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Από την απόπειρα επιβολήσ τησ Δυνάμεωσ,
ςτη Δφναμη του Δικαίου τησ Ανωτάτησ Σχολήσ Καλών Τεχνών.
Μετά τισ πρόςφατεσ ενζργειεσ τθσ θγεςίασ του ΥΠΔΒΜΘ, θ ΑΣΚΤ πλζον βρίςκεται ςε
νομικό κενό και ςυνεχιηόμενθ ομθρία, ωσ προσ τθν κανονικι λειτουργία τθσ. Η
νομικι πακογζνεια ζχει προκφψει από τισ επικίνδυνα αυκαίρετεσ, ανυπόςτατεσ,
αυταρχικζσ πράξεισ του Υπουργείου. Η Πρυτανεία και τα ςυλλογικά όργανα τθσ
ΑΣΚΤ, με αίςκθμα ευκφνθσ και ςεβαςμό απζναντι ςτον φορολογοφμενο πολίτθ,
αναλογιηόμενοι το οικονομικό κόςτοσ και τθν απορφκμιςθ που κα είχε θ αναςτολι
τθσ λειτουργίασ τθσ Σχολισ, ςυνεχίηουν τθν εκπαιδευτικι λειτουργία τθσ, παρά τθν
κεςμικι ανωμαλία που ζχουν επιφζρει ςτο Κδρυμα και τθ διοικθτικι του λειτουργία
, οι πράξεισ αυτζσ.
Κατά τθν ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Συγκλιτου τθσ ΑΣΚΤ ( ςυν. 24/1/2012), με κζμα
τισ δφο εςφαλμζνεσ και ζκνομεσ «Διαπιςτωτικζσ Πράξεισ» τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ
του Υπουργείου Παιδείασ (εκδ. 13/1/2012 και 20/1/2012) κατά των Πρυτανικϊν
Αρχϊν και 27 μελϊν ΔΕΠ τθσ Συγκλιτου του Ιδρφματοσ, αποφαςίςτθκε να
απαιτθκεί από τθν Πολιτικι Ηγεςία του ΥΠΔΒΜΘ, θ Δθμόςια ςυγνϊμθ προσ τθν
ΑΣΚΤ, (με πλιρθ ανακοίνωςθ προσ το τφπο και τα ΜΜΕ). Δθμόςια αποκατάςταςθ
του δικαίου, τθσ θκικισ βλάβθσ, τθσ προςβολισ και του δθμόςιου διαςυρμοφ που
ακόμα και ςιμερα, εξακολουκοφν να υφίςτανται οι Πρυτανικζσ Αρχζσ, τα μζλθ ΔΕΠ
και εν γζνει το κφροσ και θ δθμόςια αξιοπιςτία του Ιδρφματοσ. Η απαίτθςθ αυτι τθσ
Συγκλιτου και των Πρυτανικϊν Αρχϊν δεν γίνεται με ςκοπό να εκκζςει τθν πολιτικι
θγεςία (άλλωςτε δεν κα χρειαηόταν, τθν εκκζτουν ανεπανόρκωτα ςτθν
Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα - και τθ κοινωνία - οι ίδιεσ οι μεκοδεφςεισ και οι πράξεισ
τθσ) , οφτε απορρζει από καμιά ρεβανςιςτικι διάκεςθ. Η ΑΣΚΤ ωσ Καλλιτεχνικό
Πανεπιςτθμιακό Κδρυμα απζχει από αυτζσ τισ τακτικζσ, ακολουκεί μια ςτάςθ
ςυνετι, «αδιατάρακτθ από πράξεισ φκαρτζσ και νόκεσ». Στάςθ που βρίςκεται ςε
πλιρθ αντίκεςθ με τισ επικετικζσ επιλογζσ του Υπουργείου και τθσ κάκε λογισ
αυταρχικζσ πιζςεισ και εκβιαςμοφσ που γνϊριςε ο Πανεπιςτθμιακόσ χϊροσ, με
κορφφωςθ ςτθ περίπτωςθ τθσ ΑΣΚΤ, τισ δρακόντειεσ, ζκνομεσ, επικετικζσ πράξεισ
τθσ «πάταξθσ» και τθσ απόπειρασ κακαίρεςθσ. Είναι ωςτόςο υποχρζωςι μασ, να
αναδείξουμε τθν επικινδυνότθτα αυτϊν των αποφάςεων, το θκικό και οικονομικό
κόςτοσ που απορρζει από αυτζσ, και τθ «νζα» απροκάλυπτθ κεςμικι βία του «κα
ςασ πατάξουμε».
