί στις ελληνικές
οικογένειες ότι θα ορθώσετε τείχη στα πανεπιστήµια προκειµένου να µην µπορέσουν να εισαχθούν τα παιδιά τους; Αυτή ήταν
η προεκλογική σας δέσµευση;
Σας ακούω να µιλάτε διαρκώς για την ασφάλεια. 23 Σεπτεµβρίου του 2013, Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατάργηση
χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα οργανικών και προσωποπαγών
θέσεων µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των πανεπιστηµίων, µεταξύ των οποίων και φύλακες. Όταν το ’13 συµφωνούσατε µε την
κατάργηση των θέσεων για τη φύλαξη στα πανεπιστήµια δεν σας
ένοιαζε, δεν υπήρχε ανοµία στα πανεπιστήµια;
Λέτε ότι γνωρίζετε τις πραγµατικές ανάγκες των πανεπιστηµίων. Από πότε έχετε να επισκεφθείτε ελληνικό πανεπιστήµιο;
Διότι όλοι είστε ειδήµονες, όλοι γνωρίζετε τι συµβαίνει στα πανεπιστήµια και αναρωτιέµαι αν τα έχει επισκεφτεί κάποιος από
εσάς πρόσφατα, αν έχει δει τις εγκαταστάσεις στις οποίες κάνουν µάθηµα οι φοιτητές. Γνωρίζετε ότι λειτουργούν τµήµατα µε
ελάχιστα µέλη ΔΕΠ και επιβιώνουν χάρη σε καθηγητές οι οποίοι
εργάζονται µε µπλοκάκι και ανανεώνουν τις συµβάσεις τους κάθε
έξι µήνες; Αυτά δεν είναι πραγµατικά προβλήµατα;
Εγώ πέρασα στη Νοµική Αθηνών το 2001. Δεν αισθάνθηκα
ποτέ να απειλείται η ζωή µου. Η συνάδελφος πριν ανέφερε για
αίθουσες που παρασκευάζονταν µολότοφ. Εγώ πραγµατικά δεν
είδα κάτι τέτοιο. Για το µόνο που ανησυχούσα ήταν µη µου πέσει
κανένας σοβάς στο κεφάλι, µην πέσει κανένα παράθυρο την ώρα
που παρακολουθούσαµε το µάθηµα.
Η Νοµική Σχολή Αθηνών βελτίωσε τις εγκαταστάσεις της, αλλά
η ίδια κατάσταση επικρατεί ακόµα και σήµερα σε δεκάδες πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Αυτό δεν το θεωρείτε προτεραιότητα
εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας;
Έχετε µια µακρά παράδοση στον χώρο της παιδείας, να καταργείτε και να καταστρέφετε. Δεν µπορείτε να δηµιουργήσετε,
δεν έχετε τις ικανότητες, δεν έχετε τις δυνατότητες. Μας το
έχετε αποδείξει και στο παρελθόν.
Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε στην Στερεά Ελλάδα το σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ» µε την κατάργηση του Πανεπιστηµίου της Στερεάς Ελλάδας. Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε την πρόσφατη απόφαση της
CEO του Υπουργείου Παιδείας Α.Ε. για την κατάργηση τριάντα
έξι τµηµάτων σε όλη την Ελλάδα, τέσσερα εκ των οποίων στη
Στερεά Ελλάδα και ένα στη Λαµία, αυτό της λογοθεραπείας.
Άκουσα πολλές φορές και τη λέξη «µεταρρύθµιση». Άκουσα
και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Δήµα χθες να µιλά για µεταρρύθµιση. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, καταλαβαίνω
ότι αυτό το νοµοσχέδιο σάς µοιάζει µεταρρύθµιση. Αλλά να
δούµε τι σηµαίνει πραγµατικά µεταρρύθµιση. Θα έρθω στο special report του ΣΕΒ -όχι κάποιου άλλου οργανισµού- της 17ης Φεβρουαρίου 2020 µε θέµα «Πώς θα πάµε από το brain drain στο
brain gain». Τι αναφέρει ο ΣΕΒ; «Στην αντιµετώπιση του brain
drain τόσο µε την ανάσχεση των εκροών επιστηµονικού δυναµικού, όσο και για την επιστροφή των επιστηµόνων του εξωτερικού
συµβάλλει το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας», το
ΕΛΙΔΕΚ. Ιδρύθηκε το 2016 µε Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα
και Υφυπουργό τον Κώστα Φωτάκη το ΕΛΙΔΕΚ που αναφέρει ο
ΣΕΒ. «Μέσω των υποτροφιών και επιχορηγήσεων που παρέχει
για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογικών εφαρµογών στην Ελλάδα βάσει των πρώτων αξιολογήσεων
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από τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας φαίνεται ότι το εγχείρηµα
απέδωσε καρπούς, καθώς οι µισοί δικαιούχοι, το 45% των υποψηφίων διδακτόρων, και το 49% των µεταδιδακτόρων δήλωσαν
ότι θα έφευγαν από τη χώρα αν δεν λάµβαναν την υποτροφία
του ΕΛΙΔΕΚ».
Αυτό, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας είναι µεταρρύθµιση. Δεν είναι µεταρρύθµιση να προγραµµατίζετε χίλιες νέες
ρουσφετολογικές προσλήψεις ειδικών φρουρών για τα πανεπιστήµια. Δεν είναι αυτό µεταρρύθµιση. Δείτε. Διαβάστε τι λέει ο
ΣΕΒ και προσπαθήστε να αντιληφθείτε τι σηµαίνει µεταρρύθµιση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σαρακιώτη για τη διαχείριση του χρόνου.
Τον λόγο στη συνέχεια θα πάρει ο κ. Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης,
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Χρυσοµάλλη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρατηρώ την τελευταία ώρα να
γίνεται προσπάθεια να µετατοπιστεί η συζήτηση για το νοµοσχέδιο παιδείας στο να µιλήσουµε για την Αστυνοµία. Άκουσα πολλούς συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις
τελευταίες τους τοποθετήσεις. Εν συντοµία, αν εκτιµά ο ΣΥΡΙΖΑ
ότι επί των ηµερών µας η Αστυνοµία θα λειτουργεί ως ταξί να πηγαίνει τον «Ρουβίκωνα» από τη Βουλή στα Εξάρχεια, µετά την
επίθεση του «Ρουβίκωνα» στη Βουλή ή ότι θα παρατηρεί τους
µπαχαλάκηδες µέσα και έξω από τα πανεπιστήµια να τα σπάνε
και να µην κάνει τίποτα, να ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς, ότι είναι λάθος η εκτίµησή σας. Δεν πρόκειται ποτέ να
γίνει αυτό επί των ηµερών µας.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, ξέραµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι για σας η αριστεία είναι ρετσινιά. Με τα
επιχειρήµατα που ακούσαµε αυτές τις δύο µέρες όσον αφορά
στο νοµοσχέδιο παιδείας -φτάσατε να πείτε µέχρι και ότι οι προκηρύξεις κατά καθηγητών είναι επιχειρήµατα- πλέον πιστεύω ότι
εσείς στην Αριστερά την ασυδοσία στα πανεπιστήµια τη θεωρείτε ευλογία. Μόνο αυτό µπορώ να κατανοήσω. Σας ακούµε
µέρες τώρα να καλείτε σε πανστρατιά και αγώνα στα πεζοδρόµια
κατά του νοµοσχεδίου γιατί καταπατά δήθεν τις ελευθερίες της
ακαδηµαϊκής κοινότητας και των φοιτητών, γιατί δήθεν στέλνει
τους µαθητές στην αγκαλιά της ιδιωτικής εκπαίδευσης απαιτώντας ελεύθερη εισαγωγή στα πανεπιστήµια χωρίς ακαδηµαϊκές
προϋποθέσεις, χωρίς καµµία αξιοκρατία και βέβαια χωρίς καµµία
αξιολόγηση. Ψιλά γράµµατα για σας άλλωστε η αξιολόγηση και
η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων σπουδών στους
φοιτητές µας. Έφτασε µάλιστα στο σηµείο ο Πρόεδρός σας, κ.
Τσίπρας, σήµερα στην Ολοµέλεια νωρίτερα να ζητήσει –άκουσον άκουσον!- για λόγους δηµοκρατίας και επειδή δεν µπορούν
οι «ηµιπιτσιρικάδες», τα δικά σας παιδιά όπως είχατε πει, να διαδηλώσουν και να τα σπάσουν χωρίς υγειονοµικό κίνδυνο, να αναβληθεί η συζήτηση για το νοµοσχέδιο. Πόσος λαϊκισµός πια;
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, κύριε Τσίπρα και κύριοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σηµαίνει διεξοδική συζήτηση στη
Βουλή. Δεν σηµαίνει επαναστατική γυµναστική. Αν ένα νοµοσχέδιο δεν είναι καλό και η κοινωνία δεν το θέλει, θα καταψηφίσει
την κυβέρνηση όταν έρθουν οι εκλογές. Αυτό σηµαίνει Δηµοκρατία. Δεν έχετε ακόµα καταλάβει ότι ούτε η ίδια σας η βάση δεν
σας στηρίζει πια σε αυτές τις ανεκδιήγητες επιλογές σας που
µόνο στόχο έχουν να στηρίζουν την «κουτσή» αντιπολιτευτική
σας στρατηγική και τους τακτικισµούς σας και βέβαια να καλύψουν τα δικά σας παιδιά που λυµαίνονται µε τις παράνοµες συµπεριφορές τους τα πανεπιστήµια, καταστρέφοντας δηµόσια
περιουσία, τροµοκρατώντας καθηγητές και µετατρέποντας χώρους ακαδηµαϊκής έρευνας σε πεδία µάχης.
Δυστυχώς επιστρέψατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στις καλές παλιές
σας διχαστικές τακτικές και τη δηµιουργία διπόλων, ελπίζοντας
µε αφορµή τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας να αναστηθείτε αντιπολιτευτικά. Ξεχνάτε όµως ότι τα δείγµατα της πολιτικής σας τα έχει µάθει και τα ξέρει πλέον καλά η
κοινωνία και δεν «τσιµπάει». Λέτε ότι θυσιάζεται η ακαδηµαϊκή
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ελευθερία προς όφελος της ασφάλειας και διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί την οργουελική της φαντασίωση φέρνοντας την αστυνόµευση, την ελεγχόµενη είσοδο, τις
κάµερες ασφαλείας.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τις προεκλογικές της δεσµεύσεις υλοποιεί η Κυβέρνηση και τιµάει την εντολή που της
δόθηκε στις τελευταίες εκλογές. Μάλλον έχετε µπερδέψει τι είναι
ακαδηµαϊκή ελευθερία. Για σας ακαδηµαϊκή ελευθερία σηµαίνει
ασυδοσία, σηµαίνει «µπάστε, σκύλοι, αλέστε», σηµαίνει «σπάστε
ελεύθερα», σηµαίνει «προπηλακίστε καθηγητές και καλεσµένους
οµιλητές». Σηµαίνει «χτυπήστε όποιους φοιτητές έχουν αντίθετη
άποψη», σηµαίνει «χρησιµοποιήστε το πανεπιστήµιο» για κάθε
παράνοµη ενέργεια που µπορεί να βαφτιστεί στη δική σας ιδεοληψία ως ελευθερία λόγου.
Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτά τελειώνουν πλέον οριστικά στα ελληνικά πανεπιστήµια και εξασφαλίζουµε σε αυτά την αυτονόητη
ακαδηµαϊκή ελευθερία που τους έχουν στερήσει οι «µπαχαλάκηδες» εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διότι ακαδηµαϊκή ελευθερία για
όλους εµάς που σπουδάσαµε στα ελληνικά πανεπιστήµια, κάναµε
έρευνα και ολοκληρώσαµε τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές
µας σπουδές σε αυτά είναι η ελευθερία της απόλυτης έκφρασης,
γνώµης και άσκησης κριτικής από όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, χωρίς τον φόβο του ασυνείδητου προπηλακισµού.
Είναι η ελεύθερη προαγωγή και µετάδοση πανεπιστηµιακής γνώσης µέσα από την ακαδηµαϊκή διδασκαλία και την επιστηµονική
έρευνα χωρίς εξωγενείς παρεµβάσεις, καταστροφές και παρεµπόδιση. Ψιλά γράµµατα προφανώς αυτά για σας και για την εκλογική πελατεία του 3%, την οποίαν υποστηρίζετε συνεχώς.
Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι ενώ αναγνωρίζετε -το είπε και
ο κ. Τσίπρας χθες στη χθεσινή του συνέντευξη- ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στα πανεπιστήµια και ειδικά σε κάποιες σχολές
στο κέντρο όπου έχουµε κατ’ εξακολούθηση παραβατική συµπεριφορά εξωπανεπιστηµιακών στοιχείων, δεν προτείνετε κάποια
λύση γι’ αυτό. Δεν λέτε πώς µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε.
Δεν θέλετε την ελεγχόµενη είσοδο, δεν θέλετε τη φύλαξη, δεν
θέλετε την πανεπιστηµιακή αστυνοµία, δεν θέλετε την τοποθέτηση καµερών ασφαλείας. Θέλετε κάτι; Προφανώς όχι. Ηρεµήστε όµως και µην ανησυχείτε, γιατί η Κυβέρνηση δεν πρόκειται
ούτε να καταλύσει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων, ούτε βέβαια τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες ελευθερίες. Αντίθετα, µε
αυτό το νοµοσχέδιο τις υπερασπίζει απόλυτα απέναντι σε οποιονδήποτε πιστεύει ότι µπορεί ατιµώρητα να καταστρέφει, να
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια φοιτητών και καθηγητών στο όνοµα των ιδεοληψιών του.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής,
θέλω να σας κάνω µια ερώτηση, κυρίες και κύριοι Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Το να εισάγεται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
ένας υποψήφιος µε βαθµό κάτω από «10» είναι φυσιολογικό και
ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης για σας; Μήπως θέλετε
να καταργήσουµε τις πανελλήνιες εξετάσεις; Γιατί δεν το λέτε
ευθαρσώς; Σας προβληµατίζει -λέτε- η επιλογή από τα ίδια τα
πανεπιστήµια του µαθήµατος που θα έχει ενισχυµένη βαρύτητα
για την εισαγωγή. Δεν θέλετε τα πανεπιστήµιά µας να έχουν λόγο
και ελευθερία στην εισαγωγή των υποψηφίων; Αυτονοµία αλά
καρτ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι ξεκάθαρο ότι εσείς επιθυµείτε την ισοπέδωση προς τα
κάτω µε τη διάλυση όλων εκείνων των ποιοτικών χαρακτηριστικών που ενισχύει η άµιλλα και ο αγώνας για την αριστεία, ενώ
εµείς στη Νέα Δηµοκρατία στηρίζουµε την αριστεία και τον
αγώνα θετικής διάκρισης ως ιµάντα κοινωνικής κινητικότητας και
ανέλιξης, ως το µέσο για την κατάλυση των ταξικών ανισοτήτων,
για τις οποίες δήθεν τόσο κόπτεστε εσείς της Αριστεράς.
Την άποψη αυτή -ξέρετε- δεν τη διατυπώσαµε πρώτοι εµείς,
αλλά ένας από τους µεγαλύτερους φιλόσοφους και κοινωνιολόγους του 20ου αιώνα ο οποίος µάλιστα τοποθετούσε τον εαυτό
του στην άκρα Αριστερά. Είναι ο Πιερ Μπουρντιέ που τόσο εξύµνησε ο κ. Φάµελλος νωρίτερα. Θα σας συµβούλευα να τον δώσετε στη νεολαία σας να τον αναλύσει περισσότερο και να τον
διαβάσει.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις ρυθµίσεις για τους αιώνιους
φοιτητές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Λίγο την ανοχή σας, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι. Κλείστε. Θα
είµαι αυστηρότατος.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Χωρίς εκπλήξεις,
χωρίς αιφνιδιασµούς βάζουµε τέλος στην κατάχρηση του χρόνου
σπουδών και δίνουµε τη δυνατότητα σε όσους καθυστέρησαν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να το κάνουν µε άπλετο χρόνο
και µε τη δυνατότητα να λάβουν κι άλλη παράταση, αν αυτή απαιτείται για λόγους εργασίας ή υγείας. Άλλωστε, τα στοιχεία λένε
την αλήθεια. Σχεδόν το 30% των φοιτητών δεν αποφοιτά ποτέ,
επιβαρύνοντας τα ιδρύµατα στον εκπαιδευτικό προγραµµατισµό
και τον προϋπολογισµό τους.
Αν κόπτεστε πραγµατικά για τους αιώνιους φοιτητές και όντως
θέλετε να συνεχίζουν τις σπουδές τους ακόµα και µετά από κάποια έτη σπουδών, κάντε µία πρόταση, αν θέλετε, για να ξεπεράσουµε τις συνταγµατικές αγκυλώσεις και να µπορούν να
στηρίζουν οι ίδιοι τις σπουδές τους, διότι γίνεται συνταγµατική
κατάχρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Δεν σας διέκοψα,
κύριε Μπουρνού.
Καταχράται η συνταγµατική λογική, όταν επ’ αόριστον ο Έλληνας φορολογούµενος πληρώνει τον αιώνιο φοιτητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό κλείστε,
κύριε Χρυσοµάλλη. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Δεν ισχύει αυτό που λέτε, κύριε συνάδελφε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Χρυσοµάλλη. Μη διακόπτετε. Δεν µπορώ να σας δώσω άλλον χρόνο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Δεν διακόπτω, κύριε
Πρόεδρε, µε διακόπτουν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, όµως, µε µία
τελευταία πρόταση.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Προφανώς, όµως,
ούτε αυτό θα κάνετε, γιατί το µόνο που σας ανησυχεί ως προς
τους αιώνιους φοιτητές και φοβάστε ότι µε την κατάργησή τους
µπορεί να συµβεί είναι µη χαθεί η δυνατότητα και δεν βρείτε τον
επόµενο Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Νοµίζω ότι µέχρι εκεί ανησυχείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε
θερµά, κύριε Χρυσοµάλλη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κλείνοντας, κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την κ. Κεραµέως, τον κ. Συρίγο, την κ. Μακρή, γιατί αυτό
το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι η επανάσταση του αυτονόητου,
είναι κάτι που από τα φοιτητικά µου χρόνια λέγαµε πόσο αναγκαίο και επιβεβληµένο είναι. Προφανώς το στηρίζω και το υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μέχρι να έρθει στο
Βήµα ο κ. Σπίρτζης, παρακαλώ όλους για τους εξής: Είναι περίπου τριάντα συνάδελφοι που πρέπει να µιλήσουν απόψε, µέχρι
τον αριθµό «120», που είναι ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός. Όπως
υπολογίζουµε τον χρόνο, µιλάµε για τέσσερις ώρες, γεγονός που
σηµαίνει ότι θα πρέπει να τελειώσουµε στη 1.00’. Επειδή κανείς
δεν έχει το δικαίωµα να καταχράται τον χρόνο του οποιουδήποτε
συναδέλφου, θα παρακαλούσα θερµά να τηρείτε τον χρόνο. Δεν
θα υπάρχει καµµία ανοχή. Επτά λεπτά είναι ο χρόνος που έχετε.
Στο έκτο λεπτό ειδοποιείστε µε το κουδούνι, οπότε και θα πηγαίνετε στην τελευταία σελίδα και θα ολοκληρώνετε. Αυτό είναι κάτι
που επαναλαµβάνω συνεχώς. Υπήρξε και η ενδιάµεση διακοπή.
Ορίστε, κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι κρίµα που έφυγε ο Υπουργός κ. Οικονόµου. Ήµουν εκεί
την ώρα που επιχειρήθηκε να ανοίξει βίαια όχι µία λωρίδα που
ήταν ανοιχτή, αλλά οι τρεις λωρίδες στους συγκεντρωµένους
φοιτητές που τους «πάστωσαν» τα ΜΑΤ µετά τον «ΔΡΟΜΟ» (;),
µετά την υπηρεσία «ΔΡΟΜΟ» (;) πάνω στο πεζοδρόµιο.
Κυρία Υπουργέ, είναι πραγµατικά δική µου παράκληση να προ-
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σπαθήσετε να µη φέρεστε έτσι στους φοιτητές. Είναι κρίµα που
έφυγε ο κύριος Υπουργός, γιατί δεν µας είπε ότι αυτοί οι φοιτητές, οι πενήντα, όπως µας ενηµέρωσε, οι περισσότεροι από αυτούς πιάστηκαν στον σταθµό της Οµόνοιας. Θα δούµε.
Αξιότιµοι και αγαπητοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη
χώρα µας, στην Ελλάδα, η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία
του πνεύµατος, η δηµοκρατική ψυχή του ελληνικού λαού, η δηµοκρατική λειτουργία, η συνείδηση κάθε πολίτη είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα µε το πανεπιστήµιο και ως προς την ουσία του και
ως προς τη σηµειολογία του. Είναι προφανές ότι όλοι έχουµε την
πορεία µας, τις εµπειρίες µας και τα βιώµατά µας και από εκεί
διαµορφώνουµε και τις θέσεις µας, αλλά και τη στάση ζωής µας.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας µεταφέρω τα δικά µου βιώµατα, γιατί είναι σε πλήρη αναντιστοιχία µε όσα λέτε, αλλά και
µε όσα περιλαµβάνονται στην επιχειρούµενη αντιεκπαιδευτική
και αντιδηµοκρατική µεταρρύθµιση.
Επίσης, θα σας παρακαλούσα να µας ακούσετε, γιατί έχετε
κατεβάσει ρολά. Όλη η πανεπιστηµιακή κοινότητα, επιπροσθέτως οι αστυνοµικοί και όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, πλην
ενός, σας λένε να µην το κάνετε. Εσείς, όµως προχωράτε και δηµιουργείτε µία εικόνα για το ελληνικό πανεπιστήµιο που µας θίγει
όλους. Πρώτα και κύρια θίγει τους πρυτάνεις που τους παρουσιάζετε σαν «ανθρωπάκια», τους καθηγητές, τους φοιτητές,
όσους φοίτησαν στα ελληνικά ιδρύµατα, αλλά και τους συντρόφους τους από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που ήµασταν µαζί στα πανεπιστήµια. Και αυτούς τους θίγετε. Δεν το σκέφτεστε αυτό; Θίγετε,
βέβαια, και τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό και έχουν
τιµήσει και τη χώρα µας και τον λαό µας.
Όµως, δεν χρειάζεται να πάτε µακριά. Μπορείτε να κοιτάξετε
και εδώ, µέσα στην Αίθουσα. Είναι η κ. Παπακώστα που τελείωσε
τη Νοµική Σχολή στο ΑΠΘ το 1992 απ’ ό,τι είδα. Επίσης, ο Νίκος
Φίλης που τελείωσε τη Νοµική, αλλά και ο Γιάννης ο Βρούτσης,
µε τον οποίο δεν έχω καλές σχέσεις από τότε που ήµουν Πρόεδρος στο ΤΕΕ. Απορώ που έλεγε -στον κ. Σκουρλέτη κιόλας!ότι δέχθηκε «bullying» από τον κ. Σκουρλέτη. Πού να τον βρει ο
κ. Σκουρλέτης; Έβλεπε κανείς τον κ. Βρούτση ως Υπουργό Εργασίας; Βία ασκούσαν οι πολιτικές του κ. Βρούτση, όταν πετούσαν έξω µηχανικούς, δικηγόρους και τα παιδιά τους, επειδή δεν
είχαν τότε πληρωµένες τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα ξεχάσατε;
Αυτό ήταν βία.
Επίσης, είναι εδώ πιο ψηλά απ’ ό,τι βλέπω ο κ. Σκουρλέτης, ο
κ. Μουζάλας, ο Κώστας Σκανδαλίδης που ήταν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Θανάσης Παφίλης στη Νοµική και εγώ στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο. Μάλιστα, έγινε και ιδιαίτερη αναφορά από
τον κ. Συρίγο για το Τµήµα Ηλεκτρολόγων. Όλοι εµείς, λοιπόν,
σύµφωνα µε την εικόνα που παρουσιάζετε για το ελληνικό πανεπιστήµιο, µετείχαµε ή έστω ανεχόµασταν το παρεµπόριο, την κατασκευή µολότοφ, τη διακίνηση ναρκωτικών. Για όνοµα του
Θεού! Ντροπή, δηλαδή! Ντροπή, κύριε Συρίγο! Ξέρετε ότι σας
εκτιµώ πάρα πολύ. Ντροπή, ντροπή!
Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι όλοι εµείς συµµετείχαµε ή ανεχόµασταν όλα αυτά τα φαινόµενα. Πώς πάτε να αντιµετωπίσετε
αυτά τα γεγονότα; Αν είναι, λοιπόν, τόσο γενικευµένα σε όλα τα
ΑΕΙ της χώρας, εσείς πάτε µε βία και µε καταστολή να τα αντιµετωπίσετε;
Ας κάνουµε, λοιπόν, ένα άλµα στο µέλλον. Φτιάχνετε ένα
ακόµη σώµα «πραιτοριανών» της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, όπως είναι το Σώµα που κάνατε µε τους µοτοσυκλετιστές, όπως είναι ο «ΔΡΟΜΟΣ» (;), όπως είναι η Αστυνοµία των
µέσων µαζικής µεταφοράς, κι άλλο ένα Σώµα «πραιτοριανών»,
της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας, της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
και ξεκινάει το έργο της. Άρα, κυρία Υπουργέ, τα παιδιά µας εγώ έχω δύο παιδιά, το ένα είναι στη Β’ λυκείου και ένα στη Β’
γυµνασίου- θα πηγαίνουν στο κυλικείο της σχολής τους, στις αίθουσες, στους διαδρόµους και θα αντικρίζουν οµάδες αστυνοµικών µε ειδική στολή, γκλοµπ, όπως είπατε, σπρέι και άλλα
µέσα, αλλά δεν θα έχουν όπλο.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας κάνω και µερικές ερωτήσεις: Θα µπορούν αυτοί οι αστυνοµικοί να είναι µε πολιτικά µέσα
στο πανεπιστήµιο; Έχετε προβλέψει να έχουν διακριτικά οι αστυνοµικοί, που τα κατήργησε ο συγχωρεµένος Μητσοτάκης, για να

8101

ξέρουµε ποιοι είναι; Όχι, βέβαια! Έχετε τις κάµερες για να δείχνετε ό,τι θέλετε!
Εσείς δεν έχετε ακούσει τίποτα όλο αυτό τον καιρό για τη
δράση των ακροδεξιών οµάδων µέσα στην Αστυνοµία και των
νέων σωµάτων της Αστυνοµίας που ιδρύετε. Πιστεύτε ότι στη
χώρα µας έχουµε κατακτήσει µια δηµοκρατική στη λειτουργία
της Αστυνοµία που έχει αποβάλει τα ακροδεξιά στοιχεία; Με δύο
λόγια, θέλετε ο αστυνοµικός που διέλυσε την ανθοδέσµη µνήµης
στον Αλέξη Γρηγορόπουλο να είναι µέσα στο πανεπιστήµιο και
να παρακολουθεί τους φοιτητές, τα παιδιά µας; Σοβαρά µιλάτε;
Τους αστυνοµικούς που µπήκαν στο σπίτι του κ. Ινδαρέ; Τους
αστυνοµικούς που χτυπούσαν µπροστά στα µάτια την οικογένεια
του κ. Κατή και παρενοχλούσαν σεξουαλικά φοιτήτρια στην Πατησίων; Συγχαρητήρια!
Πάρτε, λοιπόν, τα ενδεικτικά περιστατικά αστυνοµικής βίας ένας τόµος είναι, αυτά που έδειξαν τα µέσα και όχι αυτά που
πραγµατικά έχουν γίνει- για να καταλάβετε τι πάτε να κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάρτε κι άλλον έναν τόµο γι’ αυτά που δεν κάνει η Αστυνοµία
και έπρεπε να κάνει και αφορούν τη βαρύνουσα εγκληµατικότητα
και το οργανωµένο έγκληµα και βλέπουµε να αδειάζουν καλάσνικοφ κάθε εβδοµάδα στους δρόµους και τις πλατείες της χώρας
µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα διαβάσω µία παράγραφο απ’ αυτό το βιβλίο -θέλω να σας
το βγάλω φωτοτυπία να το έχετε- που τιτλοφορείται «Η Ιδεολογία
της Νέας Δηµοκρατίας» του 1976 του Κωνσταντίνου Καλλία. «Η
λαϊκή κυριαρχία, το δόγµα της πλειοψηφίας και η εξασφάλιση
του διαλόγου δεν αρκούν. Για να υπάρχει ολοκλήρωση της πολιτικής δηµοκρατίας είναι απαραίτητο να προστατεύονται οι ατοµικές ελευθερίες, τα ατοµικά ή ανθρώπινα δικαιώµατα».
Έχει και ολόκληρη ανάλυση ο άνθρωπος από κάτω, αλλά αυτό
ήταν µε τη Νέα Δηµοκρατία του Κωνσταντίνου Καραµανλή, όχι
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Σπίρτζη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Στα εννέα
λεπτά θα κλείσω, όπως αντιµετωπίσατε και τον συνάδελφο που
είναι και µηχανικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν θα κανονίσετε εσείς. Δεν έχετε άλλο τον λόγο. Κλείστε µε µία τελευταία
πρόταση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ίδια αντιµετώπιση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η µεταχείριση είναι
προς όλους, όπως και οι υποδείξεις είναι προς όλους. Και τον
προηγούµενο οµιλητή τον έκοψα, δεν τον άφησα να ολοκληρώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή είµαι και µηχανικός και ήµουν και πρόεδρος του ΤΕΕ
και κάνατε αυτό που τίµησε και ο προηγούµενος Βουλευτής, ο
µηχανικός, που µίλησε, την αριστεία, να µας ισοτιµήσετε µε τους
τριετούς απόφοιτους των ΙΕΚ.
Κυρία Υπουργέ, εκτός από το κλαδικό θέµα, εκτός από την ίση
µεταχείριση, υπάρχει και η ασφάλεια του πολίτη, η ασφάλεια των
κατασκευών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ
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θερµά. Σεβαστείτε το Προεδρείο και κυρίως τους συναδέλφους
σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι. Τελειώσατε.
Ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που τηρεί,
όπως και η Κυβέρνηση, ανισότητες µε τον τρόπο που ασκεί το
Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, κύριε Σπίρτζη. Καταθέστε µοµφή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν θα περάσει, κυρία Υπουργέ, αυτό
το νοµοσχέδιο, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κρατώ τους επαίνους
από τον κ. Σπίρτζη, αλλά νοµίζω ότι µόνος του τα λέει, δεν τα
λένε οι υπόλοιποι.
Κύριε Σπίρτζη, φθάσατε στα εννέα λεπτά και πρέπει να σας
πω ότι κάποιοι συνάδελφοί σας και συνάδελφοί µου θα µιλήσουν
1.15’ µετά τα µεσάνυχτα! Προειδοποίησα και ήµουν δίκαιος προς
όλες τις κατευθύνσεις. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
Παρακαλώ τον κ. Κωτσό, τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, να λάβει τον λόγο για επτά λεπτά.
Θα προειδοποιώ όλους αδιακρίτως και θα τελειώνουν στα
επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µόνιµη επωδός της Μειοψηφίας, της Αντιπολίτευσης, τους τελευταίους τρεις µήνες, όποιο
νοµοσχέδιο και αν έρχεται, είναι ότι έρχεται σε άκυρη στιγµή, ότι
είναι η περίοδος του κορωνοϊού, ότι δεν λειτουργεί το εµπόριο,
δεν λειτουργούν τα σχολεία και, άρα, θα έπρεπε να έχει σταµατήσει και η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Να σταµατήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά κατά την
Αντιπολίτευση µπορούν να γίνονται πορείες, διαµαρτυρίες και
διαδηλώσεις.
Μέµφεται η Αντιπολίτευση την Κυβέρνηση ότι υπάρχει επιδείνωση του κορωνοϊού, αλλά από την άλλη πλευρά ο πρώην Πρωθυπουργός λέει ότι δέχεται το ρίσκο να υπάρξει διασπορά του
κορωνοϊού µέσω των διαδηλώσεων. Και, βεβαίως, ένιωσε και την
ανάγκη να έρθει σήµερα να κάνει διορθωτικές δηλώσεις ή να
απολογηθεί γι’ αυτή του τη δήλωση.
Αν µη τι άλλο, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά δεν
συνιστούν οξύµωρο; Δεν είναι αλληλοσυγκρουόµενες αυτές οι
θέσεις και οι απόψεις και αυτοαναιρούµενες;
Να συµφωνήσουµε, κατ’ αρχάς, ότι πρωταρχικό µέληµα για
την πολιτεία µας είναι η εκπαίδευση, η νέα γενιά, η ανόρθωσή
της και η αναβάθµισή της. Βεβαίως, ευκταίο θα ήταν να υπάρχει
εθνική συνεννόηση επ’ αυτού, ώστε να µπορούσαµε να διαµορφώσουµε εθνική πολιτική για την εκπαιδευτική διαδικασία. Όµως,
η έλλειψη συνεννόησης ή, αν θέλετε, η διαφορετική πολιτική
προσέγγιση, η διαφορετική οπτική γωνία, σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να συνιστά αδράνεια και απραξία. Είναι βέβαιο ότι η
σηµερινή συζήτηση είναι κυρίαρχα ιδεολογικοπολιτική. Υπάρχουν ιδεολογικοπολιτικές εκτιµήσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, γίνεται µία µάχη ιδεών. Στις δηµοκρατίες δεν υπάρχουν
αδιέξοδα, το ξέρετε καλύτερα από µένα.
Φαντάζοµαι, όµως, ότι όλοι συµφωνούµε πως η εκπαίδευση
είναι κυρίαρχος µοχλός κοινωνικής κινητικότητας και ιδιαίτερα
για µας που προερχόµαστε από τις λαϊκές τάξεις, από τα λαϊκά
κοινωνικά στρώµατα, όνειρο ζωής. Για τη µικροµεσαία οικογένεια
-και κυρίως της επαρχίας- το να σπουδάσει το παιδί, το να ανέβει
επίπεδο είναι πραγµατικά όνειρο ζωής και έχει επενδύσει πάνω
σ’ αυτό το όνειρο ζωής και ελπίδες και χρήµατα και προσπάθειες.
Όµως, είναι όνειρο ζωής να περάσει απλά και µόνο σε µία σχολή,
όποια και αν είναι αυτή, όπου κι αν είναι αυτή και µε όποιον
βαθµό κι αν είναι αυτό;
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση, συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
είναι για όλους τους µαθητές; Υπήρξε µία άποψη που κατατέθηκε από τη Μειοψηφία ότι σε κάποιες σχολές θα µπορούσε να
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Μάλιστα, είναι, λέει, λίγο νεφελώδες έτσι όπως είναι διατυπωµένο, θα µπορούσε κάθε χρονιά να
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αλλάζει ή να διαµορφώνεται αυτό.
Όµως, κυβερνήσατε, συνάδελφοι. Γιατί δεν το πράξατε; Γιατί
δεν το κάνατε πολιτική πρακτική αυτό; Βλέπετε ότι η παρούσα
Κυβέρνηση ό,τι είπε προεκλογικά έρχεται και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το κάνει πράξη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και µε αυτόν τον νόµο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Και µε αυτόν τον νόµο!
Ξέρετε, η πολιτική σας παρθενία –το έχω πει κι άλλη φοράαπωλέσθη από την ώρα που κυβερνήσατε. Το περίφηµο «αριστερό αφήγηµα» κατέρρευσε, διότι αποδείξατε στην πράξη τι λέγατε πριν, τι κάνατε όταν κυβερνήσατε και κυρίως τι εννοούσατε.
Δεν µπορεί όταν είµαστε στην Αντιπολίτευση να λέµε ό,τι ακούγεται όµορφο στον λαό, αλλά όταν ερχόµαστε στην κυβέρνηση
να πράττουµε τελείως διαφορετικά.
Να συµφωνήσουµε ότι θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση της
εισόδου στα πανεπιστήµια των µαθητών; Να συµφωνήσουν ότι
εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο κατώφλι εισαγωγής στα
πανεπιστήµια; Νοµίζω ότι και ο κ. Φίλης είπε ότι µε «1», µε «2» ή
µε «3» είναι ελάχιστοι οι φοιτητές που περνάνε στα πανεπιστήµια.
Θα θεωρήσω, δηλαδή, ότι αποδέχεστε ότι αυτοί δεν πρέπει να
µπαίνουν στα πανεπιστήµια.
