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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ
για τους βανδαλισμούς στην Πολυτεχνική Σχολή
Θεσσαλονίκη, 23/11/2018

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τους
βανδαλισμούς στην Πολυτεχνική Σχολή του Ιδρύματος, έλαβε την ακόλουθη
απόφαση, την οποία απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαο
Βούτση (με την παράκληση να σταλεί στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου),
τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Μιχάλη
Καλογήρου και την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κα Όλγα Γεροβασίλη, με
κοινοποίηση στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές.
«Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την
συνεδρίασή της 2974/22-11-2018, συζήτησε αναλυτικά το θέμα των βανδαλισμών,
των εκτεταμένων ζημιών, αλλά και των κλοπών ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
εξοπλισμού που υπέστη η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 2018.
Αποτέλεσμα των καταστροφών και κλοπών είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
πέραν των υλικών ζημιών, υφίσταται, για ακόμη μία φορά, σοβαρότατη ηθική
βλάβη με τη μείωση του κύρους του και την ανάδειξη μιας εικόνας πλήρους
εγκατάλειψης από την Ελληνική Πολιτεία.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ προσπάθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με κάθε μέσο που
διαθέτει, να αντιμετωπίσει παρόμοια φαινόμενα, αλλά δεν μπορεί να
υποκαταστήσει τους αρμόδιους για την προστασία του Πανεπιστημίου φορείς της
Ελληνικής Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να απευθυνθεί σε εσάς ως
θεσμικούς φορείς της Ελληνικής κοινωνίας και να ζητήσει να καταβάλετε κάθε
δυνατή προσπάθεια, ώστε να διαμορφωθεί ενιαία και ισχυρή πολιτική βούληση για

την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον και για τη γενικότερη προστασία
του κύρους και της περιουσίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Ζητούμε γι’ αυτό το θέμα να επιδιωχθεί μια ελάχιστη πολιτική συναίνεση».
___________________________________________
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