
 

 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ 

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Ερώτηση 

προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων 

κύριο Αριστείδη Μπαλτά 

 

Θέµα: Επαναλαµβανόµενες καταστροφές σε πανεπιστηµιακούς χώρους 

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015    

 

Μια σειρά συµβάντων επαναφέρουν για πολλοστή φορά στο προσκήνιο το ζήτηµα της 

αποτελεσµατικής φύλαξης των πανεπιστηµιακών χώρων. Τελευταία, η εξωτερική όψη 

του ιστορικού κτιρίου του Πολυτεχνείου στην οδό Στουρνάρη, ενός µνηµείου του κέντρου 

της Αθήνας, καλύφθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από χρωµατισµούς αγνώστων (γκράφιτι). 

Πρόκειται για ολοκληρωτική αλλοίωση της όψεως του κτιρίου, ενώ η έκταση της εν λόγω 

επέµβασης είναι πρωτοφανής. Οι σχετικές εικόνες, όπως δηµοσιεύθηκαν στον ηµερήσιο 

τύπο, προκαλούν µεγάλη θλίψη. Εν τούτοις, ούτε το Υπουργείο ούτε οι πρυτανικές 

αρχές µέχρι σήµερα καταδίκασαν το συµβάν. 

 

Η καταστροφή της όψεως του ιστορικού κτιρίου του Πολυτεχνείου προστίθεται σε πολλά 

άλλα παρόµοια πρόσφατα συµβάντα σε πανεπιστηµιακούς χώρους. Έτσι, στις 

14 Φεβρουαρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε βραδινή εκδήλωση εντός του χώρου της 

Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής σηµειώθηκαν 

εκτεταµένες ζηµιές, µεταξύ άλλων στο αµφιθέατρο και στο εργαστήριο της Σχολής. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως, σύµφωνα µε τον Κοσµήτορα της Σχολής Επιστηµών 

Υγείας του Ε.Κ.Π.Α., µετά το πέρας της εν λόγω εκδήλωσης, εντός του αµφιθέατρου της 

σχολής, βρέθηκαν ελαστικά αυτοκινήτων! Τα ίδια επαναλήφθηκαν σε αντίστοιχη 

εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2015 στο Τµήµα 

Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης. Και στην περίπτωση αυτή οι προκληθείσες ζηµίες ήταν  



 

 

 

 

σηµαντικές, µεταξύ άλλων στο αµφιθέατρο και στα σχεδιαστήρια του Τµήµατος. 

Ενδεικτικώς, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., κατά τη 

διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης, ορισµένοι από τους συµµετέχοντες χρησιµοποίησαν 

τους διαδρόµους του Τµήµατος ως αποχωρητήριο! 

 

Η µεγάλη έκταση και η φύση των εν λόγω φθορών, καθώς και ο επαναλαµβανόµενος 

ρυθµός τους, προκαλεί προβληµατισµό ως προς τους υπαίτιους και τα κίνητρα τους. 

Πρόκειται για ζηµιές αδικαιολόγητες, οι οποίες οδηγούν στο συµπέρασµα αφενός µεν ότι 

η δράση των υπαιτίων είναι ανεξέλεγκτη, αφετέρου δε ότι η πρόκληση των φθορών ήταν 

αυτοσκοπός. Συνακόλουθα, εγείρονται αναπόφευκτα ερωτήµατα ως προς τη βούληση 

και την ικανότητα των αρµοδίων αρχών για την καταστολή και πρόληψη των φαινοµένων 

αυτών. 

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

- Ποια µέτρα είχαν ληφθεί για τη φύλαξη των πανεπιστηµιακών χώρων;  

- Ποια µέτρα ελήφθησαν κατόπιν της τέλεσης των εν λόγω εκτεταµένων φθορών για την 

εύρεση των υπαιτίων; 

- Έχει κινηθεί η σχετική ποινική, αλλά και κάθε άλλη, νόµιµη σχετική διαδικασία; 

- Ποιος θα αναλάβει το κόστος αποκατάστασης των εν λόγω ζηµιών; 

- Ποια µέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε να µην επαναληφθούν αυτά τα φαινόµενα στο 

µέλλον; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Θεόδωρος Φορτσάκης 

Βουλευτής Επικρατείας Ν∆ 

 


