
Ανακοίνωση Πρωτοβουλίας Φοιτητών και Φοιτητριών των ΠΜΣ “Δημόσια 

Υγεία και Πολιτική Υγείας” και “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

 

Την Τρίτη 8/11/2022 οι φοιτητές/φοιτήτριες των δωρεάν ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία και Πολιτική 

Υγείας” και “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”, κατά τη μετάβασή μας στις αίθουσες 

διδασκαλίας στο Κτήριο 16Α, 3ο όροφο του Τμήματος Ιατρικής, για την παρακολούθηση των 

προγραμματισμένων μαθημάτων μας, βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να μην έχουμε 

πρόσβαση εντός των αιθουσών, διότι, όπως διαπιστώθηκε, είχαν αλλαχτεί οι κλειδαριές. Στη 

συνέχεια, πληροφορηθήκαμε από το διδακτικό προσωπικό, ότι η σχετική εντολή δόθηκε με 

πρωτοβουλία του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Θεόδωρου 

Δαρδαβέση, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος σε πρόσφατες δηλώσεις του.   

 

Επιχείρημα πίσω από αυτή την ενέργεια ήταν ότι τίθενται λόγοι βιοασφάλειας. Προκαλεί, 

ωστόσο, έκπληξη η εν λόγω επίκληση, μιας και α) δεν είχε τεθεί σχετικό ζήτημα τα τελευταία 

4 έτη διεξαγωγής του ΠΜΣ, ούτε κατά τα τελευταία 30 χρόνια χρήσης των αιθουσών εν γένει 

από την ακαδημαϊκή κοινότητα, και β) συνεχίζει η βιοασφάλεια να μην αποτελεί πρόβλημα για 

τη συρροή προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις συγκεκριμένες αίθουσες κατά τις πρωινές 

και μεσημβρινές ώρες διεξαγωγής μαθημάτων.  

 

Ο επιλεκτικός αποκλεισμός φοιτητών/φοιτητριών των μοναδικών δωρεάν ΠΜΣ της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ από τις αίθουσες ενός δημόσιου τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος, μας προκαλεί έντονο προβληματισμό, ιδίως δε σε συνδυασμό με τη νέα εγκύκλιο 

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία συσκοτίζει τα όρια ανάμεσα στο δημόσιο, δωρεάν 

και στον προωθούμενο ιδιωτικό, κερδοσκοπικό χαρακτήρα της.  Καταδικάζουμε 

απερίφραστα την αντιδεοντολογική και αντιπαιδαγωγική πράξη επιβολής lockout σε 

σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία – Πολιτική Υγείας” και 

“Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας”. 

 

Θεωρούμε ανεπίτρεπτο γεγονός να παρεμποδίζεται και να υποβαθμίζεται η ακαδημαϊκή 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως συμβαίνει από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους, να 

βρισκόμαστε δηλαδή αντιμέτωποι με πρακτικές που ακροβατούν μεταξύ φάρσας και 

δολιοφθοράς, όπως η έλλειψη φωτισμού στους διαδρόμους, οι κλειστές εξώπορτες και ο 

συνακόλουθος εγκλεισμός εντός του ορόφου, με αποκορύφωμα το καταγγελλόμενο γεγονός -

την αλλαγή κλειδαριών σε άδειες αίθουσες- όταν πρόσφατα είχαμε πτώση φοιτητή του ΑΠΘ 

από παράθυρο λόγω έλλειψης χώρου. 

 

Θεωρούμε πως οι παραπάνω πράξεις δεν είναι τυχαίες, αλλά εσκεμμένη στοχοποίηση των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων, και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο εμπορευματοποίησης 

της εκπαίδευσης, οικειοποίησης δημοσίων χώρων, υποβάθμισης του δημόσιου χαρακτήρα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση, λόγω της φύσεως του αντικειμένου των 

σπουδών μας, επίθεση στο κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας. 

 

Απαιτούμε άμεση ανάκληση της απόφασης, τη νομικά κατοχυρωμένη απρόσκοπτη 

πρόσβαση μας στις διδακτικές αίθουσες και την αποκλιμάκωση των ενεργειών που εμποδίζουν 

την ομαλή διεκπεραίωση της φοίτησης μας. 

 

Καλούμε οποιονδήποτε υποστηρίζει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των χώρων της 

εκπαίδευσης και της υγείας σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης. 

 


