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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.: 5050 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Χρονική 
περίοδος Κοσµήτορας

1955-1956: Iωάννης Γρατσιάτος, καθ. της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής
1956-1957: Mάξιµος Mαραβελάκις, καθ. της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής
1957-1958: Γεώργιος Nιτσιώτας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1958-1959: Γεώργιος Nιτσιώτας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1959-1960: Kωνσταντίνος Παπαδηµητρίου, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1960-1961: Kωνσταντίνος Παπαδηµητρίου, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1961-1962: Γεώργιος Nιτσιώτας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1962-1963: Mιλτιάδης Φλωράς, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων
1963-1964: Nικόλαος Mουτσόπουλος, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων
1964-1965: Πάτροκλος Kαραντινός, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων
1965-1966: Παναγιώτης Mωλιώτης, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1966-1967: Nικόλαος Xωραφάς, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1967-1968: Λυσίµαχος Mαυρίδης, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµ. Αγρονόµων & Τοπογράφων Mηχ.
1968-1969: ∆ηµήτριος Φατούρος, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων

1969-31/10/70: Παρασκευάς Σκοπετέας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1/11/70-1973: Λυσίµαχος Mαυρίδης, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµ. Αγρονόµων & Τοπογράφων Mηχ.
1973-19/11/74: Γεώργιος Nιτσιώτας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
20/11/74-1975: ∆ηµήτριος Bαλαλάς, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών

1975-1976: Γεώργιος Πενέλης, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1976-1977: Iωάννης Mήττας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1977-1978: ∆ηµήτριος Φατούρος, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων
1978-1979: Nικόλαος Παναγιωτόπουλος, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
1979-1980: Γρηγόριος Tσάγκας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων
1980-1981: Θαλής - Iωάννης Aργυρόπουλος, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων
1981-1982: Γεώργιος Λάββας, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων

1982-25/5/83: Kωνσταντίνος ∆εµίρης, καθ. Πολυτεχνικής στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών
25/5/83-2/86: Mιχαήλ Aντωνόπουλος - Nτόµης, καθ. του Tµήµατος Hλεκτρολόγων Mηχανικών

2/86-1988: Mιχαήλ Aντωνόπουλος - Nτόµης, καθ. του Tµήµατος Hλεκτρολόγων Mηχανικών
1988-1991: Mιχαήλ Παπαδόπουλος, καθ. του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών
1991-1994: Mιχαήλ Παπαδόπουλος, καθ. του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών
1994-1997: Bύρων Παπαθανασίου, καθ. του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών
1997-2000: Bασίλειος Παπαγεωργίου, καθ. του Tµήµατος Xηµικών Mηχανικών
2000-2003: Bασίλειος Παπαγεωργίου, καθ. του Tµήµατος Xηµικών Mηχανικών
2003-2006: ∆ηµήτριος Tολίκας, καθ. του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών

OI KOΣMHTOPEΣ THΣ ΣXOΛHΣ

Aπό την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής µέχρι το 1982 η θητεία του κοσµήτορα ήταν µονοετής (από την 1η Σεπτεµβρίου εκάστου έτους ως 
την 31η Aυγούστου του επόµενου έτους) µε µοναδική εξαίρεση την περίοδο 1970 ως 1974, οπότε και µε νοµοθετικό διάταγµα του δικτατορικού 
καθεστώτος η κοσµητορική αρχή έγινε τριετής (ο εκλεγείς τότε καθηγητής Λ. Mαυρίδης ανέλαβε καθήκοντα την 1η Nοεµβρίου 1970, ενώ η 
θητεία του εκλεγέντος για τριετία Γ. Nιτσιώτα κράτησε ένα χρόνο, διότι µε τη µεταπολίτευση, του 1974, οι πράξεις της δικτατορίας έπαψαν να 
ισχύουν, επανήλθε το πρότερο καθεστώς και νέος κοσµήτορας εκλέχθηκε στις 19 Nοεµβρίου 1974 ο ∆. Bαλαλάς).

Aπό το 1982 και µετά, µε την εφαρµογή του νόµου 1268/82, η θητεία του κοσµήτορα έγινε τριετούς διάρκειας (από την 1η Σεπτεµβρίου εκά-
στου έτους ως την 31η Aυγούστου του µεθεπόµενου έτους).
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H TAYTOTHTA THΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

H Πολυτεχνική Σχολή είναι µια από τις µεγαλύτερες σχολές του Aριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης όχι µόνο σε οικοδοµική έκταση και ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και σε 
εξοπλισµό και σε ερευνητική δραστηριότητα. ∆ιαθέτει 8 τµήµατα:

• Πολιτικών Mηχανικών, 
• Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, 
• Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών,
• Mηχανολόγων Mηχανικών,
• Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών,
• Xηµικών Mηχανικών,
• Γενικό Tµήµα Φυσικών και Mαθηµατικών Eπιστηµών και
• Tµήµα Mηχανικών Xωροταξίας και Aνάπτυξης (µε την έδρα του στη Bέροια). 

Kάθε τµήµα είναι υπεύθυνο για το πρόγραµµα σπουδών, την έρευνα, την οικονοµική δια-
χείριση και την εκλογή και εξέλιξη του διδακτικού του προσωπικού. Το κάθε τµήµα έχει επίσης 
την ευθύνη για την απονοµή των διπλωµάτων στους απόφοιτους µηχανικούς. Eιδικά το Γενικό 
Tµήµα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των άλλων τµηµάτων ειδίκευσης της σχολής, 
έχοντας την ευθύνη διδασκαλίας γενικών µαθηµάτων (µαθηµατικών, φυσικής, πληροφορικής και 
µηχανικής). Για το λόγο αυτό το Γενικό Tµήµα είναι το µόνο που, αν και έχει το δικό του διδακτικό 
και ερευνητικό προσωπικό, δεν έχει δικούς του φοιτητές και δεν παρέχει δίπλωµα.

H Πολυτεχνική, όπως και οι υπόλοιπες σχολές, διοικείται από τον κοσµήτορα, την κοσµητεία 
και τη γενική συνέλευση της σχολής, ενώ το κάθε τµήµα διοικείται από τον πρόεδρό του, το 
διοικητικό του συµβούλιο και τη γενική του συνέλευση. Αριθµεί περίπου 10.400 φοιτητές και 
περί τα 490 µέλη διδακτικού προσωπικού, εκ των οποίων 371 µέλη διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού, 43 µέλη E.∆.Π., 42 µέλη E.E.∆ι.Π. και των δύο κλάδων (Ι και ΙΙ) και 35 διδάσκοντες 
σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 407/80. Oι διοικητικές της ανάγκες καλύπτονται από ένα 
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.: 5050 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
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σύνολο άλλων 100 µελών E.T.E.Π. και 62 διοικητικών υπαλλήλων. Σε κάθε διδάσκοντα αντιστοι-
χούν περίπου 22 φοιτητές, µε πολυπληθέστερο το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών. Συνολικά, από 
την ίδρυσή της µέχρι σήµερα έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή περίπου 22.700 µηχανικοί όλων 
των ειδικοτήτων. Aνάµεσά τους και γνωστά ονόµατα στο χώρο της επιστήµης, των εικαστικών 
τεχνών, της µουσικής, αλλά και της πολιτικής. 

Στον εκπαιδευτικό τοµέα τα τµήµατα της σχολής έχουν αναπτύξει αναβαθµισµένα προγράµ-
µατα σπουδών που καλύπτουν µε επάρκεια το ευρύ φάσµα της κλασικής επιστήµης και αυτό των 
νεότερων κατευθύνσεων και έχουν δηµιουργήσει αξιόλογο υπόβαθρο σε εργαστηριακό εξοπλι-
σµό και σε στελεχικό δυναµικό, µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης, που µπορεί χωρίς δισταγµούς 
και επιφυλάξεις να συγκριθεί µε αυτό µεγάλων ξένων πανεπιστηµίων. Tα τµήµατα της σχολής 
απολαµβάνουν της διεθνούς καταξίωσης, όπως αυτό τεκµηριώνεται από τη συµµετοχή των µε-
λών τους σε πολλά διεθνή συνέδρια, από τις δηµοσιεύσεις τους σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά 
περιοδικά και από τις διεθνείς αναφορές σε εργασίες µελών τους. Παράλληλα το ερευνητικό 
προσωπικό των τµηµάτων της Πολυτεχνικής συµµετέχει σε διεθνείς οργανώσεις, σε εκδηλώσεις 
και σε επιτροπές αξιολόγησης εργασιών και προγραµµάτων. Τέλος όλα τα τµήµατα υλοποιούν 
ένα µεγάλο αριθµό ανταγωνιστικών διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων, που 
αναδεικνύουν τη σχολή πρώτη µεταξύ όλων των σχολών του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Στα 50 χρόνια της ζωής της η Πολυτεχνική Σχολή πέρασε στιγµές έντασης και ηρεµίας, έζησε 
όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν την πανεπιστηµιακή κοινότητα και συµµετείχε ενεργά στις 
αγωνίες και στους αγώνες της. Συνέβαλε στην εκπαίδευση και στην έρευνα, προώθησε λύσεις 
στα προβλήµατα της παιδείας, στον εκδηµοκρατισµό και στην αναµόρφωσή της, συνέβαλε 
αποφασιστικά στην πολιτιστική ζωή και στην ανάπτυξη της χώρας, διοργανώνοντας ή συµµετέ-
χοντας σε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναπτυξιακών προγραµµάτων και στην εκτέλεση 
µεγάλων έργων του βορειοελλαδικού χώρου. Παράλληλα, στηριγµένη στις αγωνιστικές εµπειρίες 
και στις δηµοκρατικές παραδόσεις του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, προσέφερε σηµαντικά 
στον αγώνα για τη δηµοκρατική πορεία της χώρας.



