
Απόφαση της ΓΣ Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων 

Διδακτόρων ΠΤΔΕ ΑΠΘ (28/03/2021) 

 

Τέλη Ιανουαρίου κατατέθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση το νέο αντιδραστικό 

νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, που προβλέπει ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, νέα 

πειθαρχικά πλαίσια, όρια φοίτησης, διαγραφές φοιτητών/τριών και την καθιέρωση της 

ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αποκλείοντας την πρόσβαση σε 

χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες κατευθύνοντάς τους στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι 

επιδιώξεις της κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 

εμπορευματοποίησή της έγιναν ορατές από την πρώτη κιόλας στιγμή της 

διακυβέρνησης με την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου αλλά και με την 

εξίσωση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων με αυτά των ιδιωτικών κολλεγίων. 

 

Τα παραπάνω καμία σχέση δεν έχουν με το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο το οποίο 

υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε. Η πολιτική της κυβέρνησης, σε συνέχεια των 

πολιτικών όλων των κυβερνήσεων των προηγούμενων ετών, αποτελεί μια ευθεία 

επίθεση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ο νόμος αυτός αποτελεί μια στρατηγική 

επιλογή του συστήματος να μετατρέψει τη μόρφωση από δικαίωμα σε προνόμιο. 

Άλλωστε, αυτό αποτελεί πάγιο στόχο, τον οποίον υποστήριξαν και οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις υλοποιώντας κι αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.  

 

Πριν ακόμα ιδρυθεί η Πανεπιστημιακή Αστυνομία γίναμε μάρτυρες της αστυνομικής 

καταστολής και της κρατικής τρομοκρατίας, με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην 

Πρυτανεία, όταν οι δυνάμεις καταστολής στις 22/02 στο ΑΠΘ, κατόπιν καλέσματος 

του Πρύτανη του ΑΠΘ, Ν. Παπαϊωάννου, εισέβαλαν στον χώρο του ΑΠΘ. Συνέχεια 

αυτής της κατασταλτικής αντιμετώπισης του φοιτητικού κινήματος ήταν η επέμβαση 

της αστυνομίας με στόχο την εκκένωση της κατάληψης της Πρυτανείας στις 11/3. Η 

άμεση ανταπόκριση του κόσμου με την πραγματοποίηση μαζικότατων πορειών 

αποδεικνύει ότι οι φοιτητ(ρι)ές δεν πρόκειται να δεχθούν αυτόν τον νόμο και ότι 

καταστολή δεν τους τρομοκρατεί. 

 

Η κυβέρνηση θα έπρεπε να γνωρίζει πως τα δικαιώματα και οι ελευθερίες μας δεν 

μπαίνουν σε «καραντίνα». Παρά τις αντιδράσεις ολόκληρης της πανεπιστημιακής 

κοινότητας που έχουν δηλώσει την εναντίωσή τους στο νέο νομοσχέδιο  

 

Είμαστε εδώ για να ταχθούμε ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενάντια στον κρατικό έλεγχο, στην καταστολή των 

φοιτητικών αγώνων και στην καταπάτηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων. Τα 

πανεπιστήμια είναι φορείς δημόσιας συζήτησης, χώροι καλλιέργειας της 

συντροφικότητας και της αλληλεγγύης και χώροι συζήτησης των κοινωνικών 

προβλημάτων. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες και όχι 

στην αστυνομία. Να παλέψουμε μαζί με τον λαό για το δικαίωμα στην υγεία, την 

παιδεία, την εργασία.   

 

Διεκδικούμε: 

• Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη. 

• Όχι στα όρια φοίτησης και τις διαγραφές φοιτητών. 

• Όχι στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία. 



• Όχι στη ελάχιστη βάση εισαγωγής. 

• Όχι στις πειθαρχικές ποινές. 

• Όχι στα ενιαία ψηφοδέλτια και στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Κάτω τα χέρια 

από τους φοιτητικούς συλλόγους και τις δημοκρατικές τους διαδικασίες. 

• Όχι στην ισοτίμηση των πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων με των 

• πανεπιστημίων. 

• Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλες και όλους 

• Παραίτηση του Ν. Παπαϊωάννου και των πρυτανικών αρχών. Όποια 

πρυτανεία εφαρμόζει τον νόμο Κεραμέως θα βρίσκει πάντα απέναντί της τους 

φοιτητικούς συλλόγους! 

• Απόσυρση όλων των κατηγοριών για τους συλληφθέντες και τις 

συλληφθείσες. 

• Κατάργηση των Διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα. 

• Παλεύουμε για επαναλειτουργία των σχολών μας με δια ζώσης μαθήματα. 

• Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων στο ΕΣΥ! Ουσιαστικά 

μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. 

 

Προχωράμε: 

• Σε κατάληψη της Σχολής από Δευτέρα 29/03/2021 έως Τετάρτη 31/03/2021.  

• Συμμετοχή στην πορεία της Πέμπτης 01/04/2021 στις 13:00. 

• Δράσεις και αντιμαθήματα τις ημέρες της κατάληψης.  

 

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων Διδακτόρων 

ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

 


