
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κατσάμπαλο και για την παρουσίαση, αλλά και για το έργο που 

έχει κάνει ως κοσμήτορας, όλα αυτά τα χρόνια. 

Θέλω ακόμη να πω ότι το σκέφθηκα πολύ πριν υποβάλω υποψηφιότητα για κοσμήτορας σε 

αυτή τη δύσκολη περίοδο. Από πολλούς φίλους εισέπραξα, σε διάφορες εκδοχές, την 

απόκριση: χαρά στο κουράγιο σου. Θέλω όμως να ελπίζω ότι με τη συμβολή της μεγάλης 

πλειοψηφίας των μελών της Πολυτεχνικής, θα καταφέρουμε κάτι καλό για τη Σχολή και το 

Πανεπιστήμιό μας.  

Τα βασικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, είναι 

κυρίως εξωγενή. Το πανεπιστήμιο είναι σε φάση συρρίκνωσης. Από οικονομική άποψη, στη 

μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου θα πρέπει να προσθέσουμε και 

τη μείωση του πόρου του ΤΣΜΕΔΕ (πλέον ΕΤΑΑ).  

Αλλά ακόμη σημαντικότερο είναι το πρόβλημα της μείωσης του προσωπικού, η οποία, σε 

ορισμένα τμήματα, όπως των Αρχιτεκτόνων, είναι δραματική. Και τα πράγματα θα γίνουν 

χειρότερα τα επόμενα χρόνια. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της παραβατικότητας, ιδίως της διακίνησης ναρκωτικών, που 

έχει ενταθεί, επηρεάζοντας αρνητικά τη ζωή όλων μας, και των εργαζόμενων και των 

φοιτητών. Δυστυχώς μάλιστα, η πρόσφατη επαναφορά του λεγομένου ασύλου, κάνει την 

αντιμετώπισή του δυσκολότερη. 

Για την άμβλυνση όλων αυτών των προβλημάτων η συνεργασία των μελών της Πολυτεχνικής 

είναι μονόδρομος. Όχι περιχαράκωση σε ανούσια κεκτημένα, αλλά αμοιβαία στήριξη μεταξύ 

τμημάτων, τομέων και εργαστηρίων σε επίπεδο εξοπλισμού, χώρων και ανθρώπινου 

δυναμικού. Ένα θετικό παράδειγμα είναι η συστέγαση των βιβλιοθηκών των τμημάτων 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Μπορούν και πρέπει να 

γίνουν περισσότερα βήματα. Ο κοσμήτορας έχει ρόλο συντονιστή. Ελπίζω να συμβάλλω στην 

εξεύρεση των πιο βιώσιμων και δίκαιων λύσεων και στην καλύτερη αξιοποίηση των χώρων 

της Σχολής. 

Ένας ειδικός τομέας που μπορεί και πρέπει να ενταθεί η συνεργασία, είναι αυτός των 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Ο κοσμήτορας, που σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 

19 του Ν.4485), μετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, οφείλει να 

αποτελέσει καταλύτη συνεργασίας εντός της Σχολής και δίαυλο συνεργασίας με το υπόλοιπο 

πανεπιστήμιο. 

Ο κοσμήτορας οφείλει ακόμη να συντονίζει και τις προσπάθειες για την αξιοπρεπή κατάσταση 

των χώρων της Σχολής. Εδώ πρέπει όλοι να συνεισφέρουν, και το προσωπικό της Σχολής, και 

οι φοιτητές και οι Πρυτανικές αρχές. Αυτό το θέμα συναρτάται άμεσα με την αντιμετώπιση 

της παραβατικότητας. Πώς να ξοδέψεις λεπτά του Έλληνα φορολογούμενου για να 

διορθώσεις ζημιές, αν ξέρεις πώς ό,τι επισκευασθεί θα καταστραφεί πάλι στο επόμενο πάρτι 

κάποιου άσχετου εξωπανεπιστημιακού; Και θέλω να τονίσω ότι, κατά την εκτίμησή μου, οι 

ζημίες, κατά 99%, από εξωπανεπιστημιακούς γίνονται. Ή από κάποιους, λίγους φοιτητές, που 

αισθάνονται το πανεπιστήμιο ξένο. Αυτό το τελευταίο, το να αισθάνονται κάποιοι φοιτητές 

μας ξένοι, είναι καθήκον των διδασκόντων να το λύσουμε. Η απαγόρευση όμως των πάρτι, δεν 

μπορεί να γίνει μόνο από τα μέλη της Σχολής. Χρειάζεται την ισχυρή συνδρομή των 



εντεταλμένων οργάνων της Πολιτείας, π.χ. του ΣΔΟΕ. Θα το ζητήσουμε όλοι, πιστεύω, και 

μάλιστα πολύ έντονα. 

Συναφές είναι το θέμα της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, όπου η Πολυτεχνική εξ 

ορισμού μπορεί και πρέπει να είναι πρωτοπόρος, όπως και σε θέματα ανακύκλωσης. Πώς 

όμως να εξοικονομήσεις ενέργεια, με σπασμένα τζάμια; Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω να 

περιορίσουμε τις παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα εδώ υπάρχει ένα παράθυρο 

ευκαιρίας. Είναι το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, όπου πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί η Πολυτεχνική, όλο το Πανεπιστήμιο θα 

έλεγα. Ελπίζω ότι οι ειδικοί συνάδελφοι θα βοηθήσουν ουσιαστικά. 

