
Απόφαση των ΓΣ του ΕΣΜΦΥΔ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ (13/03/2021) και του Συλλόγου Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων Διδακτόρων ΠΤΔΕ ΑΠΘ (14/03/2021) 

 

 Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση με τις ψήφους της Ελληνικής Λύσης ψήφισε το αντιεκπαιδευτικό 

νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη που φέρνει διαγραφές φοιτητών, επεκτείνει την εξίσωση των πτυχίων των 

δημόσιων πανεπιστημίων με αυτά των κολλεγίων, θεσπίζει κάμερες, πειθαρχικές διώξεις φοιτητ(ρι)ών, ενιαία 

ψηφοδέλτια και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Εγκαθιστά την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, για τη δράση της οποίας 

έχουμε πάρει ήδη γερές δόσεις καταστολής μέσα στους χώρους του ΑΠΘ, με το πρόσχημα ότι τα πανεπιστήμια 

αποτελούν χώρους ανομίας. Μετατρέπει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ένα εξεταστικό κάτεργο, θέτει βάση 

εισαγωγής και στο τέλος φέρνει τις διαγραφές φοιτητών, πετώντας έτσι από τα πανεπιστήμια χιλιάδες μαθητές και 

φοιτητ(ρι)ές. Καταργεί επί της ουσίας στον πυρήνα του το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, καθώς πλήττει 

ιδιαίτερα τα παιδιά των πιο φτωχών οικογενειών που αναγκάζονται να δουλεύουν για να σπουδάζουν (ταξικοί φραγμοί). 

Ο μαζικός αποκλεισμός μαθητ(ρι)ών και φοιτητ(ρι)ών από την ανώτατη εκπαίδευση θα έχει σαν συνέπεια και το 

κλείσιμο/συγχώνευση σχολών και τις απολύσεις προσωπικού ιδίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τέλος, η 

κυβερνητική πολιτική με εργαλείο τον νόμο αυτόν στοχεύει να αυξήσει την πελατεία των ιδιωτικών κολλεγίων και να 

ανοίξει στη συνέχεια τον δρόμο των διδάκτρων για τα δημόσια πανεπιστήμια, αξιώνοντας από τα τελευταία να 

λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πανεπιστημίου πλήρως αποκομμένου 

από την υπόλοιπη κοινωνία, «αποστειρωμένου» επομένως από ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις. Ο 

νόμος αυτός, εν κατακλείδι, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή του συστήματος να μετατρέψει τη μόρφωση από 

δικαίωμα σε προνόμιο. Άλλωστε, αυτό αποτελεί πάγιο στόχο, τον οποίον υποστήριξαν με τον έναν ή με τον άλλον 

τρόπο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις υλοποιώντας κι αυτές τις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.  

 Η κυβέρνηση για να περάσει αυτά τα σκληρά μέτρα, της κατεδάφισης της δημόσιας δωρεάν παιδείας, ενισχύει 

την τρομοκρατία και την καταστολή. Ποινικοποιεί τις δράσεις του φοιτητικού κινήματος μέσω των αλλαγών στο 

πειθαρχικό δίκαιο προετοιμάζοντας και το έδαφος για την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Πρώτη πρακτική 

εφαρμογή του νέου νόμου αποτέλεσε το βάναυσο χτύπημα των δυνάμεων καταστολής στις 22/02 στο ΑΠΘ, κατόπιν 

καλέσματος του Πρύτανη του ΑΠΘ, Ν. Παπαϊωάννου, που οδήγησε σε ένα όργιο πρωτοφανούς βίας απέναντι στους 

φοιτητές-τριες και σε 31 άδικες συλλήψεις. Συνέχεια αυτής της κατασταλτικής αντιμετώπισης του φοιτητικού 

κινήματος ήταν η επέμβαση της αστυνομίας με στόχο την εκκένωση της κατάληψης της Πρυτανείας στις 11/3, παρ’ 

όλο που την προηγούμενη μέρα οι ΦΣ που συμμετείχαν σε αυτήν είχαν ανακοινώσει τη λήξη της. Κατά τη δεύτερη 

αυτή επέμβαση οι δυνάμεις καταστολής (ΜΑΤ και άνδρες της ασφάλειας με κουκούλες)  επιτέθηκαν σε φοιτητές που 

συγκεντρώθηκαν για την καταδίκη της επέμβασης στο πανεπιστήμιο και έγιναν στοχευμένες, κατόπιν υποδείξεως, 

βίαιες συλλήψεις ατόμων που βρίσκονταν εντός της κατάληψης. Η άμεση ανταπόκριση του κόσμου εντός λίγων ωρών 

με την πραγματοποίηση μαζικότατων πορειών (από τις πιο μαζικές της τελευταίας δεκαετίας) αποδεικνύει περίτρανα 

ότι οι φοιτητ(ρι)ές δεν πρόκειται να δεχθούν αυτόν τον νόμο και ότι καταστολή δεν τους τρομοκρατεί.  