Αν µη τι άλλο, δεν είναι και λογικό, συνάδελφοι, να µη µπορεί
ένας µαθητής να πάει από τη δευτέρα στην τρίτη λυκείου χωρίς
να έχει έναν κατώτατο βαθµό, αλλά στο πανεπιστήµιο να µπαίνει
µε όποιο βαθµό και αν είναι. Προστατεύουµε έτσι τα λαϊκά στρώµατα, όπως ειπώθηκε από κάποιον συνάδελφο που υποτίθεται
ότι εκπροσωπεί κυρίαρχα –κατά την άποψή του, γιατί δεν είναι
έτσι- τα λαϊκά στρώµατα; Και τι ειπώθηκε; Κόβετε, λέει, τα παιδιά
των λαϊκών οικογενειών. Μα, τέτοια υποτίµηση στα παιδιά των
λαϊκών οικογενειών; Και προσέξτε τη δικαιολογία: Δεν έχουν,
λέει, χρήµατα να πληρώνουν τα φροντιστήρια για να περάσουν
σε σχολές περιωπής.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το επιχείρηµα ή η λεκτική, αν
θέλετε, ότι όλο αυτό γίνεται για να ευνοηθούν τα ιδιωτικά κολλέγια. Μα, αν τα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων δεν έχουν χρήµατα
για τα φροντιστήρια, θα έχουν χρήµατα για τα κολλέγια; Δεν
είναι οξύµωρο αυτό που χρησιµοποιείτε και αυτοαναιρούµενο;
Εν πάση περιπτώσει, το όνειρο των λαϊκών οικογενειών είναι
τα παιδιά τους να περάσουν σε σχολές που έχουν αντίκρισµα και
στην αγορά εργασίας, γιατί µέσα από την κοινωνική κινητικότητα
επιδιώκουν καλύτερη ποιότητα ζωής, κοινωνική και οικονοµική
άνοδο. Πιστεύει κανείς ότι περνώντας σε µία σχολή µε «0,6», µε
«1», µε «2», µε «3» ή µε «5» επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός ή
απλώς κοροϊδεύουµε επί της ουσίας αυτά τα παιδιά στη λογική
ότι θα πάρουν το περίφηµο χαρτί που θα τους ανοίξει την πόρτα
για µία καλύτερη ζωή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιθυµούµε πανεπιστήµια παντού, ό,τι πανεπιστήµια κι αν είναι
ή πανεπιστήµια που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, στις απαιτήσεις των φοιτητών και στις απαιτήσεις της αγοράς και της οικονοµίας;
Και, βέβαια, είναι δυνατόν κάποιος να είναι αέναα φοιτητής;
Είναι δυνατόν να ξεκινά, για παράδειγµα, το 1975 και να αποφοιτά το 1998, δηλαδή δεκατρία, δεκαπέντε, είκοσι πέντε χρόνια
µετά; Δεν πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτή τη διαδικασία που
λειτουργεί και υπέρ της οικογένειας και υπέρ του ίδιου του φοιτητή, αλλά και υπέρ της ίδιας της κοινωνίας διότι επί της ουσίας
τον έχει ανενεργό κοινωνικά, όντας αυτός αιώνιος φοιτητής; Και,
βεβαίως, υπάρχει πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο για εκείνους τους
φοιτητές που εργάζονται, που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα ή που έχουν την οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα.
Βέβαια, για την ασφάλεια στα πανεπιστήµια συµφωνούµε όλοι
ότι υπάρχει θέµα. Υπάρχει διαφορετική πολιτική προσέγγιση για
το πώς αντιµετωπίζεται. Εντάξει, να το δούµε. Όµως, το να κατηγορείται η Κυβέρνηση για δικτατορική αντιµετώπιση και για
προσπάθεια αντιδηµοκρατικής λειτουργίας στα πανεπιστήµια νοµίζω ότι ξεπερνά κάθε λογική.
Και ειπώθηκε και το εξής και τελειώνω µε αυτό κύριε Πρόεδρε.
Στα πανεπιστήµια -λέει- υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών και
γι’ αυτό πάµε µε την Αστυνοµία για να την εµποδίσουµε. Στην
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κοινωνία δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών; Υπάρχει κανείς
που πιστεύει ότι σήµερα στην ελληνική κοινωνία εµποδίζεται η
ελεύθερη διακίνηση ιδεών; Και εδώ υπάρχει Αστυνοµία.
Ειπώθηκε και το τελευταίο. Τα σχέδια αυτά -λέει- ανατρέπονται. Εύχοµαι και ελπίζω να τα ανατρέψετε µε τον ίδιο τρόπο που
ανατρέψατε και τα µνηµόνια µε έναν νόµο και ένα άρθρο. Και ξέρετε γιατί σας το εύχοµαι αυτό; Γιατί η ελληνική κοινωνία θέλει
µια σταθερή διαδικασία στην εκπαιδευτική διαδικασία και απαιτεί
από εµάς σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά.
Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Υπουργό για δύο λεπτά, προκειµένου να τοποθετηθεί επί των τροπολογιών.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Θα είµαι πολύ σύντοµη, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν κατατεθεί δύο υπουργικές τροπολογίες, η µία την περασµένη εβδοµάδα απλά δεν είχε δοθεί η ευκαιρία να τη συζητήσουµε. Όπως θα έχετε δει από την περασµένη εβδοµάδα,
προβλέπει ρυθµίσεις για απαλλαγή µισθωµάτων για τα κυλικεία
των πανεπιστηµίων, δυνατότητα παράτασης συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων των πανεπιστηµίων, ρυθµίσεις σχετικά µε τα ψηφιακά απολυτήρια, µια σηµαντική πρωτοβουλία από κοινού µε το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης χρήση πόρων για
τον εξοπλισµό και εργασίες για τις αίθουσες προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και ρυθµίσεις για την Εθνική Μονάδα Συντονισµού Erasmus + European Solidarity Corps. Αυτή είναι η
τροπολογία της περασµένης εβδοµάδος.
Έχει κατατεθεί άλλη µία τροπολογία που έχει ρυθµίσεις που
προβλέπουν ανάµεσα σε άλλα επίσπευση προθεσµιών για ζητήµατα αιτήσεων εγγραφής και υποβολής σχετικών δικαιολογητικών για να εγγραφούν σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά. Γιατί γίνεται
αυτό; Γιατί, όπως έχουµε δηλώσει πολλές φορές, η πρόθεσή µας
είναι να γίνονται όλες οι διαδικασίες πολύ πιο νωρίς προκειµένου
ακριβώς να µην φτάνουµε στην κατάσταση να προσλαµβάνουµε
και αναπληρωτές την τελευταία στιγµή. Άρα όλα έρχονται πιο
µπροστά και εκεί εντάσσεται και αυτή η ρύθµιση.
Επίσης υπάρχουν ρυθµίσεις σχετικά µε ζητήµατα µεταθέσεις
εκπαιδευτικών που υπηρετούν µε απόσπαση σε ελληνόγλωσσες
µονάδες του εξωτερικού, ζητήµατα αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών για λόγους υγείας και άλλους οικογενειακούς λόγους.
Επίσης ρυθµίσεις για έναν πρόσφορο όρο του ΕΣΠΑ 2127 σχετικά µε την σύσταση, συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία
οµάδων εργασίας.
Είµαι στη διάθεση της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και θα τα συζητήσουµε και αύριο ούτως ή
άλλως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Έχει ζητήσει για έναν λεπτό τον λόγο ο κ. Σκανδαλίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα ξανατοποθετηθείτε, κύριε Φίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ερώτηση διευκρινιστική θέλω να κάνω για
την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω µετά τον
λόγο στον κ. Φίλη για να κάνει µία ερώτηση.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε
ότι το Κίνηµα Αλλαγής καταδικάζει κάθε µορφή βίας απ’ όπου
και εάν προέρχεται. Είναι σταθερή η θέση µας και πιστεύω ότι
αυτή η κατάσταση δεν προάγει ποτέ ούτε τη δηµοκρατία ούτε
τον ουσιώδη διάλογο. Ιδιαίτερα όταν αυτή η βία ενδύεται την
«κρατική νοµιµότητα», το πρόβληµα µεγαλώνει εξαιρετικά.
Είναι αδιανόητο δε, όταν σήµερα συζητάµε αυτό το συγκεκριµένο θέµα, να εµφανίζονται παρόµοια γεγονότα εναντίον Βουλευτού και εναντίον ανθρώπων που διαδηλώνουν. Νοµίζω ότι η
Κυβέρνηση έχει την ευθύνη και οφείλει να ερευνήσει και να αποδώσει τις ευθύνες σε αυτούς που προκάλεσαν τα επεισόδια. Δεν
µπορεί ιδεολογικά και πολιτικά να συζητάµε αν η Αστυνοµία µπο-
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ρεί να είναι νόµιµη µέσα στα πανεπιστήµια και από την άλλη
µεριά να υπάρχουν αυτά τα γεγονότα που αµαυρώνουν ουσιαστικά κάθε έννοια δηµοκρατίας και σωστής λειτουργίας του θεσµού του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Φίλης. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε επί των τροπολογιών.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Στην τροπολογία µε αριθµό 744/64 στο
άρθρο 5 αναφέρεστε στο Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και βλέπω ότι
υπάρχει εκχώρηση αρµοδιότητας πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ σε άλλους ιδιωτικούς φορείς. Το καταλαβαίνω καλά; Είναι
έτσι;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Η ερώτηση ποια είναι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αυτό είναι; Το καταλαβαίνω καλά;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Στο
άρθρο 5 είπατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ναι, στο άρθρο 5.
Και ποια είναι η σκοπιµότητα; Γιατί το κάνετε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι ακριβώς για το
άρθρο 5; Θέστε το ερώτηµα για να απαντήσει η κυρία Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Είπα ότι µιλάει για το Εθνικό Σύστηµα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
και αναφέρεται στον ΕΟΠΠΕΠ που είναι ο αρµόδιος φορέας να
κάνει τις πιστοποιήσεις, όπου τώρα µπορεί να εκχωρεί την αρµοδιότητα αυτή σε άλλους φορείς. Αυτό είναι νέο στοιχείο.
Έχουµε έναν δηµόσιο φορέα που κάνει τις πιστοποιήσεις, τον
ΕΟΠΠΕΠ, και τώρα πάµε σε ιδιωτικούς φορείς. Καλά το καταλαβαίνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υπουργέ, µπορείτε να απαντήσετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιφυλάσσοµαι, κύριε Φίλη, να σας απαντήσω αναλυτικά. Πάντως νέο στοιχείο σχετικά µε τη δυνατότητα πιστοποίησης, δηλαδή, ο ΕΟΠΠΕΠ να πιστοποιήσει ιδιωτικούς φορείς υπήρχε στο
νοµοσχέδιο σας θυµίζω. Στο νοµοσχέδιο του Δεκεµβρίου υπήρξε
ρύθµιση που προέβλεπε τη δυνατότητα για τον ΕΟΠΠΕΠ να πιστοποιήσει ιδιωτικούς φορείς για να πιστοποιήσουν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Αλλά θα επανέλθω και στο συγκεκριµένο ζήτηµα που θέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η κ.
Τζάκρη για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δεξιά και
εάν εγέρασε και άσπρισε το µαλλί της, δυστυχώς µήτε τον αυταρχισµό της άλλαξε, µήτε την κεφαλή της. Και έτσι σήµερα εδώ
πραγµατικά δυστυχώς -θα έλεγα- κυρίες και κύριοι Βουλευτές
παρακολουθούµε το ίδιο έργο από µία άλλη σκοπιά, από ένα
άλλο Υπουργείο. Γιατί το έργο παραµένει το ίδιο, αλλά κάθε
φορά αλλάζει το Υπουργείο.
Τι είναι εποµένως αυτό το νοµοσχέδιο που κατέθεσε εδώ η
Υπουργός Παιδείας και ευαγγελίζεται µάλιστα ότι αποτελεί και
µια µεγάλη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση; Από τη µια πλευρά εποµένως είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων στον
χώρο της ιδιωτικής παιδείας, όπως βέβαια το ίδιο συνέβη και
στον χώρο της της υγείας, όπως επίσης συνέβη και πρόκειται να
συµβεί στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. Και από την άλλη
βάζει όλους τους Έλληνες πολίτες να πληρώνουν ακόµα και για
τα αυτονόητα αγαθά, ανεξαρτήτως βεβαίως και πέρα από τους
φόρους και τις όποιες επιβαρύνσεις οι οποίες ούτως ή άλλως
βαρύνουν τους Έλληνες πολίτες.
Η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κάθε ανθρώπου
εφόσον έχει την επαρκή γνώση, είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο κοινωνικά δικαίωµα σε όλα τα σύγχρονα Συντάγµατα των
προηγµένων δηµοκρατιών ανά τον κόσµο και µάλιστα δεν πρέπει
να παρεµποδίζεται ούτε από εισοδηµατικά ούτε από φυλετικά
κριτήρια και άλλους περιορισµούς.
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Εφόσον σε αυτό συµφωνούµε, το κρίσιµο ερώτηµα που τίθεται
είναι πώς πιστοποιείται αυτή η επαρκής γνώση. Και ο πιο ασφαλής τρόπος γι’ αυτό είναι η τριετής φοίτηση σε ένα λύκειο που
κάνει σοβαρά τη δουλειά του και δεν είναι απλά ένα εξεταστικό
κέντρο προετοιµασίας των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις και η επιτυχής λήψη ενός απολυτηρίου κύρους, το οποίο
θα πιστοποιεί την επαρκή γνώση για την εισαγωγή του υποψηφίου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Αυτή είναι η δική µας προσέγγιση. Αυτό εισηγήθηκε ο νόµος
Γαβρόγλου. Και για να είµαι δίκαιη αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν από παλαιότερους Υπουργούς Παιδείας και
από τον Γιώργο Παπανδρέου και από τον Γεράσιµο Αρσένη για
την αναβάθµιση ακριβώς του ρόλου του λυκείου, όχι τόσο επιτυχείς.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα προκρίνει ως τρόπο
όµως πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης έναν αλγόριθµο που
εµπλέκει στη διαδικασία και τα ίδια τα πανεπιστήµια. Ωστόσο
όµως οδηγεί εκ του αποτελέσµατος στην παγίδευση ενός µεγάλου αριθµού αποφοίτων που µε τους πιο πρόχειρους υπολογισµούς θα είναι της τάξεως των είκοσι πέντε χιλιάδων, δηλαδή,
το ένα τρίτο περίπου των εισακτέων.
Και γιατί µιλάω για παγίδευση; Και εδώ ακριβώς έγκειται ο φαρισαϊσµός σας και η υποκρισία σας. Γιατί λοιδορείτε τους φοιτητές που περνούσαν µέχρι τώρα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
ενδεχοµένως µε βαθµούς κάτω από τη βάση σε κάποια τµήµατα
χαµηλής ζήτησης, ενώ το ορθό θα ήταν να απαντήσετε στην
ουσία του προβλήµατος, δηλαδή να αναβαθµίσετε την ποιότητα
διδασκαλίας στο λύκειο ούτως ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν
άπαντες τη στοιχειώδη επάρκεια.
Αντί λοιπόν να ακολουθήσετε αυτή την οδό, παγιδεύετε τους
αποφοίτους ενός υποβαθµισµένου πράγµατι λυκείου στο πλατύσκαλο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οδηγείτε έναν αριθµό
αποφοίτων λυκείου της τάξεως των είκοσι πέντε χιλιάδων περίπου σε αµφιβόλου ποιότητας ιδιωτικά κολλέγια, τα οποία έχετε
φροντίσει από την άλλη πόρτα να τα εξισώσετε µε τα δηµόσια
πανεπιστήµια, εξισώνοντας ουσιαστικά τα πτυχία τους µε αυτά
του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Έτσι ενώ δηλώνετε, ότι έχετε αγαθές προθέσεις εκ του αποτελέσµατος λειτουργείτε ως πλασιέ των αµφιβόλου ποιότητας
ιδιωτικών κολλεγίων της πλάκας, που αγοράζουν µε τη µέθοδο
του franchise µια ταµπέλα, ένα όνοµα από το εξωτερικό και µε
διαδικασίες πελάτη-εµπόρου θα παρέχουν και αυτά πτυχία της
πλάκας. Γιατί αυτό ακριβώς κάνετε, αγαπητή κυρία Κεραµέως,
κάνετε πιο πλούσιους τους ιδιοκτήτες των κολλεγίων και θέλετε
να µας γυρίσετε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του ’90 όπου εκεί
οι εισακτέοι µετά βίας πλησίαζαν τις τριάντα µε σαράντα χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και ενώ η ελληνική κοινωνία έχει κατακτήσει εδώ και πολλές
δεκαετίες το δικαίωµα των παιδιών της να µπορούν να φοιτούν
στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, εφόσον ο αριθµός των εισακτέων
έχει αυξηθεί εδώ και πολλά χρόνια, από το 1998 -από αυτή την
περίοδο, θυµίζω- στους ογδόντα χιλιάδες, οδηγώντας σε συρρίκνωση τα αµφιβόλου ποιότητας ιδιωτικά και κολλέγια, εσείς όχι
µόνο τους δίνετε status πανεπιστηµίου, αλλά σήµερα τους βρίσκετε και πελατεία και µάλιστα, µεγάλη πελατεία.
Αγαπητή κυρία Υπουργέ, αν έχετε το θάρρος, όπως λέτε ότι
έχετε, αναβαθµίστε τη διδασκαλία στο λύκειο, έτσι ώστε οι µαθητές που φοιτούν να διαθέτουν γνωστική επάρκεια, αντί να τους
δίνετε ένα απολυτήριο χαµηλής αξίας. Όµως, την ίδια στιγµή και εδώ πάλι είναι η υποκρισία σας- δεν σας ανησυχεί καθόλου
το γεγονός ότι µε αυτό το απολυτήριο θα πάνε στα ιδιωτικά κολλέγια και θα αποκτήσουν ένα πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
πληρώνοντάς το µάλιστα αδρά.
Το ίδιο κάνετε και µε τους «αιώνιους» φοιτητές. Οι λεγόµενοι
«αιώνιοι» φοιτητές θα έλεγα ότι είναι µια ιδεοληψία της παράταξής σας. Αλήθεια, ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι «αιώνιοι» φοιτητές;
Ο αριθµός τους µειώνεται δραµατικά σε αυτούς που δεν έχουν
φοιτήσει µετά το έκτο έτος και αν µιλάµε για «αιώνιους» φοιτητές, δηλαδή αυτούς που βρίσκονται στο δέκατο έτος, για παράδειγµα, µιλάµε για ελάχιστους.
Μάλιστα, όπως λένε τα ίδια τα πανεπιστήµια, δεν τους επιβα-
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ρύνουν καθόλου ούτε οικονοµικά, για τον απλούστατο λόγο ότι
ούτε συγγράµµατα παίρνουν ούτε απολαµβάνουν των ευεργετηµάτων της ιδιότητας του φοιτητή, γιατί απλώς τα προνόµια του
φοιτητή λήγουν µε το πέµπτο έτος, ούτε όµως έχουν και εκπαιδευτικό βάρος, γιατί ακριβώς δεν µετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία, ώστε να προκαλούν συνωστισµούς, όπως εσείς αφήνετε να εννοηθεί.
Άρα η µεταρρύθµισή σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, είναι και στο σκέλος αυτό περί όνου σκιάς,
γιατί ο «αιώνιος» φοιτητής δεν αποτελεί πρόβληµα για τα πανεπιστήµια, που σας είπα.
Αντίθετα, µε την καθολική οριζόντια υποχρεωτική διαγραφή
των πάντων κινδυνεύετε να δηµιουργήσετε πρόβληµα σε ποιους;
Σε αυτούς τους ολιγοστούς που για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς, οικονοµικούς, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους έγκαιρα και ενώ θα µπορούσαν κάποια στιγµή να
επανέλθουν για να πάρουν το πτυχίο τους, εσείς τους καταργείτε
το δικαίωµα στη δεύτερη ευκαιρία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τρίτη µεγάλη µεταρρύθµιση της
κ. Κεραµέως είναι η πανεπιστηµιακή αστυνοµία. Είναι, δηλαδή, η
χρήση, όπως λέει µια κινέζικη παροιµία «κάνε µµµ, για να σκοτώσεις µύγα». Πράγµατι, υπάρχει πρόβληµα ασφάλειας, όπως όλοι
οµολογούν σε πολύ συγκεκριµένα, δύο, τρία, άντε τέσσερα πανεπιστήµια του κέντρου, το οποίο πρόβληµα προφανώς έπρεπε και
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τη συνδροµή της πανεπιστηµιακής
κοινότητας και την παράλληλη συνδροµή της Ελληνικής Αστυνοµίας και όχι µε την τοποθέτηση ειδικών φρουρών-πιστολέρο στην
είσοδο και στον περιβάλλοντα χώρο των πανεπιστηµίων.
Τα πανεπιστήµια δεν πρέπει και δεν µπορούν σε καµµιά περίπτωση να γίνουν φυλακή, γιατί αυτό δεν συµβαίνει και σε καµµιά
άλλη υπηρεσία στη χώρα µας. Θα είναι παράδοξο να µπορεί κάποιος να εισέλθει σε κάποια δηµόσια υπηρεσία, εφόσον επιθυµεί,
τηρώντας βέβαια τους νόµους και τους κανόνες, αλλά να µη µπορεί να εισέλθει σε έναν πανεπιστηµιακό χώρο, ο οποίος είναι ο
κατ’ εξοχήν χώρος ανάπτυξης της ελευθερίας της έκφρασης των
νέων ανθρώπων.
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η εν λόγω αστυνοµία είτε πολύ σύντοµα θα παρεκτραπεί και θα δέρνει ή θα συλλαµβάνει φοιτητές
από φοιτητικές οργανώσεις που εκφράζονται ελεύθερα είτε θα
ξεπέσει στο άλλο άκρο και θα ατροφήσει πλήρως. Δεν νοµίζω,
όµως, ότι ένας ειδικός φρουρός ή µια οµάδα ειδικών φρουρών
µπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο από ό,τι θα έκανε µια
πανεπιστηµιακή οµάδα φύλαξης, συνεπικουρούµενη όταν και αν
υπήρχε ανάγκη από την Αστυνοµία, όπως προβλέπει άλλωστε
και ο νόµος που εσείς ψηφίσατε, αλλά δεν εφαρµόσατε ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι προφανές ότι, αν υπάρχουν παραβατικές συµπεριφορές
σε κάποια πανεπιστήµια του κέντρου, αυτό θα µπορούσε σε µια
νύχτα να αντιµετωπιστεί, καθώς η αστυνοµία µπορεί να εισέλθει
σε αυτούς τους χώρους, χωρίς µάλιστα άδεια, σύµφωνα µε τον
δικό σας νόµο. Δεν το έπραξε, όµως, ποτέ, καθώς η υποκρισία της
πολιτείας και η σκοπιµότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας έσπρωχνε
αυτούς τους ανθρώπους στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, έτσι ώστε
να υπάρχει το άλλοθι της µη καταδίωξής τους και βέβαια, να παραµένουν καθαρές οι γύρω κατοικηµένες περιοχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό ολοκληρώστε, κυρία Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Μισό λεπτό δώστε µου, κύριε Πρόεδρε.
Είναι κρίµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε. Τελευταία
πρόταση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Δεν είναι η τελευταία πρόταση. Δώστε
µου µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός θα µιλήσει µετά τη 1.00’.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Διότι η Αστυνοµία µπορεί πάρα πολύ εύκολα να σταµατήσει άµεσα αυτές τις παραβατικές συµπεριφορές, εφόσον το επιθυµεί. Πρέπει, όµως, να έχει την πολιτική
βούληση και την επιθυµία να κάνει τη δουλειά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Απλώς και µόνο για λόγους εντυπωσιασµού, αλλά και ρουσφετολογικούς λόγους, γιατί θα προσληφθούν τριακόσιοι αστυνοµικοί, το πρόβληµα θα µεταφερθεί από
τους πολύ συγκεκριµένους πανεπιστηµιακούς χώρους του κέντρου στις γύρω περιοχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε
θερµά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Εγώ θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε,
αν µου επιτρέπετε. Εµείς, στον ΣΥΡΙΖΑ, είµαστε υπέρ της δηµιουργίας ενός καθεστώτος ευταξίας και νοµιµότητας εντός των
πανεπιστηµιακών χωρών, όπως βέβαια και σε όλους τους δηµόσιους χώρους. Ωστόσο, η ίδρυση της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας τραβάει το εκκρεµές προς την άλλη κατεύθυνση και, βέβαια,
εκµεταλλεύεται αυτή η Κυβέρνηση την πολύ άθλια και κατάπτυστη επίθεση που έγινε προς τον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, προκειµένου να αποδείξει ακριβώς αντανακλαστικά φανατισµού και
δεξιού συντηρητισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα θα
πάρει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Κύριε Νικολακόπουλε, µε συγχωρείτε, αλλά έχει γραφτεί σε
κάποιο περιθώριο εδώ το όνοµά σας. Στο χαρτί που έχω, δυστυχώς, είναι γραµµένο µε έναν στυλό που δεν φαίνεται. Είναι πάνω
στο µπλε.
Παράκληση θερµή, όµως. Τι πρέπει να κάνω; Να κλείνω το µικρόφωνο στα επτά λεπτά; Δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Θα υπερβούµε τη 1.00’, γι’ αυτό είπα στον κ. Σαντορινιό, που είναι ο
τελευταίος για απόψε, ότι τον υπολογίζω λίγο πριν ή λίγο µετά
τη 1.00’ και λίγο πιο πριν τον κ. Μουζάλα.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο, µε θερµή παράκληση για την
τήρηση του χρόνου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαιρετίζουµε τους χιλιάδες φοιτητές που ξεχύθηκαν σε όλη τη
χώρα, υπερασπιζόµενοι το δικαίωµα στις σπουδές, στη ζωή µε
δικαιώµατα. Αυτές οι µεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα,
µε όλα τα µέτρα προστασίας ούτε ρίσκο έχουν, όπως µας λέει ο
κ. Τσίπρας, ούτε µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο µιας ψευδεπίγραφης δικοµµατικής κόντρας ανάµεσα σε εκείνους που ευθύνονται για τη σηµερινή κατάσταση.
Αυτό το νοµοσχέδιο-ζόµπι, όπως δικαίως το έχουν χαρακτηρίσει οι φοιτητές, είναι κατά παραγγελία Μαξίµου, µε συµµάχους
τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΟΟΣΑ και τα καλά και τα αµόλυντα παιδιά της
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Είναι το «Πανεπιστήµιο Ανώνυµη Εταιρεία», µε
ακόµη περισσότερους ταξικούς φραγµούς στην εισαγωγή στα
πανεπιστήµια, κόφτης του δικαιώµατος των νέων παιδιών στις
σπουδές, στο επάγγελµα, µε µοναδικό εισιτήριο το πτυχίο τους.
Είναι νοµοσχέδιο τροµοκρατίας και καταστολής του φοιτητικού
κινήµατος µόνο και µόνο για να περιφρουρηθεί το πανεπιστήµιο
Α.Ε. και οι µπίζνες του.
Είστε τόσο πονηροί και θρασύδειλοι που το φέρνετε τώρα, σε
συνθήκες lockdown, µε έξι χιλιάδες νεκρούς, µε κλειστές τις σχολές εδώ και έναν χρόνο, µόνο και µόνο για να µην αντιδράσουν
οι φοιτητές και οι ακαδηµαϊκοί. Για να µη σας αδικούµε, βέβαια,
τις ίδιες πονηριές έκαναν και οι προηγούµενοι και οι προπροηγούµενες κυβερνήσεις και Υπουργοί.
Θυµίζουµε τη Νέα Δηµοκρατία, που ψήφισε την κατάργηση
του ασύλου το καλοκαίρι του 2019. Την πάσα γι’ αυτή την πρακτική την πήρε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ψήφισε τον περιβόητο
νόµο-πλαίσιο Γαβρόγλου µέσα στις διακοπές του Πάσχα και
άλλα πολλά.
Η αντιλαϊκή πολιτική, η οικοδόµηση του πανεπιστηµίου Α.Ε.
πάει χέρι-χέρι µε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισµό.
Αυτή είναι η ταξική ουσία της αστικής δηµοκρατίας και υπό αυτή
την έννοια, είναι προκλητική και αποκαλυπτική ως προς τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα σε τηλεοπτική
συνέντευξη, ότι οι διατάξεις για την πανεπιστηµιακή αστυνοµία
που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία είναι πυροτέχνηµα, ότι είναι το
έλασσον.
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Μάλιστα, τι αποκαλύπτει αυτή η δήλωση; Ότι η διαφωνία του
ΣΥΡΙΖΑ µε τη Νέα Δηµοκρατία δεν είναι στην αυτή καθαυτή πανεπιστηµιακή αστυνοµία, αλλά στο ποιος θα έχει την ευθύνη
αυτής, αν θα την έχει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης ή αν θα το
έχει η πρυτανεία. Αυτό, όντως, είναι πραγµατικά το έλασσον ζήτηµα.
Βέβαια, η υποκρισία της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
βγάζει µάτι, όταν επικαλείται την ίδρυση πανεπιστηµιακής αστυνοµίας για λόγους προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας,
όταν η ίδια έχει κατακρεουργήσει µε προβοκάτσιες, µε στηµένα
επεισόδια, µε ψέµατα, µε συκοφαντίες, µε αστυνοµικούς στα
ιδρύµατα, µε κάρτες ελέγχου εισόδου και πειθαρχικές διώξεις
σε φοιτητές και προσωπικό και επικαλείται την ανάγκη της ηθικοποίησης και της τάξης στα πανεπιστήµια τη στιγµή που τα πορνοπάρτι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η εξαγορά µαθηµάτων είναι το
βασικό µέσο επικοινωνίας, οµηρίας και εκµαυλισµού των φοιτητικών συνειδήσεων.
Οι αλλαγές που προωθεί η Κυβέρνηση στον τρόπο εισαγωγής
στα πανεπιστήµια δεν έχουν καµµία σχέση µε την αναβάθµιση
της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Το κοινωνικό «ασανσέρ», που
επικαλείται η κ. Κεραµέως, κρύβει τη βαθύτατα αντιδραστική αντίληψη ότι δεν είναι όλοι το ίδιο και δεν έχουν όλοι τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες ευκαιρίες. Το κοινωνικό «ασανσέρ» είναι στην
ουσία ο κοινωνικός, ταξικός κόφτης των νέων, των εργατικών λαϊκών οικογενειών.
Η Κυβέρνηση επαναφέρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που
σηµαίνει χιλιάδες λιγότερους εισακτέους, όπως και όταν πρωτοεφαρµόστηκε επί υπουργίας κ. Γιαννάκου, και θα πλήξει περισσότερο τα περιφερειακά πανεπιστήµια.
Το ελάχιστο που θα µπορούσε σήµερα να ανακουφίσει τους
υποψηφίους σε αυτή την αγχώδη και κοστοβόρα διαδικασία των
πανελλαδικών θα ήταν η απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών προτίµησης, µε δικαίωµα επανάληψης της διαδικασίας
όσες φορές επιθυµούν οι υποψήφιοι, µε κατοχύρωση βαθµολογίας µαθηµάτων για τις επόµενες χρονιές και διευρυµένες επιλογές σχολών ανάλογα µε τα µαθήµατα. Δεν συµβαίνει, όµως,
το ίδιο και για τα ιδιωτικά κολλέγια. Η πρόσβαση σε αυτά δεν
προϋποθέτει καµµία βάση εισαγωγής, παρά µόνο τη δυνατότητα
καταβολής διδάκτρων.
Πολλά βέβαια τµήµατα των πανεπιστηµίων θα υποστούν τεράστιες απώλειες. Για παράδειγµα, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο στην Κρήτη από τα έντεκα τµήµατα τα δέκα θα έχουν
απώλειες, ενώ ο κίνδυνος να κλείσουν κάποια από αυτά είναι
ορατότατος. Το ίδιο βέβαια και στη δυτική Μακεδονία, τη Θράκη,
την Πελοπόννησο, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και πάει λέγοντας.
Αυτή η κατηγοριοποίηση των ιδρυµάτων σε περιφερειακά και
κεντρικά, καλά και κακά τµήµατα, τµήµατα ζήτησης ή όχι δεν
είναι καθόλου τυχαία. Όλες οι κυβερνήσεις συνειδητά τα υποβάθµιζαν επί της ουσίας, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, µε συρρίκνωση του διδακτικού προσωπικού µε µόνιµη
σχέση εργασίας.
Αν πραγµατικά θέλατε να ενισχύσετε τα περιφερειακά ιδρύµατα, θα έπρεπε πρώτα και κύρια να προσλάβετε εκπαιδευτικό
προσωπικό µε µόνιµη και σταθερή σχέση εργασίας, να ενισχυθούν οι υποδοµές, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις λεγόµενες
νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, µε φθηνά εισιτήρια και συχνά
δροµολόγια.
Ο περιορισµός λοιπόν των επιλογών των υποψήφιων σπουδαστών, ο καθορισµός της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, το τριπλό
σύστηµα µηχανογραφικών σε δύο φάσεις, για τα πανεπιστήµια
και άλλη µια για τα δηµόσια ΙΕΚ, θα έχει ολέθριες συνέπειες για
τους υποψηφίους που προέρχονται από την εργατική τάξη, από
τα φτωχά λαϊκά στρώµατα.
Επισηµοποιούν και µε τη βούλα τα πτυχία πολλών κατηγοριών
και ταχυτήτων, οδηγούν στο κλείσιµο των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, µετά από τα σχέδια «ΑΘΗΝΑ» και τις πανεπιστηµιοποιήσεις επί υπουργίας Γαβρόγλου. Ανοίγουν τον δρόµο στην
κερδοσκοπία του κεφαλαίου, στην παιδεία που είναι έτοιµη να
υποδεχτεί την πελατεία των νέων ανθρώπων.
Επιδιώκετε τη διαµόρφωση ενός τοπίου µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, µε κολλέγια, αναβαθµισµένα ιδιωτικά ΙΕΚ, πιο ορ-
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γανικά συνδεδεµένα µε τις ανάγκες του κεφαλαίου, στο πλαίσιο
της στρατηγικής που υπηρετείτε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
πτυχία και προσόντα που θα τα δίνει οποιοσδήποτε και τελικά θα
κρίνει η ίδια η αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, τελευταία πρόταση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου είναι σε απόλυτη ευθυγράµµιση µε το σχέδιο
της Επιτροπής των Σοφών και την έκθεση Πισσαρίδη, αυτή την
κατά τα άλλα «υπερκοµµατική» επιτροπή, η οποία τι προτείνει;
Εκ νέου αναδιάταξη των ιδρυµάτων στην επικράτεια, επαναφορά
των ΤΕΙ µε διαφορετική µορφή, αλλά ίδια ουσία, που τυπικά και
µόνο καταργήθηκαν µε τις πρόσφατες πανεπιστηµιοποιήσεις,
ίδρυση τριετών σχολών, που τις ονοµάζουν σχολές ή πανεπιστήµια εφαρµογών.
Άρα, λοιπόν, αυτό το πανεπιστήµιο που επιδιώκετε είναι το πανεπιστήµιο της αγοράς, των ανωνύµων εταιρειών, µε µεγαλύτερα
επιχειρηµατικά ρίσκα, το τζογάρισµα των αποθεµατικών τους, τις
επενδύσεις µε όρους επιχείρησης. Προφανώς θα µείνει στα χαρτιά αυτό το νοµοσχέδιο και καλούµε λαό και νεολαία να πάρει
την υπόθεση στα χέρια του για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέας
Νικολακόπουλος για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τρεις ηµέρες συζητείται στο ελληνικό Κοινοβούλιο ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, το οποίο αναµφίβολα διαµορφώνει ένα διαφορετικό
ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις και προσεγγίσεις, θα πρέπει να παραδεχθούµε όλοι ότι γίνεται µια διεξοδική συζήτηση, µε πολλούς
οµιλητές από όλα τα κόµµατα, όπως έγινε και διεξοδική συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή. Και βέβαια είχε προηγηθεί διαβούλευση, κατάθεση προτάσεων αλλά και διεξοδικός και έντονος
διάλογος.
Το ερώτηµα που θα έπρεπε να τεθεί, κυρίως προς τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι το εξής: Πού εµποδίστηκε ο δηµόσιος διάλογος, η άσκηση κριτικής και η
προβολή αντίθετων επιχειρηµάτων, ώστε να χρειαστεί η διοργάνωση συλλαλητηρίων, στα οποία πρωταγωνιστούσατε τις τελευταίες ηµέρες; Σε µια Αττική στο κόκκινο εσείς διοργανώνατε
συλλαλητήρια, παραβιάζατε ανοιχτά τους δρόµους, θέτατε ανοιχτά σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και µάλιστα δικαιολογούσατε
τέτοια παράνοµη συµπεριφορά, επειδή κατατέθηκε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, εν µέσω πανδηµίας.