OI ÓÐOYÄEÓ TÙN MHXANIKÙN: ÌIA ÓYNTOMH IÓTOPIKH ANAÄPOMH 
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1828: 1828: 
ÐáñÜëëçëá ìå ôçí åèíéêÞ ÐáñÜëëçëá ìå ôçí åèíéêÞ 

êáé ç ïéêïäïìéêÞ áíáãÝííçóçêáé ç ïéêïäïìéêÞ áíáãÝííçóç

O ι σπουδές µηχανικού δεν είχαν πάντοτε τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια βαρύτητα που 
έχουν σήµερα. Στην πρωτόλεια τους µορφή σχεδόν ταυτόσηµες µε την ίδρυση του νέου 
ελληνικού κράτους, δέχθηκαν πληθώρα αναµορφώσεων, αναδιαρθρώσεων, και µετα-

τροπών και πέρασαν από πολλές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις για να βρουν την τελική τους 
πορεία και να καταλήξουν στη σηµερινή τους µορφή, αλλαγές που επηρέαζαν τη δοµή και το 
περιεχόµενό τους, αλλά και το ίδιο το αντικείµενό τους, ανάλογα αφενός µε τη σηµασία και 
την αξία που αποκτούσε το επάγγελµα του µηχανικού και αφετέρου µε τις απαιτήσεις και τις 
γνώσεις που προϋπέθετε η ενάσκησή του. 

T α τεχνικά έργα. ανεξάρτητα από την τεχνική ή την αισθητική τους αξία, παρακολουθού-
σαν πάντοτε τις κοινωνικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις και έχοντας µαζί τους µια σχέση 
αλληλεξάρτησης, καθόριζαν αυτές και προσαρµόζονταν σ’ αυτές. H τεχνική των έργων 

ακολουθούσε την παράδοση και προσαρµοζόταν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό στο φυσικό περι-
βάλλον και στην πολιτιστική κληρονοµιά.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι η περίοδος πριν την ελληνική επανάσταση στις αρχές του 19ου 
αιώνα, την εποχή της οθωµανικής κυριαρχίας ακόµη, γνώρισε αξιόλογη ανάπτυξη και έχει να 
επιδείξει σηµαντικά αρχιτεκτονικά έργα είτε πρόκειται για δηµόσια οικοδοµήµατα είτε για ιδωτικά 
κτίρια, ελάχιστα των οποίων διασώζονται ακόµη µέχρι σήµερα. Στη διάρκεια της εξέγερσης η 
λαίλαπα του πολέµου φυσικό ήταν να ανακόψει κάθε οικοδοµική δραστηριότητα και ο τόπος 
να γνωρίσει την καταστροφή, που άφησε πίσω της ερείπια και αποκαΐδια.

Ένας από τους στόχους του νέου κράτους που ανέλαβε να δηµιουργήσει ο Καποδίστρια  
ήταν και η οικοδοµική και πολεοδοµική του αναγέννηση, µε την ανάπτυξη δικτύου υποδοµών, 
συγκοινωνιακών, λιµενικών και άλλων µεγάλων τεχνικών έργων, πολεοδοµικών σχεδίων και 
οχυρωµατικών έργων, που θα έδιναν στη χώρα νέα πνοή και ασφάλεια. Kαι προς την κατεύθυνση 

Το κτίριο του παλαιού Πολυτεχνείου 
στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα. 
Στο κέντρο η οικία Γ. Βλαχούτση 
στην οποία εγκατεστάθηκε κατά 
την ίδρυσή του το Πολυτεχνείο. 

Αριστερά το δευτερεύον κτίριο µε τον 
προστεθέντα όροφο το 1840 και δεξιά 
η προσθήκη του Μηχανουργείου, όπως 

διαµορφώθηκε µετά το 1872. 
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ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Îåêßíçìá Îåêßíçìá 
áðü ôç Ó÷ïëÞ Eõåëðßäùíáðü ôç Ó÷ïëÞ Eõåëðßäùí

αυτή είχε ζητήσει τη συνδροµή των ξένων. Tο 1827 όταν βρισκόταν στο Παρίσι και προετοίµαζε 
την έλευσή του στην Eλλάδα, είχε απευθυνθεί σε έµπιστους προς αυτόν κυβερνητικούς αξιωµα-
τούχους και είχε ζητήσει τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (κτίστες, τέκτονες, ξυλουργούς κ.τ.λ.) 
µαζί και αξιωµατικούς του γαλλικού στρατού ως συµβούλους που θα έρχονταν στην Eλλάδα, 
θα διέδιδαν την τέχνη και τη γνώση τους και θα επιµόρφωναν τους Έλληνες, που σταδιακά θα 
έπαιρναν τις θέσεις τους. 

Έτσι αργότερα ένα από τα πιο σηµαντικά διατάγµατα που εξέδωσε ως κυβερνήτης ήταν και 
το σχετικό µε τον “Oργανισµό του σώµατος των επί της οχυρωµατοποιίας και αρχιτεκτονικής 
αξιωµατικών” και το σχετικό µε την “προσωρινή οδηγία περί της υπηρεσίας των οχυρωµατοποιών 
και αρχιτεκτονικών” (Φύλλο της Γενικής Eφηµερίδος, αριθµ. 56, 17 Aυγούστου 1829). Mάλιστα, 
όπως προκύπτει από το προσωπικό του αρχείο, τα διατάγµατα επεξεργάστηκε ο Γάλλος µηχα-
νικός Garnot, που ήταν κατόπιν και ο ένας από τους 6 πρώτους αξιωµατικούς του σώµατος των 
οχυρωµατοποιών. ∆ιορίστηκε µε το βαθµό του υποσυνταγµατάρχη. 

Oι περισσότεροι αξιωµατικοί ήταν απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών και λίγοι µόνον είχαν 
κάνει επιπλέον σπουδές σε επιστηµονικά και τεχνικά κολλέγια (παρίσι, Mόσχα, Bερολίνο, Mό-
ναχο και αλλού).

Ήταν, εποµένως, φυσικό και η σύσταση πολυτεχνειακού σχολείου να πάρει στρατιωτική 
µορφή και όλα τα δηµόσια έργα να ανατίθεντο στους µηχανικούς του Σώµατος του Mηχανικού. 
Aλλά και στα ιδιωτικά έργα τα κτίρια τα υψηλότερα των δύο ορόφων όφειλαν να έχουν τον 
έλεγχο και την έγκριση στρατιωτικού µηχανικού.

(Tα στοιχεία από τη δηµοσίευση της Mάρως Kαρδαµίτση - Aδάµη “Oι πρώτοι Έλληνες 
µηχανικοί. Kαινούργια στοιχεία για το σώµα των οχυρωµατοποπιών και τους έξι 

µηχανικούς που το επάνδρωσαν” στην επιστηµονική έκδοση των Tεχνικών Xρονικών, 
περιοχή A’, τόµος 8, τεύχος 4, 1988).

Mια συνοπτική ιστορική αναφορά στην εξέλιξη των σπουδών του µηχανικού και στη δηµιουρ-
γία των κλάδων του παρουσιάζει ο καθηγητής Eυάγγελος Λιβιεράτος σε σύντοµο εισαγωγικό 
του σηµείωµα, που περιέχεται στον Oδηγό Σπουδών του Tµήµατος Aγρονόµων και Tοπογράφων 
Mηχανικών:

H πρώτη εµφάνιση σπουδών µηχανικού στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος έγινε στο Nαύπλιο, 
επί Kαποδίστρια, το 1829 στη Mέση Σχολή Eυελπίδων. Oυσιαστικά µέχρι το 1887 µόνο στη 
Σχολή Eυελπίδων διδάσκονταν συστηµατικά και σε ανώτερο επίπεδο µαθήµατα µηχανικού 

(παρείχαν γνώσεις τοπογραφίας, οικοδοµικής, υδροτεχνίας, γεφυροποιίας, οδοποίας, καθώς 
και στοιχεία γεωµετρίας και αρχιτεκτονικής). Tο 1834 στην Aίγινα και αργότερα το 1837 στον 
Πειραιά, στη Σχολή Eυελπίδων, διδάσκονταν ανάµεσα στα άλλα µαθήµατα η τοπογραφία, η 
γεωδαισία, η χωροστάθµηση, η οδοποιία και η υδροτεχνία (όπως λεγόταν τότε η υδραυλική).

Tο 1837 ο Όθωνας ίδρυσε το Πολυτεχνικό Σχολείο στην Aθήνα, που λειτουργούσε µόνον 
“κατά τάς Kυριακάς καί τάς εορτάς”, για την παροχή κάποιων στοιχειωδών γνώσεων σε επαγ-
γελµατίες, τους “βιοµηχάνους” όπως λέγονταν τότε. Eκεί διδάσκονταν στοιχειώδη µαθηµατικά, 
αρχιτεκτονική και ιχνογραφία. Tον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε και το Πανεπιστήµιο της Aθήνας. Kαι 
εκείνο τον καιρό στην ελληνική επικράτεια περιλαµβάνονται η Πελοπόννησος, η Στερεά, η 
Eύβοια, οι Kυκλάδες και οι Σποράδες.

Mε την εξέγερση του 1843 (οπότε και το πρώτο ελληνικό σύνταγµα), ανάµεσα στις άλλες µετα-
βολές που έκανε ο Όθωνας ήταν και η αναµόρφωση του πολυτεχνικού σχολείου που ονοµάστηκε 
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“Bασιλικόν Σχολείον Tεχνών” (ή “Bασιλικόν Πολυτεχνείον”) και περιελάµβανε τρία τµήµατα: 
• το Tµήµα των Kυριακών για επαγγελµατίες (όπως ίσχυε και προηγουµένως), 
• το Kαθηµερινό Tµήµα για παιδιά που µάθαιναν επαγγελµατικές τέχνες (ή “βιοµήχανες 
τέχνες”, όπως τις έλεγαν τότε) και

• το Aνώτερον Tµήµα για τη διδασκαλία των Ωραίων Tεχνών και της Xωροµετρίας, δηλαδή 
µιας ενότητας που περιείχε “στοιχειώδη µαθηµατική και πρακτική γεωµετρία”. 

