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,ασιασμός τών καταλήψε- 
,ολών καί τό όγκούμενο παν- 

-ιδευτικό κύμα διαμαρτυρίας 
.τά τού νόμου 815 προκάλεσαν 

χθες τήν «παρέμβαση» τού προ
έδρου τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπαν- 
δρέου: ό όποιος μέ δήλωσή του 
επισημαίνει «τή χρεοκοπία τής 
"Ν. Δημοκρατίας" καί σ-τόν χώ-

Η ΐ ιω ιυ ι ι ι  ιιαίΟΕΙΡ

«μαίυει ό κ,Παπαυδρέου

ρο τής ’Ανώτατης Παιδείας» καί
«τό  αδιέξοδο στό όποιο μάς όδή- Ο  ,. όντας συστηματικά 
γησε ή κυβέρνηση μέ τήν π α ρ ά - ,^ *  τής λογικής καί τής δίκαιης 
λογη έπιμονή της νά έφαρμόσειν’  διαμαρτυρίας τής νεολαίας, έ-

ταρχικό καί αντί εκπαιδευτικά 
νόμο 815. Τό ΠΑΣΟΚ οπτό και
ρό είχε έκφράσει τ ις  έντονες 
ανησυχίες του γιά τ ις  απαρά
δεκτες κυβερνητικές μεθοδεύ
σεις στά Α.Ε.Ι. καί έπισημαί- 
νει  ̂ τούς σοβαρούς κινδύνους, 
πού θά είχε γιά τον σπουδα
στικό κόσμο καί γιά τό μέλλον 
τής χώρας γενικότερα, ή έφαρ- 
μογή τού νόμου αυτού.

’ Ομως ή κυβέρνηση, κωφεύ- 
, όντας συστηματικά στή φωνή

τόν άντιεκπαιδευτικό νόμο 815».
'Ολόκληρη ή δήλωση τού άρ- 

χηγού τής αξιωματικής άντιπολι- 
τεύσεως έχει ώς έξής:

«Τά γεγονότα στά Πανεπι
στήμια αποτελούν μια άχόμα 
ζωντανή άπόδειξη τής χρεοκο
πίας τής Ν.Δ. στον τομέα τής 
’Ανώτατης Παιδείας καί τού ά- 
διέξοδου στό όποιο μάς όδή- 
γησε ή κυβέρνηση μέ τήν ώς 
τώρα πολιτική της καί προ
πάντων μέ τήν παράλογη έπι
μονή της νά έφαρμόσ' » αΰ-

ξωθεί τήν κατάσταση στά ά
κρα καί άδιαφορεί γιά  τ ις  συ
νέπειες.

Τά ΠΑ.ΣΟ.Κ. προειδοποιεί 
τούς άρμόδιους πώς σέ καμιά 
περίπτωση καί μέ καμιά δι
καιολογία δέν θά ανεχθεί κα
ταστρατήγησα τού Πανεπιστη
μιακού άσυλου, μέ έπέμβαση 
τής άστυνομίας ή έξωπανεπι- 
στημιακών παραγόντων καί κα- 
λεί τήν κυβέονηση νά άναλογι- 
σθεί τ ις  εύθύνες της καί νά 
άνακαλέσει, έστω καί τώρα, 
τόν 815, ένα νόμο πού άντι-

στρατευεται καταφωρα τα συμ
φέροντα τής ’Ανώτατης Παι
δείας, άλλά καί τού Έθνους».

Ή  δήλωση τού προέδρου τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. έρχεται σέ μιά στιγμή πού 
τό  φοιτητικό κίνημα άνασυντάσ- 
σει τίς^ δυνάμεις του γιά  τήν «τε 
λική» έπίθεση κατά τού 815: οι 
συνεχιζόμενες καταλήψεις τού Χη
μικού καί τής Πολυτεχνικής Ξάν
θης, αότή τού Γεωλογικού πού άρ
χισε χθές, αύτή τού Τμήματος 
τών Πολιτικών Μηχανικών πού ί
σως όποφασισθεί σήμερα, αποτε
λούν τά «προεόρτια» μάνο_ ένός 
κύματος, πού άναμένεται νά ογ
κωθεί όταν ή ΕΦΕΕ δώσει τελικά 
τό «πράσινο φώς», μετά τ ις  20 
Δεκεμβρίου, σύμφωνα μέ τ ις  προ
χθεσινές άποφάσεις της.

Ή  τελευταία αύτή προθεσμία 
πού έδωσε ή ΕΦΕΕ στό υπουρ
γείο Παιδείας γιά νά άναθεωρή- 
σει τήν άδιάλλακτη στάση του, 
προσλαμβάνει έτσι τήν έννοια έ
νός δραματικού τελεσίγραφου —  
καί ταυτόχρονα δίνει τό μέτρο 
τών κυβερ» εύθυνών στις ά-
πειλούμενε ,κ^ηκτικές εξελίξεις.