Εν µέσω πανδηµίας δεν µπορεί, κατά την άποψή σας, να συνεχιστεί το νοµοθετικό έργο παρά µόνο σε όσους νόµους εσείς
συµφωνείτε. Αυτό είπε κι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης χθες. Αλλιώς απειλείτε να ρισκάρετε τη δηµόσια υγεία
και φυσικά δίνετε το δικαίωµα σε όποιον διαφωνεί, σε όποια απόφαση της Κυβέρνησης διαφωνεί, να διαδηλώνει εν µέσω πανδηµίας, όπως έκαναν οι υπερασπιστές του κ. Κουφοντίνα πριν από
λίγες µέρες.
Με τον τρόπο αυτό, µε αυτή την αντιφατική, αποπροσανατολιστική συµπεριφορά, δίνετε ένα λάθος µήνυµα σε µια κουρασµένη από την εφαρµογή των µέτρων κοινωνία και σε µια κρίσιµη
καµπή στη µάχη κατά της πανδηµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι κανέναν δεν ικανοποιεί η κατάσταση βίας και ανοµίας που επικρατεί σε ορισµένα
από τα πανεπιστήµια της χώρας. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας υλοποιεί µια από τις βασικές προγραµµατικές της θέσεις, για την οποία έχει λάβει ψήφο εµπιστοσύνης από τους
πολίτες.
Η πλειοψηφία της κοινής γνώµης, άλλωστε, τάσσεται υπέρ της
φύλαξης πανεπιστηµίων και επιθυµεί ένα περιβάλλον ασφάλειας
στα πανεπιστήµιά µας. Ήδη έχει ψηφιστεί η κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου και έρχεται η ώρα να προσδιοριστεί το
είδος της φύλαξης, ο τρόπος της επέµβασης και ο φορέας που
θα έχει την ευθύνη.
Αυτό προβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου µε µια σειρά από δια-
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τάξεις, για τις οποίες µάλιστα προβλέπεται η ίδρυση ειδικά εκπαιδευµένης οµάδας προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων,
που θα υπάγεται στην Αστυνοµία. Προβλέπεται επίσης η Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας αλλά και η Μονάδα Ασφάλειας
και Προστασίας, που θα απευθύνεται και θα υπάγεται στις πρυτανικές αρχές και θα αποτελείται από µέλη ΔΕΠ.
Πάνω σε αυτό όλες οι πολιτικές δυνάµεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα
πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση σε σχέση µε τη φύλαξη. Θα
πρέπει να µας πουν τι προτείνουν για την ασφάλεια στα πανεπιστήµια, εκτός αν δεν τους ενδιαφέρει η διαµόρφωση περιβάλλοντος ασφαλείας, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα στα
χρόνια της διακυβέρνησής τους.
Η άποψη να αναλάβουν τα ίδια τα πανεπιστήµια τη φύλαξη,
εκτός από αναποτελεσµατική, όπως έχει δείξει η εµπειρία µέχρι
σήµερα, είναι και αόριστη, ίσως σκόπιµα αόριστη, γιατί δεν µας
εξηγείτε πώς θα γίνει η φύλαξη από τα ίδια τα πανεπιστήµια.
Πρέπει να µας πείτε αν συµφωνείτε µε τη φύλαξη από ιδιωτική
εταιρεία, αν αποφασίζει κάτι τέτοιο το πανεπιστήµιο, όπως έχουν
κάνει πολλά πανεπιστήµια του εξωτερικού. Προτιµάτε τη φύλαξη
από ιδιωτική εταιρεία σε σχέση µε τη φύλαξη από την αστυνοµία;
Και αφού η Αστυνοµία, σύµφωνα µε τον νόµο, µπορεί να παρεµβαίνει όταν τελούνται αξιόποινες πράξεις, για ποιον λόγο να
µην συµφωνήσουµε σε µια διαρκή φύλαξη από ειδικά εκπαιδευµένο σώµα όπου χρειάζεται, αφού έτσι εξασφαλίζεται η άµεση
και έγκαιρη αποτροπή µιας αξιόποινης πράξης;
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, θα πρέπει να εξηγήσετε και τι πρόβληµα έχετε µε την
Ελληνική Αστυνοµία. Για ποιον λόγο δεν εµπιστεύεστε τον Έλληνα αστυνοµικό;
Με ποια λογική ο αστυνοµικός µπορεί να περιφρουρήσει την
ασφάλεια, για παράδειγµα, ενός νοσοκοµείου ή οποιουδήποτε
άλλου δηµόσιου οργανισµού και δεν µπορεί να περιφρουρήσει
την ασφάλεια των πανεπιστηµίων, όταν µάλιστα είναι ειδικά εκπαιδευµένος γι’ αυτόν τον σκοπό; Ας καταλάβουν κάποιοι επιτέλους ότι ζούµε σε καθεστώς δηµοκρατίας, που πρέπει να
προστατεύει την ελευθερία, κι ας µη βλέπουν κάθε εβδοµάδα και
από µία εκτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου, µεταξύ
άλλων σηµαντικών ρυθµίσεων, περιέχει και µία ακόµα στην οποία
θα ήθελα να αναφερθώ, τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού
των πανελλαδικών εξετάσεων σε δύο φάσεις, µια ρύθµιση που
αποσκοπεί να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπεφρασµένη
προτίµηση υποψηφίων σε πανεπιστηµιακό τµήµα.
Η επιλογή ενός πανεπιστηµίου δεν µπορεί να είναι τυχαία,
αλλά συνειδητή, διότι έτσι διασφαλίζεται η αναβάθµιση της ποιότητας σπουδών µε συµµετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευµένα το τµήµα που επιθυµούν και έτσι είναι πιο πιθανό να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να έχουν µια αξιόλογη ακαδηµαϊκή πορεία.
Εδώ διατυπώνεται από κάποιους το επιχείρηµα ότι έτσι µπορούν να πληγούν τα περιφερειακά πανεπιστήµια, επιχείρηµα
όµως που δεν είναι ορθό. Τα περιφερειακά πανεπιστήµια δεν
χρειάζονται φοιτητές που απλώς εγγράφονται και δεν φοιτούν
πραγµατικά και στη συνέχεια αναζητούν άλλη σχολή, είτε µέσω
νέων εξετάσεων είτε µέσω µετεγγραφής. Τα πανεπιστήµια αυτά
χρειάζονται φοιτητές που τα επιλέγουν συνειδητά και µε ακαδηµαϊκά κριτήρια. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την ανάγκη στήριξης
των τµηµάτων αυτών σε χρηµατοδότηση και µέλη ΔΕΠ.
Θα πρέπει να αναφέρω το παράδειγµα των δύο πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Νοµού Ηλείας, του Τµήµατος Μουσειολογίας
του Πύργου, που έχει άµεση ανάγκη από µέλη ΔΕΠ, αλλά και του
Τµήµατος Γεωπονίας Αµαλιάδας. Αναµένουµε ενίσχυση για τα
τµήµατα αυτά, όπως αναµένουµε και από το Πανεπιστήµιο Πατρών, στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου, να δώσει κάποιες από τις
θέσεις που έχει πάρει και στα τµήµατα του Νοµού Ηλείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου συµβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, στην
αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και των ακαδηµαϊκών σπουδών και στην ασφάλεια των πανεπιστηµίων. Είναι µια
ακόµα µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που
απολαµβάνει της εµπιστοσύνης των πολιτών και µε βεβαιότητα θα
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διαµορφώσει ένα καλύτερο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, ένα περιβάλλον γνώσης και ελεύθερης διακίνησης ιδεών.
Οι φωνές της οπισθοδρόµησης, της ιδεοληψίας, της αντίδρασης σε καθετί καινούργιο αποµονώνονται από την ελληνική κοινωνία που επιζητεί την πρόοδο. Η βία, ο φόβος και η ανοµία δεν
έχουν θέση στα πανεπιστήµιά µας.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέπεια στον χρόνο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα, για να δώσω µια απάντηση στον κ. Φίλη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, βεβαίως.
Κύριε Φίλη, καθίστε, προκειµένου να πάρετε κάποια απάντηση
στην ερώτηση που θέσατε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Δεσµεύτηκα, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στον κ. Φίλη.
Επιβεβαιώνω αυτό που σας είπα προηγουµένως, κύριε Φίλη.
Στο νοµοσχέδιο που έχει ψηφιστεί, στο άρθρο 50, αν δεν κάνω
λάθος, προβλέπεται η δυνατότητα για τον ΕΟΠΠΕΠ να αδειοδοτήσει φορείς πιστοποίησης και αυτό αφορά µόνο στη µη τυπική
εκπαίδευση. Μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, ισχύει το καθεστώς που ισχύει µέχρι σήµερα, το οποίο σηµαίνει ότι αυτοί µε
την πιστοποίηση κατά ΕΣΥΔ προχωρούν κανονικά, άρα είναι µια
µεταβατική ρύθµιση µέχρι να γίνει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ των φορέων αυτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Καλώ στο Βήµα τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Μερόπη Τζούφη για επτά λεπτά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που έχει
συγκαταθέσει το Υπουργείο Παιδείας µε το Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης είναι ένα νοµοσχέδιο που επιδιώκει να ανατρέψει το δηµοκρατικό κεκτηµένο των τελευταίων πενήντα χρόνων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατά οµολογία της Υπουργού και το
άρθρο 16 που δεν κατάφερε να αναθεωρήσει.
Αποτελεί, λοιπόν, µια ευθεία επίθεση στα δηµόσια πανεπιστήµια και στη νέα γενιά, όπως άλλωστε και το σύνολο του σχεδίου
της Νέας Δηµοκρατίας για τη συρρίκνωση της δηµόσιας εκπαίδευσης σε όφελος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της αγοράς.
Αναφέροµαι φυσικά στους φυσικούς συµµάχους και χρηµατοδότες της Κυβέρνησης, όπως οι ίδιοι αποκάλυψαν εδώ στη
Βουλή δίχως ίχνος ντροπής και συστολής. Η Κυβέρνηση, λοιπόν,
µε το παρόν νοµοσχέδιο, µε εµµονή και πάθος, υψώνει µεταφορικά και κυριολεκτικά φραγµούς στην εισαγωγή των µαθητών
στα πανεπιστήµια.
Καταθέσαµε τεκµηριωµένα τις επιπτώσεις του. Δεν είδαµε κάποιο άλλο σενάριο από την Υπουργό, από την οποία προκύπτει
ότι πενήντα πόλεις θα χάσουν φοιτητές και δεκαεπτά από τα είκοσι τέσσερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα υποστούν σηµαντικές απώλειες, κυρίως τα περιφερειακά πανεπιστήµια.
Προφανώς αυτά δεν τα είχατε πει στο προεκλογικό σας πρόγραµµα.
Βεβαίως, αυτά είναι άµεσα υλοποιήσιµα, δηλαδή πρακτικά από
τον Σεπτέµβριο του 2021 περίπου είκοσι χιλιάδες µαθητές δεν θα
πάνε στο πανεπιστήµιο, γιατί η Κυβέρνηση αποφάσισε εν µέσω
πανδηµίας, µε τα σχολεία να υπολειτουργούν για δεύτερη συνεχή
χρονιά, να εντείνει τους αποκλεισµούς και να µικρύνει το ελληνικό
δηµόσιο πανεπιστήµιο. Παρόµοια µελέτη έχει κάνει και η ΟΛΜΕ.
Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας σε όλα αυτά; Επαναλαµβάνει
ανέξοδες ηθικολογίες περί εισαγωγής στα πανεπιστήµια µε λευκές κόλλες. Πόσοι είναι αυτοί οι µαθητές, κυρία Υπουργέ; Θέλουµε να µας δώσετε µία σαφή απάντηση. Ισχύει αυτό το µέτρο
µια δεκαετία. Έχετε κάποια µελέτη η οποία να δικαιολογεί την
απόφασή σας να κόψετε είκοσι χιλιάδες υποψήφιους µαθητές
ήδη από την επόµενη χρονιά;
Λέτε ότι υπάρχουν και άλλοι δρόµοι, άλλα «ασανσέρ», πέραν
της φοίτησης στο πανεπιστήµιο, και δείχνετε την επαγγελµατική
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εκπαίδευση. Τολµάτε να µιλάτε για έναν εκπαιδευτικό χώρο που
σαράντα χρόνια υπονοµεύσατε και αποψιλώσατε, που κάναµε
µια σοβαρή προσπάθεια να τον ανατάξουµε µε σεβασµό στις αυξηµένες ανάγκες, συνοµιλώντας διαρκώς µε την εκπαιδευτική
κοινότητα και τους επαγγελµατικούς φορείς, όπου βάλαµε µέτρα
όπως το «µεταλυκειακό έτος µαθητείας» και το πρόγραµµα «Μια
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», που βραβεύθηκαν ως άριστες ευρωπαϊκές
πρακτικές και που αύξησαν το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων από το 38% στο 51% και το οποίο εσείς δεν θελήσατε να
συνεχίσετε.
Μάλιστα, πριν από έναν µήνα θεσµοθετήσατε σε άλλη κατεύθυνση ρυθµίσεις που οδηγούν σε πρόωρη εξειδίκευση και απλήρωτη παιδική εργασία. Και, βεβαίως, παραδώσατε τα κλειδιά
στην αγορά και στις επιχειρήσεις έτσι που η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση να παράγει τεχνίτες περιορισµένης εκπαίδευσης, µέτριας εξειδίκευσης και χαµηλών προσδοκιών.
Λέτε, όµως, ότι µπορούν να πάνε εν πάση περιπτώσει και
κάπου αλλού. Πού τους σπρώχνετε, λοιπόν; Αυτούς που βεβαίως
µπορούν να αντεπεξέλθουν οικονοµικά στα ιδιωτικά κολλέγια,
που φροντίσατε να ενδυναµώσετε και να εξισώσετε στα µουλωχτά, κυρία Υπουργέ, τα πτυχία τους µε αυτά των δηµόσιων πανεπιστηµίων, µε εκπρόθεσµη νυχτερινή τροπολογία και χωρίς
καµµία συνεννόηση. Βεβαίως έχετε και ένα άλλο εµπνευσµένο
σενάριο, να πάνε στα ΙΕΚ. Μάλιστα. Ποια ΙΕΚ;
Τα δηµόσια ΙΕΚ, αυτά που τους περικόψατε τις δαπάνες κατά
30 εκατοµµύρια ευρώ, που δεν µεριµνήσατε για άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό, που δεν µιλάτε για βελτίωση υποδοµών και εργαστηρίων και µάλλον ξεχάσατε ότι νοµοθετήσατε και το
κλείσιµο πολλών δηµόσιων ΙΕΚ στη χώρα. Εποµένως, στο ίδιο
µοτίβο. Πού µπορούνε να πάνε τα παιδιά; Στα ιδιωτικά ΙΕΚ, δηµιουργώντας ψευδαισθήσεις σε χιλιάδες οικογένειες, γιατί τα ΙΕΚ
παράγουν κατάρτιση και όχι εκπαίδευση. Σταµατήστε, λοιπόν, να
παίζετε µε τη νοηµοσύνη µας.
Και κάτι ακόµη. Αυτά τα οποία θέλετε να θεσµοθετήσετε, τα
ποιοτικά κριτήρια αριστείας για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, θα τα βάλετε για τη φοίτηση στα ιδιωτικά κολλέγια; Μήπως
εκεί αυτά αναιρούνται; Μήπως εκεί µετρούν µόνο τα δίδακτρα;
Δώστε µας συγκεκριµένη απάντηση.
Και βέβαια δεν ακούσαµε τίποτε για τον ρόλο του λυκείου. Δεν
συνδέεται µε την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα;
Τι κάνατε; Ξηλώσατε όλες τις θετικές µεταρρυθµίσεις που προσπάθησε να εισαγάγει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε νέα δοµή στη
Γ’ λυκείου µε εξάωρη διδασκαλία των βασικών µαθηµάτων για
την αντιµετώπιση της παραπαιδείας, µε την περιορισµένη ελεύθερη πρόσβαση σε σχολές χαµηλής πρόσβασης, µε την πρόσβαση µε το απολυτήριο των ΕΠΑΛ στα διετή προγράµµατα
σπουδών στα πανεπιστήµια ευρωπαϊκών προσόντων επιπέδου 5
µε τη σύµφωνη γνώµη συγκλήτων και τοπικών κοινωνιών, που τα
καταργήσατε µε µια µονοκονδυλιά, γιατί ο στόχος σας ήταν η
µαζική µείωση των εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Δεν θα έχουν εισακτέους. Θα γίνουν ολιγοµελή, θα κλείσουν.
Και τι θα κάνετε µε τους επιστήµονες που παρέχουν υπηρεσίες
σε αυτά; Θα τους ξαναστείλετε στο εξωτερικό; Ήδη σας έχουν
πει για τον κίνδυνο να πληγούν τα πανεπιστήµια της περιφέρειας
και ο κ. Διγαλάκης και ο κ. Κόνσολας και πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι λένε ότι θα ψηφίσουν τον νόµο, αλλά να βρεθεί µια
ειδική ρύθµιση για τα δικά τους πανεπιστήµια. Τι ακριβώς εισηγείστε; Ποια είναι η πρότασή σας για να τα ενισχύσετε, για να
µην υπάρχουν επιπλέον κοινωνικές ανισότητες που θα πλήξουν
τις τοπικές κοινωνίες;
Και έρχοµαι στον δεύτερο βασικό πυλώνα του νοµοσχεδίου
που τον έχετε συγγράψει µε το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, δηλαδή την επαναφορά από τα χρόνια της χούντας της Αστυνοµίας
µέσα στα ΑΕΙ κόντρα στις αποφάσεις πρυτάνεων, συγκλήτων και
της µεγάλης πλειοψηφία της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Λέτε
ότι δεν κάναµε τίποτε. Ήδη σας είπε ο κ. Κόνσολας ότι προσπαθήσαµε να συζητήσουµε το θέµα µε την επιτροπή Παρασκευόπουλου, αλλά δυστυχώς το πόρισµα αυτής της επιτροπής, το
οποίο ήταν αποτέλεσµα συνεργασίας των συγκλήτων, των εισαγγελέων, των αστυνοµικών αρχών και κοινωνικών λειτουργών, το
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πετάξετε στα σκουπίδια.
Υπάρχει άλλη πρόταση; Σας προτείνουν οι πανεπιστηµιακές
αρχές µόνιµο εκπαιδευµένο προσωπικό φύλαξης. Εσείς δεν το
ακούτε. Θέλετε να εγκαταστήσετε ειδικούς φρουρούς µέσα στα
πανεπιστήµια, µε όλους απέναντι και την ίδια την Αστυνοµία και
πολλούς συντηρητικούς πολιτικούς που υπήρξαν Υπουργοί και
διοίκησαν πανεπιστήµια, ακριβώς διότι, αντί να προσλάβετε πανεπιστηµιακούς, διοικητικούς, να αυξήσετε τις δαπάνες για την
έρευνα, θέλετε να βάλετε συναγερµούς, φράχτες, κάµερες και
συστήµατα παρακολούθησης. Στο ίδιο πλαίσιο βέβαια και οι διαγραφές των φοιτητών που δεν κοστίζουν τίποτε στην πολιτεία.
Είναι ρυθµίσεις που πλήττουν συνειδητά τη δηµοκρατία µέσα
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, των οποίων έχετε στερήσει
κατά 20% τον τακτικό προϋπολογισµό και τα απειλείτε ρητά µέσα
στο νοµοσχέδιο ότι αν δεν εφαρµόσουν τα µέτρα που τους επιβάλλετε, θα τους κόψετε τη χρηµατοδότηση της επόµενης χρονιάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση
βρίσκεται σε νεοφιλελεύθερο, νεοθατσερικό βέρτιγκο, σε ένα
σπιράλ αυθαιρεσίας και αυταρχισµού που δοκιµάζει τις αντοχές
της δηµοκρατίας και της κοινωνίας µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς, αλλά και ως κάποια που έχει υπηρετήσει το δηµόσιο πανεπιστήµιο και περισσότερες από δύο δεκαετίες αγανακτώ για τη συκοφαντική
δυσφήµιση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των φοιτητών τους. Δεν ανέχοµαι να λοιδορούνται οι πανεπιστηµιακοί
και οι πρυτάνεις, που σύµφωνα µε τον κ. Χρυσοχοΐδη είναι εθισµένοι στη βία και σε κρίση παρακµής όταν τα πανεπιστήµιά µας,
χάρη στην προσπάθεια όλης της πανεπιστηµιακής κοινότητας
ανήκουν στο καλύτερο 2% µε 3% των πανεπιστηµίων του κόσµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω µε ένα µήνυµα: Οι φοιτητές, οι
εργαζόµενοι, οι διδάσκοντες στα πανεπιστήµια, οι εκπαιδευτικοί,
οι γονείς και οι µαθητές, ακόµη και οι ήσυχοι θεσµοί της δικαιοσύνης θα πουν µε τον τρόπο τους «no pasaran» σε αυτόν τον
άδικο νόµο. Και η προσπάθειά σας θα αποτύχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Γιατί η εκπαίδευση, κυρία Υπουργέ, δεν
είναι το γέµισµα ενός κουβά µε δεξιότητες και γνώσεις, όπως
φαντάζεστε. Είναι το άναµµα µιας φλόγας. Και αυτή τη φλόγα
φοβάστε, τη φλόγα της αµφισβήτησης της νέας γενιάς και της
διεκδίκησης µιας καλύτερης ζωής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος -ξανατονίζω- για επτά λεπτά.
Όλοι έχετε τα κείµενα έτοιµα. Νοµίζω ότι µπορείτε να τα προσαρµόσετε στα επτά λεπτά, για να µπορέσουν να διευκολυνθούν
όλοι οι συνάδελφοι, γιατί κάποιοι συνάδελφοι θα µιλήσουν µετά
τη 1.00’ τη νύχτα. Δεν είναι δίκαιο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένου ότι έχουν πλήρως
αναλυθεί οι διαστάσεις του παρόντος, θα διαφοροποιηθώ λίγο
µε µια ελάχιστη σταχυολόγηση και έναν επιγραµµατικό σχολιασµό.
Κυρίες και κύριοι της όποιας αριστεράς Αντιπολίτευσης, η
απλή και µόνη επίκληση στο κοινωνικό αγαθό και οι υµνολογίες,
στις οποίες διαρκώς επιδίδεστε, απλώς και µόνο σας ικανοποιούν σαν να αυτοθαυµάζετε το αριστερό σας είδωλο στον καθρέφτη του φετιχισµού και της αυτοανακύκλωσης, ενώ κατ’ ουσίαν
κινείστε στα στενά όρια της αντιδραστικότητας και της απλοϊκής
άρνησης. Αυτό κι αν είναι πολιτική αυτοµαστίγωση!
Ο κόσµος δεν µπορεί να πάει µπροστά µε την αριστερή αυταπάτη ότι η βελτίωση της ζωής µας έρχεται µόνον µε πορείες, δια-
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δηλώσεις, καταλήψεις και όχι κυρίως µε την εντατική µόρφωση
και την πολλή δουλειά. Αριστερά στην Ελλάδα κατάντησε να εννοείται η απρόσωπη αγέλη στον βωµό του απροκάλυπτου ατοµικού δικαιωµατισµού τους, του τυραννικού ετσιθελισµού τους
και στην έννοια της επαναστατικής βίας ως µέσο επιβολής των
απόψεων τους.
Η ελληνική Αριστερά είναι καθηλωµένη σε έναν ατελείωτο
χρόνο παθητικότητας, που για να κάνει κάτι µε τις αδράνειές της
καταφεύγει στα γνωστά τελετουργικά που αυτά εξωραΐζουν την
αµεταβλησία µε αποπετρωµένους συµβολισµούς.
Για ακόµη µια φορά αποδείχθηκε τούτο διά των εκπροσώπων
της Μείζονος κυρίως, οι οποίοι από του Βήµατος διακηρύττουν σε
όλους τους τόνους ότι θα δώσουν µάχη για να µην εφαρµοστεί το
παρόν. Δηλαδή τι; Να παραµείνει το καθεστώς των διπλαζώντων
των φοιτητών στις πανεπιστηµιακές σχολές δηµιουργώντας την
ψευδαίσθηση του πλήθους για το οποίο µεριµνά ο χρηµατοδότης,
τουτέστιν το κράτος.
Δηλαδή τι; Να συνεχίσει ο ευτελισµός του πανεπιστηµίου µε
µαθητές που παραδίδουν ακόµα και λευκές κόλλες στις πανελλήνιες, που αγνοούν παντελώς τη φύση των σπουδών, τις οποίες
δεν επέλεξαν, αλλά τους έλαχε να κάνουν. Διότι λαχνός είναι,
δεν είναι στοχευµένη επιτυχία. Δηλαδή τι; Να συνεχίζουν να υφίστανται υπό την ανεύθυνο-υπευθυνότητα των διοικητικών αρχών
οι έκνοµες πράξεις. «A priori-κή» καταδίκη και της σηµαντικότητας, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας.
Και είναι πρόδηλη η απορία: Η Νέα Δηµοκρατία µε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά ευαγγελιζόταν και αυτά
υποσχέθηκε. Και βέβαια η Νέα Δηµοκρατία εξελέγη δηµοκρατικά, για να εφαρµόσει όσα υποσχέθηκε. Δηµοκρατία τελικά είναι
να πράξει µια Κυβέρνηση όσα υποσχέθηκε εκλεγόµενη ή να µην
κάνει τίποτα φοβούµενη τις αντιδράσεις και τις µάχες που υπόσχεται η Αντιπολίτευση; Συνήθως οι κυβερνήσεις κατηγορούνται
για την ασυνέπειά τους. Εµείς µάλλον για τη συνέπειά µας.
Ακούσαµε και αυτό: Τα πανεπιστήµια είναι φυτώρια πολιτικοποίησης της νεολαίας. Τα πανεπιστήµια δηλαδή δεν είναι πρωτίστως φυτώρια εκµάθησης της επιστήµης και δηµιουργίας νέας
γνώσης. Τούτη η άποψη και µόνο αποτελεί την επιτοµή του σκοταδισµού, της οπισθοδρόµησης και της πολιτικής ανοησίας ή
µάλλον, της στρατηγικής σας επιλογής, της µόνιµης αφασίας.
Ο εκπρόσωπος της ελάσσονος ορθόδοξης Αριστεράς µίλησε
περί διαχρονικής αποψίλωσης της παιδείας. Μα, η αποψίλωση
της παιδείας συνετελέσθη και µε τη δική σας υπαιτιότητα και συνενοχή, µε τη µόνιµη και απόλυτη αντιδραστικότητά σας, µε την
εφαρµογή του επαναστατισµού σας επί του πεδίου. Τελικά, πρέπει να πάψετε να µηρυκάζετε τα συνθήµατά σας των ανεδαφικών
σας προτάσεων.
Και γίνεται µονίµως επίκληση περί του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ.
Αυτή η έννοια έχει ξεχειλώσει µάλλον τόσο πολύ που κινδυνεύει
στην απροσδιοριστία του νοήµατος. Ας το ξεκαθαρίσουµε λοιπόν, για να µη µαταιοπονούµε µε όλες τις ερµηνείες και τις σοφιστείες που ακούγονται.
Αυτοδιοίκητο σηµαίνει πρωτίστως ευθύνη για όλα όσα συµβαίνουν, για όλα όσα έπρεπε να αποτραπούν και δεν απετράπησαν,
ευθύνη για όλα όσα χάθηκαν, για τον ανθρώπινο µόχθο που έγινε
καπνός, για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που έγινε κουρελόχαρτο, για τον φόβο που βίωσαν όσοι ελάχιστοι τόλµησαν να µιλήσουν, ευθύνη για τον διαποµπευόµενο πρύτανη από κάποιους
που τυγχάνουν έµµεσης αριστερόστροφης προστασίας, ευθύνη
που το 71,6% φοιτητών κάποιου τµήµατος του µεγαλύτερου πανεπιστηµίου της χώρας είναι λιµνάζοντες.
Το αυτοδιοίκητο δεν είναι µόνο δικαίωµα. Είναι ένα µεγάλο
βάρος, το βάρος της δειλίας, της υποκρισίας, των συµβιβασµών
και των συναλλαγών µε κοµµατικές νεολαίες και έκνοµα συµφέροντα, το βάρος της ανεπάρκειας των πολλών και το αβάσταχτο
της µαταίωσης των λίγων.
Αυτοδιοίκητο σηµαίνει χρέος, χρέος στη νέα γενιά, χρέος στη
χώρα. Σηµαίνει σθένος. Δεν είναι µια εξουσία για τα εύκολα και
η αποποίηση των ευθυνών για τα δύσκολα.
Αυτοδιοίκητο σηµαίνει κυρίως αυτοκριτική. Ξεστόµισα µία τροµερή λέξη, την αυτοκριτική, ακατάλληλη µάλλον για Αριστερούς!
Γι’ αυτό και οι προστατευόµενοι της προοδευτικής Αριστεράς
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δεν µεγαλώνουν ποτέ. «Ηµιπιτσιρικαρία» είναι, που λέει και µια
ψυχή, όταν ασχηµονούν, εκβιάζουν και απειλούν Υπουργό Παιδείας ή όταν γρονθοκοπούν καθηγητή. Όλα αυτά κατά τον εκπρόσωπο της Μείζονος είναι µάλλον πολιτικοποίηση της
νεολαίας. Ωραία άποψη περί δηµοκρατίας και πολιτικοποίησης.
Δηµοκρατία είναι ό,τι πιστεύετε εσείς. Όλα τ’ άλλα, τι; Μάλλον
νεοφιλελευθερισµός και φασισµός. Δηµοκρατία είναι στοργή
προς τους «ηµιπιτσιρικάδες». Δηµοκρατία δεν είναι η καταδίκη
µιας απειλής, αλλά η ειρωνεία προς την Υπουργό και η πολιτική
θωπεία.
Δηµοκρατία τελικά, κυρίες και κύριοι της Μείζονος, για εσάς
είναι η παρακαταθήκη της πενταετούς «πρώτης φοράς Αριστερά», η αριστεία είναι ρετσινιά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Οι όποιες αλλαγές γιατί να σηµαίνουν «a priori-κα» και παρεµβατικότητα ή κατάλυση του αυτοδιοίκητου, της αυτονοµίας και
της αυτορρύθµισης των πανεπιστηµιακών οργανισµών; Υπάρχει
φθορά και παρακµή; Και τίνος συνάρτηση είναι τελικά η φθορά;
Και γιατί πεισµατικά αρνείστε την πραγµατικότητα για πράγµατα
που είναι αυταπόδεικτα και προφανή; Πώς επιτυγχάνεται η εσωτερική ακαδηµαϊκή ρύθµιση και εξασφαλίζεται η υιοθέτηση πρακτικών καλής διακυβέρνησης των πανεπιστηµίων µας; Ποιες είναι
οι αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις, αλλά και η εγγύηση για
υπεύθυνη και ενάρετη αυτονοµία;
Εµείς ακριβώς γι’ αυτούς τους όρους και για τη διασφάλιση
αυτής της υπεύθυνης αυτονοµίας νοµοθετούµε το προϋποθετικό
πλαίσιο, όχι ως εκδικητική ή ιδιοτελή παρεµβατικότητα, όταν τα
περί χουντοποίησης και αστυνοµοκρατίας δεν βρίσκουν πλέον
καµµιά απήχηση, αλλά ως αναγεννητική αναγκαιότητα. Γιατί η
παρακµή και η οξείδωση κατά Κλέωνα θέλει θεσµικές ασφαλιστικές δικλίδες.
Εσείς προσπαθείτε να καθηλώσετε τον πολιτικό χρόνο µε τον
εκρηκτικό ζηλωτισµό σε µια δική σας ξεπερασµένη αλήθεια, θιασώτες ενός ασάλευτου πολιτικού παρόντος της πρώιµης Μεταπολίτευσης. Είστε καθηλωµένοι στη χρονική στιγµή πριν
σαράντα έξι χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι πρόδηλη η ανάγκη να γίνουν αλλαγές. Εµείς επιλέγουµε
πλέον να διαφοροποιηθούµε και να πράξουµε αυτά, να αφήσουµε
πίσω µας την παρακµή, να πράξουµε το δυσάρεστο φαινοµενικά,
το δύσκολο επιχειρησιακά, το απαιτητικό επικοινωνιακά, αλλά και
ουσιαστικά -κι ας µας κρίνει ο λαός- αντί να παραδοθούµε στην
κατανάλωση του φαντασιακού, αντί να µας κατατείνουν τα οράµατα, όπως γίνεται µε εσάς και αντί να συνεχίζουµε αυτή την
αέναη παθητικότητα και αδράνεια.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Νικόλαος Μανωλάκος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνησή
µας για µια ακόµη φορά, πιστή στις εξαγγελίες της και στο µεταρρυθµιστικό της πρόγραµµα, φέρνει για ψήφιση ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, τοµή, θα έλεγα, στη µέχρι τώρα
τριτοβάθµια εκπαίδευση και του οποίου ο στόχος είναι η βελτίωση των σπουδών και του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος.
Κυρία Υπουργέ, πριν αναφερθώ στην ουσία του νοµοσχεδίου,
ενηµερώθηκα για µία τροπολογία που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής, η οποία αφορά στην αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µηχανικού στους αξιωµατικούς µηχανικούς της
Σχολής Ικάρων. Ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω τον λόγο για
τον οποίο το 2018 στο π.δ.19 δεν συµπεριελήφθησαν οι αξιωµατικοί µηχανικοί της Σχολής Ικάρων, µιας σχολής κόσµηµα, ισότιµης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Υπενθυµίζω ότι
αξιολογήθηκε δύο φορές, το 2015 και το 2020, από Ανεξάρτητη
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση
της πολιτείας να αποκαταστήσει την αδικία.
Επίσης, πριν αναφερθώ στην ουσία του νοµοσχεδίου από τη
συζήτησή του, θέλω να επισηµάνω τη λογική που αντελήφθην
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από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πραγµατικά µε ξεπερνά, δηλαδή ότι
στον καιρό της πανδηµίας δεν πρέπει η Βουλή να νοµοθετεί. Δέχοµαι την οποιαδήποτε κριτική, δέχοµαι τη διαφωνία. Άλλωστε,
είναι οι κανόνες της δηµοκρατίας. Όµως, δεν πρέπει να νοµοθετούµε; Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να λειτουργεί η Βουλή. Δηλαδή, να την κλείσουµε και να τη βάλουµε στον αυτόµατο πιλότο;
Ειλικρινά, δεν αντιλαµβάνοµαι αν αυτή η στάση είναι έλλειψη σοβαρότητας ή αν εντάσσεται σε κανέναν γενικότερο πνεύµα του
«γαία πυρί µειχθήτω».
Επίσης, κάποιοι άλλοι υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει λόγος να
έρθει καινούργιο νοµικό πλαίσιο, καθόσον το παλιό είναι επαρκές.
Άρα µε τη λογική αυτή τα πανεπιστήµια όλα πηγαίνουν καλά, οι
σπουδαστές παρακολουθούν τις σπουδές τους στις σχολές που
έχουν επιλέξει, παίρνουν το πτυχίο τους µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, δεν υπάρχουν «αιώνιοι» φοιτητές, οι καθηγητές ανεµπόδιστοι επιτελούν το έργο τους, δεν υπάρχουν τραµπουκισµοί,
δεν υπάρχουν προπηλακισµοί, δεν γίνονται καταστροφές, δεν τελούνται παράνοµες πράξεις και γενικά τάξη και ηρεµία επικρατεί
στους χώρους των πανεπιστηµιακών σχολών.
Και µετά; Και µετά, αγαπητοί συνάδελφοι, ξυπνήσαµε, διότι
όλα αυτά αποτελούν ένα όνειρο θερινής νυκτός και αυτό που στα
αλήθεια συµβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο.
Και, πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέµαι: Τι πρέπει να
κάνει η Κυβέρνηση; Να συνεχίζει να κρύβει το κεφάλι στην άµµο
ως στρουθοκάµηλος; Να συνεχίζει να βλέπει τον ελέφαντα στο
δωµάτιο και να µην τον αντιλαµβάνεται και να προσποιείται ότι
δεν συµβαίνει τίποτα, κοινώς να ποιεί την νήσσαν, όπως λέει ο
λαός µας, να κάνει την πάπια;
Όχι, βέβαια. Η Κυβέρνησή µας είναι κυβέρνηση ευθύνης, επέλεξε τον δύσκολο δρόµο της µεταρρύθµισης και, από εκεί και
πέρα, όλους θα µας κρίνει ο λαός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα αναφερθώ στις τόσο σηµαντικές διατάξεις του νοµοσχεδίου. Έχουν αναλυθεί κατά
κόρον από τους Υπουργούς, τους εισηγητές και από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Θα πω, όµως τούτο: Κατά την άποψή
µου, κάνει κάτι το πολύ απλό, επεµβαίνει στα θέµατα, τα οποία η
πρακτική µέχρι σήµερα έχει αποδείξει ότι πάσχουν, επεµβαίνει
στα θέµατα και δίνει καινούργια κατεύθυνση µεταρρυθµιστική
και περισσότερο ρόλο στα πανεπιστήµια.