H χωροµετρία, έτσι όπως περιγράφτηκε ως περιεχόµενο των σπουδών του Aνωτέρου Tµή-
µατος, αλλά και από τον τρόπο που χρησιµοποιήθηκε ο όρος αυτός αργότερα, µπορεί κανείς 
να δεχθεί ότι ήταν µια µορφή πρακτικής ή εφαρµοσµένης τοπογραφίας. Όµως η χωροµετρία, 
τουλάχιστον µέχρι το 1863, όχι µόνο δεν διδάχθηκε ποτέ αλλά και αποσιωπήθηκε από κάθε 
έγγραφο σχετικό µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του σχολείου.

H εικοσαετία από το 1856 µέχρι το 1875 χαρακτηρίστηκε από συµπτώµατα µετασχηµατισµού 
της νεοελληνικής κοινωνίας µε την πρώτη οικονοµική άνοδο στη χώρα και την απαρχή µετα-
βολής των κοινωνικών σχέσεων. Ήταν η περίοδος της φιλελευθεροποίησης, που οδήγησε στην 
επανάσταση και στην πτώση του Όθωνα (1862) και κατόπιν στην έξωσή του (1863). 

Tο 1863 αναδιοργανώθηκε και το Σχολείο Tεχνών στα εξής τρία τµήµατα: 
• Tο Kυριακό, που παρέµενε όπως πριν (1843) µε ετήσια φοίτηση, 
• το Kαθηµερινό, µε 3ετή φοίτηση, µε τους κλάδους των Tεκτόνων, Γεωµετρών, Σιδηρουρ-
γών και Xηµοτεχνικών και 

• το Kαλλιτεχνικό µε 5ετή φοίτηση. 

A πό αυτή τη διαίρεση του Kαθηµερινού Σχολείου φαίνεται για πρώτη φορά να διαµορφώ-
νεται κάποιος διαχωρισµός σε ειδικότητες που θα εξελιχθούν αργότερα στις γνωστές µας 
σήµερα:

– τέκτονες → πολιτικοί µηχανικοί, 
– γεωµέτρες → τοπογράφοι,
– σιδηρουργοί → µηχανολόγοι, 
– χηµοτέχνες → χηµικοί µηχανικοί. 

H λογική αυτή του διαχωρισµού των ειδικοτήτων δεν πρέπει να ήταν ανεξάρτητη της πρώτης 
οικονοµικής ανόδου της νεοελληνικής κοινωνίας. Tο 1867 το Kαθηµερινό Tµήµα αναδιαρθρώ-
θηκε και πάλι για να γίνει το Bιοτεχνικό Tµήµα που περιελέµβανε του κλάδους της Mηχανικής , 
Aρχιτεκτονικής και της Xωροµετρίας.

H νίκη της αστικής τάξης επάνω στη φεουδαρχία χαρακτηρίζει την περίοδο από το 1875 µέ-
χρι την επανάσταση του 1909. Tα σύνορα της χώρας είχαν ήδη επεκταθεί µε την ενσωµάτωση 
των Eπτανήσων (1864) και της Θεσσαλίας (1981). Προς το τέλος του 1880 η Eλλάδα αριθµούσε 
περίπου 2.200.000 κατοίκους. 

Tο 1887 έγινε νέα αναδιάρθρωση στην τεχνική εκπαίδευση αφού καταργήθηκε το Bιοτεχνι-
κό Tµήµα και ιδρύθηκε το Σχολείο Bιοµηχάνων (Eπαγγελµατικών) Tεχνών και παράλληλα το 
Σχολείο Kαλών Tεχνών. Tο Σχολείο Bιοµηχάνων Tεχνών περιελέµβανε

• τις ανώτερες σχολές 4-ετούς φοίτησης Πολιτικών Mηχανικών και Mηχανουργών και 
• την κατώτερη σχολή 2-ετούς φοίτησης Γεωµετρών - Eργοδηγών. 

H Σχολή των Γεωµετρών - Eργοδηγών ιδρύθηκε για να “ικανοποιήσει το πρακτικό µέρος της 
ειδικότητας του πολιτικού µηχανικού”. 

O ðñþôïò äéá÷ùñéóìüò O ðñþôïò äéá÷ùñéóìüò 
óå åéäéêüôçôåòóå åéäéêüôçôåò

Όµιλος διδασκάλων του Πολυτεχνείου γύρω 
στο 1862. Μεταξύ αυτών και ο ιεροµόναχος 
Αγαθάγγελος Τριανταφύλλου. 
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Tο 1909 ξέσπασε η επανάσταση στου Γουδή, οι πρωτεργάτες της οποίας κατέφυγαν στο 
Bενιζέλο, ζητώντας τη συνδροµή του. Aυτός απόδέκτηκε ασµένως την πρόταση και οι δεύτερες 
εκλογές το Nοέµβριο του 1910 έφεραν τον Kρητικό πολιτικό στην ηγεσία της χώρας. H τετραετία 
1910-1914 έβαλε τις βάσεις για το µετασχηµατισµό της Eλλάδας σε σύγχρονο αστικό κράτος µε 
την πολιτική του Bενιζέλου, την αναθεώρηση του συντάγµατος (1911) και τις µεγάλες µεταρρυθ-
µίσεις (1914), που µεταξύ άλλων αφορούσαν και στον τεχνικό κλάδο της ελληνικής κοινωνίας. 
H τεχνική αναδιάρθρωση ήταν γενική. Aπό το Yπουργείο των Eσωτερικών αποσπάσθηκε η 
Yπηρεσία ∆ηµόσιων Έργων και δηµιουργήθηκε το “Yπουργείο ∆ηµόσιων Έργων”, καθώς και η 
Yπηρεσία των T.T.T. (Tαχυδροµείων, Tηλεγραφείων και Tηλεφώνων) για να ιδρυθεί κατόπιν το 
“Yπουργείο Συγκοινωνίας”. 

T ότε αποφασίστηκε και η προαγωγή της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης σε ανώτατη, µε 
τη µετονοµασία του Σχολείου Bιοµηχάνων Tεχνών σε Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο, που 
περιέχει τις εξής ανώτατες σχολές 4-ετούς φοίτησης: 

– Σχολή Πολιτικών Mηχανικών, 
– Σχολή Mηχανολόγων, 
– Σχολή Aρχιτεκτόνων και 
– Σχολή Hλεκτρολόγων και Tηλεγραφοµηχανικών. 

Aπό τις σχολές αυτές η Σχολή Aρχιτεκτόνων λειτούργησε 3 χρόνια αργότερα, ενώ παράλ-
ληλα ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 5 σχολεία 2-ετούς φοίτησης, τα λεγόµενα προσηρτηµένα 
σχολεία: 

– Tο Σχολείο Eργοδηγών και το Σχολείο Γεωµετρών, προσαρτηµένα στη Σχολή Πολιτικών 
Mηχανικών. 

– Tο Σχολείο Eργοδηγών Mηχανουργών και το Σχολείο Eργοδηγών Xηµικής και Mεταλ-
λευτικής Bιοµηχανίας προσαρτηµένα στη Σχολή Mηχανολόγων.

Iäñýåôáé ôï Måôóüâéï Iäñýåôáé ôï Måôóüâéï 
êáé ãßíïíôáé ïé óðïõäÝò êáé ãßíïíôáé ïé óðïõäÝò 

áíþôáôåò áíþôáôåò 

1890. Οι πρώτοι απόφοιτοι 
της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών στην Αθήνα, 
µπροστά από το Ερεχθείο. 
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– Tο Σχολείο Tηλεγραφητών προσαρτηµένο στη Σχολή Hλεκτρολόγων και Tηλεγραφοµη-
χανικών. 

Eίναι ήδη η εποχή που από το 1914 µέχρι τη ∆ικτατορία του 1936, η Eλλάδα στόχευε στην 
εµπέδωση µιας ταυτότητας ευρωπαϊκού κράτους.

Tο 1913, µε τους νικηφόρους Bαλκανικούς πολέµους, η Eλλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε, 
ενσωµατώνοντας τη Mακεδονία και τα µεγάλα νησιά του ανατολικού Aιγαίου και µε την ήδη 
ενσωµατωµένη Kρήτη (1913), λίγο απείχε από τη σηµερινή της έκταση, εφόσον έλειπαν µόνον η 
Θράκη και τα ∆ωδεκάνησα. Tα µεγάλα εσωτερικά προβλήµατα που οδήγησαν σε καθεστωτικές 
αναµετρήσεις, κορυφώθηκαν το 1916 µε το Kίνηµα και την Kυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. 

Aπό το 1917 πλέον άρχισαν οι µεγαλύτερες µέχρι τότε µεταρρυθµίσεις από τη σύσταση του 
ελληνικού κράτους. H κυβέρνηση Bενιζέλου, µε τον Aλέξανδρο Παπαναστασίου στο Yπουργείου 
Συγκοινωνιών, απαλλοτρίωσε τα µεγάλα ιδιωτικά και µοναστικά κτήµατα, έτσι ώστε µέχρι το 
1923 είχαν καταργηθεί εντελώς τα αγροτικά µεσαιωνικά καθεστώτα στην Aττική, Φθιώτιδα, 
Πελοπόννησο και Eπτάνησα. Tο 1917 ιδρύθηκε το Yπουργείο Γεωργίας, φυσική συνέπεια των 
µεταρρυθµίσεων στην πολιτική της γης και της ανάγκης αξιοποίησης των νέων απελευθερωµέ-
νων γαιών. Tο 1918 τα αγροτικά και εργατικά συνδικάτα έφτασαν να είναι περίπου 300, έχοντας 
100.000 µέλη σε µια χώρα µε περίπου 5.000.000 κατοίκους (1920), δηλαδή στους 1000 κάτοικους 
οι 20 ήταν µέλη αγροτικού ή εργατικού συνδικάτου. Aυτές οι αλλαγές στην εδαφική, κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική φυσιογνωµία της χώρας δεν µπορούσαν παρά να οδηγήσουν σε αναδι-
άρθρωση των τεχνικών δοµών µε κύριο στόχο την τεχνική εκπαίδευση. Έτσι το 1917 η ανώτατη 
τεχνική εκπαίδευση στην Eλλάδα έλαβε µια πιο οριστικοποιηµένη µορφή που διατηρήθηκε µέχρι 
το 1930, οπότε και καθιερώθηκε για µισό πια αιώνα αναλλοίωτη µέχρι σήµερα.

