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Τακτική Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση 

Τετάρτη, 10.12.2014, Αμφιθ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ώρα 12.30΄  

Παρόντες (με υπογραφή): 44  

Διαδικασία: Επειδή ο Σύλλογος κατά το τρέχον διάστημα δεν έχει Πρόεδρο, η 

έναρξη της διαδικασίας έγινε από τον Αντιπρόεδρο Χρ. Γαλαζούλα. Η Γ.Σ. εξέλεξε 

ως προεδρείο τις: Β. Αποστολίδου, Ευ. Αμοιρίδου και Ζ. Μπαμπλέκου.  

Επειδή ο Απολογισμός που συνέταξε ο Μ. Χρυσανθόπουλος, διατελέσας Πρόεδρος 

του ΔΣ του Συλλόγου κατά το μεγαλύτερο διάστημα της τρέχουσας διετίας, δεν 

εγκρίθηκε από την πλειοψηφία  του ΔΣ, ώστε να παρουσιασθεί ως Απολογισμός 

του, αποφασίστηκε να τοποθετηθούν αρχικά τα μέλη του ΔΣ για την δράση του και, 

στην συνέχεια, τα μέλη της Γεν. Συνέλευσης.  

Από τα νυν και διατελέσαντα μέλη του ΔΣ έλαβαν τον λόγο οι: Μ. Χρυσανθόπουλος, 

Χρ. Γαλαζούλας, Βεν. Καρακωνστάνογλου, Αλ. Μπαλτζής, Μ. Σιγάλας, Γ. 

Τσιλιγγιρίδης, Γλ. Καλφακάκου, Χ. Φείδας, Γ. Ζωγραφίδης.  

Στην συνέχεια άνοιξε κατάλογος ομιλητών για τοποθετήσεις και ορίστηκε ο 

μέγιστος διαθέσιμος χρόνος για κάθε ομιλητή. Τον λόγο έλαβαν οι συνάδελφοι: 

Πανταζής, Γκλαβίνης, Τσιούρης, Ψύλλος, Κρεστενίτης, Χαραλάμπους, Λιτσαρδάκης 

Αποστολίδου, Μπαμπλέκου.  

Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε να τεθεί σε ψηφοφορία ο απολογισμός που 

παρουσίασε και κατέθεσε ο Μ. Χρυσανθόπουλος, ο οποίος έλαβε 17 θετικές 

ψήφους έναντι 19 αρνητικών.  

Στην συνέχεια, παρουσιάστηκε από τον ταμία του Συλλόγου Χ. Φείδα ο 

Οικονομικός Απολογισμός του ΔΣ, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα.  

  



Οι εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ του Συλλόγου, καθώς και συνέδρων για το 

συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ προκηρύχθηκαν για τις 21 Ιανουαρίου 2015. Η Εφορευτική 

Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να μεταθέσει κατά ορισμένες ημέρες την ημερομηνία 

διεξαγωγής των εκλογών, αν προκύψουν λόγοι ανώτερης βίας και κατόπιν 

συνεννόησης με την ΠΟΣΔΕΠ. Η συνδρομή των μελών παραμένει στα 10 ευρώ, 

από τα οποία 5 αποδίδονται στην ΠΟΣΔΕΠ. 

Ως προς τις εκλογές, η ΓΣ επιβεβαίωσε προηγούμενες αποφάσεις, δηλαδή ότι:  

α. Κάθε συνάδελφος δικαιούται να ψηφίσει σε έναν (1) μόνον σύλλογο που θα 

επιλέξει, τόσο για το ΔΣ του Συλλόγου όσο και για εκπροσώπους στο συνέδριο 

της ΠΟΣΔΕΠ,  

β. Κάθε σύλλογος θα ενημερώσει τους άλλους δύο (2) συλλόγους ΔΕΠ του ΑΠΘ 

για τα ονόματα και τον αριθμό των ψηφισάντων στις εκλογές του. Μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι: Μ. Μικέ, Μ. Μπακογιάννης (Ενωτική 

Πρωτοβουλία), Μ. Πλειώνης, Γ. Διβάρης (Συσπείρωση), Σ. Αλεξίου, Φ. 