Κυρία Υπουργέ, θέλω να εξάρω την τόλµη τη δική σας και των
λοιπών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου που ταράζετε τα
λιµνάζοντα νερά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Συµφωνώ µε όλες τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου εκτός από
µία, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθεί. Τα δύο και τρία χρόνια που προβλέπονται ως χρονικό όριο πέρατος των σπουδών µε
ποινή διαγραφής θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό. Πιστεύω πως τα
όρια αυτά πρέπει να τα δούµε ξανά µε περισσότερο χρόνο.
Στα δύο τρίτα του χρόνου φοίτησης να εξετάζεται, όµως, εάν
ο φοιτητής που έχει συµπληρώσει, για παράδειγµα, το ν+2, αν
είναι αδιάφορος, αν δεν έχει περάσει κανένα µάθηµα τον τελευταίο χρόνο, αν δεν έχει ανανεώσει την εγγραφή του, γιατί, κυρία
Υπουργέ, πολλοί φοιτητές µας δεν σπουδάζουν και µε τις καλύτερες ανέσεις και συνθήκες. Δουλεύουν για τα προς το ζην µε
πάρα πολλά προβλήµατα και θέλω να το δείτε και να είµαστε πιο
επιεικείς.
Από την άλλη πλευρά, µε εκπλήσσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εµµονή του ΣΥΡΙΖΑ στην προστασία των «αιωνίων» φοιτητών. Άραγε, γιατί θέλει να συνεχίζουν να υπάρχουν; Μήπως
γιατί µέσω αυτών συµµετέχει στον έλεγχο των πανεπιστηµίων;
Και επιπλέον το ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα που προπαγανδίζει ο
ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε µέχρι τώρα για να προστατεύσει τους πανεπιστηµιακούς χώρους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι υπερασπιστές της µη αστυνόµευσης των πανεπιστηµίων θέλουν να συνεχίσει να έχει ανεµπόδιστη πρόσβαση στους πανεπιστηµιακούς χώρους ο κάθε
φυλής και γλώσσας λούµπεν, αργόσχολος, πρεζάκιας, προβληµατικός, να µπορεί ανεξέλεγκτος ο παρανοϊκός βάνδαλος να
µπαινοβγαίνει σε αµφιθέατρα, γραφεία, σπουδαστήρια και για το
κέφι του να καταστρέφει, να γράφει χυδαιότητες, να προπηλακίζει καθηγητές και να διαποµπεύει εκλεγµένους πρυτάνεις. Και
κάθε θεσµοποιηµένος έλεγχος που υπηρετεί την κοινωνική αυ-
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τοπροστασία, είναι αυταρχισµός, είναι αυθαιρεσία χούντας.
Αυτή η λογική µοιάζει µε µια κατεστηµένη συλλογική παράνοια, µαζοχιστικό σύνδροµο, που διαρκεί σαράντα επτά ολόκληρα χρόνια, µισό αιώνα συλλογικού εθισµού σε µια εσκεµµένη
παρανοϊκή φοβία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να
σας πω ότι τα τελευταία αυτά λόγια δεν είναι δικά µου -και τελειώνω-, αλλά του φωτισµένου δασκάλου που είχα την τύχη και την
τιµή να έχω µε πολλά χρόνια ζωής στα πανεπιστήµια, του Χρήστου Γιανναρά, τα οποία λόγια προσυπογράφω µέχρι τελείας.
Ως εδώ η ανοµία στους πανεπιστηµιακούς χώρους!
Υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο και ζητώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ίδιο από όλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Θραψανιώτη Εµµανουήλ από τον ΣΥΡΙΖΑ και σας παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο για τους επόµενους οµιλητές.
Ορίστε, κύριε Θραψανιώτη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσε σήµερα κανείς να µιλάει στο παρόν νοµοσχέδιο
για αρκετή ώρα, όχι µόνο για να αποδοµήσει βήµα-βήµα, λέξη
προς λέξη τα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης, αλλά και να αποδείξει και να αναδείξει ποιος είναι ο πραγµατικός στόχος για την
ανώτατη εκπαίδευση µε το κατ’ επίφαση νοµοσχέδιο-µεταρρύθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Για πρώτη φορά στην κυριολεξία, ποτέ άλλοτε στην κοινοβουλευτική διαδικασία δεν διανοήθηκε καµµία κυβέρνηση να αλλάξει
το σύστηµα εισαγωγής σε κανονικές συνθήκες στη µέση της
σχολικής χρονιάς, πόσω µάλλον τώρα µε την πανδηµία του κορωνοϊού, που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των πολιτών σε
ό,τι αφορά την υγεία, την οικονοµία, την κοινωνική συνοχή, την
ψυχική υγεία.
Κοντά έναν χρόνο τώρα προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε
την πανδηµία, να ισορροπήσουµε στους ακροβατισµούς άνοιξεκλείσε τα σχολεία, κολλάει δεν κολλάει στα παιδιά, ανοίγουµεκλείνουµε την αγορά, την εστίαση, την οικονοµία. Μέσα σ’ αυτό
το κλίµα αλλάζετε τους κανόνες του παιχνιδιού στην εκπαίδευση,
αδιαφορώντας για τις συνθήκες που επιδρούν στην ψυχολογία,
όχι µόνο των µαθητών αλλά και των οικογενειών τους.
Ακούστε πώς σχολιάζουν οι µαθητές της Γ’ Λυκείου Αγίου Νικολάου σε επιστολή τους, κυρία Υπουργέ, την οποία έχω καταθέσει ως αναφορά. Την καταθέτω στα Πρακτικά: «Δεν σας
ζητάµε τίποτα παραπάνω από κατανόηση, γιατί το άγχος που µας
έχει κυριεύσει από την πανδηµία είναι γεγονός που επιδρά στην
ήδη επιβαρυµένη ψυχολογία µας».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θραψανιώτης καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντί για κατανόηση, λοιπόν, τι κάνετε; Εισάγετε την ελάχιστη
βάση εισαγωγής, µε αποτέλεσµα να στερείτε τη δυνατότητα
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε είκοσι µε είκοσι
πέντε χιλιάδες µαθητές.
Για να µη σας αδικούµε, όµως, κυρία Υπουργέ, δεν αποτελεί
δική σας πρωτοτυπία. Την ίδια τακτική ακολούθησαν οι προκάτοχοί σας. Το 2013 µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» καταργούνται µια
σειρά από ΤΕΙ, µεταξύ των οποίων και της Ιεράπετρας στο Λασίθι, µε βάση µια έκθεση-πρόταση, συντάκτης της οποίας ήταν
µεγαλοϊδιοκτήτης ΙΕΚ.
Τώρα, η κυρία Υπουργός, βαδίζοντας στα βήµατα των προκατόχων της παράταξής της, καταργεί µε το «καληµέρα» τα διετή
τµήµατα δηµόσιας επαγγελµατικής κατάρτισης για χάρη των
ιδιωτικών, καταργεί τα νεοϊδρυθέντα τµήµατα, γιατί τα ίδια µαθήµατα διδάσκονται στα ιδιωτικά κολλέγια και τα ΙΕΚ. Το «κερα-
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σάκι στην τούρτα»; Η εξίσωση µε τροπολογία στα µουλωχτά των
κολλεγίων µε τα πανεπιστήµια.
Ας κάνουµε, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, µια υπόθεση. Δύο
συµµαθητές στο ίδιο σχολείο δίνουν εξετάσεις. Ο ένας, ο καλός,
περνάει στο πανεπιστήµιο, ο άλλος µε τη λευκή κόλλα, την οποία
έχετε κάνει σηµαία, γράφεται σε ένα κολλέγιο µε µόνο προσόν
την οικονοµική δυνατότητα.
Γίνεται ένας διαγωνισµός για µια θέση εργασίας. Ποιος νοµίζετε ότι θα πάρει τη θέση; Μα φυσικά, αυτός µε τη λευκή κόλλα,
γιατί µε την εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων µε τα πανεπιστήµια θα τελειώσει σε τρία χρόνια, ενώ αυτός του πανεπιστηµίου σε πέντε. Αν αυτό εννοείτε ότι είναι αναβάθµιση της
ανώτατης εκπαίδευσης, είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να περιµένει
κανείς.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η Νέα Δηµοκρατία κοιτάζει να κλείσει
τις πόρτες των πανεπιστηµίων για πολλά παιδιά, να τα οδηγήσει
αναγκαστικά ως πελατεία στα κολλέγια.
Σε ό,τι αφορά την Αστυνοµία, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά.
Έχουν τοποθετηθεί ο πρώην Υπουργός κ. Σουφλιάς, ο κ. Φορτσάκης, ο πρώην πρύτανης, ο κ. Σπηλιωτόπουλος, ο κ. Κύρτσος
και οι άλλοι.
Θέλω, όµως, να κάνω µία παρατήρηση σ’ αυτό το οποίο έχει
αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος. Δεν υπήρχαν
αστυνοµικά τµήµατα στα πανεπιστήµια, κύριε Υφυπουργέ.
Υπήρχε όµως κάτι άλλο. Επειδή έζησα την εποχή εκείνη, υπήρχε
το σπουδαστικό της ασφάλειας, υπήρχαν οι θυρωροί στην είσοδο των πανεπιστηµίων, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον κάθε
φοιτητή, τον κατέδιδαν, εάν νόµιζαν ότι είχε παραβατική συµπεριφορά κατά την άποψή τους και καλούνταν στο σπουδαστικό
για υπόθεσή τους.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, όµως, εάν θέλετε πράγµατι
να αναβαθµίσετε το ελληνικό πανεπιστήµιο, µπορείτε να αυξήσετε τον προϋπολογισµό, να καλύψετε τις κενές θέσεις σε διδακτικό προσωπικό και σε υποδοµές, να αυξήσετε τα κονδύλια για
την έρευνα κ.λπ..
Τα πανεπιστήµιά µας κατέχουν ζηλευτές θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη, παρά την υποχρηµατοδότηση. Με αυτό που κάνετε, όµως, συνέχεια να αναδεικνύετε, να υπερβάλλετε για
εγκληµατικές συµπεριφορές, νοµίζω ότι τα απαξιώνετε.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µια αναφορά
στον Νοµό Λασιθίου. Με τον ν.4610/2019 δηµιουργήθηκαν στον
Νοµό Λασιθίου, στο πλαίσιο του ΕΛΜΕΠΑ, η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στον Άγιο Νικόλαο και Φυσικοθεραπείας
στην Ιεράπετρα, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτηµα των Λασιθιωτών στην κατεύθυνση της ισόρροπης και ισότιµης ανάπτυξης της Κρήτης.
Η λογική επιλογής των δύο αυτών θεµάτων ήταν: Πρώτο, να
µην υπάρχει επικάλυψη µε οµοειδή τµήµατα. Δεύτερο, να έχουν
συνέργεια µεταξύ τους. Τρίτο, να έχουν συνέργεια µε τα ήδη λειτουργούντα τµήµατα, κυρίως το Διατροφής και Διαιτολογίας στη
Σητεία και το υπό σχεδιασµό, που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των µελετών, Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στη Νεάπολη. Τέταρτο και σηµαντικό, υπάρχουν σύγχρονες
εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα για τη σχολή Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού σε οικόπεδο διακοσίων στρεµµάτων µε αγορά από
τον δήµο και την κατασκευή από τον τέως ΟΣΚ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι επιδιώκαµε µε την επιλογή και ίδρυση των παραπάνω τµηµάτων; Έναν οραµατικό στόχο µέσα από την εκπαίδευση και την
επιστήµη, την ανάπτυξη και προαγωγή της υγείας, σε συνδυασµό µε τον πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό.
Σήµερα όλα αυτά έχουν «παγώσει». Η επιτροπή αξιολόγησης
δεν έχει καταφέρει να απαντήσει. Οι δεσµεύσεις του κ. Διγαλάκη
χάθηκαν µαζί του, ενώ το πανεπιστηµιακό τµήµα του Αγίου Νικολάου, όπως και άλλα περιφερειακά τµήµατα κινδυνεύει µε τις περικοπές που προγραµµατίζετε.
Στο χέρι σας είναι, κυρία Υπουργέ, να δώσετε τη δυνατότητα
να υλοποιηθεί αυτός ο οραµατικός στόχος σήµερα, γιατί διαφορετικά, αύριο σας διαβεβαιώνω ότι θα το υλοποιήσουµε εµείς.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, µία αναφορά στα σχολεία ειδικής
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αγωγής. Στις περιοχές υψηλού κινδύνου θα είναι τα µόνα τα
οποία λειτουργούν. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κλείσει
λόγω ανίχνευσης κορωνοϊού σε µαθητές και εκπαιδευτικούς.
Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την προστασία τόσο των µαθητών
όσο και των εκπαιδευτικών. Πρέπει να δοθεί, παραδείγµατος
χάριν, προτεραιότητα στους εµβολιασµούς των εκπαιδευτικών
στα σχολεία ειδικής αγωγής.
Το νοµοσχέδιο αυτό το καταψηφίζουµε. Η µόνη λύση είναι να
το αποσύρετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Μαρκόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία,
τον κ. Μπουρνού, τον κ. Μαντά, τον κ. Μουζάλα, τον κ. Ανδριανό
και τον κ. Μωραΐτη.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, ο θρύλος
αποδίδει στον Κοσµά τον Αιτωλό, για να δώσει έµφαση στην
ανάγκη εκπαίδευσης του έθνους, τη φράση «γκρεµίστε ακόµα
και τις εκκλησίες, αρκεί να φτιάξετε σχολεία». Προφανώς, ήταν
ένα σχήµα λόγου για τον Πατροκοσµά, ο οποίος αγαπούσε πραγµατικά και πονούσε τους Έλληνες για το απαίδευτον τής τότε
εποχής. Αυτή εξάλλου είναι και η δύναµη της ελληνικής παιδείας,
να χτίζει εκεί που κάποιοι γκρεµίζουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το ελληνικό πανεπιστήµιο κάποιοι, µε
δική τους ευθύνη και κανενός άλλου, το γκρέµισαν. Όχι για να
χτίσουν, όµως, όπως είπε ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. Το γκρέµισαν έτσι για πλάκα, το γκρέµισαν από ιδεολογική προσέγγιση,
από µία διαρκή επαναστατική ονείρωξη και από έναν Μάη του
’68 διαρκείας.
Κάποια αντί να δουν πως παγκόσµια συντελείται µια ψηφιακή
επανάσταση, ότι ο πλανήτης προχωράει διαφορετικά, πάει διαφορετικά από αυτό που ξέραµε, έχουν προχωρήσει πολύ τα
πράγµατα, αντί να πατήσουν στον 21ο αιώνα έχουν µείνει κολληµένοι στο Χηµείο του 1985 και καµαρώνουν κιόλας. Θυµόσαστε
το Χηµείο του 1985. Ολόκληρη Αθήνα κάηκε. Ολόκληρη Αθήνα
διχάστηκε. Όµως κάποιοι ακόµα εξακολουθούν και παραµένουν
εκεί, στον πετροπόλεµο και στη διάλυση.
Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η πρότασή σας; Δεν την έχουµε καταλάβει. Έχουµε καταλάβει την αντίδρασή σας. Πρόταση δεν έχουµε ακούσει. Πώς θα αποδοθούν
τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα στους πραγµατικούς δικαιούχους,
στους φοιτητές; Πώς θα χτίσουµε το πανεπιστηµιακό αύριο;
Ακούµε µια διαρκή καταγγελία. Δεν έχουµε ακούσει όµως πρόταση ακόµα. Πώς θα γίνει, δηλαδή, η φύλαξη των πανεπιστηµίων;
Με ένα ρωµαλέο φοιτητικό κίνηµα, όπως είπε ο κ. Γαβρόγλου, ο
πρώην Υπουργός σας; Δηλαδή, ποια ήταν η πρότασή σας ακριβώς για να τη συζητήσουµε; Μία νέα εκδοχή της Lotta Continua,
της ιταλικής ακροαριστερής οργάνωσης, η οποία είχε κάνει καταλήψεις στα πανεπιστήµια και µε µία παραστρατιωτική δράση
έκανε επιτήρηση; Σε ποιο πράγµα; Δεν πρέπει κινούµαστε µε εύκολα σχήµατα και να λέµε «το φοιτητικό ρωµαλέο κίνηµα». Αυτό
πρέπει αποδοθεί, να µας το εξηγήσετε. Πώς θα προστατευτεί η
ακαδηµαϊκή ελευθερία από το κάθε κουτσαβάκι, από τον κάθε
µπαχαλάκια, από τον κάθε ποινικό; Δεν µπορεί να διαποµπεύονται πρυτάνεις µε ταµπέλες. Έχω ξαναπεί ότι αυτό µου θύµισε την
ταινία του Γιάννη Διαλιανίδη «Νόµος 4000». Πώς διαποµπευόταν
τότε κάποιος που αποκαλούσαν τεντιµπόι; Είδαµε ξαφνικά κάποιοι να διαποµπεύουν τον πρύτανη, τον κ. Μπουραντώνη. Καταδικάσατε την ενέργεια, όµως, για λόγους ιδεοληψίας αρνείστε
τη λύση. Τα δάκρυά σας για τον Μπουραντώνη, για τον κάθε
Μπουραντώνη και για τον κ. Συρίγο, που έδωσε ακαδηµαϊκή
µάχη, είναι κροκοδείλια. Είναι κροκοδείλια και θα είναι κροκοδείλια αν δεν ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Κίβδηλο θα αποδειχθεί και το ενδιαφέρον σας για την αναβάθµιση του κύρους των πανεπιστηµίων αν δεν ψηφίσετε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ. Εσάς θυµάµαι -µαζί βγαίναµε στα
τηλεοπτικά πάνελ- που λέγατε ότι είναι απαράδεκτο να εισάγονται φοιτητές µε βαθµό «1» και «2» στην κλίµακα του «20». Αυτό
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δεν σας απασχολεί; Εσείς δεν είσαστε γονείς; Δεν σας απασχολεί αυτή η κάθετη πτώση της ποιότητας των πανεπιστηµίων; Είναι
δυνατόν το 30% των φοιτητών να µην αποφοιτά ποτέ; Και να σας
πω κάτι; Δεν είναι αδικία για όσα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις να µπαίνει ένα 30% στα πανεπιστήµια, να στερεί θέσεις
από αυτούς που πραγµατικά τις θέλουν και κατόπιν να εγκαταλείπει; Αυτή είναι η θέση σας;
Πρέπει, λοιπόν, επιτέλους οι φοιτητές να σπουδάσουν αυτό το
οποίο θέλουν περισσότερο. Με τη στάση σας εξελίσσεστε στο
πιο παλιό και από το παλιό. Υπάρχει υποκρισία στη στάση σας.
Εξάλλου να σας θυµίσω ότι δικοί σας Υπουργοί, δικοί σας Βουλευτές κατά κόρον έχουν σπουδάσει σε ξένα πανεπιστήµια. Γιατί
το έχουν κάνει αυτό; Μήπως γιατί το ελληνικό πανεπιστήµιο εδώ
και πολλά χρόνια δεν κατάφερε να φτιάξει την ποιότητά του;
Μήπως γιατί οι δικοί σας Βουλευτές ή δικοί σας Υπουργοί -δεν
θέλω να µπω σε ονοµατολογία, τους γνωρίζετε- επέλεξαν κάτι
άλλο;
Ο Έλληνας -για είµαστε ξεκάθαροι, αγαπητοί συνάδελφοι- δεν
θέλει άλλο ρίσκο. Η παιδεία, τα παιδιά µας δεν παίζονται στα
ζάρια του κάθε πολιτικού τζογαδόρου. Και πολιτικός τζόγος στη
χώρα µας είχε γίνει και πρόσφατα.
Είστε, λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ µία δύναµη ανάσχεσης, ενώ εµείς
είµαστε µία δύναµη προόδου. Είστε το παλιό και αυτό γιατί ονειρεύεστε το πολιτικό πεζοδρόµιο, τη ρήξη για τη ρήξη, ενώ εµείς
οραµατιζόµαστε το αύριο, όχι την επανάσταση µε τις πέτρες και
τα ρήγµατα µε την καταστροφή των πανεπιστηµιακών µονάδων.
Οραµατιζόµαστε τον 21ο ψηφιακό αιώνα, την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση όπως λένε -κατά τη γνώµη µου, είναι ψηφιακήκαι αυτή είναι η δική µας επανάσταση. Η επανάστασή µας δεν
είναι το πετροβόληµα και η καταστροφή των πανεπιστηµίων για
να θυµηθούµε µετά από πενήντα και πλέον χρόνια τον Μάη του
’68 ξανά. Εµείς µιλάµε για πανεπιστήµια διασύνδεσης των φοιτητών µε την αγορά εργασίας, για µια φιλόδοξη νέα γενιά. Θέλουµε και ιδιωτικά πανεπιστήµια και θα επιµείνουµε σε αυτό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό έχει στόχο να χτίσει σχολειά, να χτίσει πανεπιστήµια και όχι να τα γκρεµίσει. Αν
πραγµατικά καταδικάζετε τα φαινόµενα βίας και ανοµίας, ιδού η
Ρόδος! Αν συνεχίσετε, όµως, να στρουθοκαµηλίζετε παίρνετε
όντως µεγάλο ρίσκο, όπως είπε και ο Αρχηγός σας. Όχι, όµως,
για την πατρίδα και για να προχωρήσει το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Το ρίσκο είναι καθαρά δικό σας, πολιτικό και προσωπικό. Και ξέρετε τι ρισκάρετε; Ρισκάρετε αυτό που πλέον λέει ολόκληρη η
κοινωνία. Να ξανάρθετε εκεί από όπου ξεκινήσατε: στο 3%.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Μπουρνού.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν πρέπει να σας αναγνωριστεί κάτι είναι η ικανότητά σας να
παίζετε σε πολλά ταµπλό, στα ταµπλό της παραδοσιακής δεξιάς
φαυλότητας, βέβαια, που σφραγίζει την πολιτική παρουσία σας
εδώ και δεκαετίες. Με ένα µόνο νοµοσχέδιο εξυπηρετείτε ταυτόχρονα συγκεκριµένα συµφέροντα, τους ιδιοκτήτες των κολλεγίων, ντοπάρετε µε αθλιότητα συγκεκριµένα ακροατήρια, τους
θαυµαστές των ροπαλοφόρων του Χρυσοχοΐδη, τους νοσταλγούς των χωροφυλάκων της ΕΡΕ και εκδικείστε τους αµφισβητίες σας στο φοιτητικό κίνηµα αλλά και στα ίδια τα πανεπιστήµια,
τον θεσµό, δηλαδή, που πάντα σας αντιστεκόταν και πήγαινε την
κοινωνία σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλετε να την
πάτε εσείς.
Θέλετε να διώξετε φέτος είκοσι τέσσερις χιλιάδες µελλοντικούς φοιτητές από τα πανεπιστήµια για να αυξήσετε την πελατεία των κολλεγίων αφού πρώτα φροντίσετε να εξισώσετε
επαγγελµατικά δικαιώµατα ΙΕΚ και πανεπιστηµίων κάνοντας κουρέλι το Σύνταγµα. Στο πανεπιστήµιο µε βάση εισαγωγής, στο ΙΕΚ
µε βάση επιταγής. Ένας µαθητής δεν θα µπορεί να σπουδάσει
αν έχει δέκα χιλιάδες µόρια, αλλά θα µπορεί να σπουδάσει αν
έχει 10.000 ευρώ. Τόσο πολύ κόπτεστε για την αριστεία που όλοι
ξέρουµε πως αριστεία για εσάς δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα
προνόµια των γόνων και των εύπορων. Από πάντα!
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Συντάσσεστε πλήρως ιδεολογικά και πολιτικά µε τον πλασιέ
κολλεγίων, τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη ακόµη και αν αυτό θα ερηµώσει τις επαρχιακές σχολές και ανατρέπει το αναπτυξιακό και
εθνικό σχεδιασµό που περιελάµβανε γεωγραφική εξάπλωση και
αποκέντρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μόνο στον νοµό
Λέσβου θα υποστούν µείωση φοιτητών το 86% των τµηµάτων,
πέντε από τα έξι τµήµατα στη Μυτιλήνη και το ένα τµήµα στη
Λήµνο.
Όπως πάντα τιµωρείτε τους πιο αδύναµους και τους πιο φτωχούς. Αυτούς που τώρα χωρίς να νοιάζεστε αποκλείετε από την
τηλεκπαίδευση και αυτούς που µετά θα αποκλείετε και από µία
σχολή χαµηλής ζήτησης µε χαµηλή βαθµολογία. Ακόµα χειρότερα το κάνετε αναµασώντας αστοιχείωτες δηµαγωγικές κουτοπονηριές περί βαθµολογιών εισαγωγής. Δηλαδή, δεν ξέρετε ότι
κάθε σχολή έχει αλλεπάλληλες εξετάσεις που αυτές αξιολογούν
αν πρέπει κανείς να αποφοιτήσει; Δεν ξέρετε ότι σε καµµιά σχολή
δεν αποφοιτούν όλοι; Δεν ξέρετε ότι µέσα στις σχολές είναι που
κρίνεται ποιος µπορεί να γίνει πτυχιούχος; Το ξέρετε αλλά πρέπει
να κάνετε χατίρια στους φίλους σας και να προσβάλλετε νέους
ανθρώπους. Και βιάζεστε τόσο πολύ να βρείτε πελατεία στους
ιδιοκτήτες κολλεγίων που δεν δίνετε ένα χρονικό περιθώριο
εφαρµογής για τις άθλιες µεταρρυθµίσεις σας, όπως κάνουν
όλοι οι Υπουργοί Παιδείας, αλλά τις ξεκινάτε από φέτος, τώρα
που οι νέοι που θα δώσουν πανελλήνιες ασφυκτιούν κλεισµένοι
σε µικρά διαµερίσµατα µε όλη τους την οικογένεια.
Η χυδαιότητά σας δεν έχει σύγκριση. Και σαν άλλοι Κοντογιαννόπουλοι, Υπουργοί ενός άλλου Μητσοτάκη -καθόλου τυχαίο, έτσι
δεν είναι;- βάζετε Αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια -µόνοι εσείς
σε όλη την Ευρώπη- για να ντοπάρετε τα ταπεινά ένστικτα ψηφοφόρων σας, νοσταλγών της χωροφυλακίστικης Δεξιάς. Ακόµα και
control room µε συστήµατα παρακολούθησης φτιάχνετε κοντράροντας, όχι µόνο τους φοιτητές, αλλά τους καθηγητές, τους πρυτάνεις, ακόµη και πρώην Υπουργούς σας που εναντιώνονται στη
φόρα που έχετε πάρει να προσαρµοστείτε στα γούστα του πιο οπισθοδροµικού τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας.
Οι πρυτάνεις µιλούν για αντισυνταγµατικό µέτρο, οι σύγκλητοι
των πανεπιστηµίων µας εναντιώνονται και σας καλούν να δώσετε
πόρους για φύλαξη των ιδρυµάτων από φύλακες-υπαλλήλους
του πανεπιστηµίου.
Και έχετε το θράσος να µιλάτε σήµερα για αφύλακτα πανεπιστήµια, όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθµισης της κυβέρνησης Σαµαρά ήταν αυτός που απέλυσε φύλακες των πανεπιστηµίων που ξαναπροσλάβαµε εµείς,
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι και η ΠΟΑΣΥ απορρίπτει την πανεπιστηµιακή αστυνοµία, αλλά εσείς νοιάζεστε πιο πολύ να σας
κάνει «like» ο Νίκος Μαστοράκης από το «Facebook».
Τα κανάλια σας εξυµνούν τις ηρωικές πραγµατικά διαδηλώσεις των φοιτητών και των καθηγητών στο Πανεπιστήµιο «Μπογάζιτσι» της Κωνσταντινούπολης, αλλά αποσιωπούν ή
κατακεραυνώνουν τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων φοιτητών για
το εκτρωµατικό, αυταρχικό νοµοσχέδιό σας και τον «ερντογανικό» κατασταλτικό κατήφορο της Αστυνοµίας σας.
Έναν διακαή πόθο έχει η ακροδεξιά σας πτέρυγα, που τώρα
σας πήρε και το κόµµα: Να εκδικηθεί το φοιτητικό κίνηµα, εκείνους που διαχρονικά αντιστέκονταν στον αυταρχισµό και τη φαυλότητα των Κυβερνήσεών σας, είτε ήταν ΕΡΕ είτε κυβερνήσεις
αποστατών είτε της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν έχετε σταµατήσει
να εχθρεύεστε τους φοιτητές και το πανεπιστήµιο, να συκοφαντείτε τα πανεπιστήµιά µας, προσφάτως και τους πρυτάνεις
ακόµα, να χλευάζετε τα ακαδηµαϊκά µας ιδρύµατα και να µειώνετε την αξία τους και την τεράστια προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία. Συκοφαντείτε το Πανεπιστήµιο Αθηνών που
κατατάχθηκε στη θέση «180» των καλύτερων πανεπιστηµίων παγκοσµίως και το «Αριστοτέλειο» που κατατάχθηκε στη θέση «205»
παγκοσµίως.
Είτε σας αρέσει είτε όχι, η χώρα µας ανοικοδοµήθηκε, αναπτύχθηκε, εκβιοµηχανίστηκε και εκδηµοκρατίστηκε από αυτά τα
ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια που τόσο περιφρονείτε και µε
πρωταγωνιστές αυτούς τους περίεργους, ανήσυχους και ατίθασους φοιτητές που τσακώνονταν στις συνελεύσεις και ξενυχτούσαν πάνω στα βιβλία τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα πανεπιστήµιά µας έχουν ανάγκη όχι από χίλια διορισµένα
ρουσφέτια ειδικών φρουρών, αλλά από χίλιους διορισµούς πανεπιστηµιακών. Έχουν ανάγκη από χρηµατοδότηση για υποδοµές, για έρευνα, για προσωπικό, για υποτροφίες, για φοιτητικές
εστίες. Και ζητούν αναγνώριση της σηµασίας και του ρόλου τους
και σεβασµό της αξιοπρέπειας φοιτητών και καθηγητών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η νέα γενιά έχει δικαιώµατα στη µόρφωση και στην πρόσβαση
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είτε υψηλής είτε χαµηλής ζήτησης.
Έχει δικαίωµα σε ένα δηµοκρατικό και αυτοδιοικούµενο πανεπιστήµιο, χωρίς τις εµµονές και τα φαντάσµατα της ελληνικής Δεξιάς. Και θα το έχει! Το έκτρωµά σας θα µείνει στα χαρτιά µέχρι
να έρθει η ώρα να καταργηθεί οριστικά, γιατί αυτή η χώρα έχει
Σύνταγµα, έχει ανθρώπους που αντιστέκονται και αργά ή γρήγορα
θα έχει ξανά και τη δηµοκρατική διακυβέρνηση που της αξίζει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και εµείς για τον χρόνο τον κ. Μπουρνού.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Περικλής Μαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο κ. Μουζάλας, ο κ. Ανδριανός, ο κ. Μωραΐτης και ο κ. Λαµπρούλης.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ να είστε
εντός των χρονικών ορίων.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό
νοµοσχέδιο δεν είναι ένα αποκοµµένο και αποσπασµατικό νοµοθέτηµα. Αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης αντίληψης µε ζητούµενο
την αλλαγή της πορείας ολόκληρου του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µε στόχο να γίνει αντάξιο των προσδοκιών του λαού
µας. Μέχρι τώρα, τα πρώτα βήµατα ήταν η αναβάθµιση της σχολικής εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισµός της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι ρυθµίσεις στην ιδιωτική
εκπαίδευση. Τα επόµενα βήµατα είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ενίσχυση της αυτονοµίας των σχολείων και οι ρυθµίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση.
Η απάντηση στην ερώτηση αν ήταν απαραίτητο αυτό το νοµοσχέδιο είναι απλή και σαφής. Ναι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση του εκπαιδευτικού πλαισίου και
της οµαλότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό είναι, άλλωστε,
και το ξεκάθαρο µήνυµα της ελληνικής κοινωνίας, να µπει δηλαδή ένα τέλος στη συστηµατική διαστρέβλωση του χαρακτήρα
των σχολών και των πανεπιστηµίων µας.
Ποια είναι, όµως, η διαστρέβλωση; Από τη µία οι αιώνιοι φοιτητές και ο προβληµατικός τρόπος εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και από την άλλη οι τραµπουκισµοί, τα φαινόµενα
βίας, τα φαινόµενα παραβατικότητας µε σαφές αριστερό ιδεολογικό πρόσηµο. Είναι πρόβληµα οι αιώνιοι φοιτητές; Βεβαίως και
είναι. Διότι ναι µεν σήµερα το 80% των υποψηφίων εισάγεται σε
µια σχολή, αλλά το 30% δεν αποφοιτά ποτέ. Και ακριβώς αυτοί οι
δύο αριθµοί δείχνουν τη στρέβλωση της κατάστασης. Τι σηµαίνει,
όµως, αυτό, κυρίες και κύριοι; Σηµαίνει συγγράµµατα, φοιτητικές
εστίες, γεύµατα, φοιτητικά «πάσο», αµφιθέατρα, υποδοµές, προσωπικό, διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη, οικογενειακή και
οικονοµική αφαίµαξη, που το 30% όλων αυτών τα πετάµε στα
σκουπίδια. Αν λάβουµε δε υπ’ όψιν και πόσοι τελικά σπουδάζουν
κάτι που ποτέ δεν ήθελαν, αλλά τους έτυχε, η χασούρα γίνεται
ακόµα µεγαλύτερη.
Είναι προβληµατικός ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση; Βεβαίως και είναι. Διότι δεν γίνεται να
εισάγονται µαθητές που έγραψαν «1», «2» ή «3» στις εξετάσεις.
Αυτά τα παιδιά πρέπει να οδηγηθούν σε κάτι άλλο στη ζωή τους.
Είναι προβληµατικός ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, γιατί µόνο τα µισά από τα παιδιά περνούν σε µία από τις πέντε πρώτες προτιµήσεις τους, ενώ πολλά
από τα υπόλοιπα µπαίνουν σχεδόν από τύχη σε κάποια σχολή.
Και σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, αυτός που θέλει Νοµική παίρνει τη θέση αυτού που ήθελε εξαρχής το Παιδαγωγικό,
ενώ αυτός που αγαπά τα µαθηµατικά µπορεί να µείνει έξω από
κάποιον που δεν πέρασε στο Πολυτεχνείο.
Τι πετυχαίνουµε, λοιπόν, µε τις αλλαγές που φέρνει το νοµο-
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σχέδιο; Πετυχαίνουµε να έχουµε περισσότερες συνειδητές επιλογές από τους υποψήφιους φοιτητές στα µηχανογραφικά, ενώ
αυξάνονται όσοι εισάγονται στη σχολή της προτίµησής τους. Θα
υπάρχει πλέον µεγαλύτερο ενδιαφέρον για ολοκλήρωση των
σπουδών. Θα µειωθούν σηµαντικά τα αιτήµατα µετεγγραφών.
Πετυχαίνουµε τη µέγιστη ενεργοποίηση των ιδρυµάτων για
διαρκή εκσυγχρονισµό του προγράµµατος σπουδών τους και κινητροδοτούµε τις σχολές, ώστε το αντικείµενό τους να γίνει πιο
ελκυστικό και να συσχετίζεται καλύτερα µε την αγορά εργασίας.
Θα αναρωτηθεί κανείς: και τι γίνεται µε όσα παιδιά δεν θα εισαχθούν στα πανεπιστήµια; Γι’ αυτά τα παιδιά εισάγεται έναν
νέος µηχανισµός, ένα µηχανογραφικό δελτίο για την πρόσβασή
τους σε άλλες δοµές εκπαίδευσης, βάσει του απολυτηρίου τους
από το λύκειο.
Άρα τι πετυχαίνουµε τελικά, κυρίες και κύριοι; Δίνουµε τη δυνατότητα επιλογών στους νέους. Αυξάνουµε την πιθανότητα να
σπουδάσουν αυτό που προτιµούν και στον τόπο που επιθυµούν.
Βελτιώνουµε το πανεπιστηµιακό κύρος και ενισχύουµε τον καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα του πανεπιστηµίου αποµακρύνοντας έµµεσα όσους δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Σταδιακά
αναβαθµίζουµε την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, ενισχύουµε την εκπαιδευτική αυτονοµία των ιδρυµάτων και δίνουµε
σε κάθε ένα τη δυνατότητα διαµόρφωσης του δικού του διακριτικού ακαδηµαϊκού προφίλ.