Tο 1917 αναδιαρθρώθηκε το Πολυτεχνείο της Aθήνας σε 5 ανώτατες σχολές: 
– Tην Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Mηχανικών, 
– την Ανώτατη Σχολή Mηχανολόγων και Hλεκτρολόγων, 
– την Ανώτατη Σχολή Aρχιτεκτόνων, 
– την Ανώτατη Σχολή Xηµικών Mηχανικών και 
– την Ανώτατη Σχολή Tοπογράφων Mηχανικών. 

H µεταρρύθµιση αυτή έγινε από τον Παπαναστασίου, στη δικαιοδοσία του οποίου ως 
Yπουργού Συγκοινωνιών ανήκε το E.M.Π. και ονοµάστηκε στους ακαδηµαϊκούς κύκλους –εν 
είδει λογοπαίγνιου–”Παπανάστασις”. 

Kαι όλα αυτά ήταν απαραίτητα για την αποτύπωση, διανοµή και διευθετήσεις των νέων 
γαιών, για την προετοιµασία του υπόβαθρου για τα νέα τεχνικά έργα, για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που προέκυψαν από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, για την ικανοποίηση των 
αναγκών των επίσης νεοσύστατων τοπογραφικών υπηρεσιών του Yπουργείου ∆ηµοσίων Έργων 
και του Yπουργείου Γεωργίας και της Yπηρεσίας Aνταλλαξίµων Kτηµάτων της Eθνικής Tράπεζας 
και την για την κτηµατογράφηση των Aθηνών. Φαίνεται όµως ότι συνέβαλε και η προσωπική 
δραστηριότητα ενός καθηγητή που είχε ήδη εκλεγεί το 1916 στην Έδρα της Kατωτέρας και 
Ανωτέρας Γεωδαισίας του ∆ηµητρίου Λαµπαδαρίου. O σπουδασµένος στη Γερµανία πολιτικός 
µηχανικός ∆ηµήτριος Λαµπαδάριος παρέµεινε ο µοναδικός οργανικός καθηγητής της Σχολής 
Tοπογράφων τα επόµενα 35 χρόνια.

Tο ∆εκέµβρη του 1917 διενεργήθηκαν οι εισαγωγικές εξετάσεις για τις νέες σχολές των Aρ-
χιτεκτόνων και των Tοπογράφων, ενώ η Σχολή των Xηµικών δεν λειτούργησε εκείνη τη χρονιά 
µέχρι να ετοιµαστούν τα απαραίτητα εργαστήρια. Στη Σχολή Aρχιτεκτόνων εισήχθησαν 14 ΠΗ
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σπουδαστές και στη Σχολή Tοπογράφων 5. Oι 5 αυτοί σπουδαστές τοπογράφοι, αφού τελείωσαν 
το πρώτο έτος σπουδών, µετεγγράφησαν όλοι στο δεύτερο έτος σπουδών, άλλοι στη Σχολή 
Πολιτικών Mηχανικών και άλλοι στη Σχολή Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων. Έτσι, το ακαδηµαϊ-
κό έτος 1918-’19, η Σχολή Tοπογράφων λειτουργεί µε 1 σπουδαστή που µετεγγράφηκε από τη 
σχολή Πολιτικών Mηχανικών! 

Tο 1918 εισήχθησαν 18 σπουδαστές στη Σχολή Xηµικών Mηχανικών στην πρώτη τάξη και 
άλλοι 16 φοιτητές της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Aθήνας στην τρίτη 
τάξη. Aπό τους αριθµούς αυτούς φαίνεται ότι, ή δεν έγινε καµία προσπάθεια διαφώτισης των 
νέων σε µια περίοδο κρίσιµη και επείγουσα για την ανάπτυξη της χώρας που συνέπιπτε µε το 
διπλασιασµό της γης και τη µεγάλη αγροτική µεταρρύθµιση ή ότι δεν προσέχτηκε, πέρα από 
την ίδρυσή της και µόνο, η δοµή και ο εξοπλισµός των σχολών, ώστε να µπορέσει ενδογενώς να 
αναπτύξει το ενδιαφέρον των νέων για τη γνώση που τουλάχιστον έπρεπε να δίνει. 

Tο 1919 συµπληρώθηκε ο νόµος του 1917 για την απαλλοτρίωση των µεγάλων τσιφλικιών 
και παράλληλα η χώρα εισήλθε σε µια µακρά αλλά και καθοριστική περίοδο µεγάλων έργων, 
αλλά και µεγάλης κοινωνικής και πολιτικής ανισορροπίας. Aπό το 1920 και για τα επόµενα 15 
χρόνια έγιναν µεγάλες οδικές κατασκευές, λιµάνια, στεγαστικά έργα για τους πρόσφυγες της 
Mικρασιατικής καταστροφής του 1922 και µεγάλα αποξηραντικά έργα στη Mακεδονία που 
έδωσαν περισσότερα από 500.000 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης. 

H διετία 1920-’22 βρήκε τη χώρα µε τη Συνθήκη των Σεβρών, τους επεκτατικούς πολέµους 
στη Mικρά Aσία, που την οδήγησαν στην απώλεια των µικρασιατικών εδαφών, και στην υπο-
γραφή της συνθήκης της Λοζάνης του 1923, µε την οποία τουλάχιστον ενσωµατώθηκε στη χώρα 
η Θράκη και οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα της Eλλάδας στον Έβρο. Έλειπαν από τη σηµερινή 
γεωγραφική έκταση της χώρας µόνον τα ∆ωδεκάνησα, που ανακτήθηκαν µόλις το 1947. Πυκνά 
πολιτικά γεγονότα κάλυψαν την ταραγµένη, αλλά και δηµιουργική, εκείνη περίοδο που κορυ-
φώθηκε µε τη δυστυχία της Mικρασιατικής Καταστροφής, την προσφυγιά και την έξωση του 
βασιλιά Kωνσταντίνου (1923). 

Σπουδαστές της τετάρτης τάξεως 
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 

στην Αθήνα, το 1902. 
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T ο 1923 δηµοσιεύεται η περίφηµη Nοµική ∆ιάταξη µε την οποία διανεµήθηκαν 12.000.000 
στρέµµατα, από τα οποία σχεδόν τα µισά καλλιεργούµενα ή καλλιεργήσιµα, όπου και 
εγκαταστάθηκαν 130.000 αγροτικές οικογένειες, ενώ 8.500.000 στρέµµατα, που ανήκαν 

σε Tούρκους και Bούλγαρους που ανταλλάχτηκαν µε το σχέδιο της Kοινωνίας των Eθνών µε 
Έλληνες πρόσφυγες, δόθηκαν για την εγκατάσταση των τελευταίων. Iδρύθηκαν νέοι οικισµοί 
στις αγροτικές περιοχές και νέες περιφερειακές συνοικίες στα αστικά κέντρα. Tο 1924, µε το νέο 
δηµοκρατικό πολίτευµα, ανέλαβε η κυβέρνηση του Παπαναστασίου και ίδρυσε το Πανεπιστήµιο 
της Θεσσαλονίκης.

Σ’ αυτό το κλίµα και εν όψει της µεγάλης διεθνούς οικονοµικής κρίσης του 1931, που οδήγησε 
τη χώρα στη χρεοκοπία του 1932, δηµοσιεύεται ο νόµος 4663 στις αρχές Μαΐου του 1930. O νόµος 
αυτός της κυβέρνησης Bενιζέλου αναφερόταν στο δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του 
πολιτικού µηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου µηχανικού, µε τους δύο τελευταίου 
κλάδους να εµπεριέχονται στον πρώτο, χωρίς να περιγράφει µε σαφήνεια τις επαγγελµατικές 
δυνατότητες δραστηριότητας του κάθε κλάδου. 

O ασαφής αυτός νόµος εξακολουθεί µέχρι σήµερα να διέπει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
των τριών αυτών κλάδων µηχανικών. Παρ’ όλα αυτά µόνο µετά από σχεδόν ένα µήνα προς τα 
τέλη Iουνίου του 1930, δηµοσιεύεται ο νόµος 4785, µε τον οποίο αναπροσαρµόστηκε η Σχολή 
Tοπογράφων Mηχανικών και µετονοµάστηκε σε Σχολή Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών, 
ενώ αυξήθηκε η διάρκεια σπουδών από 3 σε 4 χρόνια. O πρωτοεµφανιζόµενος όρος στην τεχνι-
κή κοινότητα της χώρας του “αγρονόµου”, δικαιολογεί προφανώς το σκεπτικό της εισηγητικής 
έκθεσης του νό µου, στον οποίο αναφέρεται ότι 

[...] «H τοιαύτη αναδιοργάνωσις εθεωρήθη επιβεβληµένη, ίνα καταστή δυνατός 
ο συντονισµός της ανωτάτης τεχνικής εκπαιδεύσεως προς τας συγχρόνους 
πλουτοπαραγωγικάς άνάγκας της χώρας, ιδίως όσον άφορά εις την εκτέλεσιν των 
µεγάλων γεωργο-υδραυλικών έργων της υπαίθρου χώρας.» […]. 

Προφανώς το πνεύµα του νοµοθέτη ήταν η 
παραγωγή τεχνικών κατάλληλων για την ποιοτική 
αξιοποίηση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων της 
χώρας, προκειµένου να συµβάλουν στις αυξηµένες 
παραγωγικές απαιτήσεις του πληθυσµού, της χώρας 
ο οποίος, σε διάστηµα µόλις 10 χρόνων, πέρασε από 
5.000.000 το 1920 στα περίπου 6.500.000 το 1928. 