Μαυροβουνιώτης (ΚΙΠΑΝ), Αθ. Μιχαηλίδης (ΔΗΠΑΚ), Δαν. Παραμυθιώτης, 

Μιλτ. Σαρηγιαννίδης (AΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) .  

Η ΓΣ συμφώνησε, εφόσον υπάρξουν νέα υποψήφια σχήματα, να έχουν τη 

δυνατότητα να ορίσουν μέλη τους στην Εφορευτική Επιτροπή.  

Τέλος, στην ΓΣ κατατέθηκαν εκ μέρους της Συσπείρωσης οι ακόλουθες προτάσεις 

ψηφισμάτων:  

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ  

Με αφορμή την κατάληψη του Κτηρίου Διοίκησης του ΑΠΘ, ως συμβολική κίνηση 

υπεράσπισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του Ν. Ρωμανού, 

επισημαίνουμε τα εξής:  

 Τέτοιες συμβολικές κινήσεις συγκεντρώνουν την αποδοχή εάν οι σχετικές 

αποφάσεις είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας συλλογικών οργάνων, π.χ. των 

φοιτητικών συλλόγων.  



 Τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για στοιχειώδεις 

εγγυήσεις σχετικά με την ασφάλεια των χώρων και των ανθρώπων.  

 Τέτοιες κινήσεις που πραγματοποιούνται για την ανάδειξη ευαίσθητων 

κοινωνικών ζητημάτων και αιτημάτων παιδείας, σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να στρέφονται ενάντια στην κοιτίδα των αιτημάτων αυτών, δηλαδή 

στο δημόσιο πανεπιστήμιο, βλάπτοντάς το.  

 Επειδή το πανεπιστημιακό άσυλο ως σύμβολο ακαδημαϊκού πολιτισμού και 

ελευθερίας παραμένει εν ενεργεία στη συνείδηση της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, δεν μπορεί να υπάρχει καμία σκέψη για επέμβαση της 

αστυνομίας. Το Πανεπιστήμιο πρέπει και μπορεί να επιλύει μόνο του τέτοια 

ζητήματα που δημιουργούνται στους κόλπους του.  

Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και έλαβε 12 θετικές ψήφους, 11 αρνητικές και 5 

λευκές.  

2. Η ΓΣ του ΕΣΔΕΠ αναφορικά με την ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Ισλαμικών 

Σπουδών στο Τμ. Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., που αποφασίστηκε 

στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου της 7-11-2014, δηλώνει ότι:  

 Τέτοιες πρωτοβουλίες, παρά την όποια τολμηρότητά τους και τα πιθανά 

θεσμικά κενά, αφορούν ακαδημαϊκά θέματα και συνεπώς κάθε συζήτηση 

περί στοχοθεσίας και υλοποίησής τους αφορούν τα όργανα του 

Πανεπιστημίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

 Οποιεσδήποτε κινήσεις που έχουν αφετηρία τον θρησκευτικό φανατισμό και 

την μισαλλοδοξία δεν πρέπει να εμπλέκονται σε ακαδημαϊκά ζητήματα 

καθώς ποδηγετούν την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αυτοτέλεια των 

Πανεπιστημίων και συνειδητά οδηγούν στον αποπροσανατολισμό της κοινής 

γνώμης και τη δημιουργία διχασμού και σύγχυσης.  

Αυτή η πρόταση ψηφίσματος παραπέμφθηκε προς συζήτηση στο ΔΣ. 

Το Προεδρείο της ΓΣ 

Βενετία Αποστολίδου   Ευ. Αμοιρίδου  Ζωή Μπαμπλέκου 


