
Ανακοίνωση 
 
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, οι Κοσμήτορες  

Εμμανουήλ Ιωάννης, Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ 

Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Κουρκουλής Σταύρος, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ 

Μητρόπουλος Αθανάσιος, Σχολή Θετικών Επιστημών Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

Ξανθόπουλος Στυλιανός, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Παπαθεοδώρου Γεώργιος, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών 

Πλαγιανάκος Βασίλειος, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Στρατάκης Εμμανουήλ, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης 

Φλούδας Γεώργιος, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς την Κοσμήτορα της ΣΘΕ του ΑΠΘ, Καθηγήτρια κ. Χαρά Χαραλάμπους, 

συμφωνούμε με το σκεπτικό και συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό της, όπως αυτός διατυπώνεται στην επιστολή που η 

Κοσμήτωρ της ΣΘΕ  απέστειλε προς τα μέλη της ΣΘΕ του ΑΠΘ τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Επιστολή Κοσμητόρισσας ΣΘΕ/ΑΠΘ Χ. Χαραλάμπους προς τα μέλη της ΣΘΕ (30/5/2022). 

 

Αγαπητά μέλη της Σχολής Θετικών Επιστημών: 

 

Με αφορμή την ανάπλαση του ισογείου του κτιρίου της Βιολογίας, την κατασκευή της ενοποιημένης βιβλιοθήκης και των 

αιθουσών διδασκαλίας, βιώνουμε αλλόκοτες και θλιβερές καταστάσεις. Για την ανάπτυξη των υποδομών που τόσο έχει 

ανάγκη η Σχολή μας, είναι αλλόκοτο και θλιβερό να απαιτείται η παρουσία και η δράση των ΜΑΤ. Οι πρόσφατες εικόνες 

και ο τραυματισμός του φοιτητή μάς σοκάρουν και προβληματίζουν.  

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, τα μέλη του προσωπικού, όλες και όλοι δικαιούμαστε να έχουμε τις απόψεις μας. 

Δικαιούμαστε να διαδηλώνουμε ειρηνικά, να εκφράζουμε τις απόψεις και τις διαφωνίες μας ελεύθερα, ακαδημαϊκά. 

Δικαιούμαστε να εργαζόμαστε, να σπουδάζουμε χωρίς φόβο και δικαιούμαστε την ασφάλεια που το Κράτος Δικαίου 

εγγυάται. Παράλληλα, το Κράτος Δικαίου οφείλει να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου και να διερευνήσει εις 

βάθος και με διαφάνεια τις κατηγορίες που του αποδίδονται για υπέρμετρη χρήση βίας. 

 

Άτομα με καλυμμένα πρόσωπα και σκοτεινούς σκοπούς επιτέθηκαν κατ’ επανάληψη τους τελευταίους μήνες εναντίον των 

γραμματειών των Τμημάτων της Σχολής, εναντίον της κοσμητείας, κατέστρεψαν τη δημόσια περιουσία, χρησιμοποίησαν 

κάθε παράνομο και ανήθικο μέσο: με ψέματα, με απειλές, με στοχοποιήσεις, με φασιστικές τακτικές, με καταστροφές και 

με βαριοπούλες. Τα άτομα με τα καλυμμένα πρόσωπα είναι αυτά που, με σαφή την πρόθεσή τους, κατέστησαν τη Σχολή 

κέντρο αντιπαράθεσης έχοντας τους δικούς τους σκοπούς και στόχους και είναι αυτά που ευθύνονται άμεσα για την 

παρουσία των κατασταλτικών δυνάμεων στους χώρους μας. 

 

Στον κυκεώνα αυτό το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής, οι φοιτητές και φοιτήτριες πασχίζουν να συνεχίσουν 

την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία όσο καλύτερα γίνεται κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είμαστε στο 

πλευρό τους, εξαίρουμε και στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειές τους. 

 

Το έργο της δημιουργίας  βιβλιοθήκης και αιθουσών διδασκαλίας είχε ήδη προγραμματιστεί από προηγούμενη κοσμητεία 

και σύγκλητο και συνεχίζει να υποστηρίζεται από την παρούσα κοσμητεία. Δεν εμπλέκεται η κοσμητεία στο επιχειρησιακό 

πλάνο, εξ άλλου αυτό δεν ανήκει στην αρμοδιότητά της. Οι απειλές δεν θα μας εκφοβίσουν ώστε να μην εκφράζουμε την 

άποψή μας. Η Σχολή χρειάζεται ως σύνολο το έργο. Το έργο κατασκευής της βιβλιοθήκης και των αιθουσών διδασκαλίας 

δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και όμηρος άλλων σκοπιμοτήτων. 

 

Χαρά Χαραλάμπους 

Κοσμητόρισσα 

Σχολή Θετικών Επιστημών 