Όμωσ θ διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ ςτο τφπο και το διαδίκτυο, περί τθσ
κακαίρεςθσ των κακθγθτϊν και του Πρφτανθ του Ιδρφματοσ, δθμοςιοποιεί ευτυχϊσ

ςτθ κοινωνία, το πρωτοφανζσ ςτα πανεπιςτθμιακά χρονικά ακραίο και
ανυπόςτατο ςυμβάν. Ωςτόςο επικοινωνιακά ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό μθ ςχετικϊν
αναγνωςτϊν και ςτουσ πολίτεσ, εντυπϊνει λανκαςμζνα και περιςςότερο μάλλον,
το ψεφδοσ ότι θ απόπειρα τθσ κακαίρεςθσ εδράηεται ςτθ βάςθ μιασ ενοχισ των
κακθγθτϊν και τθσ Πρυτανείασ τθσ ΑΣΚΤ για ζνα ζγκλθμα τουλάχιςτον κατάχρθςθσ,
υπεξαίρεςθσ, ι βιαςμοφ. Διαφορετικά τι κα δικαιολογοφςε μια ανάλογθ απόφαςθ
και πράξθ κακαίρεςθσ; Όμωσ το «ζγκλθμα», θ ενοχι και θ απολογία βαρφνουν εξ
ολοκλιρου το Υπουργείο, και αποκλειςτικά αυτοφσ που το μεκόδευςαν τόςο καιρό,
μζχρι να βγεί θ υπόκεςθ από το ςυρτάρι και να φτάςει να γίνει απαξιωτικι πράξθ,
απόπειρασ κακαίρεςθσ και εκφοβιςμοφ. Είναι το αποτζλεςμα ενόσ επικετικοφ
πανικοφ που ζχει καταλάβει τουσ αρμόδιουσ ειςθγθτζσ, και ειδικοφσ ςυμβοφλουσ,
τθσ Υπουργοφ κασ Α. Διαμαντοποφλου. Αυτοί γνϊριηαν, αυτοί αποςιϊπθςαν τα
πλιρθ και πραγματικά ςτοιχεία από το νζο Αναπλθρωτι Υπουργό, με διπλι
πολιτικι ςκοπιμότθτα.
Σε αυτι τθν υπόκεςθ, επικοινωνιακά «πλθρϊνουν το μάρμαρο» από τθ μία ο νυν
Πρφτανθσ, του οποίου καταχρθςτικά και κατ εξακολοφκθςθ το όνομα του
διαςφρεται, για μια ςωςτι μεν απόφαςθ τθσ Συγκλιτου αλλά του 2004. Από τθν
άλλθ ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ κ. Κ. Αρβανιτόπουλοσ, που με κθτεία μόλισ δφο
μθνϊν και μάλλον με άγνοια περί τθσ «υπόκεςθσ», παρά τισ αποδεδειγμζνεσ από
τθν δεφτερθ ανακλθτικι πράξθ επιφυλάξεισ του, ατυχϊσ και υπό πίεςθ, υπογράφει
ςτισ 13/1/2012 τθν πράξθ τθσ κακαίρεςθσ των 27 μελϊν τθσ Συγκλιτου, κακθγθτϊν
και των Πρυτανικϊν Αρχϊν. Το λανκαςμζνο αιτιολογικό τθσ δεφτερθσ Ανακλθτικισ
Διαπιςτωτικισ Πράξθσ του, είναι αποδεικτικό τθσ ελλιποφσ γνϊςθσ του για τθν
υπόκεςθ, και παράλλθλα προσ τιμιν του, τεκμιριο εκπαιδευτικισ ευαιςκθςίασ και
καλισ πρόκεςθσ για τθ λειτουργία του Ιδρφματοσ. Είναι μια Αλικεια που οφείλω
να επιςθμάνω, πολφ περιςςότερο όταν απ τθν άλλθ πολιτικι πλευρά,
προςλαμβάνω ακόμα και ςιμερα, παντελι ζλλειψθ αιςκιματοσ Δικαίου, ευκφνθσ,
και ςυναίςκθςθσ των πράξεων τουσ.
Αλλά αν ςτο πλαίςιο τθσ Συγκυβζρνθςθσ ςτο Υπουργείο, θ πολιτικι αντιπαλότθτα, θ
ςκοπιμότθτα, θ μεκόδευςθ, θ αποςιϊπθςθ, θ επιλεκτικι επίκλθςθ ςτοιχείων και
ζτςι θ απόκρυψθ, οδιγθςε μια γελοία καταγγελία να αποβαίνει επικίνδυνθ και με
καφκικζσ διαςτάςεισ αφιγθςθ, δεν κζλω να φανταςτϊ, τι κα ςυνζβαινε αφριο, ςε
μια πρακτικι εφαρμογισ του νόμου, ςτα ανομοιογενοφσ ςφνκεςθσ, διαρχικά και
ετεροδιοικοφμενα Πανεπιςτθμιακά Συμβοφλια και τισ «νζεσ» αρχζσ διοίκθςθσ.
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