
                     Θεσσαλονίκη 8 Ιουνίου 2021 

 

 

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

για τους βανδαλισμούς στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής στις 03.06.2021 

 

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, γύρω στις 13.30, προσέγγισαν την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. 40-

50 φοιτητές και φοιτήτριες από Σχολές και Τμήματα του Α.Π.Θ., με σκοπό την επίδοση 

ψηφίσματος των φοιτητικών τους συλλόγων, διαμαρτυρόμενοι/ες για το ενδεχόμενο διαγραφής 

φοιτητή από Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.). Μεγάλη μερίδα από 

τους συγκεντρωμένους/ες ανέβηκαν στον όροφο που βρίσκεται το γραφείο της Διευθύντριας 

Σπουδών του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. και προέβησαν σε βανδαλισμούς του χώρου με αναγραφή 

συνθημάτων  και ανάρτηση πανό.  

Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, με ομόφωνη απόφασή της στην έκτακτη συνεδρίαση της 

7ης Ιουνίου 2021, εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή της προς τη συναδέλφισσα διευθύντρια 

του Δ.Π.Μ.Σ. και καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια στοχοποίησης καθηγητών και 

καθηγητριών μέσω τέτοιων απαράδεκτων τακτικών.  

Επισημαίνουμε ότι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. έχει κάνει όλες τις 

επιτρεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες, προκειμένου να διευκολύνει την επιτυχή 

ολοκλήρωση των σπουδών όσων φοιτούν στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ., καθώς ο χρόνος 

λειτουργίας του ολοκληρώνεται στις 31.08.2021 (χωρίς καμία εκ του νόμου δυνατότητα για 

περαιτέρω παράταση).  

Στην έγκαιρη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. 

ανταποκρίθηκαν όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χωρίς να απαιτήσουν άλλη διακριτική 

μεταχείριση προς όφελός τους,  σε αντίθεση με τον έναν φοιτητή που επιχειρεί να αναγάγει ένα 

προσωπικό θέμα σε πολιτικό, αποσιωπώντας την προσωπική του ευθύνη απέναντι στις  σπουδές 

και τις υποχρεώσεις του, έχοντας κάνει χρήση όλων των ευνοϊκών διατάξεων περί αναστολής και 

παράτασης σπουδών.   

Τα μέλη της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται περί 

επιλεκτικής διαγραφής ενός φοιτητή, αλλά περί ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών ενός 

Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και να διευκρινίσουν ότι οι φοιτήτριες 

και οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και έχουν ανευρεθεί λύσεις για 

ολοκλήρωση των σπουδών όσων το επιθυμούσαν πριν τις 31 Αυγούστου. 



Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τέτοιου τύπου ενέργειες είναι πρωτόγνωρες για την 

Παιδαγωγική Σχολή και βρίσκονται εκτός του κλίματος συνεργασίας που καλλιεργείται ανάμεσα 

σε διδάσκουσες/οντες και φοιτήτριες/ές. Η επιλογή της προσωπικής ενοχοποίησης της 

Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. για θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της και εκφεύγουν των 

δυνατοτήτων της δεν αρμόζει σε φοιτήτριες και φοιτητές που αγωνίζονται για αξίες και με 

επιχειρήματα.  

Ομοίως, αναντίστοιχη προς τις πρακτικές του φοιτητικού κινήματος είναι η μετατροπή ενός 

αποκλειστικά προσωπικού ζητήματος σε πολιτικό και ιδεολογικό θέμα και η εργαλειοποίησή του 

με σκοπό την ικανοποίηση ατομικών συμφερόντων. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι 

το θέμα που έχει ανακύψει ουδεμία σχέση έχει με το ευρύτερο ζήτημα των διαγραφών, όπως 

αυτό τίθεται από τον πρόσφατο νόμο 4777/2021 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 


