
Ψήφισμα των μελών της Συνέλευσης  

του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 

 

Αξιότιμε κύριε Αντιπρύτανη, 

 

κατόπιν συζήτησης στην πρόσφατη 4η/15-12-2021 Γενική Συνέλευση του Τμήματός 

μας, σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για 

ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια: στους ανοιχτούς 

χώρους που περιβάλλουν τα κτήρια που χρησιμοποιεί το Τμήμα μας (Αμφιθέατρο, 

κτήριο Γραμματείας, Προκάτ) κυκλοφορούν αγέλες αδέσποτων σκύλων (μέσα σε μια 

αγέλη, ακόμη και άκακα ζώα γίνονται επιθετικά!), με αποτέλεσμα τα μέλη του 

Τμήματός μας (διδάσκοντες και φοιτητές) να μην μπορούν να μετακινούνται με 

ασφάλεια, ιδιαίτερα κατά μόνας, και να βρίσκονται διαρκώς υπό την επήρεια του 

φόβου. Σε αρκετές περιπτώσεις τα σκυλιά αυτά έχουν επιτεθεί σε φοιτητές, 

διδακτικό προσωπικό και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ δεν λείπουν και τα 

περιστατικά δαγκώματος. Τονίζουμε ότι δεν πρόκειται για άτομα που έχουν κάποια 

κυνοφοβία. Αντίθετα: άτομα που γνωρίζουν από σκυλιά έχουν υποστεί επίθεση από 

τα αδέσποτα αυτά, και έζησαν εφιαλτικές καταστάσεις. Κατά τη διάρκεια ενός 

πρόσφατου περιστατικού, μια αγέλη περικύκλωσε τον υπεύθυνο βιβλιοθήκης του 

Τμήματός μας, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει την ισορροπία του και να γλυτώσει 

από την επίθεση μόνο χάρη στην διέλευση ενός αυτοκινήτου, που απομάκρυνε τα 

σκυλιά από δίπλα του. Επιπλέον, πέρα από την συνεχή όχληση με τα γαβγίσματά 

τους, τα σκυλιά μπαίνουν και στο αμφιθέατρο και τις αίθουσες διδασκαλίας 

παρεμποδίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων.  

Με βάση την λυπηρή αυτή πραγματικότητα, την οποία υφιστάμεθα καθημερινά, θα 

θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να επιληφθείτε του θέματος, έτσι ώστε να 

απομακρυνθούν οριστικά οι αγέλες αυτές και να σταματήσει αυτό το άκρως θλιβερό 

φαινόμενο, το οποίο όχι μόνο προσβάλλει την εικόνα του Πανεπιστημίου μας ως 

ασφαλούς χώρου διδασκαλίας αλλά εγκυμονεί και υπαρκτούς κινδύνους για τη 

σωματική ακεραιότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Είμαστε σίγουροι ότι οι πρυτανικές αρχές αντιλαμβάνονται το μέγεθος του 

προβλήματος και προσβλέπουμε στις ενέργειές σας για την επίλυσή του, πριν 

σημειωθούν οδυνηρότερα περιστατικά, τα οποία, αν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, 

είναι σίγουρο ότι δεν θα αργήσουν να συμβούν. 

 

Με τιμή 

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Συνέλευσης  

του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 


