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Σε μία λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου το βράδυ, στην
Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., έγινε η ιδρυτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Συλλόγου είναι η σύνδεση του Α.Π.Θ. με τους χιλιάδες επιστήμονες που
προήλθαν από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας και οι οποίοι τροφοδότησαν τους
τομείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας. Από την πρώτη συνάντηση προέκυψε η έγκριση του
καταστατικού του Συλλόγου, αλλά και η ανάδειξη ενός προσωρινού διοικητικού συμβουλίου,
που θα συσταθεί σε σώμα, την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012 και θα προετοιμάσει τις πρώτες
εκλογές, εντός δύο μηνών, για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος δήλωσε ότι ο Σύλλογος των
Αποφοίτων θα έχει συμβουλευτικό και ενεργό ρόλο στη διοίκηση του Α.Π.Θ. καθώς θα
συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. «Ο Σύλλογος θα μεταφέρει τις αγωνίες της
κοινωνίας για ζητήματα που την αφορούν και στα οποία μπορεί να συμβάλει το ακαδημαϊκό
ίδρυμα, αλλά και θα λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας του πανεπιστημίου με την
κοινωνία και την οικονομία» δήλωσε χαρακτηριστικά και επισήμανε «Στις δύσκολες εποχές
που διανύουμε επιστρατεύουμε τις δυνάμεις μας.
Το Α.Π.Θ. περνά δύσκολα, καθώς λειτουργεί με το 50% του προϋπολογισμού που λάμβανε,
χωρίς να αλλάξει τίποτα στη λειτουργία του. Εξαντλήσαμε την επινοητικότητά μας για να
βρούμε τρόπους να καλύψουμε το κενό της χρηματοδότησης. Το ελληνικό δημόσιο
πανεπιστήμιο πρέπει να στηριχθεί καθώς σε αυτό θα τεθούν οι βάσεις για ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης, ευημερίας και πολιτισμού της χώρας». Επιπλέον, ζήτησε την ηθική και
οικονομική υποστήριξη των εκατοντάδων χιλιάδων αποφοίτων του. Όπως χαρακτηριστικά
είπε «Το Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1925, επομένως ο Σύλλογος μας θα έχει την ευτυχία να έχει
μέλη του τρεις γενιές». Ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής
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Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Δημήτριος Παντερμαλής δήλωσε «Θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία
της Πρυτανείας και του Πρύτανη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι πρωτοπορεί και σε αυτήν την περίπτωση,
θέλοντας να ιδρύσει ένα Σύλλογο Αποφοίτων, ο οποίος να παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο στην
ζωή του πανεπιστημίου με το νόημα ότι θα μπορεί να προσφέρει γνώση, εμπειρία και
πρακτική από την εφαρμογή των επιστημών στην καθημερινή ζωή και έτσι να θεραπεύσει
κάτι από το οποίο πάσχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, ότι δηλαδή είναι εξαιρετικά
θεωρητικά στις προσεγγίσεις τους και κατά την άποψή μου χρειάζονται μεγαλύτερη
προσέγγιση προς το πραγματικό επάγγελμα και την πραγματική κοινωνία». Ο
Μητροπολίτης Προύσης και εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ελπιδοφόρος
Λαμπρινιάδης, αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς του Πατριαρχείου με το Πανεπιστήμιο
τόσο σε σχέση με την Θεολογική Σχολή της Χάλκης όσο και με τα στελέχη των κληρικών
του που είναι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Μπουτάρης αναφέρθηκε στη σημαντική πρωτοβουλία της Πρυτανείας να ιδρύσει το
Σύλλογο Αποφοίτων και δήλωσε ότι είναι πάντα έτοιμος να υποστηρίξει το Πανεπιστήμιο
και τις δράσεις του, καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό που δίνει πνοή και ζωντάνια στην
πόλη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στους κρίκους, Δημοσθένης Ταμπάκος αναφέρθηκε στην
τελετή ορκωμοσίας του, που έγινε την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο με την εκδήλωση για
την ίδρυση του Συλλόγου Αποφοίτων και επισήμανε ότι «Για να βγούμε από την κρίση
πρέπει να στοχεύσουμε στην παιδεία».
Την εκδήλωση χαιρέτισαν με συγκίνηση διακεκριμένοι άνθρωποι του πολιτικού,
επιστημονικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού χώρου. Συγχαρητήριες επιστολές
απέστειλαν, μεταξύ άλλων, οι απόφοιτοι του Α.Π.Θ., Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, οι Ομότιμοι Καθηγητές του Α.Π.Θ., Χρίστος
Τσολάκης και Δημήτριος Μαρωνίτης, οι Δημοσιογράφοι Μαρία Χούκλη και Βασίλης
Λυριτζής, ο Συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, η Ηθοποιός και Επίκουρη Καθηγήτρια του
Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ., Φιλαρέτη Κομνηνού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος και πολλοί άλλοι. Να σημειωθεί ότι οι
δραστηριότητες του Συλλόγου Αποφοίτων του Α.Π.Θ. θα είναι, μεταξύ άλλων, η
συγκέντρωση χορηγιών για την οικονομική στήριξη του πανεπιστημίου, η σύνταξη μελετών
πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε
αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και
την κοινωνία, η θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών, η συμμετοχή σε δράσεις για τη
διαφύλαξη της πανεπιστημιακής πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.

Το προσωρινό, ιδρυτικό ΔΣ συγκροτήθηκε ως εξής: – Δημήτριος Παντερμαλής, Πρόεδρος
του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθηγητής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. – Μιχάλης
Παπαδόπουλος, πρώην Πρύτανης του Α.Π.Θ. – Ελπιδοφόρος Λαμπρινιάδης, Μητροπολίτης
Προύσης – Δημοσθένης Ταμπάκος, Ολυμπιονίκης – Σταύρος Ανδρεάδης, Πρόεδρος της
Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος, – Στέλιος Νέστορας, δικηγόρος και
πολιτικός – Κώστας Μπλιάτκας, Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 – Παναγιώτης Λαδάς, πρώην
Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ. – Αικατερίνη Δούκα- Καμπίτογλου, πρώην Αντιπρύτανης του
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Α.Π.Θ. – Γεώργιος Βασιλικιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. –
Νανά Παγώνη – Γεράκη, πρώην Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π.Θ. – Αντώνης
Γαλανόπουλος, Απόφοιτος Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ
ΠΗΓΗ: religiousnet.blogspot.com/
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