Στην ερώτηση τώρα εάν έχει µεταρρυθµιστικό πρόσηµο αυτό
το νοµοσχέδιο, η απάντηση είναι ότι βεβαίως είναι µεταρρυθµιστικό και έχει φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φιλελεύθερο είναι οτιδήποτε δίνει επιλογές σε
όλους, χωρίς να εξαιρεί κανέναν. Φιλελεύθερο είναι οτιδήποτε
σέβεται τη µοναδικότητα της καθεµιάς και του καθένα µας, οτιδήποτε επιτρέπει στο ταλέντο και την κλίση να ευδοκιµήσει, να
ανθίσει και να προκόψει, οτιδήποτε επιτρέπει στο καλό να γίνει
καλύτερο, πάντα όµως µε όρους κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασµό στα δικαιώµατα. Και, τελικά, φιλελεύθερο είναι οτιδήποτε
στέκεται απέναντι στη µίζερη οπισθοδρόµηση της Αριστεράς
που απαξιώνει και υποβαθµίζει τα πιο δυνατά, τα πιο δηµιουργικά
κοµµάτια της κοινωνίας µας. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα
του 2021 µόνο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µπορεί να
κάνει πράξη αυτές τις αρχές.
Ας έρθουµε, όµως, και στο δεύτερο σκέλος του νοµοσχεδίου,
σε αυτό για την ενίσχυση της ασφάλειας των ΑΕΙ.
Ακούµε τις αντιρρήσεις για την ύπαρξη και δράση της Αστυνοµίας στα πανεπιστήµια, αλλά µε την κατάργηση του ασύλου
της παραβατικότητας εδώ και πάνω από έναν χρόνο τα φαινόµενα βίας δεν έχουν µειωθεί, αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί κιόλας.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που ακόµα υπάρχει ήταν η διαπόµπευση του πρύτανη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
η οποία ούτε καν καταγγέλθηκε, αλλά δηµοσιοποιήθηκε από
τους ίδιους τους αυτουργούς στο διαδίκτυο.
Τα φαινόµενα βίας πρέπει να εξαλειφθούν οριστικά. Δεν γίνεται να υπάρχει πραγµατική ελευθερία στα πανεπιστήµια, όταν
όποιος διαφωνεί µε οτιδήποτε λέγεται µπορεί να ασκήσει βία. Και
ας µην κοροϊδευόµαστε, είναι ευχή όλων να περάσουµε σταδιακά σε µία άλλη φάση, µε τα πανεπιστήµια να µη χρειάζονται
την παρουσία της Αστυνοµίας. Όµως, αυτό θα συµβεί µόνο αφού
εγκατασταθεί σταθερά και µόνιµα η κανονικότητα σε όλα τα
ιδρύµατα.
Κλείνοντας, λοιπόν, θα έλεγα πως θα πρέπει να γνωρίζουµε
όλοι ότι τα πανεπιστήµια δεν ανήκουν στην Κυβέρνηση ούτε
στους πανεπιστηµιακούς, ούτε φυσικά στην Αριστερά, πόσω δε
µάλλον στον ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα πανεπιστήµια πάνω και πέρα από όλα ανήκουν στον ελληνικό λαό και πάνω και πέρα από όλα οφείλουν να πραγµατώνουν
τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες που έχει σύσσωµη η ελληνική κοινωνία για τα παιδιά της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο τον κ. Μαντά.
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Περιµένω και από τον κ. Μουζάλα να είναι εντός του χρόνου,
όπως ήταν οι δύο προηγούµενοι οµιλητές. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλάµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο το οποίο κατά τη δική
µας την άποψη είναι το άκρον άωτον της αντιµεταρρύθµισης στο
πανεπιστήµιο. Θα συζητήσουµε γι’ αυτό.
Θα ήθελα να πω ότι µιλάµε σήµερα που η Αντιπρόεδρος του
Κοινοβουλίου εδάρη. Μιλάµε σήµερα που φωτορεπόρτερ εδάρησαν από αστυνοµικούς. Και µέχρι να ξηµερώσει, θα βγουν κι
άλλα.
Μιλάµε σήµερα και ακούω ποµφόλυγες, βροντώδη λόγια, εκφράσεις όπως «το νοµοσχέδιο αυτό πάει το πανεπιστήµιο στην
ψηφιακή εποχή και στην τεχνητή νοηµοσύνη» και στην «Ε’ Βιοµηχανική Επανάσταση».
Πού, βρε παιδιά, τα πάει όλα αυτά; Πείτε µας µία διάταξη η
οποία να αναβαθµίζει το πανεπιστήµιο. Δεν υπάρχει ούτε µία!
Όσον αφορά δε την ψηφιακή εποχή, εννοεί ότι µετατρέπει το
Σπουδαστικό της Ασφάλειας από µεροκαµατιάρηδες που προκαλούσαν τρόµο, σε κάµερες οι οποίες παρακολουθούν συνέχεια
όλη την πανεπιστηµιακή κοινότητα και στο οποίο είναι αντίθετοι
και η Αρχή Προσωπικών Δεδοµένων και η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής.
Όµως, ειλικρινά, ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας δεν
είπε για ποιον λόγο αυτό το νοµοσχέδιο προχωρά την εκπαίδευση!
Τρία πράγµατα θα αναφέρω. Αναφορικά µε τη βάση εισαγωγής, είκοσι µε είκοσι πέντε χιλιάδες παιδιά θα µείνουν εκτός πανεπιστηµίου. Δεν το στηρίζετε πουθενά. Το στηρίζετε σε
επιθυµίες και µάλιστα σε επιθυµίες που τις ερµηνεύετε παράπλευρα, κατά Βιτγκενστάιν. Τίποτα δεν µας λέτε. Αυτά τα παιδιά
που δεν θα µπουν στο πανεπιστήµιο φροντίσατε µουλωχτά να
φέρετε νοµοσχέδιο όπου θα µπορούν να γίνουν αρχιτέκτονες
χωρίς βάση εισαγωγής, θα µπορούν να έχουν δικαιώµατα νοµικού χωρίς βάση εισαγωγής, στο «Μουζάλας American Φίλης
Μαρκόπουλος University Βερανζέρου 3», ηµιόροφος.
Μα, είµαστε σοβαροί άνθρωποι εδώ πέρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η αριστεία σας είναι οι κυλινδρόµυλοι µονοετούς φοίτησης
στην Ελβετία; Η αριστεία σας είναι το πτυχίο κιθάρας από αλληλογραφία µε την Αγγλία; Ποια είναι η αριστεία σας που προβάλλετε σήµερα σαν αναβάθµιση εδώ πέρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καταργείτε τα νυχτερινά. Το 1% από παιδιά που δουλεύουν
για να τελειώσουν το γυµνάσιο, το καταργείτε. Και αναβαθµίζετε
το πανεπιστήµιο!
Τιµωρείτε τον λαό µας και µε αυτό το νοµοσχέδιο. Θα πούµε
παρακάτω για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά, γιατί αυτό κάνετε
αφότου υπάρχετε σαν συντηρητική παράταξη.
Αναφορικά µε την πανεπιστηµιακή αστυνοµία σήµερα, δεν σας
κατάλαβα, ο ειδικός φρουρός ή πρόεδρος -δεν ξέρω τι ήτανεπου είπε στην επιτροπή ότι το 20% της κοινωνίας νοσεί και θα το
αναλάβουν οι ειδικοί φρουροί, θα είναι στην πανεπιστηµιακή
αστυνοµία, για να µπορεί να λέει στη µάνα του που το έχει
καηµό: «Μαµά, σήµερα το πρωί πέρασα στην Ιατρική»; Θα µας
τρελάνετε; Η Αστυνοµία; Δεν υπάρχει κράτος στην Ευρώπη που
να το κάνει αυτό από το 1088 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήµιο της
Μπολόνιας.
Με τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο, η παρέµβαση αυτού του είδους απαγορεύεται, είτε εθνικά, είτε νοµικά κατοχυρωµένα. Η
χούντα το έκανε εδώ στην Ελλάδα και εσείς το θεσµοθετείτε
τώρα. Και είστε περήφανοι γιατί αυτό αναβαθµίζει τις σπουδές!
Εντάξει, να σας πω κάτι; Εµείς θα σας ακούσουµε πολύ προσεκτικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουµε να πάµε στο 3%,
αλλά θέλουµε να γίνουµε κυβέρνηση. Όµως, τα πανεπιστήµια
είναι στα 3% καλύτερα του κόσµου. Κι εσείς τα βρίζετε! Όσοι ήλθατε εδώ πέρα τα βρίσατε. Μιλήσατε για ναρκωτικά, πορνεία,
ξύλο, βία. Αυτά είναι τα πανεπιστήµιά µας;
Θα ήθελα να σας πω κάτι και για τα πειθαρχικά. Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε. Αυτοί οι επιστήµονες οι οποίοι κάθε
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µέρα βγαίνουν στην τηλεόραση -αναφέροµαι σε Έλληνες του
εξωτερικού, οι οποίοι καθοδηγούν κράτη και είναι σύµβουλοι
στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για την πανδηµία, δεν θέλω
να πω τα ονόµατα- δεν θα είχαν τελειώσει το πανεπιστήµιο από
την αφισοκόλληση που έκαναν, από τις ντουντούκες που πήραν
όταν ήταν φοιτητές και κατέβαιναν στα αµφιθέατρα, στις κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις. Θα τους είχατε διαγράψει! Καθηγητές Πανεπιστηµίου στο εξωτερικό, καθηγητές πανεπιστηµίου
εδώ, θα τους είχατε διαγράψει!
Τι εννοείτε, µάλιστα, µε το «ηχορύπανση»; Δηλαδή, αν η ΔΑΠΝΔΦΚ διοργανώσει µία ποιητική βραδιά και αρχίσουν και τραγουδάνε «Και Α και Δ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», θα τους συλλάβετε; Τι
ακριβώς θα κάνετε; Πού θα πάει αυτό το πράγµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Συκοφαντείτε, για να µπορέσετε να περάσετε την καταστολή.
Θα πω κάτι πολύ γρήγορα, γιατί πραγµατικά ο χρόνος είναι
λίγος. Έχετε παράδοση στο µίσος που έχετε για τη λαϊκή εκπαίδευση. Το 1901 στα «Ευαγγελικά» οι πρόγονοί σας έλεγαν «…
άθεοι, πράκτορες Σλάβων, αφορίσανε τον Πατριάρχη, πέντε νεκροί σε διαδηλώσεις». Μετά από είκοσι ή πενήντα χρόνια, έτσι
θα λένε για σας.
Το 1917, Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, Βενιζέλος: «Τα ψηλά
βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου που τα διαβάζουµε και σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα το διανθίσω λιγάκι και θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε όπως όλοι οι συνάδελφοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πέρασε, µπήκε η δηµοτική, Τριανδρία Εκπαιδευτικού Οµίλου
µε Γληνό, Δελµούζο και Τριανταφυλλίδη. Το 1920 ήρθαν οι πρόγονοί σας και τα καταργήσανε. Κατηγορία για µπολσεβικισµό.
Περιφρονούσε, λέει, τα µεγάλα ιδανικά ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Έλεγαν «Να καταδιωχθώσι ποινικώς οι υπαίτιοι», «να καώσι
τα αναγνωστικά βιβλία της δηµοτικής».
Είναι η παράδοσή σας αυτή. Δεν θέλετε οι άνθρωποι να µορφώνονται, εκτός από την κλίκα σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Τελειώνω.
Θα αναφέρω απλά για να τα διανθίσουµε δύο στοιχεία ακόµα
από την ιστορία σας.
Η σχολική ποδιά καθιερώθηκε το 1876 και το πηλίκιο. Καταργήθηκε το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου. Διαβάστε στις εφηµερίδες τι λέγατε τότε. Καταργήθηκε το πηλήκιο και θεωρούσατε
ότι η νεολαία διαφθείρεται. Καταργήθηκε η ποδιά το 1982 από
τον Βερυβάκη και θεωρούσατε ότι τα κορίτσια διασύρονται και
διαφθείρονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ελάτε,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όπως µιλάνε για
αυτούς τους Βουλευτές της παράταξής σας τότε, έτσι θα µιλάνε
για σας µετά από µερικά χρόνια. Και δεν θα περάσει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα εννέα λεπτά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Και όταν διαβάζουµε την Αντιγόνη,
εσείς είστε µε τον Κρέοντα. Εµείς είµαστε µε την Αντιγόνη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ανδριανός. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να είσαστε εντός
του χρόνου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα αποφύγω να
σχολιάσω το παραλήρηµα του συναδέλφου, γιατί πρέπει να κοιτάζουµε µπροστά, να κοιτάζουµε το αύριο, να κοιτάζουµε το µέλλον των παιδιών µας και πώς να το κάνουµε καλύτερο και όχι να
κάνουµε αυτές τις αναδροµές, οι οποίες δεν νοµίζω ότι προσθέτουν τίποτα και να κατηγορούµε µια παράταξη η οποία έχει συµ-
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βάλει και έχει αποκαταστήσει τη δηµοκρατία, κύριε συνάδελφε,
το 1974 και νοµίζω ότι όλοι γευόµαστε τους καρπούς της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µε αυτό το νοµοσχέδιο η
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρά µε συνέπεια και υπευθυνότητα τη µεγάλη µεταρρυθµιστική πολιτική της Κυβέρνησης
και στον κρίσιµο αυτόν τοµέα, τον τοµέα της παιδείας. Θυµίζω
το µεγάλο εκπαιδευτικό νοµοσχέδιο του Ιουνίου, στο οποίο είχα
την τιµή να είµαι ο βασικός εισηγητής της Πλειοψηφίας. Θυµίζω
ακόµα το πιο πρόσφατο νοµοσχέδιο για την επαγγελµατική εκπαίδευση, που µε τις προβλέψεις του συµβάλλει ουσιαστικά
ώστε αυτό το πολύτιµο εργαλείο να γίνει από λύση ανάγκης για
λίγους, συνειδητή επιλογή για πολλούς.
Τώρα στο ίδιο µήκος κύµατος µε το νοµοσχέδιο αυτό θεσµοθετούνται τρεις αναγκαίες και υπερώριµες αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, εύλογα
χρονικά όρια αποφοίτησης και βεβαίως µέτρα για την έµπρακτη
διασφάλιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της νοµιµότητας
εντός του πανεπιστηµιακού χώρου. Οι τρεις αυτοί βασικοί πυλώνες του νοµοσχεδίου, παρά τις περί του αντιθέτου προσπάθειες
της Αντιπολίτευσης, δεν έχουν πλέον στην κοινωνία µας ιδεολογική απόχρωση. Είναι εύλογες, είναι αυτονόητες πρακτικές προβλέψεις που απαντούν σε υπαρκτά, χρονίζοντα και πιεστικά
ζητήµατα.
Συνιστά, βεβαίως, στρέβλωση η εισαγωγή σε σχολές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων υποψηφίων που έγραψαν «3» ή
«4» στα «20» και βεβαίως οφείλουµε να διασφαλίσουµε και σε
αυτά τα παιδιά τις καλύτερες επιλογές για τη σταδιοδροµία τους
τόσο µέσω της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο
και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο και πολιτική.
Όµως, το να γράφονται -για παράδειγµα- παιδιά σε µαθηµατικά τµήµατα µε βαθµούς κάτω από τη βάση στα µαθηµατικά στις
εισαγωγικές εξετάσεις, δεν βοηθά πρωτίστως τα ίδια αυτά τα
παιδιά να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις σπουδές τους. Αυτός
είναι και ένας από τους βασικούς λόγους του µεγάλου ποσοστού
µη ολοκλήρωσης των σπουδών σε αυτές τις σχολές, ιδίως στα
περιφερειακά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Και έχει γι’ αυτό ιδιαίτερη σηµασία ότι τα ίδια τα τµήµατα θα έχουν πλέον λόγο στον
καθορισµό των προϋποθέσεων εισαγωγής των υποψηφίων. Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία έχει η δυνατότητα υποβολής παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου για την φοίτηση σε δηµόσια ΙΕΚ
που ενισχύει τις εναλλακτικές των παιδιών και υπογραµµίζει για
µια ακόµη φορά τη βούληση της Κυβέρνησης να αναβαθµίσει ουσιαστικά την επαγγελµατική κατάρτιση.
Εδώ µπαίνουµε στον δεύτερο κρίσιµο πυλώνα του νοµοσχεδίου, το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών. Είναι, βεβαίως, επιβεβληµένο να υπάρχουν προβλέψεις -τις οποίες και
περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο- για φοιτητές που αντιµετωπίζουν
αντικειµενικά κριτήρια που τους επιβάλλουν πρόσκαιρα άλλες
προτεραιότητες. Το κρίσιµο, όµως, είναι όπου δεν συντρέχουν
αυτοί οι αντικειµενικοί λόγοι, να µην δηµιουργούνται πολυετή
τέλµατα που και τον προγραµµατισµό των σχολών δυσκολεύουν
και κρατούν τους λεγόµενους «αιώνιους» φοιτητές σε µια µετέωρη κατάσταση ουσιαστικά εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας
όσο και της αγοράς εργασίας.
Σε ό,τι αφορά τέλος τον τρίτο πυλώνα του νοµοσχεδίου, τα
µέτρα για τη διασφάλιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της
νοµιµότητας στους πανεπιστηµιακούς χώρους, πιστεύω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει πως όλοι θα προτιµούσαµε αυτά να µην
ήταν αναγκαία. Δεν ζούµε, όµως, σε καµµία ουτοπία, αλλά σε µια
πολύ συγκεκριµένη πραγµατικότητα, όπου τα φαινόµενα βίας και
ανοµίας δυστυχώς δεν είναι ξένα τουλάχιστον σε συγκεκριµένα
πανεπιστήµια. Άλλωστε αυτό το παραδέχτηκε και ο Αρχηγός
σας, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, προχθές στην πρόσφατη τηλεοπτική
του συνέντευξη, φέρνοντας ως παράδειγµα το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο. Είπε ότι σήµερα δεν µπορεί να γίνει ελεύθερα µια εκδήλωση ανταλλαγής απόψεων χωρίς να κινδυνεύουν οι
οργανωτές και οι συνοµιλητές.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η επίκληση ενός ακατάληπτου
εξαιρετισµού δεν επαρκεί για να ανεχτούµε ως κοινωνία έστω και
µία απόπειρα βιασµού ή ξυλοδαρµού σε πανεπιστηµιακό χώρο,
έστω και έναν διασυρµό καθηγητή, έστω και µία καταστροφή
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εξοπλισµού εργαστηρίων ή δηµόσιας περιουσίας πληρωµένης
από τους φόρους των ελληνικών νοικοκυριών.
Υπογράµµισα προηγουµένως ότι οι προβλέψεις αυτές του υπό
συζήτηση νοµοσχεδίου δεν έχουν πλέον στην κοινωνία ιδεολογικό χρωµατισµό. Τις καλωσορίζει µια ευρύτατη κοινωνική πλειοψηφία που διατρέχει ιδεολογικές καταβολές και εκλογικές
επιλογές. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως, όπως δείχνουν οι
δηµοσκοπήσεις, ένα ιδιαίτερα µεγάλο µέρος ακόµη και των ψηφοφόρων των κοµµάτων της Αριστεράς στηρίζει τα τρία αυτά
µέτρα, θεωρώντας τα αυτονόητα. Και αυτή η οριζόντια κοινωνική
συµµαχία για τα αυτονόητα είναι κάτι που όλοι µας σε αυτή την
Αίθουσα οφείλουµε να το πάρουµε πολύ στα σοβαρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία δείχνει τον δρόµο.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες απαιτούν η χώρα να προχωρήσει
επιτέλους µπροστά. Απαιτούν ένα κράτος σύγχρονο και αποτελεσµατικό, αρωγό στον πολίτη και όχι δυνάστη του, µε ποιοτική
δηµόσια παιδεία και υγεία, µε ασφάλεια για όλους.
Μπροστά, λοιπόν, σε αυτό το καθολικό αίτηµα για σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα δεν χωρούν ιδεοληψίες και καθήλωση στο παρελθόν, δεν χωρούν λογικές που
θυσιάζουν τα δικαιώµατα των πολλών στα οργανωµένα συµφέροντα των λίγων. Τα παιδιά και οι γονείς µας αξίζουν και δικαιούνται ποιοτική εκπαίδευση, πανεπιστήµια που να διαθέτουν
όλες τις θεσµικές, υλικές και ηθικές προϋποθέσεις ώστε να αναδεικνύουν τις ήδη υπαρκτές νησίδες αριστείας, ευκαιρίες επαγγελµατικής εκπαίδευσης που λειτουργούν ως ισχυρά διαβατήρια
εργασίας, προκοπής και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Όλοι µας, λοιπόν, οφείλουµε να αναλάβουµε την ευθύνη που
µας αντιστοιχεί. Η κοινωνία δεν µπορεί να περιµένει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Ανδριανό για τον χρόνο και παρακαλώ ο επόµενος
οµιλητής να µην ξεπεράσει τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κόσµος αλλάζει µε ταχύτητα
φωτός. Οι αλλαγές που συντελούνται σε όλο τον κόσµο είναι αλλαγές που κανένας δεν περίµενε, αλλά δυστυχώς έχουµε µια Κυβέρνηση η οποία αυτό το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται σε
καµµία περίπτωση δεν µπορεί να το δει.
Η πανδηµική κρίση φανέρωσε την ανάγκη οικοδόµησης ενός
κόσµου που πρέπει να βασιστεί στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη και το κοινωνικό κράτος, µε την υγεία βεβαίως ως πρώτη
προτεραιότητα.
Ο κορωνοϊός χτύπησε τις οικονοµίες και τις κοινωνίες σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά παράλληλα ανέδειξε και τις τεράστιες αδυναµίες ενός µοντέλου που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες,
του γνωστού νεοφιλελεύθερου µοντέλου.
Τη στιγµή, λοιπόν, που οι ηγέτες του δυτικού και όχι µόνο κόσµου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, τη στιγµή που ο κόσµος αφουγκράζεται, σκέφτεται, συνεργάζεται και σχεδιάζει,
εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αποµονώνεστε και αποµονώνετε και τη χώρα. Μένετε έξω από τον µεγάλο διάλογο, έξω
από τις εξελίξεις, απέναντι από τη µεγάλη αλλαγή η οποία έρχεται.
Ενώ, λοιπόν, το νεοφιλελεύθερο µοντέλο σας καταρρέει -µε
την παραλλαγή, βέβαια, του βαλκανικού, το οποίο στηρίζετεεσείς, περιχαρακωµένοι στα ιδεοληπτικά σας στεγανά εδώ και
δεκαοκτώ µήνες, αν κάνετε κάτι, είναι να επιτίθεστε σε καθετί δηµόσιο. Διαλύετε κάθε ψήγµα του κοινωνικού κράτους. Θυµάστε
όλοι ότι είχατε έτοιµες τις αλλαγές για ιδιωτικοποίηση στον χώρο
της υγείας. Αντιµετωπίζετε την πολιτική ως «µπίζνες» και θα µπορούσα να φέρω και άλλα παραδείγµατα.
Όµως, µέσα σε αυτόν τον σχεδιασµό δεν µπορούσε σε καµµία
περίπτωση να µην είναι στο στόχαστρό σας ο χώρος της παιδείας. Εδώ και δεκαοκτώ µήνες επιτίθεστε συνειδητά στη δηµόσια παιδεία, επιτίθεστε συνειδητά στο ελληνικό πανεπιστήµιο και
εισάγετε αυτό το νοµοσχέδιο προς ψήφιση µε έναν και µοναδικό
σκοπό: Να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα των κολλεγίων, τα
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συµφέροντα της παραπαιδείας, να αυξήσετε την πελατεία τους,
να µειώσετε τον αριθµό εισακτέων, να απαξιώσετε τα περιφερειακά πανεπιστήµια, των οποίων θα δροµολογήσετε το κλείσιµο.
Βεβαίως, σαν να µην έφτανε αυτό, διαβάζουµε τις τελευταίες
µέρες ότι όσα από αυτά δεν κλείσουν τι θα τα κάνετε; Θα τα µετατρέψετε σε τεχνικές σχολές τριών ετών.
Παράλληλα, θέλω να θυµίσω ότι εσείς, η Κυβέρνησή σας, απαξιώσατε νύχτα, µε τροπολογία ντροπής, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων µε
αποφοίτους τριετών κολλεγίων αµφίβολης ποιότητας, µε µια ρύθµιση αντισυνταγµατική.
Είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, οξύνει τις ανισότητες. Το σχέδιό σας είναι
ξεκάθαρο: Είναι ένα µεγάλο δώρο στην ιδιωτική εκπαίδευση, που
είναι ένας από τους βασικούς χρηµατοδότες σας. Απλώς κολλήσατε και το κοµµάτι της αστυνοµοκρατίας σε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί θα έπρεπε να χαϊδέψετε και να δικαιολογηθείτε και στο
ακροδεξιό δικό σας ακροατήριο.
Όλες αυτές τις µέρες πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλα τα
κόµµατα µίλησαν για τις σπουδαίες διακρίσεις των ελληνικών πανεπιστηµίων διεθνώς. Έφεραν πάρα πολλά παραδείγµατα και
δεν θέλω να µπω στη διαδικασία να τα επαναλάβω. Εσείς τα αποσιωπάτε. Δεν κολλάνε σε καµµία περίπτωση, βέβαια, στο αφήγηµά σας. Όχι µόνο αποσιωπάτε και δεν τα αναφέρετε, αλλά
συνειδητά εκµηδενίζετε την αξία του ελληνικού πανεπιστηµίου.
Ισχυρίζεστε και το ισχυρίζεστε µε ένα νοµοσχέδιο που λέτε ότι
είναι µεταρρυθµιστικό -που σε καµµία περίπτωση δεν είναι- ότι
θέλετε µια καλύτερη εικόνα για τα ελληνικά πανεπιστήµια και παρουσιάζεται αυτό το νοµοσχέδιο -αν είναι δυνατόν!- ως µεταρρύθµιση. Κοµµένη η πλάκα.
Δεν έχει ίχνος µεταρρύθµισης αυτό το νοµοσχέδιο. Διότι, αν
θέλατε µεταρρύθµιση και καλύτερα πανεπιστήµια, όπως λέτε,
δεν θα µειώνατε τους πόρους τους για πρώτη φορά µετά από το
2016 στον προϋπολογισµό του 2021, όπου µάλιστα έχουν τελειώσει τα µνηµόνια και δεν είχατε καµµία, µα καµµία παρέµβαση
από πουθενά.
Την ίδια στιγµή προωθείτε την υποστελέχωσή τους, όταν η αναλογία καθηγητών/φοιτητών είναι η χειρότερη στην Ευρώπη και
αυτό δεν το λέµε εµείς, αλλά το λέει η EUROSTAT. Όλα αυτά και
πολλά άλλα, όταν η ελληνική οικογένεια βιώνει πανδηµία, δυσπραγία, ανασφάλεια και φόβο. Για να χτίσετε τον µύθο της απαξίωσης
του ελληνικού πανεπιστηµίου, πετάτε βεβαίως τη µπάλα στην εξέδρα. Ψάχνετε να βρείτε άλλοθι, εκµεταλλεύεστε µεµονωµένα περιστατικά εισαγόµενης βίας για να µας πείτε ότι αυτή είναι η
κανονικότητα του ελληνικού πανεπιστηµίου και έτσι φέρνετε χίλιους τριάντα ειδικούς φρουρούς. Νοµοθετείτε ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας και φέρνετε κάµερες στα αµφιθέατρα. Τη στιγµή
που οι πρυτάνεις σάς έκαναν µια και δυο και τρεις προτάσεις για
να φύγετε από τη δύσκολη θέση, εσείς δηµιουργείτε συνθήκες
αστυνοµοκρατίας.
Για να το ξεκαθαρίσουµε: Εµείς δεν είµαστε ενάντια στη φύλαξη. Άλλο, όµως, φύλαξη και άλλο αστυνοµοκρατία. Περίπου
20 µε 30 εκατοµµύρια θα είναι η µισθοδοσία αυτών των ειδικών
φρουρών, όταν τα πανεπιστήµιά µας σήµερα χρειάζονται καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, πόρους για την έρευνα. Υπάρχουν
βεβαίως και άλλες δαπάνες -δεν θέλω να αναφερθώ- που είναι
από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων και Έρευνας, τον ΕΛΚΕ.
Δηλαδή, παίρνετε λεφτά από την έρευνα για να τα δώσετε στη
φρούρηση των πανεπιστηµίων.
Πείτε το, λοιπόν, καθαρά. Για σας έχει µεγαλύτερη αξία η
αστυνόµευση από την έρευνα. Για σας έχει µεγαλύτερη αξία η
αστυνόµευση από την παραγωγή γνώσης. Για σας έχει µεγαλύτερη αξία η αστυνόµευση από την ενίσχυση των καθηγητών και
των ερευνητών µας. Έχετε στοχοποιήσει το ελληνικό πανεπιστήµιο την ώρα που οι Έλληνες που πήραν αυτό το πτυχίο στα χέρια
τους διαπρέπουν στο εξωτερικό σήµερα, διοικούν επιχειρήσεις,
κάνουν λαµπρές καριέρες και εσείς απαξιώνετε καθηµερινά το
ελληνικό πανεπιστήµιο.
Οι δείκτες του ρολογιού, όµως, δεν θα γυρίσουν δεκαετίες
πίσω, σε εκείνες τις σκοτεινές εποχές φόβου και αστυνοµοκρατίας, όσο και αν το θέλετε. Δεν θα επιτρέψουµε να καταρρεύ-
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σουν όλα σε ένα καθεστώς σιωπής, να βυθιστούµε στο σκοτάδι
ήσυχα. Η Κυβέρνηση αντιστέκεται στην πρόοδο. Προσπαθεί να
διχάσει, να στρέψει τον έναν εναντίον του άλλου και να γυρίσει
το ποτάµι πίσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς για σας και ευτυχώς για την ίδια τη χώρα, κυρίες
και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, το ποτάµι δεν κατάφερε κανείς
να το γυρίσει ποτέ πίσω. Όσες και όσοι πήγαν να τα βάλουν µε
τη φυσική ροή του κόσµου, που είναι η πρόοδος, ξεχάστηκαν
από την ίδια την ιστορία, από την ίδια την κοινωνία. Την ώρα που
η ελευθερία και η δηµοκρατία βάλλονται, εµείς θα είµαστε
σκληρά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Αγωνιζόµαστε για το δηµόσιο πανεπιστήµιο και θα σας προτείναµε σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία να δείξετε εµπιστοσύνη στα παιδιά µας, να
δείξετε εµπιστοσύνη στη νέα γενιά της πατρίδας µας, που είναι
και το µέλλον της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συνεχίσουµε µε τον κ. Λαµπρούλη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Μετά ακολουθούν η κ. Αλεξοπούλου από τη Νέα
Δηµοκρατία και η κ. Βαγενά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που προσθέτει έναν ακόµα κρίκο
στη µακριά αλυσίδα των αντιδραστικών αλλαγών που συντελούνται διαχρονικά στην ανώτατη εκπαίδευση από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτές είναι που υλοποίησαν και υλοποιούν σταδιακά τις
κοινά αποδεκτές µεταξύ όλων των άλλων κοµµάτων στρατηγικές
επιλογές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για την ανώτατη εκπαίδευση.
Βάσει αυτής της στρατηγικής προωθούνται ενδεικτικά η επιχειρηµατική δράση της ανώτατης εκπαίδευσης, η αξιολόγηση µε
τα κριτήρια της αγοράς, η αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελµα, η κατηγοριοποίηση πτυχίων και τµηµάτων κ.ά.. Στόχος; Η
ριζική αλλαγή της φυσιογνωµίας, της δοµής και του ρόλου του
πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε το πρότυπο του πανεπιστηµίου-επιχείρηση, που έχει πράγµατι ανάγκη η καπιταλιστική οικονοµία.
Συγχρόνως, αυτή η προσαρµογή είναι όρος εκβιαστικός απέναντι στην επιβίωση ακόµα και του σηµερινού αστικού πανεπιστηµίου και στη βάση αυτής της αναγκαιότητας έχουµε, πρώτον,
τη δηµιουργία ισχυρών δοµών στην ανώτατη εκπαίδευση -δες τις
συγχωνεύσεις- για αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας, δηλαδή µείωση κόστους µε αύξηση αποδοτικότητας, ώστε να µπορούν να
σηκώσουν το βάρος της καπιταλιστικής ανάπτυξης και να µπορούν να συνδέονται µε ξένα και ντόπια µονοπώλια -η περίφηµη
εξωστρέφεια- αλλά και µε ευελιξία, που γι’ αυτό απαιτείται διαφοροποίηση, κατακερµατισµός στο εσωτερικό τους.
Δεύτερον, έχουµε διαµόρφωση κριτηρίων µε τα οποία αναπτύσσονται τα πανεπιστήµια σήµερα, σχεδιάζονται τα νέα προγράµµατα σπουδών και διοχετεύονται πόροι στην έρευνα, όπως:
Πρώτον, αποδέσµευση από την κρατική χρηµατοδότηση, επιβολή διδάκτρων και κυρίως ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών από τα µέλη του.
Δεύτερον, διαφοροποίηση και ευελιξία στις εσωτερικές δοµές
των πανεπιστηµίων, µε τη λειτουργία τµηµάτων και προγραµµάτων σπουδών διαφόρων επιπέδων, σύµφωνα µε τις ανάγκες της
αγοράς και τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση.
Τρίτον, προσήλωση στην καινοτοµία, την τόσο πολυδιαφηµιζόµενη, η οποία όµως δεν ταυτίζεται απαραίτητα µε τη σηµαντική
ερευνητική ανακάλυψη, αλλά µε τη µεταφορά των ερευνητικών
αποτελεσµάτων πού; Στην αρένα της αγοράς, η οποία και τελικά
αποφασίζει για την τύχη τους. Νέα γνώση, καινοτοµία δηλαδή,
για τη δηµιουργία νέων ερευνητικών ευκαιριών, για την απόκτηση
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µιας εταιρείας ή ενός κλάδου
έναντι άλλων και όχι για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αλλά
και µελλοντικών αναγκών της κοινωνίας. Έτσι, το επιχειρηµατικό
πανεπιστήµιο δεν είναι απλά µια σύνδεση µε την αγορά, αλλά
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αποτελεί βασικό παίκτη της. Δεν παράγει απλά νέα γνώση, αλλά
δηµιουργεί και νέες αγορές. Δεν εκπαιδεύει απλά το επιστηµονικό, τεχνικό, διοικητικό προσωπικό που θα στελεχώσει τις µεγάλες επιχειρήσεις και την κρατική µηχανή, αλλά εκπαιδεύει
µεµονωµένα άτοµα που αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως προϊόν που πρέπει να πλασαριστεί µε δική τους ευθύνη, ατοµική ευθύνη, στην αγορά.
Σε όποιον καλοπροαίρετα θα µπορούσε να ρωτήσει, για παράδειγµα, αν είναι κακό να δηµιουργεί εµπορική αξία το πανεπιστήµιο ή αν είναι λάθος να εκπαιδεύει ανταγωνιστικούς
εργαζοµένους έτοιµους να αναµετρηθούν στην αγορά, εµείς τον
καλούµε να σκεφτεί: Η αγορά είναι ταυτόσηµη µε την κοινωνία;
Οι ανάγκες µιας επιχείρησης, ενός επιχειρηµατικού κλάδου είναι
το ένα και το αυτό µε τις κοινωνικές ανάγκες; Το αναµενόµενο
περιθώριο κέρδους είναι ασφαλές κριτήριο για το αν πρέπει να
διοχετευθούν κεφάλαια, δηλαδή κοινωνικοί πόροι, στη µια ή στην
άλλη επιστηµονική περιοχή ή επιστηµονικό πεδίο; Γιατί αντίστοιχα η τεχνολογική πρόοδος, αντί να οδηγεί σε µείωση του
χρόνου εργασίας, οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας; Γιατί, παρά
τα εντυπωσιακά επιστηµονικά επιτεύγµατα της εποχής µας, µένουν στα αζήτητα τοµείς σηµαντικοί για την κοινωνία, όπως για
παράδειγµα τα ζητήµατα που αφορούν τον τοµέα της πρόληψης,
στο σύνολο όµως της κοινωνικής δραστηριότητας, στο φάρµακο,
στην πολιτική προστασία κ.ά., ενώ η ερευνητική παραγωγή
συχνά υποφέρει από εκφυλιστικά φαινόµενα, όπως οι κατευθυνόµενες έρευνες µε αντιεπιστηµονικό σχεδιασµό και µεθοδολογία; Και ακριβώς το πανεπιστήµιο-επιχείρηση, που επιδιώκει να
περιφρουρήσει η Κυβέρνηση µέσα από την ένταση της καταστολής, αλλά και διαφόρων µηχανισµών παρακολούθησης, είναι
ξένο µε την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και όσο πιο
ξένο γίνεται τόσο πιο πολύ επιδιώκεται να το προστατεύουν από
τη νεανική συλλογική αµφισβήτηση και διεκδίκηση.
