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Το Πανεπιστήµιό µας
σε κίνδυνο



Συμπολίτισσες και Συμπολίτες
Στην πόλη μας, πρωτεύουσα μιας περιφέρειας με σημαντικές πλουτοπαραγω-
γικές πηγές, και εν δυνάμει πύλη εμπορίου για όλη την Ευρώπη, εδρεύει το
μεγαλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο. Ένα Πανεπιστήμιο με 42 Σχολές και Τμήματα που καλύπτει σχεδόν
όλο το φάσμα των επιστημών και έχει το πληθυσμιακό μέγεθος μιας μεσαίας
πόλης, αγγίζοντας το 10% του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Παρά τα πενι-
χρά ποσά που διατίθενται, τα ερευνητικά επιτεύγματα των πανεπιστημιακών
δασκάλων, των ερευνητών και των φοιτητών του έχουν δώσει στο Πανεπι-
στήμιό μας παγκόσμια ακτινοβολία. Το ΑΠΘ είναι αναμφισβήτητα δημιουργός
νέας γνώσης, όπως τεκμηριώνεται και από τους διεθνείς δείκτες επιστημο-
σύνης.
Το Πανεπιστήμιο διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πε-
ριφέρειας και της πόλης μας. Αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους πιο ση-
μαντικούς πόλους της πνευματικής ζωής, παράγει πολιτισμό, είναι φυτώριο
ριζοσπαστικών ιδεών και συμβάλλει στη διαμόρφωση των αξιών της κοινωνίας.

Η Έκτακτη Συνεδρίαση των Πρυτανικών Αρχών των Πανεπιστημίων της
χώρας, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΑΠΘ, επισημαίνει
ότι το Πανεπιστήμιο, παρά την αγωνιώδη και επώδυνη προσπάθεια που κα-
ταβάλλει για εξορθολογισμό της λειτουργίας του και δραματική περιστολή
των δαπανών του, αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων:
> τις δραστικές περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης, οι οποίες ξεπερ-

νούν το 50%
> τη συνεχιζόμενη μείωση των κονδυλίων της Φοιτητικής Μέριμνας
> τη διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας, την επί διετία κα-

θυστέρηση έγκρισης ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και
τη διαρκή ασυνέπεια και αδιαφάνεια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών

> τη μη έγκριση λειτουργίας νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων
> την απόπειρα κατάργησης πανεπιστημιακών Τμημάτων μέσω δελτίων

τύπου
> τις αλληλοσυγκρουόμενες εγκυκλίους, τους διαρκείς αυτοσχεδιασμούς,

τις ασάφειες και την έλλειψη συντονισμού από το Υπουργείο στη ρύθμιση
πλήθους θεμάτων.



Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν επιβάλουν περικοπές στην Παιδεία και οι
εταίροι μας θεωρούν τις αναγκαίες γι αυτή δαπάνες ως επένδυση.
Όμως, το Υπουργείο προχώρησε σε περικοπές που θέτουν σε άμεσο
κίνδυνο όχι μόνον τη λειτουργία του Πανεπιστημίου αλλά και την ίδια
την ύπαρξή του, κάτι που δε συνέβη ούτε στις ακραίες συνθήκες της
γερμανικής κατοχής.

Αγαπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί συμπολίτες
Η ύπαρξη του ΑΠΘ είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης. Το
ΑΠΘ ήταν παρόν σε όλες τις εθνικές περιπέτειες και τους κοινωνικούς
αγώνες, σε χαρές και σε λύπες άφησε ανεξίτηλα το στίγμα του στην
ιστορία της πόλης. Είναι πηγή ζωντάνιας, νεανικότητας και δημιουρ-
γίας.

Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και της Παιδείας
του ελληνικού λαού και αποτελεί φυσικό σύμμαχο της κοινωνίας στην οποία
αναφέρεται και λογοδοτεί. Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί παράγοντα στα-
θερότητας και προστασίας της κοινωνικής συνοχής.
Το Πανεπιστήμιο είστε εσείς και εμείς, είναι τα παιδιά μας.

Για να επιβιώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

και να παραµείνει ζωντανή η ελπίδα που τόπου για καλύτερες µέρες

ΑΣ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ



ΓΓιιαα  νναα  εεππιιββιιώώσσεειι
ττοο  ΑΑρριισσττοοττέέλλεειιοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο

κκααιι  νναα  ππααρρααµµεείίννεειι  ζζωωννττααννήή
ηη  εελλππίίδδαα  πποουυ  ττόόπποουυ  γγιιαα  κκααλλύύττεερρεεςς  µµέέρρεεςς

ΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΟΟΥΥΜΜΕΕ
ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ        


