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«Η ΔΗΜΑΡ να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στο λαό.», αναφέρει η σχετική
ανακοίνωση, όπου ασκείται κριτική για την θέση της ΔΗΜΑΡ για το Σχέδιο «Αθηνά»

Με φτηνές υπεκφυγές προσπαθεί η ΔΗΜΑΡ να μετριάσει τις ευθύνες της σαν τρίτη
συνιστώσα μιας κατάφορα αντιλαϊκής κυβέρνησης που οδηγεί τον τόπο στην καταστροφή.
Τη στιγμή που ο λαός πανελλαδικά, αλλά και στο νομό μας, διαδηλώνει μαζικά ενάντια στο
σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», τη στιγμή που οι τοπικές κοινωνίες ολοένα και περισσότερο
προσπερνάνε τις διαιρετικές πολιτικές και αντιλαμβάνονται ότι τίποτα θετικό δεν
προκύπτει από τις διαβουλεύσεις και ψευτοϋποσχέσεις των υπηρετών του μνημονίου, τη
στιγμή που ο λαός βλέπει πλέον και καταγγέλλει και επώνυμα τους υπαίτιους, κάποιοι
επιμένουν να κωφεύουν.
Ψεύδεται η ΔΗΜΑΡ, θέλοντας να μοιράσει την ευθύνη για την πολιτική της επιλογή σε
άλλους, όταν λέει:
«στις σχετικές συναντήσεις που έχουν προηγηθεί, κατ’ ιδίαν και με τους βουλευτές του
Νομού, αλλά και ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε υποστήριξη μιας κοινής πορείας
με βασικό άξονα την πρόταση για το Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο Πάτρας-Δυτικής Ελλάδας,
στο πλαίσιο-πρότυπο, μάλιστα, της πρότασης της Δημοκρατικής Αριστεράς για τα
Ομόσπονδα Πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα.»
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και οι βουλευτές του, πανελλαδικά και τοπικά, εξέφρασαν μια καθαρή
άποψη για συνολική απόρριψη του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». Ενός σχεδίου που τσαλαπατά κάθε
δικαίωμα στη μόρφωση και τη δωρεάν Παιδεία προωθώντας τα ιδιωτικά συμφέροντα στην
Παιδεία, αδιαφορεί για τη ζωή, το μέλλον της σπουδάζουσας νεολαίας , που με εντελώς
αυθαίρετο τρόπο μετακινεί τεράστιο αριθμό φοιτητών από πόλη σε πόλη αλλάζοντας
ακόμα και το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών και το πτυχίο. Που παίζει με τις τύχες των
τοπικών κοινωνιών και χιλιάδων σπουδαστών χρησιμοποιώντας λογιστικές αλχημείες,
ανορθολογισμούς και προχειρότητες που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
συνεισφέρουν καν στη διακηρυγμένη εξοικονόμηση δαπανών
Η θέση αυτή έγινε γνωστή στο λαό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ βρέθηκε ζωντανά, μαζί με τους
βουλευτές και τα στελέχη του, δίπλα και μέσα στον αγωνιζόμενο κόσμο. Η ίδια θέση
διακηρύσσεται από το ΣΥΡΙΖΑ και σε όλες τις επίσημες και κοινοβουλευτικές διαδικασίες
όσο κι αν αυτό δυσαρεστεί και χαλάει την ομοφωνία της τρικομματικής κυβέρνησης.
Το γραφείο τύπου
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