Να γιατί οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι µαθητές
µαζί µε το εργατικό κίνηµα αγωνίζονται, παλεύουν, διεκδικούν
αυτά που αντικειµενικά µπορούν να έχουν. Διότι ο πλούτος που
σήµερα υπάρχει µπορεί να τους προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για τη γνώση, τους κατάλληλους όρους για να δουλέψουν.
Και ακριβώς αυτά τα κριτήρια είναι που δείχνουν µε τι όρους θα
µπορούσαν να σπουδάσουν, να δουλέψουν και να ζήσουν οι νέοι
σήµερα. Τέτοιοι όροι είναι το πτυχίο να είναι η µόνη προϋπόθεση
για δουλειά, όπως και η απαραίτητη για το επάγγελµα εξάσκηση,
η γνώση, που είναι υπόθεση µιας ολόκληρης ζωής -δεν σταµατά
µε την απόκτηση του πτυχίου- το κράτος, λοιπόν, να εγγυάται
την επιπλέον και δωρεάν επιµόρφωση, µεταπτυχιακά, εξειδικεύσεις κ.ά., να έχουν δικαίωµα στη δουλειά όλοι στο αντικείµενο
που έχουν επιλέξει, µε όλα τα δικαιώµατα που καλύπτουν τις
σύγχρονες ανάγκες. Αντίστοιχα, κρατική χρηµατοδότηση για να
µπορούν να λειτουργούν πλήρως τα πανεπιστήµια µε υποδοµές,
εξοπλισµό, το αναγκαίο εκπαιδευτικό, βοηθητικό προσωπικό.
Έτσι λοιπόν οι διεκδικήσεις των φοιτητών, η ενότητα που οι ίδιοι
µπορούν να χτίσουν µέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους µε το
εργατικό κίνηµα, έχοντας στο µυαλό τους τα δικά τους κριτήρια
και τις δικές τους ανάγκες, µπορούν να τους ανοίξουν δρόµους
για να σπουδάσουν σήµερα καλύτερα, για να αναβαθµίσουν τις
σπουδές τους και την ίδια τους τη ζωή.
Σε αυτόν τον δρόµο του αγώνα για να µπει στην αποµόνωση η
πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και τα δικαιώµατα της νεολαίας και
των εργαζοµένων, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήταν, είναι και θα είναι στην
πρώτη γραµµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Λαµπρούλη για τον χρόνο του.
Ακολουθεί η κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία
και µετά η κ. Βαγενά.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όλοι όσοι ζήσαµε τα φοιτητικά µας χρόνια στο ελληνικό πανεπιστήµιο αντιλαµβανόµαστε πλήρως πως το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που συζητάµε σήµερα, αποτελεί
τοµή σε ένα παρωχηµένο πλαίσιο λειτουργίας, όσον αφορά τόσο
στην εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσο και στην αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Κατά τη γνώµη µου
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αποτελεί άλλον έναν σταθµό στην προσπάθεια της χώρας να
αποκαταστήσει την κανονικότητα σε καίριες πτυχές της ανώτατης εκπαίδευσης.
Μετά από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας και µε σκοπό
την προφύλαξη της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και την ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης εδραιώθηκε στα πανεπιστήµια
µια ισχυρή και απαραίτητη -τότε όµως- ασπίδα προστασίας.
Δυστυχώς, στα χρόνια που ακολούθησαν, το πολιτικό µας σύστηµα επέδειξε ατολµία στο να προχωρήσει αποφασιστικά σε
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις. Με την πολυετή µας ανοχή απέναντι
στην αυθαιρεσία αφήσαµε τα πανεπιστήµιά µας να µετατραπούν
σε άσυλα παραβατικότητας και ανοµίας. Δηµιουργήσαµε «αιώνιους» φοιτητές, χωρίς ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών
τους και κίνητρο για την απόκτηση τίτλου. Είδαµε βάσεις εισαγωγής που δεν τιµούν το κύρος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ζήσαµε
από κοντά την ανεµπόδιστη παραβατικότητα και την προκλητικότητα των µειοψηφιών.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ, µετά από πάρα πολλές ώρες εργασίας
στο πανεπιστήµιο, να πρέπει να κατέβω µε τον καθηγητή µου
τότε κ. Σταύρο Αναγνωστόπουλο µέχρι το αυτοκίνητο συνοδεία
του για να µην κινδυνέψω.
Όσα η πλειοψηφία των φοιτητών και των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας υποστήριζε διαχρονικά ήρθε η ώρα να θεσµοθετηθούν, βάζοντας οριστικό τέλος σε πολυετείς αγκυλώσεις, που
κρατούν τα πανεπιστήµιά µας αγκιστρωµένα στο χθες.
Το νοµοσχέδιο αυτό αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά χρόνιες
παθογένειες και στρεβλώσεις µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις. Η
ελάχιστη βάση εισαγωγής διασφαλίζει κατ’ αρχάς πως οι εισακτέοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις για
την επιτυχή φοίτηση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Είναι, νοµίζω, πασιφανές πως εξαιρετικά χαµηλές βαθµολογίες
της τάξεως του 2 και 3 δεν χαρακτηρίζουν τους επιµελείς µαθητές. Εξάλλου η εισαγωγή στα ΑΕΙ µε τόσο χαµηλούς βαθµούς
αποτελεί δυσφήµιση και για τα ίδια τα ιδρύµατά µας και έχει αντίκτυπο στη συνολική τους εικόνα. Ο νέος τρόπος υπολογισµού
της βάσης εισαγωγής επιτρέπει την απεξάρτηση της εισόδου
στις σχολές από την εκάστοτε ευκολία ή δυσκολία των θεµάτων.
Εφόσον η βάση θα συνδέεται µε τις συνολικές επιδόσεις όλων
των εξεταζοµένων, το σύστηµα εισαγωγής γίνεται φυσικά πιο δίκαιο. Δίνοντας δε το δικαίωµα ορισµού της βάσης εισαγωγής
από την ίδια τη σχολή, ενισχύουµε την αυτονοµία των ιδρυµάτων
και τους δίνουµε τη δυνατότητα να ορίσουν αυτά το ιδιαίτερο
ακαδηµαϊκό τους ύφος. Εµείς εµπιστευόµαστε τα τµήµατα των
ελληνικών πανεπιστηµίων και είµαστε βέβαιοι ότι µπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό το έχουµε αποδείξει πρόσφατα
και µε προηγούµενα νοµοσχέδια, όταν, παραδείγµατος χάριν, δίναµε τη δυνατότητα στα ίδια τα τµήµατα να φτιάξουν ξενόγλωσσα προγράµµατα σπουδών.
Με τη νέα διαδικασία συµπλήρωσης του µηχανογραφικού και
τις δύο φάσεις επιλογής ενθαρρύνονται πιο συνειδητοποιηµένες
επιλογές ακαδηµαϊκής κατεύθυνσης και άρα περισσότερο ενδιαφέρον για την αφοµοίωση του αντικειµένου των σπουδών. Η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο δεν µπορεί να αποτελεί προϊόν τύχης
ή «πέρασα κατά λάθος». Οφείλει να είναι αποτέλεσµα ώριµης
επιλογής και διαβάσµατος και µόνο έτσι µπορεί να οδηγήσει σε
µια επιτυχηµένη φοιτητική πορεία. Σε συνδυασµό µε το παράλληλο µηχανογραφικό αυξάνονται οι εναλλακτικές επιλογές και
οδηγούνται οι νέοι Έλληνες σε σπουδές πιο κοντά στις προτεραιότητες, στις κλίσεις και στις ικανότητές τους και έτσι χτίζουν
το µέλλον που πραγµατικά επιθυµούν. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει κίνητρο και θέληση για την ταχύτερη ολοκλήρωση των σπουδών και την έξοδο στην αγορά εργασίας.
Η Ελλάδα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται καταρτισµένους
πτυχιούχους και διπλωµατούχους που θα έχουν εµπιστοσύνη
στις δυνάµεις τους, αγάπη για τη δουλειά τους και που θα συµβάλουν άµεσα στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Προς
αυτή την κατεύθυνση είναι και η θέσπιση του ανώτατου χρονικού
ορίου φοίτησης που διευθετεί το χρονίζον πρόβληµα των «αιώνιων» φοιτητών, ένα ζήτηµα που ταλανίζει τα ελληνικά πανεπιστήµια, σπαταλώντας τόσο υλικούς όσο και ανθρώπινους
πόρους και που δυσχεραίνει τη δυνατότητα ανέλιξής τους στις
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διεθνείς κατατάξεις.
Και µη χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για τους φοιτητές που
δήθεν θα διώξουµε από τα πανεπιστήµια. Όλοι οι επιµελείς φοιτητές θα έχουν θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Φυσικά και θα
λαµβάνονται υπ’ όψιν κοινωνικά κριτήρια. Φυσικά και θα υπάρξει
µέριµνα για ειδικές περιπτώσεις εργαζόµενων φοιτητών. Είναι
όµως αδιανόητο ένας στους τρεις Έλληνες φοιτητές να µην ολοκληρώνει τις σπουδές του και εµείς να κρυβόµαστε πίσω από το
δάχτυλό µας και να κάνουµε ότι αυτό το θεωρούµε φυσιολογικό.
Δεν είναι δυνατόν να µην έχουν αγγίξει τόσα χρόνια τόσες κυβερνήσεις αυτό το τεράστιο πρόβληµα.
Επιτρέψτε µου να προσθέσω και το εξής. Βεβαίως και είναι
πολύ σηµαντική η ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και η επαγγελµατική εκπαίδευση και η κατάρτιση σε τεχνικά επαγγέλµατα είναι
εξίσου σηµαντικές και προσοδοφόρες επιλογές σταδιοδροµίας.
Πολλοί πτυχιούχοι άνεργοι θα είχαν διαφορετική µοίρα στα πιο
δηµιουργικά χρόνια της ζωής τους, αν είχαµε προ πολλού φροντίσει να έχουν επιπλέον δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης και µέσα από άλλους δρόµους, πιο τεχνικούς και πιο
πρακτικούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε υπευθυνότητα απέναντι στην
κοινωνία, συνέπεια λόγων και έργων και ισχυρή πολιτική βούληση
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σε µία ακόµα
τολµηρή νοµοθετική πρωτοβουλία για την επαναφορά της νοµιµότητας στα ΑΕΙ της χώρας µας. Στην Ελλάδα το πανεπιστηµιακό άσυλο έχει τόσο διαβρωθεί ως έννοια που, επί χρόνια, αντί
να προστατεύει την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την ελευθερία έκφρασης, προστατεύει την εγκληµατικότητα και την ασυδοσία.
Δίνοντας µε τον νόµο του 2019 τη δυνατότητα στο κράτος να
ασκήσει επιτέλους όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητές του και
στους χώρους των ΑΕΙ, κάναµε το πρώτο σηµαντικό βήµα.
Πλέον, µε τη θέσπιση της ελεγχόµενης εισόδου στα ιδρύµατα,
τη σύσταση αρµόδιων διοικητικών δοµών και τη δηµιουργία Οµάδας Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, προχωρούµε
στην ουσιαστική αντιµετώπιση της παραβατικότητας σε κάθε έκφανση του ακαδηµαϊκού βίου.
Η αστυνόµευση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων δεν αποτελεί
αυτοσκοπό. Μακάρι να µη χρειαζόµασταν την Ελληνική Αστυνοµία στα πανεπιστήµια και όλοι να νιώθαµε ασφαλείς µέσα σ’
αυτά. Η παρουσία όµως της Οµάδας Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων θα διασφαλίσει την προστασία των φοιτητών και
των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας από παραβατικές συµπεριφορές και σίγουρα όλοι µας θα αισθανόµαστε πιο ασφαλείς.
Από τα δικά µου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και πριν, στεκόµαστε
σταθερά απέναντι σε όλους αυτούς που µε την πολιτική τους
στάση έδιναν και δίνουν άλλοθι στην ανοµία και την παραβατικότητα. Παραµένουµε συνεπείς και σταθεροί στις απόψεις µας και
σε όσα πιστεύαµε και αγωνιζόµασταν από τα φοιτητικά µας χρόνια.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ζηλεύετε πάρα πολύ
τους νεολαίους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Όλη µέρα σήµερα και χθες
έχετε κάτι κακό να πείτε, για την πρώτη µεγαλύτερη νεολαία της
χώρας µας, που κρίνεται µια φορά τον χρόνο από το 1976 µε
εκλογές. Μια φορά τον χρόνο οι φοιτητές τη βγάζουν πρώτη σε
επιλογή!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ειδικά για τις αφίσες της τη ζηλεύουµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και για τα πάρτι!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Άννα Βαγενά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Επειδή κι εγώ υπήρξα φοιτήτρια, χαίροµαι που ανεβαίνω στο Βήµα µετά από ένα νέο κορίτσι. Θα αναφερθώ κι εγώ στα δικά µου φοιτητικά χρόνια, κυρία
συνάδελφε. Λίγο διαφορετικά από τα δικά σου, αλλά θα αναφερθώ.
Επειδή πιστεύω, όµως, ότι το πρώτο καθήκον εµάς εδώ που
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είµαστε στη Βουλή είναι να δίνουµε φωνή, τη δικιά µας φωνή σ’
αυτούς που είναι έξω στην κοινωνία και αυτούς που µας έφεραν
εδώ, θα αναφερθώ κατ’ αρχάς σε µια κοινή ανακοίνωση των συλλόγων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για την προωθούµενη
αστυνόµευση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Λέει στο ξεκίνηµά της η ανακοίνωση: «Εκφράζουµε την αντίθεσή µας στην προωθούµενη από την ελληνική Κυβέρνηση δηµιουργία ειδικών σωµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας µε
αρµοδιότητα την άσκηση αστυνοµικών καθηκόντων εντός των
χώρων των ΑΕΙ. Θεωρούµε ότι η φύλαξη των πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων δεν µπορεί να έχει χαρακτήρα αστυνόµευσης και να
παρέχεται από ειδικά σώµατα υπαγόµενα στην Ελληνική Αστυνοµία, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, αλλά πρέπει να οργανώνεται από το ίδιο το
πανεπιστήµιο στο πλαίσιο της πλήρους αυτοδιοίκησής του».
Αυτά λέει η ανακοίνωση των συλλόγων των εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στην περιοχή που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα µου και που εκλέγοµαι.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Βαγενά - Κηλαηδόνη
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εσείς όµως δεν τα ακούτε όλα αυτά, όχι. Με την έπαρση της
αυτοδυναµίας σας αποκλείετε από τα πανεπιστήµια περίπου είκοσι χιλιάδες φοιτητές για να τους στείλετε κατευθείαν στα ιδιωτικά κολλέγια. Άλλωστε, γι’ αυτούς δουλεύετε. Το έχουµε δει, όχι
µόνο σε αυτό το νοµοσχέδιο, στα αλλεπάλληλα νοµοσχέδια που
φέρνετε. Δεν τους ακούτε και φέρνετε την Αστυνοµία στα πανεπιστήµια, ζηλεύοντας τη δόξα του Ερντογάν. Μπράβο σας! Μόνο
ηλεκτροφόρα συρµατοπλέγµατα δεν βάζετε γύρω από τα πανεπιστήµια, να τα καταστήσετε στρατόπεδα.
Με το νοµοσχέδιό σας έρχεται ο ηλεκτρονικός χαφιές. Έτσι λέγεται αυτό, όσο κι αν προσπαθείτε να το πείτε διαφορετικά. Θα
νοσταλγήσουµε τους χαφιέδες που είχαµε στη δικιά µας γενιά.
Τον Τρύφωνα είχαµε εµείς στη Λάρισα, που µε ένα ποδήλατο µάς
ακολουθούσε, δεκαπέντε-δεκαέξι χρονών παιδιά, από το γυµνάσιο
στο σπίτι και τον ξέραµε, τον χαιρετούσαµε το βράδυ. Λέγαµε
«γεια σου, Τρύφωνα» και έµπαινα µέσα στο σπίτι µου. Θα νοσταλγήσουν τα παιδιά τον Τρύφωνα. Θα νοσταλγήσουν ακόµα και το
«Σπουδαστικό της Ασφάλειας», που ήταν στη δικτατορία, κυρία
συνάδελφε, νέα φοιτήτρια, που τόσο είστε περήφανη.
Εµείς, λοιπόν, ζήσαµε τη χούντα. Ήµουν φοιτήτρια της Νοµικής, όταν έγινε η δικτατορία, στο δεύτερο έτος και αναγκάστηκα
να αφήσω τις σπουδές µου στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας λόγω
των αριστερών µου φρονηµάτων. Στη Νοµική Αθηνών ήµουν. Δηλαδή είµαι κι εγώ τώρα «αιώνια» φοιτήτρια. Δεν τέλειωσα ποτέ.
Πόσοι σαν εµένα ίσως αναγκάστηκαν και για τέτοιους λόγους να
σταµατήσουν τις σπουδές τους και να µη συνεχίσουν. Εµείς και
πολλοί σαν εµένα δηµοκρατικοί πολίτες ανατριχιάζουµε µε αυτό
το νοµοσχέδιο, πιστέψτε µε. Ανατριχιάζουµε πραγµατικά. Το
1969, που ήταν η Αστυνοµία στα πανεπιστήµια, ήταν χούντα και
το 1969 εγώ ακριβώς σταµάτησα τις σπουδές µου στη Νοµική
γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Συρίγο. Τι να κάνουµε!
Εγώ είµαι µάνα, έχω δύο παιδιά, δεν πάνε τώρα στο πανεπιστήµιο, είναι µεγαλύτερα, αλλά αν είχα τώρα παιδιά που ήταν
στο πανεπιστήµιο, δεν θα ήθελα τα παιδιά µου να πάνε σε έναν
αστυνοµοκρατούµενο πανεπιστήµιο, κύριε Συρίγο. Δεν θα ήθελα.
Εγώ θα ήθελα τα παιδιά µου να έχουν την ωριµότητα να διαλέγουν µόνα τους και να προφυλάσσονται και να γίνονται ώριµοι
πολίτες µέσα στα πανεπιστήµια.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ:…(Δεν
ακούστηκε)
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ: Σας παρακαλώ πολύ. Να
είναι ώριµοι πολίτες, να επιλέγουν µόνα τους τα παιδιά, γιατί τότε
θα γίνουν και ώριµοι φοιτητές και ώριµοι πολίτες, µόνο τότε. Μη
φοβάστε την ελευθερία. Η ελευθερία δεν έβλαψε κανέναν. Όχι,
µη τη φοβόσαστε, η καταπίεση και η αντιδηµοκρατικότητα
έβλαψε. Αυτή δηµιουργεί κοµπλεξικούς ανθρώπους, οι οποίοι
είναι κακοί για τον εαυτό τους και για το σύνολο.
Οι άνθρωποι που µεγαλώνουν µε ελευθερία και δηµοκρατία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνήθως, τις περισσότερες φορές, γίνονται υγιείς και σωστοί πολίτες. Αυτούς µη τους φοβάστε.
Όσο για την παραβατικότητα στα πανεπιστήµια και για τα ναρκωτικά που µας λέτε ότι εξαιτίας αυτών φέρνετε την Αστυνοµία,
λυπάµαι που έφυγε ο κ. Οικονόµου. Του φέρνω φρέσκα νέα από
τη γειτονιά µου.
Εγώ, ξέρετε, όταν είµαι στην Αθήνα κατοικώ -το έχω πει κι
άλλες φορές- στο Μεταξουργείο. Σας φέρνω φρέσκα νέα. Εκεί
να δείτε παραβατικότητα και ναρκωτικά. Γιατί κουνάτε το κεφάλι
σας. Είναι άσχετο το θέµα; Αυτά τα ναρκωτικά ποιος θα τα κυνηγήσει; Πότε θα τα κυνηγήσει; Ποτέ, δεν τα έχετε κυνηγήσει.
Ας δώσουν λίγη προσοχή και στο κέντρο της Αθήνας για τα ναρκωτικά.
Σήµερα, το πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι µου, µπροστά στα
µάτια µου, έµπορος ναρκωτικών έβγαλε τη δόση από το στόµα,
κάτω από τη γλώσσα και την έδωσε σε χρήστη και πήρε και τα
χρήµατα µπροστά στα µάτια µας. Φέρτε µας κι εκεί ειδικούς
φρουρούς. Δεν µας πειράζει. Και δεν µας νοιάζει τι χρώµα στολή
θα φοράνε και πώς θα τους λέτε και αν θα είναι µε µπλε ρούχα.
Μην καλύπτεστε πίσω από αυτό. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Αν
θέλετε να χτυπήσετε τα ναρκωτικά, θα τα χτυπούσατε σε όλο το
κέντρο της Αθήνας. Είναι, όµως, πάρα πολλά τα λεφτά πίσω από
τα ναρκωτικά. Αυτά είναι πρόφαση, για να φέρετε την Αστυνοµία
στα πανεπιστήµια.
Και πάλι σας λέω, µη φοβάστε την ελευθερία. Η ελευθερία δηµιουργεί ώριµους πολίτες. Η καταπίεση δηµιουργεί προβληµατικούς πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε την κ. Βαγενά για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Πασχαλίδης.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να είστε εντός του χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο επέρχονται σηµαντικές αλλαγές που στόχο έχουν την
αναβάθµιση της παιδείας, έτσι ώστε να αποτελέσει τον κύριο
µοχλό της ανάπτυξης στην Ελλάδα δεδοµένου ότι η εκπαίδευση
θεωρείται ως ένα από τα κύρια µέσα για να αποκτήσουν οι πολίτες δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για την αντιµετώπιση
των νέων προκλήσεων και της αβεβαιότητας που προκαλείται
από τις ταχύτατες εξελίξεις παγκοσµίως.
Έτσι, µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου που αφορούσε τον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος όλων των βαθµίδων
της δηµόσιας εκπαίδευσης και του νοµοσχεδίου που αφορούσε
τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων,
έφτασε η ώρα της ψήφισης του νοµοσχεδίου που αφορά την αναβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µια αναβάθµιση που δεν
αφορά µόνο την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια, αλλά το σηµαντικότερο, αναβάθµιση που αφορά τις
συνθήκες λειτουργίας των ΑΕΙ, έτσι ώστε να µπορούν πια να λειτουργούν απρόσκοπτα, µέσα σε συνθήκες πραγµατικής ελευθερίας και ασφάλειας.
Ήρθε επιτέλους η ώρα να προστατευτούν τα πανεπιστήµιά
µας από τη βίαιη δράση διαφόρων ταραχοποιών οµάδων βάσει
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου προστασίας και ασφάλειας, όπως
θα το αναλύσω κατωτέρω.
Με τα πρώτα άρθρα του νοµοσχεδίου εισάγονται ρυθµίσεις
που αφορούν τη θεσµοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η
οποία δεν ορίζεται σε απόλυτο αριθµό, αλλά από το κάθε τµήµα
ξεχωριστά. Επίσης, µε στόχο την ενθάρρυνση των ασυνείδητων
επιλογών στη συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου προβλέπονται δύο φάσεις υποβολής µηχανογραφικών δελτίων.
Ειδικότερα, το µηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης υποβάλλεται από τους υποψηφίους που συµµετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις µε τη δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριµένο αριθµό
σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από εκείνες,
στις οποίες έχουν πρόσβαση από το επιστηµονικό τους πεδίο,
ενώ στη δεύτερη φάση θα συµµετέχουν όσοι δεν έχουν εισαχθεί
στην πρώτη φάση χωρίς περιορισµό επιλογών και για τις θέσεις
των ΑΕΙ που θα έχουν αποµείνει.
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Επιπλέον, το παρόν νοµοσχέδιο θέτει πλέον χρονικό όριο φοίτησης, ρύθµιση που θα ισχύσει για τους νεοεισερχόµενους φοιτητές, ενώ ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τους φοιτητές για τους
οποίους συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας στο πρόσωπο των
ιδίων ή συγγενικών τους προσώπων.
Θα περάσω τώρα στο σπουδαιότερο σηµείο του νοµοσχεδίου,
που αφορά τη βελτίωση των συνθηκών του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος ως προς την ασφάλεια των φοιτητών, των εργαζοµένων,
αλλά και ως προς την ποιότητα των ίδιων των εγκαταστάσεων που
είναι τα συνήθη θύµατα της βιαιότητας των ανεγκέφαλων.
Το παρόν νοµοσχέδιο πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο κοινής λογικής, όπως πολύ ορθώς χαρακτηρίστηκε από την Υπουργό Παιδείας, την κ. Κεραµέως, γιατί πράγµατι είναι κοινή λογική να
έχουµε τα πανεπιστήµια µας ασφαλή και συγχρόνως ελεύθερα,
να µπορούν οι φοιτητές µας να κυκλοφορούν ελεύθεροι δίχως
φόβο και αγωνία, ιδιαιτέρως κατά τις νυχτερινές ώρες όταν οι
πανεπιστηµιακοί χώροι γίνονται καταφύγιο για κάθε είδους κακοποιά στοιχεία.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τα πανεπιστήµια µας έχουν
γίνει έρµαιο των ορέξεων οποιουδήποτε θέλει να προβεί σε παράνοµες πράξεις. Η δε προσπάθεια ελέγχου µέσω ιδιωτικών εταιρειών έχει αποδεδειγµένα αποτύχει.
Γι’ αυτόν, λοιπόν, εισάγεται σειρά ρυθµίσεων που µοναδικό
σκοπό έχει τη δηµιουργία του αισθήµατος της ασφάλειας στους
πανεπιστηµιακούς χώρους. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε ΑΕΙ συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία µε τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας Προστασίας, µε αποστολή την εφαρµογή και αξιολόγηση της
πολιτικής και των µέτρων για θέµατα ασφάλειας και προστασίας
εντός των χώρων των ΑΕΙ», η οποία υπάγεται απευθείας στον
πρύτανη του ΑΕΙ.
Επιπροσθέτως, σε κάθε ΑΕΙ συνίσταται Επιτροπή Ασφάλειας
και Προστασίας του ΑΕΙ µε διετή θητεία. Σκοπός της επιτροπής
αυτής είναι η υποβολή εισηγήσεων στα αρµόδια όργανα για τη
χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας. Επιπλέον, θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης και οι πανεπιστηµιουπόλεις των ΑΕΙ θα
περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιµετρική περίφραξη ασφαλείας, ενώ αν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του συστήµατος
ελεγχόµενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του ΑΕΙ,
µε αιτιολογηµένη απόφαση της συγκλήτου, το σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους, όπως κτήρια και υποδοµές.
Τελευταίο και σηµαντικότατο µέτρο είναι η σύσταση οµάδων
προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων που θα αποτελούνται
από µέλη της ειδικά εκπαιδευµένης οµάδας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία
θα συνεργάζεται µε τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη εκάστου
ΑΕΙ, µε στόχο την καταπολέµηση των φαινοµένων βίας και τη διάπραξη έκνοµων πράξεων µέσα στους πανεπιστηµιακούς χώρους.
Κύριε Υπουργέ, είµαστε µαζί σας, όπως µαζί σας είναι το σύνολο των Ελλήνων πολιτών που έχει υποδειχθεί µε ανακούφιση
το νοµοσχέδιο αυτό, καθώς δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν αυτή
την ανοµία και τη βία που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήµια.
Και να ξέρετε ότι µαζί σας είναι και η συντριπτική πλειοψηφία
των φοιτητών.
Και αν κάποιοι σπεύσουν να αναφερθούν στις πορείες, οι
οποίες είναι γνωστό τοις πάσι υποκινούµενες, το µόνο που θα
τους συµβούλευα είναι να προσέξουν καλά, γιατί τέτοιου είδους
ενέργειες το µόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν τη νεολαία µας σε τροµερούς κινδύνους.
Έφτασε επιτέλους η στιγµή που ο νόµος θα εφαρµόζεται απαρέγκλιτα, γιατί άβατα δεν υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Πασχαλίδη και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει η κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ, να είστε εντός χρόνου, όπως ο προηγούµενος οµιλητής.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι
το πιο σκληρό, ταξικό και αυταρχικό που έχει παρουσιάσει η Κυ-
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βέρνηση στον τοµέα της παιδείας. Έχετε φέρει στη Βουλή πολλά
προβληµατικά και αντιδηµοκρατικά νοµοσχέδια. Ο συναγωνισµός σε αυτόν τον αγώνα για την υποβάθµιση της δηµόσιας παιδείας είναι µεγάλος.
Θυµίζω ότι έχουµε δύο νοµοθετικά άρθρα που αύξαναν τον
αριθµό των µαθητών ανά τµήµα σε καιρό πανδηµίας, νοµοσχέδια
που ενσωµατώνουν πλήρως τις θέσεις των ιδιοκτητών µεγάλων
ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι εξάλλου µε περηφάνια παραδέχτηκαν ότι χρηµατοδοτούσαν προεκλογικά την Νέα Δηµοκρατία,
διατάξεις που εξοµοίωναν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
αποφοίτων των κολλεγίων µε αυτά των δηµοσίων πανεπιστηµίων,
ενώ τέλος πρόσφατη είναι η εµπειρία µας µε την κατακρήµνιση
της δηµόσιας και δωρεάν επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Η Κυβέρνηση, όµως, ξεπέρασε τον εαυτό της µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο. Με διαβούλευση µιας εβδοµάδας, µέσα στην κορύφωση του τρίτου κύµατος, µε τα πανεπιστήµια κλειστά έφερε το
πιο αντιλαϊκό νοµοσχέδιο µε τη θέσπιση της βάσης εισαγωγής,
τον παρεπόµενο αποκλεισµό χιλιάδων υποψηφίων από τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και το κλείσιµο δεκάδων τµηµάτων σε
όλη την επικράτεια.
Υπενθυµίζω ότι στις 13 Ιανουαρίου ανακοινώσατε µαζί µε τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τις βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου. Σε λιγότερο από ένα µήνα αλλάζετε τον χάρτη δεκαετιών. Κλείνετε τµήµατα, αποκλείετε χιλιάδες µαθητές της
τρίτης λυκείου λίγους µήνες πριν τις εξετάσεις τους, ενώ παράλληλα βάζετε την Αστυνοµία στα πανεπιστήµια, θεσπίζετε πειθαρχικές διατάξεις για τους φοιτητές και καταργείτε στην ουσία την
ανεξαρτησία των ιδρυµάτων.
Ο αυταρχικός νεοφιλελευθερισµός στην πράξη: Αστυνόµευση,
καταστολή, παρακολούθηση και την ίδια ώρα συρρίκνωση της
δηµόσιας παιδείας και εξυπηρέτηση των ιδιωτικών κολλεγίων µε
νέα µεγάλη πελατεία από τον Αύγουστο κιόλας.
Την περίοδο που τα ελληνικά πανεπιστήµια ανεβαίνουν σε διεθνείς µετρήσεις στην κατάταξη µε τα καλύτερα πανεπιστήµια του
κόσµου, η Κυβέρνηση, αντί να τα ενισχύσει ακόµη περισσότερο
µε προσλήψεις και χρηµατοδότηση, τα απαξιώνει, τα οδηγεί σε
δραµατική συρρίκνωση και λειτουργεί για µια ακόµη φορά ως
µεσάζοντας συµφερόντων.
Με το νέο σύστηµα εισαγωγής θα έχουµε από 25% έως 40%
µείωση εισακτέων στα πανεπιστήµια από τις προσεχείς πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, τα παιδιά µας, που διαβάζουν και
αγωνίζονται µέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, µε ένα µεγάλο
ποσοστό να µην έχει πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση λόγω της
αβελτηρίας του Υπουργείου, θα δουν να αποκλείονται σε ένα µεγάλο ποσοστό από τα πανεπιστήµια.
Η κυρία Υπουργός µάς είπε ότι δεν είναι άσχηµη αυτή η εξέλιξη, αναφέροντας ότι στην Ελλάδα έχουµε υψηλό ποσοστό φοιτητών σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό σε σύγκριση µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί, δηλαδή, ότι το να σπουδάζει κανείς
είναι ένα πρόβληµα, ένας αναχρονισµός, µια απαξία που πρέπει
να σταµατήσει και όχι ένα κοινωνικό κεκτηµένο, µια εµπειρία
ζωής, που αναβαθµίζει το επίπεδο γνώσεων και παραστάσεων
των νέων ανθρώπων. Ο καθένας ας βγάλει τα συµπεράσµατά
του.
Θα προχωρήσω σε κάτι πιο συγκεκριµένο για να γίνει ακόµη
πιο αντιληπτή η ταξική και βίαιη διάσταση του νέου αυτού µέτρου. Θα κάνω µια ειδική αναφορά στο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Μακεδονίας, ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα που κοσµεί την περιοχή µας
µε τους καθηγητές, τους φοιτητές και το διοικητικό του προσωπικό, ένα πανεπιστήµιο µε διεθνή εµβέλεια, επιστηµονικές περγαµηνές και σπουδαίο ερευνητικό έργο.
Όπως όλα τα περιφερειακά ιδρύµατα, έχει χαµηλότερη βάση
εισαγωγής από τα κεντρικά, γιατί λόγω της κρίσης τα κριτήρια
επιλογής των νεοεισαχθέντων είναι κυρίως γεωγραφικά και οικονοµικά. Ωστόσο, σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, όπως το ακαδηµαϊκό, προέλκυσης µεταπτυχιακών φοιτητών, αγοράς
εργασίας, επιστηµονικών δηµοσιεύσεων κ.λπ., βρίσκεται στην
πρώτη γραµµή.
Μάλιστα, στα λόγια τουλάχιστον, και εσείς το έχετε αναγορεύσει ως βασικό πυλώνα του master plan για την ενεργειακή µετάβαση την ίδια ώρα που το αποψιλώνετε, το υποχρηµατοδοτείτε
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και, εν τέλει, το υποβαθµίζετε, γιατί, σύµφωνα µε αρχικούς υπολογισµούς, οι πρωτοετείς φοιτητές της τρέχουσας χρονιάς θα
ήταν, αν ίσχυε το νέο σύστηµα για την Κοζάνη αντί για χίλιους
επτακόσιους τριάντα επτά µόλις τετρακόσιοι είκοσι τρεις, για τη
Φλώρινα τετρακόσιοι δεκαοκτώ από εξακόσιους είκοσι οκτώ, για
την Καστοριά τετρακόσιοι δεκαπέντε από τετρακόσιοι ενενήντα
οκτώ και για τα Γρεβενά δεκαοκτώ από τετρακόσιους εξήντα.
Αυτή θα είναι η πραγµατικότητα σε λίγους µήνες στη δυτική
Μακεδονία. Ακόµη και αν όπως λένε οι διαρροές σας µετριάσετε
την απώλεια µε εισαγωγή εξαιρέσεων για ορισµένα περιφερειακά πανεπιστήµια, η πραγµατικότητα είναι µία: Το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Μακεδονίας, όπως και όλη η περιφέρεια, λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα είναι την επόµενη µέρα σηµαντικά
υποβαθµισµένο σε σχέση µε σήµερα.
Για αυτήν την εξέλιξη υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, η οποία προχωρά το καταστροφικό της έργο την
ίδια ώρα που τα τοπικά της στελέχη µένουν άβουλα, ψελλίζουν και
εκλιπαρούν για ειδικό καθεστώς, δεν αντιδρούν στις κεντρικές µεθοδεύσεις, συγκατανεύουν ή ακόµα χειρότερα υποστηρίζουν την
απαξίωση της περιοχής και του πανεπιστηµίου λέγοντας ότι είναι
διατάξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι πολίτες της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους.
Επανέρχοµαι στο γενικότερο πλαίσιο. Η Υπουργός δεν µας
απάντησε για το γεγονός ότι για την εγγραφή στα ιδιωτικά κολλέγια δεν απαιτείται βάση του δέκα ούτε ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν απαιτείται καµµία βάση γενικά. Το µόνο που απαιτείται
είναι ένα επαρκές Ε1 για να πληρωθούν τα δίδακτρα ή προσφυγή
σε φοιτητικό δάνειο από τους φτωχότερους, ώστε να δηµιουργηθεί και στην Ελλάδα φοιτητικό χρέος, όπως συµβαίνει διεθνώς
στις σκληρές νεοφιλελεύθερες οικονοµίες.