Φαίνεται όµως, από την εξέλιξη των πραγµάτων, 
ότι οι οικονοµικές συγκυρίες ήταν τέτοιες που να µην 
µπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος της εισηγητικής έκ-
θεσης του υπουργού συγκοινωνίας Kαραπαναγιώτη, 
καθώς δεν φαίνεται να ελήφθησαν οι ακαδηµαϊκές 
εκείνες αποφάσεις που θα επέτρεπαν την ουσιαστι-
κοποίηση, ακαδηµαϊκά, των σπουδών και πέρα από 
την οικονοµική κρίση του 1932.

Tη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους το 1932 
ακολουθεί η ∆ικτατορία του 1936 και ο B’ Παγκό-
σµιος Πόλεµος του 1940-’44 µε τη συνέχεια του εµ-
φυλίου που κάλυψαν όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 
του ‘40.

Oé íÝåò óõíèÞêåò Oé íÝåò óõíèÞêåò 
êáé ôá åðáããåëìáôéêÜ êáé ôá åðáããåëìáôéêÜ 
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H Πολυτεχνική Σχολή ήταν η τελευταία µεγάλη σχολή που ιδρύθηκε στο Aριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο µέχρι σήµερα. O ιδρυτικός νόµος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (N. 
3341), που ψηφίστηκε τον Iούνιο του 1925, δεν προέβλεπε τη λειτουργία της, ίσως επειδή 

κρίθηκε ότι τις ανάγκες της χώρας κάλυπτε την εποχή εκείνη σε ικανοποιητικό βαθµό το Eθνικό 
Mετσόβιο Πολυτεχνείο (το µοναδικό ίδρυµα που τροφοδοτούσε ως τότε την Eλλάδα µε µηχα-
νικούς), ίσως επειδή οι εφαρµοσµένες επιστήµες δεν είχαν ακόµη εδραιωθεί στην έκταση που 
κατέχουν σήµερα και ήταν κυρίαρχη η κλίση προς τις θεωρητικές κατευθύνσεις.

Χρειάσθηκε να περάσουν πολλά χρόνια, να τελειώσει η λαίλαπα του B’ Παγκοσµίου Πολέ-
µου και να φύγει η κατάρα του εµφυλίου σπαραγµού, για να ζωντανέψει η ιδέα της ίδρυσης 
µιας πολυτεχνικής σχολής. Άλλωστε τα δεδοµένα είχαν αλλάξει και η παραγωγή περισσότερων 
µηχανικών πρόβαλλε πλέον ως ανάγκη και όχι ως απλή δεοντολογική υποχρέωση σε ένα ανα-
πτυσσόµενο πανεπιστήµιο. H δεκαετία του 1940 άφηνε βαθιά λαβωµένη τη χώρα, και στη νέα 
µεταπολεµική περίοδο, που τότε ξεκινούσε µε την ανασυγκρότηση και την πολύπλευρη (αλλά και 
πολυσυζητηµένη πλέον) ανάπτυξη, που τη συνόδευε ένα µεγάλο κύµα αστυφιλίας, η παρουσία 
του τεχνικού κόσµου ήταν απαραίτητη. 

Παρά τις αντιρρήσεις, που καταρχήν προβλήθηκαν για τη δυνατότητα του µικρού τότε 
πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µιας τεχνολογικής σχολής, 
η απόφαση ελήφθη. Kι’ αυτό επειδή η Θεσσαλονίκη, αποκεντρωµένη από την πρωτεύουσα, 
αποτελούσε κατά οξύµωρο σχήµα κέντρο του βορειοελλαδικού χώρου, που θα µπορούσε πο-
λύ πιο εύκολα, λόγω εντοπιότητας, να τροφοδοτήσει µε το απαραίτητο τεχνικό δυναµικό τις 
επαρχίες των «Nέων Xωρών», όπως αποκαλούνταν ακόµη τότε τα ελληνικά εδάφη που είχαν 
απελευθερωθεί από την οθωµανική κυριαρχία µετά τη λήξη των δύο Bαλκανικών Πολέµων και 
του A’ Παγκοσµίου Πολέµου. Kαι ενώ είχαν ήδη παρέλθει κοντά τέσσερις δεκαετίες από τότε, 
οι επαρχίες αυτές συνέχιζαν να παραµένουν υποβαθµισµένες, αφήνοντας την ανάπτυξη χωρίς 
διαβατήριο, στα στενά των Tεµπών.

H ßäñõóçH ßäñõóç
ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò 

Ó÷ïëÞòÓ÷ïëÞò

Ο χώρος, όπου έµελλε να αναπτυχθεί 
η πανεπιστηµιούπολη, στα 1927, λίγο 

πριν µεταφερθεί στο νεοκλασικό κτίριο 
της σηµερινής λεωφόρου Εθνικής 
Αµύνης (το σηµερινό παλαιό κτίριο 

της Φιλοσοφικής Σχολής, που φαίνεται 
και στη φωτογραφία) το νεότευκτο 

πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Στο 
κέντρο ακριβώς της φωτογραφίας 
κτίστηκε 30 χρόνια αργότερα η 

Πολυτεχνική Σχολή. 

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
Κ.

 Τ
ΡΙ
ΑΡ

Ι∆
Η



15

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

O προβληµατισµός και οι θεωρίες έγιναν πράξη το 1955 από την κυβέρνηση Kων. Kαραµανλή 
µε το N.∆. 3422 που δηµοσιεύτηκε στο Φ.E.K στις 8 Oκτωβρίου του 1955 µε το χαρακτηριστικό 
τίτλο “Περί ιδρύσεως Πολυτεχνικής Σχολής εις το Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης και καταργήσεως 
των Σχολών Yποµηχανικών” (Mε το δεύτερο σκέλος του το διάταγµα καταργούσε σταδιακά 
µέσα σε 4 έτη τις “προσηρτηµένες σχολές υποµηχανικών” στο Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο 
και τις αντίστοιχες σχολές υποµηχανικών σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Bόλο, Hράκλειο και Iωάννινα. 
Eίναι αυτές που στη συνέχεια µετεξελίχθηκαν σε σχολές υποµηχανικών, σε K.A.T.E.E. κατόπιν 
σε T.E.I. και προσφάτως σε A.T.E.I.).

Το ιδρυτικό διάταγµα προέβλεπε κατ’ αρχήν τη λειτουργία τεσσάρων τµηµάτων:
• Πολιτικών Mηχανικών, 
• Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, 
• Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Mηχανικών και 
• Xηµικών Mηχανικών.

H φοίτηση σε όλα τα τµήµατα καθοριζόταν στα 5 έτη σπουδών και το παρεχόµενο δίπλωµα 
στους αποφοίτους εθεωρείτο ισότιµο αυτού του E.M.Π., του ιδρύµατος που αναλάµβανε να 
καθοδηγήσει στα πρώτα νηπιακά της βήµατα τη νέα σχολή (στην κατάρτιση προγράµµατος, 
στην εκλογή καθηγητών, στις επιστηµολογικές κατευθύνσεις κ.τ.λ.). Από δίπλα –και µε χρέη 
υψηλού κηδεµόνα– οριζόταν το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, που αναλάµβανε να τη στηρίξει, 
καλύπτοντας µε το προσωπικό άλλων σχολών του τη διδασκαλία γενικών µαθηµάτων, ανα-
πτύσσοντας την υποδοµή της και γενικώς παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια σε κάθε βήµα 
της ανάπτυξής της. 
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Το κτιριακό συγκρότηµα της 
Πολυτεχνικής αποφασίστηκε τελικά 
να ανεγερθεί στα ανατολικά της 

πανεπιστηµιούπολης. Χρειάστηκε τότε 
να τροποποιηθεί το αρχικό σχέδιο 
και να µεταφερθεί ανατολικότερα 
ο προβλεπόµενος χώρος για τις 
εγκαταστάσεις της Φοιτητικής 
Λέσχης. Μέχρι τότε η περιοχή 

καλυπτόταν µε σπίτια και παράγκες 
του προσφυγικού συνοικισµού της 
Αγίας Φωτεινής, όπως φαίνεται 
στο παραπλεύρως τοπογραφικό 

διάγραµµα σε αποτύπωση του 1951 
από την Τοπογραφική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Γεωργίας.
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E ξ όλων των τµηµάτων το ιδρυτικό διάταγµα έδινε προβάδισµα στο Tµήµα Πολιτικών Mη-
χανικών, την έναρξη λειτουργίας του οποίου όριζε από την ίδια κιόλας χρονιά της ίδρυσης 
της σχολής (1955-’56). Γι’ αυτό και οι πρώτες έδρες που προβλέπονταν να ιδρυθούν ήταν 

στο σύνολό τους του γνωστικού αντικειµένου του πολιτικού µηχανικού. 

Με το ιδρυτικό διάταγµα προβλεπόταν η ίδρυση 7 τακτικών εδρών και 7 έκτακτων αυτο-
τελών:

• Oι τακτικές έδρες ήταν:
– Παραστατικής Γεωµετρίας και Προοπτικής, 
– Oικοδοµικής και ∆οµησίµων Yλικών, 
– Eφηρµοσµένης Mηχανικής, 
– Eφηρµοσµένης Στατικής, 
– Yδραυλικής και Yδραυλικών Έργων, 
– Λιµενικών Έργων και 
– Σιδηρών Kατασκευών) και 

• Aντιστοίχως, οι έκτακτες αυτοτελείς ήταν:
– Σιδηροδροµικής, 
– Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος, 
– Oδοποιίας, 
– Mεταλλευτικής, 
– ∆οµικών Mηχανών, 
– Γαιωδαισίας (µε “αι” προτίµησε να γράψει το πρώτο συνθετικό της λέξης ο νοµοθέτης) και 
– Θεµελιώσεων και Γεφυροποιίας).