Όλα τα παραπάνω γίνονται σε μια συγκυρία, όπου τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά. Η χρόνια αναστολή της δια 

ζώσης λειτουργίας των σχολών αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για την κυβέρνηση να περάσει αυτόν τον αντιλαϊκό νόμο 

για την εκπαίδευση, κάνοντας ξεκάθαρο έτσι ότι τα πανεπιστήμια δεν παραμένουν κλειστά για υγειονομικούς λόγους, 

αλλά για καθαρά πολιτικούς. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι κόπτεται για τα δομικά 

προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων και την ίδια στιγμή να δαπανά 30 εκ. για αστυνομία από το υστέρημα των 

φορολογουμένων, αντί να δρομολογεί το άνοιγμα των πανεπιστημίων με κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνικές 

υποδομές, διδακτικό προσωπικό και υγειονομικά μέτρα προστασίας! Ως φοιτητ(ρι)ές, θεωρούμε αναγκαία την 

επαναλειτουργία των σχολών μας. Απαιτούμε να ξανανοίξουν με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας. 

Ειδικότερα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθώς είναι εξαιρετικά ολιγάριθμα και 

ως εκ τούτου μπορούν να γίνουν άμεσα και δια ζώσης. Το πανεπιστήμιο είναι ο φυσικός χώρος των φοιτητών και των 

καθηγητών και όχι των αστυνομικών. Είναι ο χώρος των μαθημάτων μας, των εργαστηρίων μας, της κοινωνικής μας 

ζωής και των συλλογικών μας διαδικασιών. Ήδη το τελευταίο διάστημα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με τις γενικές 

τους συνελεύσεις και τις πολύμορφες δράσεις τους ξαναζωντάνεψαν την πανεπιστημιούπολη και έδωσαν έτσι ένα 

λαμπρό παράδειγμα για τη δυνατότητα επαναλειτουργίας των σχολών τους. 

 Το πνεύμα της αστυνομικής καταστολής, της κρατικής τρομοκρατίας και της περιστολής των δικαιωμάτων και 

των ελευθεριών έχει απλωθεί σε όλη την κοινωνία, με τα γεγονότα της Ν. Σμύρνης να αποτελούν τη σταγόνα που 

ξεχείλισε το ποτήρι. Αποτελεί το βασικό μείγμα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως και άλλων ευρωπαϊκών χωρών (βλ. 



Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία κ.ά), για τη διαχείριση της πανδημίας. Πρόκειται για μια εγκληματική πολιτική που έχει 

βάλει τον λαό σε ένα επ’ αόριστον «Lockdown». Οι απαγορεύσεις που θεσπίζονται δεν στοιχειοθετούνται σε καμία 

υγειονομική βάση, ενώ την ίδια στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας αφήνεται στη μοίρα του και να δεν παίρνονται 

στοιχειώδη υγειονομικά μέτρα (αύξηση των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έλεγχοι και μαζικά τεστ 

στους χώρους δουλειάς). Αντιμετωπίζουν την πανδημία με όρους δημόσιας τάξης και κοινωνικής καταστολής, και όχι 

με όρους που στοχεύουν πραγματική προάσπιση του δικαιώματος στην υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα.  

 Παρ’ όλα αυτά, οι φοιτητ(ρι)ές, μαθητ(ρι)ές, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι βγήκαν στους 

δρόμους κατά χιλιάδες, σπάζοντας τις αντιδημοκρατικές απαγορεύσεις των διαδηλώσεων. Οι μαζικές και ανθεκτικές 

σε διάρκεια διαδηλώσεις των φοιτητών μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους των 

πανεπιστημίων ενάντια στον νόμο Κεραμέως καθώς επίσης και οι τελευταίες εξίσου μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του 

λαού μας, έσπασαν τον πάγο και έστειλαν ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας για τους φοιτητές και τον κόσμο της εργασίας. 

Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και να βαθύνουμε την πάλη μας μέχρι την οριστική ανατροπή του νόμου 

του Υπουργείου Παιδείας. Να ενώσουμε τη φωνή μας με τη μεγάλη μερίδα κοινωνίας που στενάζει κάτω από τα 

βάρβαρα μέτρα και τις απαγορεύσεις. Να παλέψουμε μαζί με τον λαό για το δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία, την 

εργασία, για το δικαίωμα εν τέλει σε μια αξιοβίωτη ζωή.  