Κλείνω µε το θέµα της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας, όπου η
Κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους µεγεθύνει ένα πρόβληµα
ευάριθµων περιπτώσεων παραβατικότητας σε λίγα πανεπιστήµια
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και αντί να το αντιµετωπίσει µε
τα υφιστάµενα εργαλεία, τι κάνει; Δηµιουργεί σώµα χιλίων
τριάντα αστυνοµικών µε πολύ µεγάλο προϋπολογισµό ενάντια
στις απόψεις της ακαδηµαϊκής κοινότητας, των αστυνοµικών,
ακόµα και πολλών στελεχών της συντηρητικής παράταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έξις δευτέρα φύσις: Αστυνοµία παντού αντί για χρηµατοδότηση, προσλήψεις καθηγητών και στελεχών. Το είδαµε και σήµερα µε την αλόγιστη χρήση βίας στην ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι η σηµερινή Κυβέρνηση είναι η
πρώτη στην Ελλάδα, διακόσια χρόνια µετά την Επανάσταση του
1821, η οποία κλείνει πανεπιστηµιακά τµήµατα αντί να ανοίγει,
διώχνει φοιτητές και στερεί από τις τοπικές κοινωνίες έναν σηµαντικό αναπτυξιακό µοχλό. Δεν είναι η πρώτη Κυβέρνηση,
όµως, που βάζει την αστυνοµία στα πανεπιστήµια. Υπήρχαν και
άλλοι πρωτεργάτες σε αυτό το θεάρεστο έργο. Πήρατε τη θέση
σας στην ιστορία, όπως και αυτοί που θα το ψηφίσουν µαζί σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε την κ. Αγαθοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά µε
τον κ. Κυρανάκη.
Ορίστε, κυρία Αγαθοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ ετοιµαζόµαστε για ένα
τρίτο καθολικό lockdown, η Κυβέρνηση έχει φέρει προς ψήφιση
ένα νοµοσχέδιο που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων και
διαδηλώσεων. Ο µόνος υπεύθυνος για τις διαδηλώσεις αυτές τις
µέρες είναι η Κυβέρνηση και κανείς άλλος και το νοµοσχέδιο
αυτό που φέρνετε και κανένα επείγον χαρακτήρα δεν είχε αυτό
το νοµοσχέδιο για να έρθει υπό αυτές τις συνθήκες στη Βουλή.
Η πρεµούρα σας, όµως, αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι
έχετε δει την κρίση της πανδηµίας ως ευκαιρία για να περάσετε
µια σειρά αντιδηµοκρατικών διατάξεων που πλήττουν τα ανθρώ-
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πινα δικαιώµατα και ελευθερίες, αλλά και µια σειρά καταστροφικών ρυθµίσεων και εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήµατα.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι ευθεία απειλή στη δηµοκρατική λειτουργία των πανεπιστηµίων. Τα µετρηµένα στα δάχτυλα του ενός
χεριού περιστατικά βίας και παρανοµίας στα πανεπιστήµια τα
έχετε αναγάγει σε µέγα ζήτηµα και τα καταστήσατε Δούρειο
Ίππο της Κυβέρνησής σας για να καταλύσετε το αυτοδιοίκητο
των πανεπιστηµίων και να βάλετε πλέον την αστυνοµία και µέσα
σε αυτά.
Πολλοί από τους Βουλευτές σας και ο κύριος Υπουργός εχθές
και σήµερα χωρίς ίχνος ντροπής σπεκουλάρουν τα ελληνικά πανεπιστήµια από αυτό εδώ το Βήµα ως άντρο ανοµίας που ουδεµία σχέση έχει µε την πραγµατικότητα και όσοι και όσες έχουµε
σπουδάσει σε αυτά το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά.
Η χώρα µας διαθέτει από τα καλύτερα δηµόσια πανεπιστήµια
παγκοσµίως, αλλά την Κυβέρνηση και την κ. Κεραµέως δεν την
ενδιαφέρει αυτό. Στόχος της από την πρώτη µέρα που ανέλαβε
ήταν η υποβάθµιση και η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστηµίων
και η µείωση του αριθµού των εισακτέων κάνοντας άλλο ένα µεγάλο δώρο στα ιδιωτικά κολλέγια.
Κατά της Αστυνοµίας στα πανεπιστήµια δεν είναι αυτή τη
στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αντιπολίτευση, αλλά και οι πρυτάνεις στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, οι νέοι και οι φοιτητές που διαδήλωσαν µαζικά αυτές τις µέρες και που τους ξυλοκοπήσατε άγρια
και ιστορικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας. Αναφέρω ενδεικτικά τον κ. Σουφλιά, τον κ. Φορτσάκη, τον κ. Σπηλιωτόπουλο,
τον κ. Κύρτσο.
Επειδή η κατάργηση του ασύλου που ψηφίσατε απέτυχε, όπως
παραδέχεστε, να εξυγιάνει τα πανεπιστήµια, είπατε να ξοδέψετε
άλλα 30 περίπου εκατοµµύρια ευρώ για την πρόσληψη χιλίων
τριάντα ειδικών φρουρών, που και ρουσφετολογικά θα προσληφθούν και δεν θα δίνουν λόγο στις πανεπιστηµιακές αρχές, αλλά
στην ιεραρχία της ΕΛ.ΑΣ..
Την ίδια στιγµή, έχετε περικόψει τον φετινό προϋπολογισµό
για την παιδεία και ενώ τα πανεπιστήµια αυτή τη στιγµή έχουν
απόλυτη ανάγκη από διδακτικό προσωπικό.
Σαν να µην έφτανε αυτό, ιδρύετε Κέντρο Ελέγχου και Λήψης
Σηµάτων και Εικόνων µε κάµερες, που θα τοποθετηθούν σε κάθε
αµφιθέατρο, µε πρόβλεψη να είναι διαρκώς ανοιχτές. Η αρχή
προστασίας δεδοµένων έχει εκφράσει µε επιστολή της αντίρρηση σε αυτό και σε άλλα σηµεία, αλλά δεν φαίνεται να σας ενδιαφέρει.
Το σηµαντικότερο, όµως, που κάνετε µε το νοµοσχέδιο αυτό
είναι ότι µειώνετε τον αριθµό των εισακτέων στα ελληνικά πανεπιστήµια, κάτι που έχει παραδεχτεί δηµόσια και η κ. Κεραµέως,
ελαφρά τη καρδία βεβαίως.
Άλλη µία ταξική διάκριση σε βάρος των πιο χαµηλών κοινωνικά
στρωµάτων, κυρίως εις βάρος των παιδιών που δεν διαθέτουν
πόρους για να πληρώσουν φροντιστήρια. Είναι ολοφάνερο ότι
επιδιώκετε συνειδητά να επιδεινωθούν οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες.
Στον «Καιάδα» επίσης και τα παιδιά αυτά που καθυστερούν να
τελειώσουν τις σχολές τους. Άραγε, έχετε σκεφτεί ότι πολλά από
αυτά δουλεύουν ταυτόχρονα γιατί πρέπει να επιβιώσουν τα ίδια
και οι οικογένειές τους;
Μελέτη της ΟΛΜΕ που σας παρουσιάστηκε στις συνεδριάσεις
των επιτροπών αποδεικνύει ότι περίπου 30% λιγότεροι µαθητές
σε σχέση µε πέρυσι θα µπουν στα ελληνικά πανεπιστήµια µε το
νέο σύστηµα. Περισσότεροι, δηλαδή, από είκοσι χιλιάδες µαθητές θα µείνουν εκτός. Την αµφισβητείτε και αυτή, όπως αµφισβητείτε τη µελέτη του ΣΥΡΙΖΑ;
Αυτούς τους µαθητές που θα µείνουν εκτός τους προορίζετε
για εν δυνάµει πελάτες σε αδιαβάθµητα κολλέγια, χωρίς φυσικά
βάσεις εισαγωγής και εξετάσεις. Νωρίτερα φροντίσατε να καταστήσατε τα κολλέγια εφάµιλλα ως προς τα επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τα δηµόσια πανεπιστήµια.
Όλα τα παραπάνω έχουν ακόµα ένα σοβαρό αποτέλεσµα, να
πληγούν τα περιφερειακά κυρίως πανεπιστήµια και να κλείσουν
αρκετά τµήµατα ανά την Ελλάδα, που σήµερα, εκτός από εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκπληρώνουν και αναπτυξιακούς σκοπούς
για την ελληνική επαρχία.
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Γνωρίζω πολύ καλά την περίπτωση του Τµήµατος Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης του Διεθνούς Πανεπιστηµίου που
έχει έδρα το Κιλκίς, το οποίο προσπαθείτε να κλείσετε από το
2013. Τότε ήταν ακόµα ΤΕΙ.
Με το περιβόητο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» προσπαθήσατε να υποβαθµίσετε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του, αλλάζοντας την ονοµασία του και κάνοντάς το από Τµήµα Σχεδιασµού
και Ένδυσης σε Τµήµα Έτοιµου Ενδύµατος και Κλωστοϋφαντουργίας.
Όλα αυτά ενώ ο σχεδιασµός ήταν αυτός που το έκανε µοναδικό στο είδος του και κατοχύρωνε επαγγελµατικά δικαιώµατα
στους αποφοίτους του, που σηµειωτέον -γιατί αυτό σας ενδιαφέρει, απ’ ό,τι λέτε, τουλάχιστον στα λόγια έτσι είναι- έχει πολύ
καλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας και η σύνδεση
της σχολής αυτής µε την αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ αποτελεσµατική.
Τότε, λοιπόν, το 2013 καταφέραµε µε συντονισµένες προσπάθειες δικές µας, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών να διασώσουµε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του και στη
συνέχεια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καταφέραµε να το στεγάσουµε
στο ιδιόκτητο κτήριο που το περίµενε χρόνια και το αναβαθµίσαµε κάνοντάς το τµήµα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου. Εµείς το
αναβαθµίσαµε µε πράξεις και όχι µε λόγια, ούτε µε ευχολόγια.
Με τις ρυθµίσεις που προωθείτε εσείς µε το παρόν νοµοσχέδιο
και το τµήµα του Κιλκίς µαζί µε άλλα τµήµατα της περιφέρειας
οδηγούνται µε µαθηµατική ακρίβεια σε κλείσιµο και µάλιστα, σε
µια περίοδο που οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές οικονοµίες
έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ οποιαδήποτε βοήθεια µπορεί να τους δοθεί για να επιβιώσουν οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες και οι φοιτητές.
Οι φοιτητές είναι αναπτυξιακός παράγοντας για τις τοπικές οικονοµίες και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ελπίζω. Ποιον σκοπό,
λοιπόν, σήµερα εξυπηρετεί το κλείσιµο πανεπιστηµιακών τµηµάτων σε µικρές επαρχιακές πόλεις; Οφείλετε να µας το πείτε αυτό.
Ή αλλιώς, πείτε µας πώς έχετε σκοπό να τα στηρίξετε.
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουµε να κλείσουν τα τµήµατα αυτά
και το αποδείξαµε στην πράξη το προηγούµενο διάστηµα. Σειρά
σας είναι να αποδείξετε ότι δεν στηρίζετε µόνο τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα των κολλεγίων, αλλά ενδιαφέρεστε και για τις
τοπικές οικονοµίες, αλλά κυρίως για τα χιλιάδες παιδιά που
έχουν όνειρο να σπουδάσουν στη χώρα τους δηµόσια και δωρεάν, όπως προβλέπει το Σύνταγµά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Κυρανάκη και αµέσως µετά µε την κ. Αυγέρη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι κοιτώντας πίσω σε αυτή τη συζήτηση µετά από κάποια χρόνια, ιστορικά θα είναι µία από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις που θεωρώ ότι δεν θα ξαναγίνουν.
Διότι ήδη βλέπουµε την Αντιπολίτευση στο σύνολό της, µε κάποιες εξαιρέσεις, να έχει ήδη µετατοπιστεί από θέσεις τις οποίες
υποστήριζε επί δεκαετίες.
Βλέπουµε, για παράδειγµα, κύριε Φίλη, σε σχέση µε την εποχή
που ήσασταν κυβέρνηση µία σαφή θέση πλέον υπέρ της ασφάλειας στα πανεπιστήµια, ακόµα και µε την πρόταση που κάνατε
για ιδιωτικές εταιρείες σεκιούριτι.
Οµολογώ προσωπικά ότι δεν θα περίµενα ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ,
διά στόµατος µάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα,
χθες να ταχθεί υπέρ της ασφάλειας µε µία ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι.
Σε κάθε περίπτωση, θετικό είναι να συµφωνούµε στο γεγονός
ότι όλα αυτά τα περιστατικά βίας, τα οποία έχουµε δει, είναι απ’
όλους µας καταδικαστέα και ότι κανείς µας δεν τα θέλει.
Στο παρελθόν βλέπαµε ακόµη και στελέχη της Αριστεράς,
πρώην Υπουργούς της κυβέρνησης της Αριστεράς, να συµµετέχουν σε καταλήψεις, να συµµετέχουν σε περιστατικά βίας, να τις
ενθαρρύνουν, να τις οργανώνουν και να τις υπερασπίζονται πολιτικά.
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Νοµίζω ότι είναι καιρός όλοι σχεδόν σε αυτή την Αίθουσα να
προχωρήσουµε και να συµφωνήσουµε ότι µε τον άλφα ή βήτα
τρόπο τουλάχιστον θα υπάρχει ασφάλεια, ότι ένας καθηγητής ο
οποίος θα λέει το αυτονόητο σε κάποιους εξωπανεπιστηµιακούς,
να µη βανδαλίζουν τον δηµόσιο χώρο που πληρώνει µε τα χρήµατά του ένας φορολογούµενος, δεν θα ξυλοκοπείται, δεν θα
φοβάται για την ασφάλειά του, όπως δεν θα φοβάται και ένας
φοιτητής να πάει κανονικά στο µάθηµά του ή να συµµετέχει σε
µία συζήτηση της αρεσκείας του.
Ας δούµε, λοιπόν, ποιος είναι αυτός φοιτητής, ο πρωτοετής
του 2021. Είναι ένα παιδί που έχει µεγαλώσει ουσιαστικά βαθιά
µέσα στην κρίση. Έχει τελειώσει το σχολείο του ουσιαστικά µέσα
σε όλη αυτή τη δεκαετία που ήταν τόσο δύσκολη για την Ελλάδα.
Έχει καταφέρει να περάσει στο πανεπιστήµιο της επιλογής του.
Οι περισσότεροι έχουν πετύχει σε έναν βαθµό το όνειρό τους
και αυτοί που δεν έχουν καταφέρει την πρώτη τους επιλογή
έχουν µπει σε ένα πανεπιστήµιο. Και βλέπουν φίλους ή γνωστούς
τους που έχουν µια οικονοµική άνεση από την οικογένειά τους
να πηγαίνουν στο εξωτερικό, σε καλύτερα πανεπιστήµια της Αγγλίας, της Αµερικής, της Ευρώπης ή αλλού.
Τι προσφέρει ένα κορυφαίο πανεπιστήµιο του εξωτερικού;
Προσφέρει καθαρές εγκαταστάσεις. Προσφέρει σύγχρονα προγράµµατα. Προσφέρει καθηγητές-προσωπικότητες, οι οποίοι
πληρώνονται αδρά για να διδάσκουν σε αυτά τα πανεπιστήµια.
Του προσφέρεται µια διασύνδεση µε κορυφαίες επιχειρήσεις
στις οποίες αύριο µπορεί να βρει δουλειά. Του προσφέρεται ένα
καλύτερο µέλλον.
Εµείς µε αυτό που κάνουµε, µε το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνουµε επιτέλους και το οποίο αποτελεί µια εκκρεµότητα από το
παρελθόν, προσπαθούµε -και θα προσπαθήσουµε να καταφέρουµε την υλοποίησή του- τα δικά µας πανεπιστήµια, για τα
οποία έχει επιλέξει το ελληνικό κράτος να φορολογήσει τον Έλληνα πολίτη, επί δεκαετίες να έχει δώσει δισεκατοµµύρια ευρώ
για να υπάρχει δωρεάν εκπαίδευση, µία δωρεάν εκπαίδευση
στον φοιτητή που κάποιος την πληρώνει, κάποιος βάζει το χέρι
του στην τσέπη για να µπορεί ο οποιοσδήποτε φοιτητής να σπουδάζει δωρεάν, να έχουν µεγαλύτερη αξία.
Νοµίζω ότι δεν νοείται εν έτει 2021 να διαφωνούµε στο ότι πρέπει κάτι να αλλάξει, στο ότι πρέπει το πανεπιστήµιό µας να γίνει
καλύτερο από αυτό που είναι σήµερα και ενδεχοµένως να γίνει
καλύτερο από αυτά του εξωτερικού.
Άρα, λοιπόν, να δείξουµε σεβασµό στα δισεκατοµµύρια τα
οποία πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι όλα αυτά τα χρόνια και που καλούνται να πληρώσουν κάθε φορά που οι αριστεροί
τραµπούκοι µπαίνουν, βανδαλίζουν, καταστρέφουν, βάφουν και
παίρνουν τους υπολογιστές και όλα αυτά τα οποία βλέπουµε στα
µέσα ενηµέρωσης. Βάζει ξανά το χέρι στην τσέπη κάθε µήνα,
κάθε φορά που έχουµε µια καταστροφή.
Να συµφωνήσουµε ότι δεν µπορεί να µπαίνει ο καθένας µε το
έτσι θέλω σε ένα πανεπιστήµιο απλά για να οργανώσει τον «κοινωνικό» του αγώνα εννοώντας µία κατάληψη ή παλιότερα ένα εµπόριο ναρκωτικών, όπως βλέπαµε στην ΑΣΟΕΕ.
Να συµφωνήσουµε σε αυτά και επιτέλους να προχωρήσουµε.
Διότι στον Έλληνα φοιτητή και σε οποιονδήποτε φοιτητή που θα
έρθει στην Ελλάδα για ένα καλό πανεπιστήµιο, ένα νέο παιδί που
ονειρεύεται και θέλει να πετύχει µια µεγάλη επαγγελµατική καριέρα ξεκινώντας από ένα ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο που
πληρώνει ο φορολογούµενος, οφείλουµε µε έναν σωστό συνεπή
και σύντοµο κύκλο σπουδών να τον προετοιµάσουµε και να του
δώσουµε ένα πτυχίο µε αξία για να ανταγωνιστεί πανευρωπαϊκά
αν όχι παγκοσµίως τους συµφοιτητές του, τους νέους των άλλων
χωρών οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγµή δυστυχώς για εµάς καλύτερα πανεπιστήµια.
Γι’ αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο που µειώνει τις ανισότητες. Γι’
αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο βοηθά τα νέα παιδιά που δεν
έχουν την οικονοµική άνεση, όπως κάποιοι πρώην Υπουργοί του
ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε στο εξωτερικό πληρώνοντας δίδακτρα σε ξένα
πανεπιστήµια. Τα παιδιά που δεν έχουν την οικονοµική άνεση να
βάλουν το χέρι στην τσέπη τα βοηθά να έχουν ένα πτυχίο µε µεγαλύτερη αξία. Αυτό είναι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το βασικό µήνυµα, νοµίζω, αυτού του νοµοσχεδίου.
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Τι καταφέρατε αυτές τις µέρες; Τρεις φορές βγήκατε στον
δρόµο µαζί µε ανθρώπους σε στρατιωτικού τύπου παράταξη οι
οποίοι προσποιούνται τους φοιτητές µε καδρόνια, σηµαίες και
κράνη, οι οποίοι αυτοπαρουσιάστηκαν ως φοιτητικό κίνηµα.
Τρεις φορές βγήκατε στο δρόµο κατά χιλιάδες παραβιάζοντας
τα µέτρα.
Τι καταφέρατε πέρα από το να κλείσετε τις επιχειρήσεις, το
λιανεµπόριο και τα σχολεία µε τις δικές σας ενέργειες επειδή αυξήθηκαν πάρα πολύ τα κρούσµατα; Τι καταφέρατε; Να κάνετε τη
Νέα Δηµοκρατία ακόµη πιο αποφασισµένη να µείνει στη θέση
της, να είναι συνεπής στην υπόσχεση που έδωσε στον ελληνικό
λαό και να εφαρµόσει αυτή της τη δέσµευση. Να εφαρµόσει το
πρόγραµµά της για ένα καλύτερο πανεπιστήµιο.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι για όλους εµάς τα πανεπιστηµιακά χρόνια, τα φοιτητικά µας χρόνια, ήταν τα καλύτερά
µας χρόνια. Και θα ήθελα να παλέψουµε όλοι µαζί ώστε στον φοιτητή των επόµενων γενιών αυτή η ανάµνηση των φοιτητικών χρόνων να είναι ό,τι καλύτερο έχει ζήσει στη ζωή του. Όταν θα
παίρνει το πτυχίο του να µην αισθάνεται ότι ξεµπέρδεψε, να µην
αισθάνεται µια ανακούφιση ότι επιτέλους έφυγε από αυτό το
χάος στο οποίο ζει στο ελληνικό πανεπιστήµιο, αλλά να αισθάνεται ότι έζησε σε ένα σύνολο, σε µια κοινότητα τις καλύτερες
του στιγµές και πήρε τα καλύτερα εφόδια για να φτιάξει µια καλύτερη Ελλάδα
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η κ. Αυγέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο. Ακολουθεί η κ. Ευθυµίου.
Παρακαλώ εντός του χρόνου.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, είναι περασµένα µεσάνυχτα. Κατανοώ την κούραση και του Προεδρείου και
φυσικά των Υπουργών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Καµµία
κούραση απ’ το Προεδρείο. Το Προεδρείο αντέχει µέχρι το πρωί!
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Απορώ ειλικρινά, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, αν η δηµοκρατική
σας συνείδηση σήµερα θα σας αφήσει να κοιµηθείτε µετά από
όλο αυτό το όργιο αστυνοµικής βίας σήµερα στις πορείες των
νέων ανθρώπων, των φοιτητών, των εργαζοµένων, των νιάτων
της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας που δεν εξαίρεσε, ξέρετε,
από αυτόν τον αντιδηµοκρατικό κατήφορο την Αντιπρόεδρο της
Βουλής και Βουλευτή του ΜέΡΑ25, την κ. Σακοράφα.
Βέβαια αυτό είναι ένα ρητορικό ερώτηµα γιατί αυτό προϋποθέτει ουσιαστική, ουσιώδη δηµοκρατική συνείδηση και δεν ξέρω
αν αυτή υπάρχει στη Νέα Δηµοκρατία γιατί, νοµίζω, µετά και από
την τελευταία οµιλία που άκουσα, ότι η Νέα Δηµοκρατία βλέπει
όνειρα πριν από τη Μεταπολίτευση. Φαντασιώνεται µια επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια πριν από τη Μεταπολίτευση, πριν από το 1969 στο οποίο εσείς αναφερθήκατε,
χρόνια που δεν ήταν τα καλύτερά µας, όπως για παράδειγµα στα
χρόνια του δεξιού κράτους και παρακράτους που χτυπούσε Βουλευτές της Αριστεράς.
Οφείλω να αναγνωρίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη µεθοδικότητα µε την οποία προχωρά το σχέδιό της η Νέα Δηµοκρατία για την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας παιδείας και τη
νεκρανάσταση του εκπαιδευτικού συστήµατος που έζησε η Ελλάδα σε αυτά τα πέτρινα χρόνια, στα οποία αναφέρθηκα µόλις
πριν από λίγο, µέχρι τη Μεταπολίτευση.
Θα είµαι σύντοµη, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι περασµένη η
ώρα. Η Νέα Δηµοκρατία επιχειρεί να αναιρέσει ό,τι χτίστηκε µε
θυσίες και κοινωνικούς αγώνες στη Μεταπολίτευση για δωρεάν
δηµόσια, ουσιαστική και δηµοκρατική παιδεία.
Για δηµοκρατία µιλάµε σήµερα. Αυτή είναι η συζήτηση και
αυτό είναι το επίδικο. Γιατί; Γιατί πολύ απλά η Δεξιά δεν µπορεί
να δεχθεί ότι αυτή η χώρα πρόκοψε και προόδευσε στη Μεταπολίτευση. Δεν µπορεί να δεχθεί ότι η Ελλάδα πρόκοψε όταν η παιδεία έγινε δηµόσιο αγαθό και όταν άνοιξε αυτή στους µη
προνοµιούχους, όταν αποδείχτηκε στην πράξη ότι η δηµόσια παιδεία παρά τα προβλήµατα, παρά τις αστοχίες και παρά τον πόλεµο που δέχτηκε από τα ενεργούµενα της νεοφιλελεύθερης και
νεοσυντηρητικής συναίνεσης είναι αυτή που έδωσε τους σηµε-
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ρινούς επιστήµονες είναι αυτή που έδωσε τους σηµερινούς επιστήµονες, είναι αυτή που έδωσε τους επαγγελµατίες, τους γιατρούς, τους ερευνητές, τους θεωρητικούς, όλους αυτούς που
καθιστούν την Ελλάδα αναπόσπαστο τµήµα του ανεπτυγµένου
κόσµου και όχι υπανάπτυκτο κράτος δορυφόρο συµφερόντων
και υποτελικών. Είναι αυτή που φέρνει για παράδειγµα το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο ανάµεσα πλέον στα διακόσια καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου. Αυτό που περιλαµβάνει η Νέα
Δηµοκρατία και ο κυβερνητικός λόγος της στα κέντρα ανοµίας
για να δικαιολογήσει την απαράδεκτη θέσπιση της λεγόµενης
πανεπιστηµιακής αστυνοµίας.
Έφυγε ο κ. Κυρανάκης. Δεν είναι εδώ για να τον διορθώσω. Ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν υιοθέτησε ποτέ ιδιωτικές εταιρείες σεκιούριτι σε
αυτή την αντίληψη. Μιλάει για υπηρεσίες που θα εντάσσονται
µέσα στην πανεπιστηµιακή λειτουργία, αυτούς που ο κ. Μητσοτάκης, ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης το 2013, είχε
απολύσει. Τι να κάνουµε;
Η Νέα Δηµοκρατία και τότε και τώρα, µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, δεν νιώθει µέρος αυτής της δηµοκρατικής
παράδοσης που χτίστηκε πάνω σε προοδευτικά αιτήµατα και
συλλογικές ανάγκες. Θέλει να τη διαγράψει και να ξαναπιάσει το
νήµα από το ’69 και το σπουδαστικό της ασφάλειας, το ’65 και
τα Ιουλιανά. Ενδεχοµένως και πιο παλιά, στο ’63 στο τρίκυκλο,
το κράτος και το παρακράτος της Δεξιάς. Θέλει να µας φέρει
πίσω στον παιδονόµο, τη βέργα, το ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, τον µαυροπίνακα, τα σχολεία για λίγους, τα πανεπιστήµια για ακόµη λιγότερους και όπως φαίνεται και εξαιτίας της
πανδηµικής κρίσης, την υγεία για τους µη προνοµιούχους και
τους προνοµιούχους.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι για παράδειγµα στην πόλη µου τη
Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το µεγαλύτερο πανεπιστήµιο των Βαλκανίων -έχει και άλλα σπουδαία πανεπιστήµια
όπως της Μακεδονίας- είναι σήµερα άδειο από φοιτητές, χωρίς
κόσµο. Οι πρωτοετείς φοιτητές ίσα που πρόλαβαν να εγγραφούν
και να παρακολουθήσουν ελάχιστα µαθήµατα. Κι όταν µε το καλό
επιστρέψουν -και εύχοµαι αυτό να γίνει γρήγορα- θα δουν να
τους περιµένουν στις σχολές και τον χώρο του πανεπιστηµίου ειδικοί φρουροί της Αστυνοµίας. Αντιθέτως, θα τους περιµένουν
λιγότεροι διδάσκοντες και τη χρηµατοδότηση των σχολών και
των ερευνητικών προγραµµάτων θα την δουν κουτσουρεµένη.
Δυστυχώς για τη δηµόσια παιδεία, η Δεξιά δεν χαλαλίζει χρήµατα.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
έθεσαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνεται στον 21ο
αιώνα η προοδευτική αντίληψη για τα ζητήµατα της παιδείας. Και
αυτό το πλαίσιο δεν µπορεί παρά να είναι ο πλήρης συντονισµός
της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε κοινές δηµοκρατικές αρχές,
ώστε το ακαδηµαϊκό έργο και η επιστηµονική έρευνα να µη συρρικνώνονται στην υπερεξειδίκευση την οποία απαιτούν οι πρόσκαιρες και συγκυριακές στρατηγικές της αγοράς, αλλά να
εξερευνούν και να δοκιµάζουν πλατιά τα όρια της ανθρώπινης
διανόησης, ώστε οι ανάγκες του µέλλοντος να βρίσκουν διεξόδους και λύσεις στην επιστηµοσύνη που έχει ξεκινήσει να χτίζεται
από σήµερα και που αυτή είναι κτήµα ολόκληρης της κοινωνίας,
η οποία µπορεί να εισέρχεται στα πανεπιστήµια χωρίς τον φόβο
του χωροφύλακα, των χαφιέδων και των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονηµάτων.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, η Νέα Δηµοκρατία φέρει µεγάλη ευθύνη για την υποβάθµιση της παιδείας και του πολιτισµού, γι’ αυτό που βιώνουµε
τις τελευταίες µέρες και που αποκαλύπτεται σιγά-σιγά. Τα πανεπιστήµια είναι περιουσία της ελληνικής κοινωνίας, ασπίδα και ελπίδα της και δεν θα την αφήσουµε να πάει χαµένη.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα η κ. Άννα Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία και θα
ακολουθήσουν ο κ. Μεϊκόπουλος, ο κ. Λιούπης και ο κ. Σαντορινιός.
Ορίστε, κυρία Ευθυµίου, έχετε τον λόγο.
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ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή µου τοποθέτηση θα είναι περισσότερο βιωµατική, διότι ήµουν φοιτήτρια της Νοµικής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ως φοιτήτρια γνωρίζω πολύ
καλά το κλίµα που επικρατεί στα πανεπιστήµια, διότι δραστηριοποιήθηκα ενεργά στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκω.
Συνέχισα να παρακολουθώ τον χώρο της νεολαίας ως Πρόεδρος της Οργάνωσης «ΝΕΟΙ», «Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωµένοι
Ικανοί», που δραστηριοποιούνταν πολύ έντονα µε τα ζητήµατα
της νεολαίας. Εύλογα, επειδή είµαι η νεότερη Βουλευτής της παράταξής µου στην Α’ Θεσσαλονίκης γίνοµαι και ο δέκτης των περισσότερων ερεθισµάτων από τη νεολαία, ενώ παράλληλα έχω
κρατήσει στενή επαφή µε τον χώρο της ακαδηµαϊκής κοινότητας,
µε πρυτάνεις και ακαδηµαϊκά στελέχη.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό θα τοποθετηθώ. Πριν αναφερθώ σε
συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να εστιάσω σε
κάποιες επισηµάνσεις γενικής φύσεως.
Πρώτη επισήµανση, ο ρόλος των πανεπιστηµίων. Ο ρόλος των
πανεπιστηµίων είναι κατεξοχήν µορφωτικός. Χρειαζόµαστε να
έχουµε µια µορφωµένη νεολαία. Μια µορφωµένη κοινωνία είναι
σίγουρα µια καλύτερη κοινωνία. Ο δευτερεύον ρόλος των πανεπιστηµίων, αλλά ουσιώδης και ρεαλιστικός, είναι η σύνδεση των
πανεπιστηµίων µε την αγορά εργασίας.
Με τη δεύτερη επισήµανση θα απαντήσω στον συντοπίτη µου
κ. Φάµελλο που τοποθετήθηκε στην Αίθουσα αυτή και µίλησε
τόσο έντονα για το ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας απαξιώνουν τα ελληνικά πανεπιστήµια. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην
ιδιοσυγκρασία, στη mentalité της Νέας Δηµοκρατίας βρίσκεται
η προαγωγή των πανεπιστηµίων, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και
ο εκδηµοκρατισµός των θεσµών µέσα από τα πανεπιστήµια. Και
αυτήν την ιδεολογία την υπηρετεί διαχρονικά.
Και, πράγµατι, δεν αντιλέγει κανείς, τα ελληνικά πανεπιστήµια
είναι πολύ καλά πανεπιστήµια σε επίπεδο παροχής µόρφωσης,
µε υψηλά καταρτισµένο ακαδηµαϊκό προσωπικό, βαθιά εµπλουτισµένο µαθησιακό εύρος και µε αξιόλογο ερευνητικό έργο.
Εγώ καταθέτω τώρα στα Πρακτικά αυτή την έρευνα που επικαλούµαστε όλοι εδώ και κατατάσσει το ΕΚΠΑ στην εκατοστή
ογδοηκοστή θέση και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο στη διακοσιοστή πέµπτη θέση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Ευθυµίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έρευνα, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μάλιστα, δεν χρειαζόµαστε και έρευνα για να το επιβεβαιώσουµε. Οι πιο έγκριτοι επιστήµονες που φεύγουν από εδώ και
πάνε στο εξωτερικό το επιβεβαιώνουν καθηµερινά.
Όµως, τι έρχεται να καλύψει το νοµοσχέδιο αυτό; Τι έρχεται
να κάνει; Έρχεται να καλύψει εγγενείς αδυναµίες, να αντιµετωπίσει χρόνιες παθογένειες, να επιλύσει πραγµατικά ακραία φαινόµενα.
Ως προς τις εγγενείς αδυναµίες, είναι εύλογο η πολιτεία να
εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα σπουδών στο πανεπιστήµιο;
Είναι εύλογο να δίνεις στους φοιτητές περισσότερες πιθανότητες να σπουδάσουν αυτό που θέλουν; Είναι εύλογο να δίνει
στους φοιτητές µεγαλύτερες πιθανότητες να σπουδάσουν στον
τόπο που θέλουν να σπουδάσουν; Είναι εύλογο για τους φοιτητές να υπάρχει ένα πιο αναβαθµισµένο πτυχίο στην αγορά εργασίας; Φυσικά και είναι εύλογο.
Πώς εξασφαλίζεται αυτό; Με την καθιέρωση µιας νέας διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε δύο φάσεις.
Σκοπός της ρύθµισης είναι να εισάγονται περισσότεροι υποψήφιοι σε τµήµατα στα οποία πραγµατικά θέλουν να σπουδάσουν.
Στις χρόνιες παθογένειες εντάσσονται οι «αιώνιοι» φοιτητές.
Βρισκόµαστε πάρα πολύ ψηλά στον αριθµό των φοιτητών, ενώ
είµαστε πάρα πολύ χαµηλά στο ποσοστό και στον ρυθµό αποφοίτησης.
Σας καταθέτω µία έρευνα από το έγκριτο site «voria.gr» για το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο που λέει ότι οι ενεργοί φοιτητές είναι
ελάχιστοι περισσότεροι από τους «αιώνιους». Άρα είναι µια παθογένεια που πρέπει να λυθεί λελογισµένα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Ευθυµίου καταθέτει για
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τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έρευνα, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, όταν θα βγει η υπουργική απόφαση, θα ήθελα
να λάβετε υπ’ όψιν στις εξαιρέσεις του «ν+2» ή αντίστοιχα τους
φοιτητές που εργάζονται, γιατί υπάρχουν φοιτητές που εργάζονται για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και τις σπουδές τους,
κάτι που είναι σηµαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν στις εξαιρέσεις του
ανώτατου ορίου φοίτησης.
Ως προς τα ακραία παραβατικά φαινόµενα, προβληµάτισαν και
εµένα οι διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου ως προς την τοποθέτηση των ειδικών φρουρών. Μάλιστα, επικοινώνησα µε τον Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Παπαϊωάννου, σχετικά µε το θέµα αυτό.
Το συµπέρασµα είναι ότι άλλο είναι η φύλαξη, άλλο η φύλαξη
που λειτουργεί σωστά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και άλλο
η ασφάλεια από παραβατικά στοιχεία του κοινού Ποινικού Δικαίου. Προφανώς και δεν µπορούν να γίνουν ανεκτές συµπεριφορές διαπόµπευσης των πρυτάνεων σαν κι αυτές που είδαµε
πρόσφατα, προφανώς και δεν µπορούν να χτίζουν γραφεία πρυτάνεων και καθηγητών και προφανώς δεν µπορούν να γίνουν ανεκτές συµπεριφορές σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ζωής, αλλά και σε βάρος της δηµόσιας περιουσίας.
Κοιτάξτε, όλες αυτές οι διατάξεις που εφαρµόζονται µέχρι σήµερα, δυστυχώς, δεν έπιασαν τόπο, δεν ήταν τόσο αποτελεσµατικές όσο θα θέλαµε, γιατί βλέπουµε και αντιµετωπίζουµε αυτά
τα φαινόµενα. Έτσι η ratio αυτού του νοµοθετήµατος είναι να αντιµετωπίσει τις ακραίες αυτές καταστάσεις. Αν αυτές περιοριστούν, εκλείψουν, αντιµετωπιστούν, θεωρώ εύλογο ότι οι τωρινές
διατάξεις θα αναπροσαρµοστούν.