Ταυτόχρονα µε την ίδρυση των εδρών το νοµοθετικό διάταγµα προέβλεπε 
• την ίδρυση 5 θέσεων επιµελητών, 6 βοηθών και 3 παρασκευαστών, που θα συνέδραµαν 
στο εκπαιδευτικό έργο και

• τη σύσταση 5 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων (µιας θέσης γραµµατέα, µιας γραφέα, 
µιας δακτυλογράφου και δύο κλητήρων), που θα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο 
διοικητικό έργο της σχολής.

T ο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών δέχτηκε το φθινόπωρο του 1955 τους πρώτους 29 φοιτητές 
του, όλους άρρενες, που µε τις µετεγγραφές και τις κατατάξεις αυξήθηκαν ευθύς στους 37. 
Παράλληλα όµως κατατέθηκαν στη νεοσύστατη σχολή και οι πρώτες αιτήσεις για µετεγ-

γραφή στο A’ έτος σπουδών Eλλήνων φοιτητών που σπούδαζαν σε πανεπιστήµια του εξωτερι-
κού ή άλλων για εγγραφή τους στη σχολή χωρίς εισιτήριες εξετάσεις επικαλούµενοι ποικίλους 
λόγους που θεωρούσαν ότι αποτελούν ειδικές περιπτώσεις (πρόσφυγας εκ Pωσίας, οµογενής εξ 
Aιγύπτου κ.ά.). Σχεδόν ισάριθµες αιτήσεις µε τον αριθµό των εισαχθέντων φοιτητών κλήθηκε 
να εξετάσει τους πρώτους κιόλας δύο µήνες η σχολή στις πρώτες της συνεδριάσεις. Aπό τις 
αιτήσεις αυτές ορισµένες απέρριψε ως αβάσιµες και άλλες αποδέχθηκε (κυρίως πτυχιούχων 
άλλων σχολών που επιθυµούσαν την απόκτηση και δεύτερου πτυχίου), ανεβάζοντας τον αρχικό 
αριθµό των φοιτητών.

Έτσι ξεκίνησαν και τα πρώτα προβλήµατα περί µεγάλου αριθµού φοιτητών και περί της 
εξεύρεσης χώρων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων και την εκπόνηση των φοιτητικών ασκή-
σεών. Tαυτόχρονα άρχισε και ο γνωστός αγώνας για την αύξηση των παρεχόµενων κονδυλίων 
για την εύρυθµη λειτουργία της σχολής. Kαι καθώς οι χορηγούµενες πιστώσεις δεν φαίνεται 

H áñ÷Þ H áñ÷Þ 
ìå ôï TìÞìá ìå ôï TìÞìá 

Ðïëéôéêþí Mç÷áíéêþíÐïëéôéêþí Mç÷áíéêþí

Oé ðñþôïé öïéôçôÝòOé ðñþôïé öïéôçôÝò
ðïõ äÝ÷èçêå ç ó÷ïëÞðïõ äÝ÷èçêå ç ó÷ïëÞ
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να επαρκούσαν, η σχολή αποφάσισε να προβεί σε “αύξησιν των φοιτητικών τελών κατά 1000 
δραχµάς διά την πρόσληψιν βοηθητικού - διδακτικού προσωπικού”, δεδοµένου ότι η τριτοβάθµια 
εκπαίδευση δεν παρείχετο τότε ακόµη δωρεάν –τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.

Mάλιστα η σχολή στην 5η συνεδρίασή της, στις 11 Φεβρουαρίου 1956, αφού επισήµαινε 
την πληθώρα των συσσωρευόµενων προβληµάτων, αποφάσιζε ότι αν δεν εξασφαλισθεί η οι-
κονοµική στήριξη, δεν εξευρεθεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή και δεν προσληφθεί το 
αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, θα σταµατήσει τη λειτουργία της και θα µετεγγράψει όλους 
τους φοιτητές της στο Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο.

T α µαθήµατα που ορίζονταν να διδαχθούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους ήταν: τα 
ανώτερα µαθηµατικά, η φυσική, η γενική πειραµατική χηµεία, η ορυκτολογία - πετρογραφία 
- γεωλογία, η θεωρητική µηχανική, η γαλλική και η αγγλική γλώσσα.

Kαθώς όµως η σχολή δεν διέθετε ακόµη τους δικούς της καθηγητές και µέχρις ότου προκηρυ-
χθούν οι θέσεις για την πλήρωση των εδρών και εκλεγούν οι υποψήφιοι σ’ αυτές οι καθηγητές, 
που ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους πρωτοετείς πολιτικούς µηχανικούς της χρονιάς 1955/56, 
ήταν κατά κύριο λόγο καθηγητές της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, της σχολής που θεωρήθηκε 
ότι ήταν η πλέον συγγενής ως προς το γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων της. 

Έτσι, η σχολή στη δεύτερη συνεδρίασή της, στις 5 ∆εκεµβρίου 1955, αποφάσισε να αναθέσει 
τη διδασκαλία των µαθηµάτων στους εξής καθηγητές: 

– στο Mάξιµο Mαραβελάκι (και κατόπιν στον Πέτρο Kόκκορο) το µάθηµα της ορυκτολογίας, 
πετρογραφίας και γεωλογίας, 

– στο Nικόλαο Eµπειρίκο το µάθηµα της φυσικής, 
– στον Kωνσταντίνο Kαββασιάδη το µάθηµα της πειραµατικής χηµείας,
– στο Mαυρίκιο Mπρίκα το µάθηµα των µαθηµατικών και 
– στον Iωάννη Γρατσιάτο (που χρηµάτισε και κοσµήτορας εκείνη τη χρονιά) το µάθηµα 
της µηχανικής.

Oé áíáèÝóåéò Oé áíáèÝóåéò 
äéäáóêáëßáò äéäáóêáëßáò 

ôùí ìáèçìÜôùíôùí ìáèçìÜôùí

Η πρώτη σειρά των φοιτητών της 
Πολυτεχνικής Σχολής κατά την 

αποφοίτησή τους σε αναµνηστική 
φωτογραφία µετά την ορκωµοσία τους 
στα σκαλοπάτια της Φιλοσοφικής τον 
Ιούνιο του 1960 µε τον κοσµήτορα 
και τον γραµµατέα στης σχολής. 

∆ιακρίνονται στην πρώτη σειρά (τρίτος 
από αριστερά) ο Γ. Στεργιάδης και 

(πρώτος από δεξιά) ο Μ. Παπαδόπουλος 
που διετέλεσαν πρυτάνεις του Α.Π.Θ.

Ν. Εµπειρίκος: καθηγητής 
της Φυσικοµαθηµατικής 
στον οποίο είχε ανατεθεί 
το µάθηµα της φυσικής 

στα πρώτα βήµατα 
της Πολυτεχνικής 

(ελαιογραφία του ∆ανιήλ 
Αλεξάνδρου).
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Kοντά σε αυτούς, που ήταν όλοι καθηγητές της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, και ο καθηγη-
τής Γεώργιος Nικολίτσας της Γεωπονοδασολογικής, στον οποίο ανατέθηκε η διδασκαλία του 
µαθήµατος της παραστατικής και προοπτικής γεωµετρίας. Θεωρώντας δε ότι αυτός διέθετε 
“άρτιο εργαστήριο” η σχολή του ανέθεσε στην επόµενη συνεδρίασή της και τη διδασκαλία του 
µαθήµατος της γεωδαισίας 

Eπίσης 
• η διδασκαλία του µαθήµατος των τεχνικών σχεδιάσεων ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα 

Aλέξανδρο Λίγδα, ο οποίος κρίθηκε καταλληλότερος µεταξύ άλλων τριών συνυποψηφίων 
του, ενώ

• την επόµενη χρονιά η διδασκαλία του µαθήµατος της οικοδοµικής στους δευτεροετείς 
φοιτητές ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα (και αργότερα, από το 1966, καθηγητή στο Tµήµα 
Aρχιτεκτόνων) Iωάννη Tριανταφυλλίδη.

Ως χώροι διδασκαλίας των πρώτων εκείνων φοιτητών της σχολής λειτούργησαν δύο µικρές 
αίθουσες στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Eξαίρεση αποτέλεσε ο καθη-
γητής Nικολίτσας, που φιλοξενούσε τους φοιτητές σε µια αίθουσα της Γεωπονοδασολογικής.

T ο Nοέµβριο του 1955 ξεκίνησε από το Mετσόβιο Πολυτεχνείο και η σχετική διαδικασία για 
την πλήρωση των εδρών, που έφερε όµως –ευτυχώς προσωρινά– κάποια σύννεφα στις 
σχέσεις µεταξύ των δύο πανεπιστηµίων, καθώς θεωρήθηκε ότι το E.M.Π. προχώρησε στη 

δηµοσίευση των προκηρύξεων, χωρίς προηγουµένως να έχει ζητήσει και τη σύµφωνη γνώµη 
του πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης όπως όριζε το νοµοθετικό διάταγµα.

Tα πνεύµατα εντάθηκαν ακόµη περισσότερο λίγους µήνες αργότερα, όταν η σχολή θεώρησε 
ότι ο ρυθµός µε τον οποίο προκήρυσσε τις θέσεις το E.M.Π. ήταν αργός και η σειρά µε την οποία 
αυτή πραγµατοποιούνταν δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της σχολής. 

Tελικά, τα προβλήµατα ξεπεράστηκαν και η Πολυτεχνική Σχολή άρχισε να αποκτά τους δικούς 
της καθηγητές από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Η ανάγκη για καινούργιο έµψυχο δυναµικό 
γινόταν καθηµερινά επιτακτικότερη, καθώς κάθε χρόνο αυξανόταν ο αριθµός των φοιτητών. 
Εξάλλου, οι καθηγητές των άλλων σχολών, οι επιφορτισµένοι µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων, 
υποχρεώνονταν να διδάξουν πιο εξειδικευµένα µαθήµατα. Γι’ αυτό και από την επόµενη κιόλας 
χρονιά ιδρύθηκαν και νέες έδρες ή µετονοµάστηκαν ορισµένες από αυτές σε µια προσπάθεια 
να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της σχολής µε εξειδικευµένο προσωπικό.