Απαιτούμε: 

 Κατάργηση του Νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη - Έμπρακτο μπλοκάρισμά του! 

 Όχι στα όρια φοίτησης και τις διαγραφές φοιτητ(ρι)ών.  

 Ούτε σκέψη για Πανεπιστημιακή Αστυνομία! Έξω η αστυνομία από τις σχολές! 

 Όχι στην κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου!  

 Παραίτηση του Ν. Παπαϊωάννου και των πρυτανικών αρχών. Όποια πρυτανεία εφαρμόζει τον νόμο Κεραμέως θα 

βρίσκει πάντα απέναντί της τους φοιτητικούς συλλόγους! 

 Σπάμε στην πράξη τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης! 

 Απόσυρση όλων των κατηγοριών για τους συλληφθέντες. 

 Ούτε σκέψη για πειθαρχικό δίκαιο. Οι φοιτητ(ρι)ες δεν είναι εγκληματίες! 

 Όχι στη θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για κάθε τμήμα. 

 Όχι στην ισοτίμηση των πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων με αυτά των πανεπιστημίων. 

 Κατάργηση των Διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα. 

 Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους και όλες. 

 Όχι στα ενιαία ψηφοδέλτια και στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Κάτω τα χέρια από τους φοιτητικούς συλλόγους 

και τις δημοκρατικές τους διαδικασίες. 

 Παλεύουμε για επαναλειτουργία των σχολών μας με δια ζώσης μαθήματα. Ισότιμη συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία! Να μην χαθεί καμία πρακτική. Να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 

Υγείας μας. 

 Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων στο ΕΣΥ! Ουσιαστικά  μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου 

συστήματος υγείας. 

 Υποστήριξη του σύννομου αιτήματος του Δ. Κουφοντίνα για τη μεταγωγή στο σωφρονιστικό κατάστημα 

Κορυδαλλού. 

 

Αποφασίζουμε από κοινού: 

 Συμμετοχή στη φοιτητική συγκέντρωση-πορεία την Πέμπτη 18 Μαρτίου στο Άγαλμα Βενιζέλου και ώρα 

13.00. 

 Συμμετοχή στο συντονιστικό των Φοιτητικών Συλλόγων. 



 Επαφή με άλλους συλλόγους Μεταπτυχιακών και Υπ. Διδακτόρων/ισσών με σκοπό τη δημιουργία 

δικτύωσης. 

 Νέα ΓΣ των συλλόγων μας εντός του Μαρτίου.  

 Συμμετοχή στη διαδήλωση της Κυριακής (21/03 στον Λευκό Πύργο, ώρα 12:00) υπέρ του δικαιώματος 

στην υγεία και την παιδεία και ενάντια στην κρατική τρομοκρατία. 

 

 

Επιπλέον ο ΕΣΜΦΥΔ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ αποφασίζει: 

 Εκλογή συντονιστικής επιτροπής για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συλλόγου. Η επιτροπή θα είναι 

υπόλογη για τη δράση της και ανακλητή, εφ’ όσον δεν κινηθεί με βάση τα όσα αποφασίστηκαν στη ΓΣ 

(13/03/21). 

  Πραγματοποίηση αντιμαθήματος στα γρασίδια φιλοσοφικής την επόμενη εβδομάδα με θεματική “Βία 

και μονοπώλιο της νομιμοποιημένης βίας” 

 Συμμετοχή/συνδιοργάνωση στο δια ζώσης αντι-μάθημα του εργαστηρίου ΔΕΠΑΜΕΜ και πρωτοβουλίας 

ακαδημαϊκών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/3 στις 3.00μμ στα γρασίδια της Φιλοσοφικής 

 

 Επιπλέον ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων Διδακτόρων ΠΤΔΕ ΑΠΘ 

αποφασίζει: 

 Συμμετοχή στη συγκέντρωση-πορεία την Τετάρτη 17 Μαρτίου στις 18:00 στο Άγ. Βενιζέλου που 

καλούν σωματεία της πόλης ενάντια στον αυταρχισμό και την κυβερνητική πολιτική. 

 Πραγματοποίηση αντιμαθήματος στον εξωτερικό χώρο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής στο 

επόμενο χρονικό διάστημα με τον Περικλή Παυλίδη, Αναπλ. Καθηγητή και Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε, Α.Π.Θ. 

 Παρέμβαση του Συλλόγου σε ΓΣ των προπτυχιακών φοιτητ(ρι)ών του ΠΤΔΕ ΑΠΘ  

 

 