Όµως, θα ήθελα να ασχοληθούµε και µε ένα άλλο θέµα, αυτό
της αναβάθµισης των πανεπιστηµίων, των πανεπιστηµίων της καινοτοµίας, των πανεπιστηµίων της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης, αλλά παράλληλα και µε ένα άλλο θέµα που αφορά το ποια
νεολαία θέλουµε. Προφανώς και θέλουµε µια νεολαία µε µόρφωση και κατάρτιση, µια νεολαία κοινωνικά χρήσιµη, µια νεολαία
του εθελοντισµού, µια νεολαία που θα µάχεται για αξίες και ιδανικά, µια νεολαία που θα δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
Έτσι, αποτελεί βαθιά πεποίθησή µου ότι όλοι εµείς εδώ σ’ αυτή
την Αίθουσα και από όλες τις παρατάξεις οφείλουµε να συνδράµουµε για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ιδίως όλοι εµείς που
έχουµε περάσει από φοιτητικές νεολαίες και έχουµε αυξηµένες
εµπειρίες από τη δράση µας στα ελληνικά πανεπιστήµια. Και αυτό
θα πρέπει να το κάνουµε µέσα από διάλογο µε τους πρυτάνεις,
µε ακαδηµαϊκά στελέχη, µε φοιτητές και µε την κοινωνία.
Όλοι εµείς µέσα από αυτή τη συνεργασία µας και αυτόν τον
διάλογο θα µπορέσουµε να πετύχουµε ίσως κάτι ακόµα παραπάνω, να δώσουµε διέξοδο στη φοιτητική ζωή και να απαλείψουµε αυτά τα ακραία φαινόµενα. Και θα τα απαλείψουµε
βρίσκοντας τα γενεσιουργά αίτια µέσα από µία συντονισµένη πολιτική δράση, µια συντονισµένη πολιτική δράση που θα δίνει σε
κάθε φοιτητή, σε κάθε πρωτοετή φοιτητή που θα µπαίνει στο πανεπιστήµιο για πρώτη φορά, την αίσθηση και την ασφάλεια ότι
µπορεί να υλοποιήσει τα όνειρά του αξιοκρατικά και στοχευµένα.
Με τις σκέψεις αυτές υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε για τον χρόνο, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Μεϊκόπουλος και θα ολοκληρώσουµε τη διαδικασία µε τον κ. Λιούπη και τον κ. Σαντορινιό.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ και
εσάς να τηρήσετε τον χρόνο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σίγουρα είναι περασµένη η ώρα και σίγουρα υπάρχει και
πολλή κούραση, γι’ αυτό και θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος
και να µοιραστώ ορισµένες σκέψεις µαζί σας κυρίως µέσω σχολίων.
Πολύ φοβάµαι ότι αυτό που συζητάµε σήµερα, κύριε Υπουργέ
και κύριοι συνάδελφοι, είναι η αρχή µιας σειράς αντιδραστικών
µέτρων.
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Νοµίζω, επίσης, ότι ακόµα µεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι
ζούµε τον προθάλαµο όπου θα εισάγουµε µία λογική αυθαιρεσίας και δραστικού, αν θέλετε, περιορισµού του ζωτικού χώρου
της ανώτατης εκπαίδευσης, της δηµόσιας εκπαίδευσης γενικότερα.
Όµως, έχει ένα ενδιαφέρον να σχολιάσουµε λίγο τα κίνητρα,
βάσει των οποίων οδηγείται η Νέα Δηµοκρατία σήµερα σε αυτές
τις επιλογές, σε σχέση φυσικά και µε τη δηµιουργία της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας, αλλά και σε σχέση µε την εισαγωγή
αυτής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι τα κίνητρα ξεκινούν στην καλύτερη
περίπτωση από την άγνοια. Υπάρχει άγνοια της καθηµερινότητας
και της πραγµατικότητας που διαµορφώνεται στην ελληνική ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Στη χειρότερη, όµως, περίπτωση
υπάρχει και µία αντιπάθεια και µία προκατάληψη, αν θέλετε, απέναντι στο τι συνιστά, τι εκπροσωπεί, τι σηµαίνει σήµερα «ελληνικό
πανεπιστήµιο», τι σηµαίνει σήµερα «ελληνική ανώτερη εκπαίδευση».
Ποιο είναι, λοιπόν -αυτό έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον- το βασικό επιχείρηµα του Υπουργείου Παιδείας, της Κυβέρνησης γενικότερα, προκειµένου να υποστηρίξει, αφ’ ενός, την επιλογή της
αναφορικά µε τη δηµιουργία σώµατος ενόπλων φρουρών µέσα
στα πανεπιστήµια και, αφ’ ετέρου, µε το να διαµορφώσει αυτόν
τον συντελεστή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής;
Θα σταθώ λίγο περισσότερο στο κοµµάτι της πανεπιστηµιακής
αστυνοµίας και θα αποδείξω γιατί συνδέεται και µε την ελάχιστη
βάση εισαγωγής. Νοµίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή -εδώ και
µήνες, εδώ και χρόνια, θα έλεγα- από τον πολιτικό χώρο της
Νέας Δηµοκρατίας µία άνευ προηγουµένου εκστρατεία δυσφήµισης του ελληνικού πανεπιστηµίου και της δουλειάς που γίνεται
µέσα στις σχολές και στα τµήµατα.
Τι κάνετε επί της ουσίας; Υπάρχει µία εκτεταµένη και παρατεταµένη προβολή συγκεκριµένων περιπτώσεων, ώστε να δηµιουργηθεί, να παγιωθεί στο κοινωνικό Σώµα µία εικόνα ότι όλα τα
ελληνικά πανεπιστήµια είναι αφ’ ενός κέντρα ανοµίας και αφ’ ετέρου θύλακες παραβατικής συµπεριφοράς.
Εδώ, όµως, υπάρχει κύριε Υπουργέ, κύριε Συρίγο, -και πιστεύω
ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου- µία αντίφαση και θα ήθελα κάποια
στιγµή να την εξηγήσετε. Πώς είναι δυνατόν να είναι ταυτόχρονα
κέντρα ανοµίας και θύλακες παραβατικότητας, αλλά την ίδια
στιγµή τα ελληνικά πανεπιστήµια στις παγκόσµιες λίστες κατάταξης να βρίσκονται µέσα στο 3% των καλύτερων πανεπιστηµίων
σε όλο τον κόσµο; Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το εξηγήσετε.
Το πιο ενδιαφέρον, όµως, σήµερα ξέρετε ποιο είναι; Αφήστε
τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τι λέει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη, το κόµµα και όλα αυτά τα πράγµατα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ θα σας πω τι λένε και τι µεταφέρουν
και στη δηµόσια σφαίρα, αλλά και σε σας τον ίδιο και στην κ. Κεραµέως, οι ίδιοι οι πανεπιστηµιακοί θεσµοί, η πλειοψηφία των καθηγητών και των πρυτάνεων, που σας έχουν υποδείξει πολλάκις
το πόσο προβληµατικές είναι αυτές οι διατάξεις.
Να, γιατί ισχυρίστηκα προηγουµένως, κύριε Συρίγο, ότι η επιµονή αυτή έχει και έντονα στοιχεία αντιπάθειας. Δεν έχετε ακούσει µέχρι στιγµής τις προτάσεις των ακαδηµαϊκών θεσµών.
Επιχείρηµα πρώτο: Η ίδια η Σύνοδος των Πρυτάνεων -το γνωρίζετε αυτό- σας έχει ενηµερώσει ότι µία τέτοια ρύθµιση έχει χαρακτήρα και έντονο άρωµα αντισυνταγµατικότητας. Γιατί σας το
λένε αυτό; Διότι πολύ απλά, η δηµιουργία εντός πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ενός σώµατος που θα λογοδοτεί στην ΕΛ.ΑΣ. και
όχι στις ίδιες τις πανεπιστηµιακές αρχές, προσκρούει στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων.
Συνεπώς, κύριε Συρίγο, εδώ δεν έχουµε µία απλή ιδεοληψία.
Δεν έχουµε να κάνουµε µε έναν απλό δογµατισµό, αλλά υπάρχει
µία συνειδητή περιφρόνηση και του Συντάγµατος και των νόµων.
Επιχείρηµα δεύτερο: Είµαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν µελέτες και έρευνες που εξετάζουν ιδιαίτερα µία πρόσφατη
αρκετά µεγάλη χρονική περίοδο -η τελευταία φορά κιόλας την
περίοδο 2010 µέχρι 2017- η οποία αποδεικνύει ότι η εγκληµατικότητα εντός των πανεπιστηµίων όχι απλά είναι σχεδόν µηδενική,
αλλά είναι και αρκετά µικρότερη, κύριε Συρίγο, αρκετά χαµηλό-
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τερη αναλογικά µε την εγκληµατικότητα στην ελληνική κοινωνία.
Άρα η εγκληµατικότητα που ισχυρίζεστε ότι υπάρχει στα πανεπιστήµια δεν είναι ούτε τόση ούτε τέτοιας µορφής που να δικαιολογεί τη δηµιουργία αστυνοµικού σώµατος εντός της
ακαδηµαϊκής κοινότητας. Υπάρχουν, θα µου πείτε, διαχρονικά
περιστατικά βίας; Υπάρχουν. Όµως, αυτά -κι εδώ είναι η διαφορά- είναι λίγα, µεµονωµένα, φυσικά καταδικαστέα, αλλά δεν
δικαιολογούν την ύπαρξη ένοπλων φρουρών ούτε οι επιδόσεις
των ειδικών φρουρών που θα προσληφθούν στο σώµα αυτό µπορούν να εγγυηθούν ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν
στο µέλλον. Είναι δεκάδες τα καθηµερινά περιστατικά µέσα στην
ελληνική κοινωνία, όπου οι ειδικοί φρουροί αυθαιρετούν, παραβαίνουν πολλές φορές τα καθήκοντά τους, ενίοτε παρανοµούν
και οι ίδιοι.
Υπάρχει εγκληµατικότητα γύρω από τα πανεπιστήµια και πέριξ
αυτών; Υπάρχει εγκληµατικότητα εκεί. Όµως, αυτή πώς θα αντιµετωπιστεί, µε ένοπλους φρουρούς εντός των πανεπιστηµίων;
Αυτό είναι δουλειά της ίδιας της Αστυνοµίας να το αντιµετωπίσει.
Άκουσα προηγουµένως τον κ. Κυρανάκη και γνωρίζω ότι αυτός
ο αγαπητός συνάδελφος είχε πρωτοστατήσει τα προηγούµενα
χρόνια στη δηµιουργία ενός φόρουµ, το οποίο θα διαµόρφωνε
θέσεις και προτάσεις προς µία κυβέρνηση του πώς οι νέοι επιστήµονες από το εξωτερικό θα µπορέσουν να επαναπατριστούν,
αλλά και το πώς θα σταµατήσει η διαρροή των λαµπρότερων
µυαλών της χώρας προς το εξωτερικό.
Αναρωτιέµαι, κύριε Συρίγο, πώς θα αισθάνεται σήµερα ο συνάδελφος όταν γνωρίζει ότι στις διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού
περιλαµβάνεται άρθρο το οποίο λέει ότι ένα εκ των δύο σωµάτων
που θα δηµιουργηθούν θα χρηµατοδοτηθεί επί της ουσίας από
τον κουµπαρά της έρευνας των πανεπιστηµίων! Δηλαδή, θα χρησιµοποιούµε λεφτά της έρευνας, για να χρηµατοδοτήσουµε µόνιµο προσωπικό φύλαξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιχείρηµα τέταρτο: Η αστυνόµευση των ελληνικών πανεπιστηµίων -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- δεν αποτελεί καν ένα
από τα ζητήµατα, πόσω µάλλον το κρισιµότερο θέµα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Και πάλι θα επικαλεστώ τον κ. Κυρανάκη, γιατί µίλησε για τον φοιτητή του 21ου αιώνα. Προσέξτε
τώρα τι γίνεται. Τι δεσµεύετε από τον κρατικό προϋπολογισµό
για τη δηµιουργία του σώµατος αυτού; Δεσµεύετε 20 εκατοµµύρια ευρώ, όταν το σύνολο της κρατικής χρηµατοδότησης για την
ανώτατη εκπαίδευση είναι περίπου 90 εκατοµµύρια ευρώ!
Σας ρωτώ εσάς, κύριε Συρίγο, -και τον κ. Κυρανάκη- το εξής:
Πώς αισθάνεστε όταν γνωρίζετε ότι αυτά τα 20 εκατοµµύρια
ευρώ θα µπορούσαν να δώσουν φοβερή ώθηση στα ελληνικά πανεπιστήµια για υποτροφίες, για ερευνητές, για καθηγητές, για
συντήρηση των κτηριακών υποδοµών, προκειµένου να υπάρχουν
καθαρές ακαδηµαϊκές αίθουσες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσπάθησα να καταλάβω ποιο παράδειγµα έχετε αντιγράψει.
Προσπάθησα να ψάξω πού ακριβώς ισχύουν, αυτά που εισάγετε
σήµερα, στον υπόλοιπο κόσµο. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη δεν
υπάρχει πουθενά. Ξέρετε ποιο κράτος έχει πανεπιστηµιακή αστυνοµία; Είναι µόνο η Τουρκία του Ερντογάν. Ξέρετε και τι άλλο
κάνει ο Ερντογάν; Διορίζει και τους ίδιους τους πρυτάνεις. Φαντάζοµαι ότι δεν θα τον µιµηθείτε σε λίγους µήνες που θα φέρετε
το νοµοσχέδιο για τη διοίκηση των πανεπιστηµίων!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα κι άλλες σκέψεις να
κάνω και να µοιραστώ µαζί σας.
Νοµίζω, όµως, ότι όποιος γνωρίζει λίγο ιστορία, κύριε Συρίγο,
ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όποτε έγινε επίθεση στα µορφωτικά
δικαιώµατα, ταυτόχρονα έγινε και επίθεση στην ίδια τη δηµοκρατία.
Νοµίζω ότι ως πανεπιστηµιακό δεν σας τιµά αυτό που γίνεται
σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λιούπης.
Παρακαλώ, κύριε Λιούπη, να είστε κι εσείς εντός του χρόνου
σας, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία µε τον κ. Σαντορινιό.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές οι µεταρρυθµίσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια,
ελάχιστες όµως σήµαναν κάποια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία των πανεπιστηµίων.
Χωρίς αµφιβολία, το σηµερινό σχέδιο νόµου δεν είναι απλώς
άλλο ένα νοµοσχέδιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η πρώτη
κατηγορία νέων ρυθµίσεων αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήµια. Θεσπίζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής
ανά σχολή, τµήµα ή κατεύθυνση. Η ελάχιστη βάση είναι πολύ διαφορετική από την οριζόντια του «10» που έγινε στο παρελθόν.
Για πρώτη φορά συµµετέχουν ενεργά τα πανεπιστηµιακά τµήµατα, αφού κάθε σύγκλητος ορίζει τον συντελεστή για τον υπολογισµό της. Η µέχρι σήµερα εισαγωγή φοιτητών στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε βαθµολογίες ακόµα και κοντά στη µονάδα, συνιστά υποβάθµιση για τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ενώ
ταυτόχρονα δεν βοηθά ούτε τους ίδιους τους νέους να κατευθυνθούν σε σπουδές που ενδιαφέρουν και µπορούν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία.
Ο αντίλογος της Αντιπολίτευσης ότι χιλιάδες υποψήφιοι θα µείνουν εκτός σχολών είναι κατά τη γνώµη µου στρεβλός. Βέβαια,
δεν ξέρω πώς υπολογίζουν αυτές τις χιλιάδες, αφού η βάση εισαγωγής εξαρτάται από την ευκολία των θεµάτων και από τον
συντελεστή που θα βάλει κάθε σχολή. Προφανώς το ζητούµενο
δεν είναι απλώς και µόνο να εισάγονται όλοι, ακόµα και σε σχολές που δεν έχουν ιδέα τι αντικείµενο έχουν και στις οποίες τα
στατιστικά δεδοµένα δείχνουν ότι συνήθως δεν ολοκληρώνουν
τη φοίτησή τους.
Με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT, η Ελλάδα κατατάσσεται
στην τελευταία θέση αναφορικά µε τον ρυθµό ετήσιας αποφοίτησης από τα πανεπιστήµια. Αντίθετα, σε πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες το 70% των αποφοίτων λυκείων επιλέγει εξ αρχής πανεπιστήµια εφαρµοσµένων επιστηµών και την επαγγελµατική εκπαίδευση.
Και σε αυτό το σηµείο η ρητορική της Αντιπολίτευσης κατά τη
γνώµη µου είναι ανεδαφική. Δεν κατευθύνονται οι νέοι προς τα
ιδιωτικά κολλέγια -όπως ειπώθηκε- καθώς υπάρχουν τα ήδη αναβαθµισµένα δηµόσια ΙΕΚ που προσφέρουν µεγάλο αριθµό ειδικοτήτων και σε σύνδεση µάλιστα –εάν το επιθυµούν- µε την
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Θέλουµε να µπορεί η κάθε νέα και ο
κάθε νέος να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του, να διοχετεύσει τον
χρόνο του σε σπουδές που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά
του, τα ταλέντα του, τις δεξιότητές του.
Ακριβώς σ’ αυτό κατατείνουν και οι δύο ουσιώδεις τροποποιήσεις στον τρόπο υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου. Η
πρώτη διαφοροποίηση είναι ότι δηµιουργούνται δύο φάσεις υποβολής του µηχανογραφικού. Στην πρώτη φάση ο υποψήφιος
µπορεί να επιλέξει έως το 10% των σχολών του πεδίου και αφού
ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα, ακολουθεί η δεύτερη που µπορεί να δηλώσει όσες σχολές και τµήµατα επιθυµεί.
Σε αυτό το δεύτερο στάδιο εισάγεται και η δεύτερη καινοτοµία. Δηµιουργείται το παράλληλο µηχανογραφικό µε το οποίο,
όσοι επιθυµούν, µπορεί να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένο
αριθµό θέσεων στα δηµόσια ΙΕΚ µε απολυτήριο λυκείου ή όποια
άλλα κριτήρια. Με δεδοµένο ότι αυτή τη στιγµή περίπου οι µισοί
από τους εισαχθέντες δηλώνουν τη σχολή εισαγωγής τους στις
πέντε πρώτες θέσεις του µηχανογραφικού, επιδίωξη είναι η επιλογή σχολής να γίνει µια συνειδητή διαδικασία για το σύνολο των
µαθητών.
Ορίζεται απώτατο όριο στο χρόνο φοίτησης στα ΑΕΙ, µε ειδική
µέριµνα όµως για τους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στους χρόνους αυτούς, φοιτητές µε προβλήµατα υγείας οι
ίδιοι ή οι οικογένειές τους, άτοµα µε αναπηρία, εργαζόµενοι φοιτητές. Το γενικό πλαίσιο προβλέπει ως µέγιστο όριο τα δύο ή
τρία χρόνια ανάλογα µε τα χρόνια σπουδών της κάθε σχολής.

8125

Με αυτόν τον τρόπο κανένας δεν αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παύει το ελληνικό φαινόµενο των αιώνιων φοιτητών αφού ξέρουµε ότι σχεδόν κοντά οι µισοί από
τους εισαχθέντες στα ελληνικά πανεπιστήµια δεν αποφοιτούν
ποτέ, µε βάση στοιχεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το θέµα που έχει συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και
έχει προκαλέσει την αντίδραση της Αντιπολίτευσης είναι το θέµα
της ασφάλειας εντός των πανεπιστηµιακών χώρων. Τι νόηµα έχει
οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθµισης των πανεπιστηµίων µας,
αν δεν έχουµε πρώτα εξασφαλίσει όρους ασφάλειας που εγγυώνται ένα πραγµατικά δηµιουργικό και ελεύθερο ακαδηµαϊκό
περιβάλλον;
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ένα πλέγµα ρυθµίσεων ρηξικέλευθων και πρωτοποριακών για τα ελληνικά δεδοµένα. Ο πρύτανης τίθεται επικεφαλής ως ο αρµόδιος για θέµατα ασφαλείας.
Συστήνεται σε κάθε ΑΕΙ µονάδα ασφάλειας και προστασίας και
επιτροπή ασφάλειας και προστασίας. Τα πανεπιστήµια λαµβάνουν πολυεπίπεδα µέτρα για να θωρακιστούν έναντι φαινοµένων
βίας και παρανοµίας. Αναλόγως µε τις ανάγκες του το κάθε ΑΕΙ
αποκτά ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, πάντα µε σεβασµό στη νοµοθεσία για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και φυσικά
πάντα σύµφωνα µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία.
Ένα ακόµα σηµαντικό µέτρο είναι το υποχρεωτικό σύστηµα
ελεγχόµενης πρόσβασης σε κάθε ΑΕΙ που τίθεται σε λειτουργία
στην είσοδο σε πανεπιστηµιουπόλεις ή σε εξωτερικούς χώρους
ΑΕΙ. Για πρώτη φορά δηµιουργούνται οµάδες προστασίας πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων από αστυνοµικούς και ειδικούς φρουρούς που δεν οπλοφορούν. Οι οµάδες προστασίας είναι
απολύτως αναγκαίες για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων. Θα
λειτουργούν σε συνεργασία πάντα µε τον πρύτανη, ενώ σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων θα υπάρχει έτσι και αλλιώς
επέµβαση της αστυνοµίας.
Σε κάθε περίπτωση οι οµάδες αυτές θα συγκροτηθούν σε συγκεκριµένες πανεπιστηµιακές σχολές που πάσχουν από συχνά και
σοβαρά περιστατικά ανοµίας και θα παραµείνουν όσο χρειαστεί,
απ’ όσο ανέφερε η κυρία Υπουργός. Όλα αυτά είναι προ πολλού
αυτονόητα για τα µεγάλα πανεπιστήµια παγκοσµίως.
Και βέβαια δεν ισχύει το αφήγηµα της Αντιπολίτευσης ότι
προσλαµβάνονται ειδικοί φρουροί και όχι καθηγητές στα πανεπιστήµια. Ήδη µε τον προϋπολογισµό του 2021 τα πανεπιστήµια
στηρίζονται επιπλέον οικονοµικά, ενώ ενισχύθηκαν µε πεντακόσιες πενήντα επιπλέον θέσεις ΔΕΠ και εκατόν είκοσι διοικητικές
θέσεις.
Τα ελληνικά πανεπιστήµια αναµφισβήτητα διαθέτουν υψηλού
επιπέδου ακαδηµαϊκούς δασκάλους, ενώ έχουν αποδείξει ότι δηµιουργούν άξιους επιστήµονες και διαπρέπουν και πρωτοπορούν
παγκοσµίως. Όµως ταυτόχρονα τα πανεπιστήµιά µας βρίσκονται
χαµηλότερα απ’ όσο τους αξίζει στις διεθνείς κατατάξεις ακριβώς, κατά τη γνώµη µου, λόγω συγκεκριµένων αντιλήψεων που
δεν τους επιτρέπουν να µετεξελιχθούν σε ασφαλείς χώρους δηµιουργίας και µετάδοσης της γνώσης.
Παρ’ όλα αυτά µεγάλη επιτυχία του ΕΚΠΑ στην εκατοστή
ογδοηκοστή θέση παγκοσµίως όπως και το δικό µας, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο 3% των καλύτερων πανεπιστηµίων παγκοσµίως, αλλά και το ταχύτερα αναπτυσσόµενο ελληνικό
πανεπιστήµιο αφού ανέβηκε εκατόν τρεις θέσεις σε έναν χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
έρχεται να καλύψει ελλείψεις και ανάγκες διαχρονικά γνωστές
σε όλους µας. Στηρίζουµε τη δηµόσια παιδεία. Τα ελληνικά πανεπιστήµια αλλάζουν όψη, γίνονται χώροι ασφαλείς για να επιτελέσουν τον σκοπό τους, την ανάπτυξη των επιστηµών και των
τεχνών, τη διδασκαλία και την έρευνα, την ανταλλαγή απόψεων
και τη γένεση νέων ιδεών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ολοκληρώνουµε τη διαδικασία µε τον κ. Σαντορινιό από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
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Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι ο τίτλος του νοµοσχεδίου θα έπρεπε να είναι «κατασυκοφάντηση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αναβάθµιση
πελατείας για τα κολλέγια».
Έγινε πολλή συζήτηση για τη στιγµή που επιλέξατε να φέρετε
αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι τυχαία η επιλογή της στιγµής; Προφανώς και δεν είναι τυχαία. Σε συνθήκες πανδηµίας, lockdown,
γιατί; Γιατί απέναντί σας έχετε το σύνολο της πανεπιστηµιακής
κοινότητας. Έχετε τους φοιτητές απέναντί σας, έχετε τους καθηγητές και τους πρυτάνεις. Έχετε τους πάντες απέναντί σας.
Έχετε ακόµα και τις συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνοµικών
απέναντί σας που διαφωνούν κάθετα µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Και σήµερα επιλέγετε να συκοφαντήσετε τους αγώνες των
φοιτητών που υπερασπίζονται την ακαδηµαϊκή ελευθερία µε πρόσχηµα το lockdown. Ξέρετε ποιοι βγάζουν τους φοιτητές στους
δρόµους; Δεν τους βγάζει η Αντιπολίτευση. Εσείς τους βγάζετε.
Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για όσα έγιναν σήµερα. Γιατί µε τις πολιτικές επιλογές σας εσείς βγάζετε τους ανθρώπους στο, δρόµο.
Εφαρµόζετε τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι κάθε κρίση είναι
και µία ευκαιρία. Μετατρέπετε, λοιπόν, και αυτή την κρίση σε µία
ευκαιρία για να νοµοθετήσετε τα αντιλαϊκά νοµοσχέδια.
Έτσι όπως διαβάζει κανείς το νοµοσχέδιο και έτσι όπως το
βλέπω εγώ, έχει ένα τρίπτυχο παρεµβάσεων: Αιφνιδιαστικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών, διαχωρισµός των
σχολών σε αφρόκρεµα και στις υπόλοιπες, µε βάση την δηµοτικότητά τους και υποβάθµιση των περισσότερων από αυτές και
την επιβολή του δόγµατος «νόµος και τάξη», µε ρυθµίσεις αντίθετες σε όλους τους φορείς της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Με το νοµοσχέδιό σας µειώνεται απότοµα ο αριθµός των εισακτέων περίπου κατά είκοσι πέντε χιλιάδες. Άκουσα τον προηγούµενο οµιλητή να λέει: «Πώς υπολογίζεται αυτό;». Είναι η
στατιστική, κύριε συνάδελφε, µαθηµατικά. Υπολογίζεις πως µπήκαν οι προηγούµενοι, µε τι βάσεις και βλέπεις ότι περίπου είκοσι
πέντε χιλιάδες δεν θα πιάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Απλά µαθηµατικά είναι. Επιστήµη είναι και αυτή.
Η ρύθµιση, λοιπόν, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στερείται
ουσιαστικών ακαδηµαϊκών κριτήριων. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί
θεωρείτε εκ των προτέρων ότι οι µαθητές που δεν θα µπορέσουν
να πετύχουν σε ένα στείρο σύστηµα εξετάσεων όπως είναι οι πανελλαδικές, δεν είναι ικανοί να αφοµοιώσουν τη γνώση.
Όµως σας διαψεύδει η πραγµατικότητα, γιατί µαθητές που µπήκαν τα προηγούµενα χρόνια στις σχολές µε χαµηλούς βαθµούς,
όπως για παράδειγµα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου -που όπως και να
το κάνουµε δεν είναι πρώτη προτίµηση, άρα µπαίνουν κατά τεκµήριο µε χαµηλότερους βαθµούς- σήµερα έχουν κάνει µεταπτυχιακά, διδακτορικά, πολλοί από αυτούς είναι καθηγητές πανεπιστηµίου στο εξωτερικό. Είναι αυτοί που δεν µπορούν να αφοµοιώσουν τη γνώση µε βάση τα δικά σας ακαδηµαϊκά κριτήρια.
Ταυτόχρονα, αυτή η ρύθµιση είναι βαθιά ταξική, ευνοεί τα
φροντιστήρια και την παροχή στείρας προετοιµασίας για το πανεπιστήµιο, µε αποτέλεσµα να αποκλείει και αυτούς οι οποίοι δεν
έχουν την οικονοµική δυνατότητα να πάνε σε φροντιστήρια.
Την ίδια στιγµή πριµοδοτείτε τη φοίτηση σε ιδιωτικά κολλέγια
αµφιβόλου ακαδηµαϊκής ποιότητας. Κατά τεκµήριο, σε αυτά τα
κολλέγια πηγαίνουν όσοι απέτυχαν στις πανελλήνιες, θα πάρουν
πτυχίο το οποίο κάνατε ισάξιο των πανεπιστηµιακών σχολών, µηχανικών, δικηγόρων, οικονοµολόγων. Αλήθεια, µε τι βαθµό θα
µπουν αυτοί που θα πάρουν αυτά τα πτυχία και µετά θα ανταγωνίζονται αυτούς που πήγαν πάνω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής; Αυτό θα µας το πείτε;
Έχετε γίνει οι καλύτεροι χορηγοί των ιδιωτικών συµφερόντων
και µας λέτε ότι µπορούν να µπουν στα δηµόσια ΙΕΚ, που είναι
αναβαθµισµένα. Καλά, µας κοροϊδεύετε; Τότε γιατί φωνάζετε για
την αναθεώρηση του άρθρου 16; Μας κοροϊδεύετε; Πείτε µας ειλικρινά. Είπαµε να λέµε πράγµατα εδώ πέρα, αλλά µην κοροϊδευόµαστε κιόλας. Είστε οι καλύτεροι χορηγοί των ιδιωτικών
κολλεγίων.
Η δεύτερη πτυχή του νοµοσχεδίου είναι αυτή που οδηγεί στην
πλήρη απαξίωση και το κλείσιµο τµηµάτων και κυρίως, στα περι-
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φερειακά πανεπιστήµια. Σας καλώ όλους τους συναδέλφους της
περιφέρειας να πάρετε θέση, ειδικά αυτούς των νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι έχουν στην περιοχή τους το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Διαχωρίζονται τα πανεπιστήµια σε σχολές πρώτης και
δεύτερης κατηγορίας, µε την αδιανόητη ρύθµιση των µηχανογραφικών δύο κύκλων.
Με την επιλογή, λοιπόν, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής είναι
προφανές ότι πολλές σχολές θα οδηγηθούν στο κλείσιµο. Ξέρετε
ότι τα περιφερειακά πανεπιστήµια παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο
στην αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού επιπέδου των περιοχών στα
οποία βρίσκονται και αυτό δεν το υπολογίζετε. Ταυτόχρονα, θα
υπάρχει και αρνητικός αντίκτυπος στις οικονοµίες των πόλεων
που φιλοξενούν αυτά τα πανεπιστήµια.
Πάµε στον τρίτο πυλώνα, έτσι όπως διαβάζω εγώ το νοµοσχέδιο, που είναι ο πυλώνας «νόµος και τάξη». Στην προσπάθειά σας
να επιβάλετε την ακροδεξιά σας ατζέντα, δεν φείδεστε ακραίων
επιχειρηµάτων, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτεστε κιόλας. Ακούσαµε την κ. Κεραµέως να µας λέει ότι τα πανεπιστήµια δεν είναι
χώρος ιδεολογικής ζύµωσης. Πραγµατικά;
Μέσα από τις ιδεολογικές ζυµώσεις έγινε το Πολυτεχνείο,
µέσα τις ιδεολογικές ζυµώσεις έγινε ο Μάης του 1968, µέσα από
τις ιδεολογικές ζυµώσεις έγιναν όλες οι µεγάλες προοδευτικές
µάχες για την υπεράσπιση της δηµοκρατίας και µας λέτε ότι δεν
είναι χώρος ιδεολογικής ζύµωσης τα πανεπιστήµια; Αυτό σας ενδιαφέρει, η στείρα γνώση και τίποτα άλλο; Σας ενοχλεί ότι µέσα
στα πανεπιστήµια παράγονται προοδευτικοί πολίτες. Αυτό σας
ενοχλεί και αυτή είναι η πυρηνική διαφορά που έχουµε.
Έχουµε τον κ. Χρυσοχοΐδη που µας είπε -αλήθεια, κύριε Συρίγο, πώς το δεχτήκατε αυτό;- ότι οι πρυτάνεις είναι εθισµένοι
στην απειλή κακοποίησης. Ακούτε αυτό το πράγµα και δεν εγείρεσθε εσείς;
Βέβαια, ακούσαµε και σας να κάνετε µια τραγική απαρίθµηση
µειοψηφικών κατά κύριο λόγο θέσεων, για να δικαιολογήσετε τι;
Αυτό που µας είπατε, ότι στα πανεπιστήµια υπήρχε και επί χούντας η Αστυνοµία; Αυτό θέλατε να δικαιολογήσετε και κάνατε
αυτή την τραγική απαρίθµηση µειοψηφικών θέσεων και φέρατε
εδώ πέρα της προκηρύξεις; Δηλαδή, τι θα γίνει; Θα βάλετε αστυνοµία σκέψης για να µην υπάρχουν αυτές οι προκηρύξεις;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω σε πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε και τον κ. Βρούτση να µας απαριθµεί επεισόδια,
αλλά ξέχασε ένα επεισόδιο που έγινε στο Πανεπιστήµιο Πειραιά
στις 26-9-2003, όπου φοιτητές της ΔΑΠ απείλησαν µε πυροσβεστήρες τον πρύτανη, τον οποίο έστειλαν στην εντατική και ένας
από αυτούς είναι και Βουλευτής σήµερα, είναι και Υφυπουργός
δικός σας. Αυτό για να µην ξεχνιόµαστε.
Λέτε, λοιπόν, ψέµατα ότι δεν µπορεί να παρέµβει η Αστυνοµία.
Προφανώς και µπορεί να παρέµβει και ακόµα και πριν την κατάργηση του ασύλου παρέµβαινε η Αστυνοµία, όπως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, όπου εξάρθρωσε σπείρα µε
ναρκωτικά.
Μας λέτε ότι η εγκληµατικότητα είναι µέσα στα πανεπιστήµια.
Αλήθεια, τα ναρκωτικά παράγονται µέσα στα πανεπιστήµια; Έξω
δεν µπορείτε να τα πιάσετε; Ειλικρινά, αυτά είναι τα επιχειρήµατα
που έχετε να πείτε; Συκοφαντείτε τα πανεπιστήµια που βρίσκονται στις καλύτερες θέσεις παγκοσµίως. Ειπώθηκε και πριν: Το
Πανεπιστήµιο Αθηνών είναι στην εκατοστή ογδοηκοστή θέση
στις δώδεκα χιλιάδες. Αυτά τα πανεπιστήµια συκοφαντείτε, που
έχουν βγάλει αυτούς τους φοιτητές και ταυτόχρονα, τι κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Σαντορινιέ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ.
Ξοδεύετε 20 εκατοµµύρια τον χρόνο για να προσλάβετε ειδικούς φρουρούς ρουσφετολογικά, ενώ θα µπορούσατε να προσλάβετε εκπαιδευτικούς.
Και επειδή, κύριε συνάδελφε, είπατε «µα, µπορεί να γίνει και
αυτό», υπάρχει και ο κανόνας «ένας προς έναν». Άρα αν πάρεις
χίλιους τριάντα ειδικούς φρουρούς, δεν θα πάρεις χίλιους
τριάντα καθηγητές. Αν πάρεις χίλιους τριάντα ειδικούς φρου-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ρούς, δεν θα πάρεις χίλιους τριάντα γιατρούς.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι σας ζητήσαµε από την
πρώτη στιγµή ότι, αν πραγµατικά πιστεύετε ότι είναι µια ουσιαστική µεταρρύθµιση, σταµατήστε την ψήφιση του νοµοσχεδίου
και φέρτε το όταν ανοίξουν τα πανεπιστήµια, εκεί να συζητήσουµε πραγµατικά. Όµως, δεν το κάνετε, γιατί γνωρίζετε ότι το
σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας είναι απέναντί σας. Αποσύρετέ το τώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Επειδή το άκουσα για πολλοστή φορά προέρχεται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ- ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να
απαξιώσει τον λόγο πολιτικών του αντιπάλων, τους ταυτίζει
συχνά µε τη χούντα, µε την ακροδεξιά κ.λπ., κ.λπ..
Έχουν αποµονώσει, λοιπόν, ένα απόσπασµα δεκατριών δευΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τερολέπτων από µια συζήτηση δύο ωρών, η οποία περιείχε και
ιστορικές αναφορές, για να πλάσουν την εικόνα του δήθεν χουντικού. Όποιος το ακούσει, θα δει ότι χρησιµοποιώ τον όρο «χαφιέδιζε» για το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή.
Θα ήθελα να παρακαλέσω θερµά, η αντιπαράθεση να γίνεται
επί τη βάσει επιχειρηµάτων και όχι συναισθηµάτων που µπορεί
να ανατρέχουν στη µνήµη και στο παρελθόν και, µάλιστα, ένα
παρελθόν προ πενήντα ετών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.56’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