Oι 3 πρώτοι καθηγητές που εκλέχτηκαν στις νεοϊδρυθείσες έδρες ήταν: 
– ο Παναγιώτης Λαδόπουλος (11/56), στην έδρα της Παραστατικής Γεωµετρίας, 
– ο Γεώργιος Nιτσιώτας (1/57), στην έδρα της Eφηρµοσµένης Mηχανικής και οκτώ µήνες 
αργότερα (8/57) στην έδρα της Eφηρµοσµένης Στατικής και 

– ο Kων/ντίνος Παπαδηµητρίου, στην έδρα της Oικοδοµικής και ∆οµησίµων Yλικών (11/57).

Aκολούθησε δύο χρόνια αργότερα η εκλογή:
– του Παρασκευά Σκοπετέα (7/59), στην έκτακτη έδρα της Oδοποιίας, 
– του Nικολάου Xωραφά (ως έκτακτου το 12/59 και ως τακτικού το 6/63), στην έδρα της 

Yδραυλικής και Yδραυλικών Έργων, και 
– µετά από ένα χρόνο του Aλέξανδρου Σφήκα (11/60), στην έδρα της Γεωδαισίας.

Σύµφωνα µε το ιδρυτικό διάταγµα οι πρώτοι αυτοί καθηγητές εκλέχτηκαν από καθηγητές 
του Eθνικού Mετσοβίου Πολυτεχνείου και η εκλογή τους επικυρώθηκε κατόπιν από τη σύγκλητο 

Oé ðñþôïé Oé ðñþôïé 
êáèçãçôÝò êáèçãçôÝò 

Ο Kων/ντίνος 
Παπαδηµητρίου, 

καθηγητής στην έδρα 
της Oικοδοµικής και 
∆οµησίµων Yλικών.
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Ο Γεώργιος Nιτσιώτας, 
καθηγητής στην έδρα 
της Eφηρµοσµένης 

Στατικής. 
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Ο Παναγιώτης 
Λαδόπουλος, 

καθηγητής στην έδρα 
της Παραστατικής 
Γεωµετρίας. Ήταν ο 

πρώτος καθηγητής της 
Πολυτεχνικής Σχολής. 
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του A.Π.Θ. Kατόπιν, οι επόµενες εκλογές καθηγητών έγιναν από κοινού από τους καθηγητές 
που είχαν πλέον εκλεγεί και από αυτούς των άλλων σχολών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
στους οποίους είχε ανατεθεί η διδασκαλία κάποιου µαθήµατος.

Στο µεταξύ άρχισε και η ίδρυση και των πρώτων εργαστηρίων, που θα αναλάµβαναν να 
στηρίξουν σε πρακτικό επίπεδο το θεωρητικό έργο που παρείχαν οι έδρες. Mε απόφαση που 
έλαβε η σχολή στη συνεδρίαση της 25/2/57 και δηµοσιεύτηκε στο Φ.E.K. 185 της 18/9/57 ιδρύ-
θηκαν τα εργαστήρια:

– Παραστατικής Γεωµετρίας και Προοπτικής,
– Aντοχής των Yλικών (δεν υπαγόταν σε έδρα και παρέµενε ανεξάρτητο),
– Γεωδαισίας,
– Eφηρµοσµένης Στατικής, καθώς και το
– Σπουδαστήριο Mαθηµατικών.

Για το καθένα από αυτά αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός βοηθού. 

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, τον Aύγουστο του 1958 (σε υλοποίηση της απόφασης της 
σχολής της 27/11/57), ιδρύθηκαν δύο ακόµη εργαστήρια:

– Yδραυλικής και Υδραυλικών Έργων και 
– Oικοδοµικής και ∆οµησίµων Υλικών.

Σ’ αυτά, αλλά και στα προηγούµενα κατανεµήθηκαν 7 νέες θέσεις βοηθών, επιµελητών και 
παρασκευαστών, οι οποίες όµως άργησαν να πληρωθούν.

Oι περισσότεροι καθηγητές δήλωσαν ως µόνιµο τόπο διαµονής τους την Aθήνα, και η έλευσή 
τους στη Θεσσαλονίκη γινόταν µόνον όταν είχαν να διδάξουν το µάθηµά τους ή να διεκπεραι-

Mε την εκλογή των δύο πρώτων καθηγητών της η σχολή άρχισε να εκπροσωπείται 
και στη σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (28 Iανουαρίου 1957), καθώς 

σύµφωνα µε το ιδρυτικό διάταγµα “άµα τη εκλογή του δευτέρου τακτικού καθηγητού η 
σχολή θεωρείται εν κανονική συγκροτήσει και έχει πάσας τας υπό των πανεπιστηµιακών 
νόµων καθοριζοµένας αρµοδιότητας”. 

Tώρα η σχολή µπορούσε να διεκδικήσει µεγαλύτερα κονδύλια για τη λειτουργία της.

Nα η πρώτη επίσηµη κατανοµή κονδυλίων στις έδρες της σχολής ποσού 400.000 
δραχµών που δόθηκαν από την πρυτανεία του πανεπιστηµίου “δια δαπάνας 
λειτουργίας και συντηρήσεως παντός είδους επιστηµονικού υλικού”:
1. Έδρα Παραστατικής Γεωµετρίας & Προοπτικής (καθ. I. Λαδόπουλος) .....15.000 δρχ.
2. Έδρα Eφηρµοσµένης Mηχανικής (καθ. Γ. Nιτσιώτας) ..............................110.000 δρχ.
3. I. Mαραβελάκι, καθ. Φυσικοµαθηµατικής Σχολής ..................................... 60.000 δρχ.
4. N. Eµπειρίκο, καθ. Φυσικοµαθηµατικής Σχολής ........................................ 30.000 δρχ.
5. Γ. Nικολίτσα, καθ. Γεωπονοδασολογικής Σχολής ......................................185.000 δρχ.

Στους τρεις τελευταίους τα κονδύλια χρεώθηκαν προσωπικά, επειδή οι έδρες τους 
ανήκαν σε άλλη σχολή και τα κονδύλια αυτά δίνονταν για τις λειτουργικές ανάγκες 
µόνον της Πολυτεχνικής.

Ôá ðñþôá êïíäýëéá ãéá ôï Ðïëõôå÷íåßïÔá ðñþôá êïíäýëéá ãéá ôï Ðïëõôå÷íåßïΦοιτητές της Πολυτεχνικής 
επί του ...σχεδιαστηρίου 
στις υπόγειες αίθουσες της 
Φιλοσοφικής, όταν ακόµη η 
Πολυτεχνική δεν είχε αποκτήσει 
το δικό της κτίριο.
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ώσουν βασικές υποχρεώσεις της σχολής τους. Mάλιστα στις καρτέλες διο-
ρισµού τους στο πανεπιστήµιο στο συµπληρούµενο χώρο της διεύθυνσής 
τους στη Θεσσαλονίκης παρήλαυναν όλα τα γνωστά ξενοδοχεία της πόλης 
εκείνης της εποχής. Γι’ αυτό και οι φοιτητές τους είχαν δώσει το προσωνύµιο 
«ιπτάµενοι καθηγητές». Aντίθετα, ο Nιτσιώτας ήταν από τους λίγους που 
επέλεξαν ως µόνιµο τόπο διαµονής τους τη Θεσσαλονίκη.

Τα γραφεία των πρώτων αυτών καθηγητών στεγάστηκαν στο υπόγειο 
του κτιρίου του Xηµείου (η κατασκευή του οποίου µόλις τότε είχε αποπερα-
τωθεί). Έτσι τα µαθήµατα άρχισαν να µοιράζονται µεταξύ των κτιρίων της 
Φιλοσοφικής και του Xηµείου. Oρισµένοι µάλιστα θεωρούν ότι η συνύπαρξη 
αυτή Πολυτεχνείου και Φιλοσοφικής συνέβαλε, ώστε τόσο οι νέοι τότε κα-
θηγητές της Πολυτεχνικής, όσο και οι πρώτοι φοιτητές να επηρεαστούν ως 
ένα βαθµό από το πνεύµα και τη λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής. Στην 
καθηµερινή τους επαφή, υποστηρίζουν, ήταν αναπόφευκτο να µεταλαµπα-
δευθούν οι προωθηµένες για την εποχή ιδέες της Φιλοσοφικής, µιας σχολής 
που έγραψε ιστορία στο χώρο της επιστήµης της, που ήταν γνωστή στο 
πανελλήνιο για την ευρύτητα του πνεύµατος των συντελεστών της, που 
εισήγαγε και πρώτη καθιέρωσε τη δηµοτική γλώσσα ως επίσηµη γλώσσα 
της σχολής και που ανέδειξε λαµπρά ονόµατα στο χώρο της τέχνης και του 
λόγου, όπως του Στίλπωνα Kυριακίδη, του Mανόλη Tριανταφυλλίδη, του 
Aλέξανδρου ∆ελµούζου, του Kωνσταντίνου Pωµαίου, του Γιάννη Aποστο-
λάκη, του Xαράλαµπου Θεοδωρίδη, του Iωάννη Kακριδή, του Στυλιανού 
Kαψωµένου, του Λίνου Πολίτη και πολλών άλλων.

α Aρχιτεκτόνων ήταν η αµέσως επόµενη προτεραιότητα του διατάγµατος. H έναρξη 
τουργίας του καθοριζόταν για την αµέσως επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά και ο αριθ-
ν εδρών προβλεπόταν να ορισθεί το επόµενο εξάµηνο µετά τη διατύπωση σχετικής 
τη σύγκλητο του Mετσοβίου. Ωστόσο, το Tµήµα Aρχιτεκτόνων άρχισε να λειτουργεί 
ο καθυστέρηση, καθώς η σχολή την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της είχε να αντι-
ληθώρα προβληµάτων και αποφάσισε (συνεδρίαση της 2ας Iουνίου 1956):
ς µη λειτουργήση το τµήµα τούτο από του προσεχούς ακαδηµαϊκού έτους1956 - ‘57
όσον δέον προηγουµένως να εξασφαλισθή η κανονική λειτουργία του Tµήµατος 
τικών Mηχανικών». 

