ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής χαιρετίζει τη στάση των φοιτητών,
μελών ΔΕΠ και εργαζομένων των πανεπιστημίου σε όλη τη χώρα που αντιστέκονται στο
νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση.
Το δημοτικό συμβούλιο ενώνει τη φωνή του με την πανεπιστημιακή κοινότητα ενάντια
σε ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό ν/σ που :
1. Βάζει στο στόχαστρο τα πτυχία απαξιώνοντας τα, δημιουργώντας πολλών ταχυτήτων
σπουδές και ανοίγοντας δρόμο για μικρότερης διάρκειας πρ.σπουδων και κατάρτισης
επί πληρωμή.
2.Υπονομευει τους φοιτητικούς συλλόγους και τον ρόλο τους επιχειρώντας άλλη μια
κρατική παρέμβαση στο φοιτητικό κίνημα με τα ενιαία ψηφοδέλτια και τους συλλόγους
παραμάγαζα των επιχειρηματικών συμφερόντων που δρουν μέσα στα πανεπιστήμια.
3. Διαμορφώνει για τα ιδρύματα ένα μοντέλο διοίκησης manager για την προώθηση
επιχειρηματικών συμφερόντων και εμπορευματοποίησης πλευρών λειτουργίας των
ιδρυμάτων και της φοιτητικής μέριμνας
Το δημοτικό συμβούλιο καταγγέλλει μαζί με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον
ελληνικό λαό την επιβολή της λογικής του νόμου και της τάξης μέσα στις σχολές με την
είσοδο της λεγόμενης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είναι υποκριτικό αυτοί που
οδηγούν σε πλήρη υποβάθμιση τις πανεπιστημιακές υποδομές να εμφανίζονται ως
υπερασπιστές τους.
Τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται οργανωμένο σχέδιο με κέντρο το ΑΠΘ με στόχο να
νομιμοποιηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Στο
σχέδιο αυτό αξιοποιεί ασφαλίτες και ομάδες που καμιά σχέση δεν έχουν με το
φοιτητικό κίνημα.
Ως δημοτικό συμβούλιο ζητάμε την άμεση απόσυρση του νέου νσ και των
αντιεκπαιδευτικών νόμων Κεραμεως- Χρυσοχοΐδη και Γαβρογλου. Να μην περάσουν τα
σχέδια για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ουσιαστική αναβάθμισητώρα των
πανεπιστημιακών σπουδών και της φοιτητικής μέριμνας, κατάργηση όλων των
διδάκτρων, αύξηση της κρατικής επιχορήγησης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο , αφού έλαβε υπόψη το ψήφισμα της Ανυπότακτης Καισαριανής,
μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του η οποία καταγράφεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ., Αντωνόπουλος Δημήτριος, Κιτσέλλης Εμμανουήλ , Σταμέλος Ηλίας
, Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος , Κατσαρέλλης Νικόδημος
,Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή, Αραχωβίτη Μαρία , Πλυτάς Ευάγγελος Κατημερτζής
Γεώργιος, ψηφίζουν (10) ΥΠΕΡ
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γαβρίλη Αγγελική, Φασκιώτης Γεώργιος , Γραφίφου Γεσθημανή
,Ζαρκαδούλας Νικόλαος , Παρασκευά Δέσποινα , Παραγυιού Άννα , Κουφού Σταυρούλα ,
Αλεξόπουλος Σπυρίδων και Μιλτσακάκης Μιχάλης ψηφίζουν (9)ΚΑΤΑ
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βούρλου Μαρία , Τσιροζίδης Ιωάννης, η κ. Καγιαμπάκη Ειρήνη
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαζαράκης Ευγένιος ψηφίζει ΚΑΤΑ και στα δύο ψηφίσματα
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