Βασικό θέμα της καθημερινότητας είναι και η καθαριότητα των χώρων. Τα τελευταία χρόνια 

η κατάσταση είναι αρκετά καλή, θα πρέπει όμως να παραμείνει σε καλό επίπεδο και, εί 

δυνατόν, να βελτιωθεί, αποφεύγοντας περικοπές στον αντίστοιχο προϋπολογισμό. 

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης. Κάποια κτίρια της 

Σχολής είναι προβληματικά. Θα πρέπει να προχωρήσει η βελτίωσή τους το ταχύτερο. Στο θέμα 

αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί η προσπάθεια που ξεκίνησε το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ για 

ένταξη της αντισεισμικής θωράκισης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι έχουμε το 

καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη της προσπάθειας αυτής. 

Ακόμη, έχουμε τους ειδικούς για να κάνουμε τη σχολή μας υπόδειγμα, σε ό,τι αφορά την 

πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, μπορούν όμως να γίνουν και άλλα, 

ορισμένα με χαμηλό κόστος. 

Θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της διακίνησης ναρκωτικών στον περιβάλλοντα 

χώρο, αλλά ακόμη και μέσα στη Σχολή. Πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε δυναμικά, προς όλες 

τις κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος αυτού:  

Προς τις αστυνομικές αρχές, για να κάνουν το καθήκον τους. Η σχετική, πολύ ορθή, απόφαση 

της Συγκλήτου, αίρει το εμπόδιο της επαναφοράς του ασύλου.  

Προς τις εισαγγελικές αρχές.  

Προς τις δημοτικές αρχές. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δίνουν γραμμή ανοχής της διακίνησης 

στους χώρους του Πανεπιστημίου, για να «καθαρίσουν» άλλες κεντρικές περιοχές της πόλης.  

Προς τις πανεπιστημιακές αρχές, Πρυτανεία και Σύγκλητο, για την μετεγκατάσταση του 

κέντρου χορήγησης υποκαταστάτων, που βρίσκεται, εδώ και χρόνια άστοχα, για να μην πω 

παράνομα, απέναντι από το Παιδικό Κέντρο και τα κτίρια της Πολυτεχνικής, και προσελκύει 

εμπόρους ναρκωτικών. 

Ένας πιο ευχάριστος ρόλος του Κοσμήτορα, είναι να στηρίζει και να προβάλλει τις σημαντικές 

ερευνητικές και διδακτικές πρωτοβουλίες και επιτυχίες των συναδέλφων, αλλά και των 

φοιτητών μας. Καλό παράδειγμα είναι η πολύ πετυχημένη πρόσφατη έκθεση προβολής του 

έργου της Σχολής, που έγινε πριν λίγους μήνες στο λιμάνι. Τέτοιες εκδηλώσεις εξυπηρετούν 

και έναν άλλο στόχο: Να εξακολουθήσουμε να προσελκύουμε τους καλύτερους απόφοιτους 

των λυκείων. 

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές μας, προτεραιότητα είναι η στήριξη των εξαιρετικών φοιτητικών 

ομάδων που υπάρχουν. Αυτές οι ομάδες προσελκύουν φοιτητές και άλλων σχολών, και 



προβάλλουν την Πολυτεχνική σε όλο το Πανεπιστήμιο, και την πόλη, θα έλεγα. Ένα πολύ καλό 

παράδειγμα στήριξης είναι η πρόσφατη εγκατάσταση δύο φοιτητικών ομάδων σε έναν μέχρι 

πρό τινος αναξιοποίητο χώρο του κτιρίου του Τομέα Υδραυλικής, με πρωτοβουλία του 

κοσμήτορα, του κ. Κατσάμπαλου, και συναίνεση του Τομέα. 

Προτεραιότητα όμως είναι και η πολύπλευρη στήριξη όλων των φοιτητών μας, πολλοί από 

τους οποίους αντιμετωπίζουν προβλήματα, οικονομικά και άλλα. Η συνεργασία με τις δομές 

υποστήριξης που έχει το πανεπιστήμιο, νομίζω ότι μπορεί να ενισχυθεί. Αυτό απαιτεί και πάλι, 

ανιδιοτελή προσφορά συναδέλφων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Νομίζω ότι εν τέλει στόχος είναι το να αισθανθούμε και εμείς και οι φοιτητές μας τη Σχολή μας 

σπίτι μας και να της φερθούμε ανάλογα. Αν εκλεγώ, προτίθεμαι να αφιερώσω πολύ χρόνο 

στον συντονισμό και την υποστήριξη των προσπαθειών όλων για το καλό της Σχολής μας. Ό,τι 

καλό γίνει, θα είναι έργο όλων, έστω και αν η ευθύνη του κοσμήτορα είναι μεγαλύτερη. Σε ό,τι 

αφορά το πρόσωπό μου, ευχή και προσευχή μου είναι να έχουν οι συνάδελφοι και οι φοιτητές 

έναν καλό λόγο για μένα στο τέλος της θητείας μου. 

Σας ευχαριστώ.  

Κ.Λ. Κατσιφαράκης 

 

 

 

 