Έτσι η λειτουργία του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων άρχισε το µεθεπόµενο ακαδηµαϊκό έτος 1957 
‘58 µε την εγγραφή των πρώτων του φοιτητών.

H έναρξη λειτουργίας των άλλων δύο τµηµάτων (Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Mηχανι-
κών και Xηµικών Mηχανικών) αφηνόταν να οριστεί στο µέλλον, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται 
χρονικά, µε άλλο νοµοθετικό διάταγµα.

Παράλληλα ξεκίνησε και η διαδικασία ίδρυσης των πρώτων εδρών και των θέσεων του προ-
σωπικού του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων, όπως ορίστηκε µε το B.∆. της 18/25 Mαΐου 1956. 

Σύµφωνα µε αυτό ορίζονταν:
• 3 τακτικές έδρες (Aνωτέρων Mαθηµατικών, Aρχιτεκτονικής Mορφολογίας και Pυθµολο-
γίας, Aρχιτεκτονικών Συνθέσεων) και 

• 3 έκτακτες αυτοτελείς (∆ιακοσµητικής, Eλευθέρου Σχεδίου, Iστορίας της Aρχιτεκτονικής).

Φοιτητές της Αρχιτεκτονικής µε τον καθηγητή τους Ν. Μουτσόπουλο, 
το 1958, στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας, όταν η 
Πολυτεχνική στεγαζόταν ακόµη στο υπόγειο της Φιλοσοφικής.
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Ο Mιλτιάδης Φλωράς, 
καθηγητής στην 

έδρα των Aνώτερων 
Mαθηµατικών. Ήταν ο 
πρώτος καθηγητής του 

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων, 
αλλά δίδασκε κυρίως 
στους Πολιτικούς.
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Ένα χρόνο αργότερα προστέθηκε και η έδρα της Πολεοδοµίας και τα επόµενα χρόνια οι έδρες 
της Aρχιτεκτονικής των Yπαίθριων Xώρων, της Kτιριολογίας, της Γενικής Iστορίας της Tέχνης 
και η B’ έδρα του Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος.

Πρώτοι καθηγητές του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων υπήρξαν: 
– ο Mιλτιάδης Φλωράς (12/57), στην έδρα των Aνώτερων Mαθηµατικών, 
– ο Nικόλαος Mουτσόπουλος (4/58), στην έδρα Aρχιτεκτονικής Mορφολογίας & Pυθµολο-
γίας και 

– ο ∆ηµήτριος Φατούρος (6/59), στην έδρα της ∆ιακοσµητικής. 
Aκολούθησαν: 
– ο Θαλής-Iωάννης Aργυρόπουλος (9/60), στην έδρα της Πολεοδοµίας, 
– ο Πάτροκλος Kαραντινός (3/61), στην έδρα των Aρχιτεκτονικών Συνθέσεων, και 
– ο Θουκυδίδης Bαλεντής (4/61), στην έδρα της Kτιριολογίας.

Ένα χρόνο αργότερα από ό,τι προέβλεπε το ιδρυτικό διάταγµα, (το ακαδηµαϊκό έτος 1957-
’58) το Tµήµα Aρχιτεκτόνων δέχτηκε και τους πρώτους 14 φοιτητές του.

Έ χοντας πλέον την αυτοδυναµία, η σχολή προχωρούσε στην προκήρυξη θέσεων τόσο για 
την πλήρωση των εδρών που παρέµεναν κενές, όσο και των θέσεων του λοιπού προσω-
πικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού. 

Όµως ήδη ένα καινούργιο πρόβληµα είχε προκύψει. Kαι αυτό ήταν η αδυναµία πλήρωσης 
των εδρών, είτε διότι για ορισµένες από αυτές δεν υπήρχαν άτοµα αυτής της ειδικότητας και 
κατά συνέπεια δεν υποβάλλονταν υποψηφιότητες είτε διότι για άλλες οι υποψήφιοι δεν συ-
γκέντρωναν τα προβλεπόµενα από το νόµο τυπικά προσόντα και η εκλογή απέβαινε άγονη είτε 
διότι οι προσφερόµενες αποδοχές θεωρούνταν χαµηλές και ορισµένοι µηχανικοί του δηµόσιου ή 
ιδιωτικού τοµέα µε µακράν πείρα στο γνωστικό αντικείµενο που θα µπορούσαν να µετακληθούν 
στο πανεπιστήµιο ή να προσληφθούν µε σύµβαση δεν εκδήλωναν το σχετικό ενδιαφέρον. 

Tο µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν η απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, που έθετε ο νόµος ως 
προϋπόθεση για την πλήρωση πανεπιστηµιακής θέσης. Tο διδακτορικό δίπλωµα είχε θεσπισθεί 
µόλις πριν µια πενταετία ως απαραίτητο προσόν όχι µόνο για την εκλογή καθηγητών, αλλά και 

Ο ∆ηµήτρης 
Φατούρος, 

καθηγητής στην έδρα 
της ∆ιακοσµητικής. 
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O Nικόλαος 
Mουτσόπουλος, 
καθηγητής στην 

έδρα Aρχιτεκτονικής 
Mορφολογίας και 

Pυθµολογίας.

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

. Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
Ν.

 Μ
ΟΥ

ΤΣ
Ο
ΠΟ

ΥΛ
ΟΥ

KáôáóôÜóåéò KáôáóôÜóåéò 
äõóëåéôïõñãßáòäõóëåéôïõñãßáò

ÃåìÜôá ôá èñáíßá, Üäåéá ôá åñãáóôÞñéáÃåìÜôá ôá èñáíßá, Üäåéá ôá åñãáóôÞñéá

Στην πρώτη πενταετία της σχολής, µε την έναρξη 
του ακαδηµαϊκού έτους 1960-’61, οι ελλείψεις σε 

προσωπικό ήταν ακόµη πολύ µεγάλες. Eπί συνόλου 
50 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των 
κατηγοριών (καθηγητών, επιµελητών, βοηθών, 
παρασκευαστών) είχαν καλυφθεί µόνον οι 17 και 
παρέµεναν κενές οι 30. Aντιθέτως, ο αριθµός των 
φοιτητών διαρκώς αυξανόταν. Xαρακτηριστικός 
της κατάστασης είναι ο παραπλεύρως πίνακας, 
στον οποίο παρουσιάζεται η πλήρωση των θέσεων 
κατά κατηγορία προσωπικού.

A/A Kατηγορία θέσεων Πλήθος 
θέσεων

Πληρωθείσες 
θέσεις

Kενές 
θέσεις

1 Tακτικές έδρες 15 6* 5
2 Έκτακτες αυτοτελείς 13 3 10
3 Eπιµελητών εργαστηρίων 7 2 5
4 ∆ιδάσκαλοι ξένων γλωσσών 4 2 2
5 Bοηθοί εργαστηρίων 8 3 5
6 Παρασκευαστές 4 1 3

* Στις υπόλοιπες 4 τακτικές έδρες είχαν ορισθεί προσωρινά και δίδασκαν κατ’ ανάθεση τα 
µαθήµατα καθηγητές της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής.
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για τη θέση υφηγητή και εντεταλµένου καθηγητή. Kαι κατά 
την άποψη των καθηγητών αυτό αποτελούσε τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη της σχολής, δεδοµένου ότι ελάχιστοι ήταν οι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, αλλά και αυτοί προτιµούσαν την 
εργασία τους ως περισσότερο προσοδοφόρα. 

Έτσι, καθώς πλέον περνούσε ο καιρός, αρκετά από τα µα-
θήµατα, κυρίως των µεγαλυτέρων ετών, που ήταν περισσότερο 
εξειδικευµένα, δεν διδάσκονταν ελλείψει καθηγητών ή διδάσκο-
νταν ελλιπώς από εξωπανεπιστηµιακούς (συνήθως ανώτατους 
υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών ή ελεύθερους επαγγελµατίες 
µηχανικούς), στους οποίους η σχολή ανέθετε περιστασιακά τη 
διδασκαλία τους. Oµοίως, δεν διεξάγονταν οι περισσότερες των 
προβλεπόµενων από το πρόγραµµα σπουδών εργαστηριακές 
ασκήσεις, αφού και οι θέσεις των επιµελητών, των βοηθών και 
των παρασκευαστών παρέµεναν στην πλειοψηφία τους κενές. 
Eίναι χαρακτηριστικό ότι ως τα τέλη του 1957 δεν είχε καταστεί 
δυνατός κανενός βοηθού ο διορισµός. 

Προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα, η σχολή ζήτησε 
από το Yπουργείο Παιδείας να προβεί στα κατάλληλα νοµοθετι-
κά µέτρα, προκειµένου κατά την πλήρωση των πρώτων θεσµο-
θετηµένων εδρών και για διάστηµα µιας πενταετίας πρότεινε 
ακόµη και να αρθεί η προϋπόθεση της κτήσης διδακτορικού 
διπλώµατος για την εκλογή σε θέση καθηγητή. Πρόταση που 
βεβαίως δεν έγινε αποδεκτή. Kατέστη όµως δυνατή η απόσπαση 
ή µετάταξη τεχνικών από άλλες υπηρεσίες. Oµοίως, µε αλλαγή 
του γνωστικού αντικειµένου ορισµένων εδρών, κατάργηση ορι-
σµένων και ίδρυση άλλων µε ευρύτερο αντικείµενο κατέστη 
δυνατή η πλήρωση ορισµένων κενών θέσεων.

∆εν αποτελούσε όµως πρόβληµα µόνον η στελέχωση των 
εδρών και των εργαστηρίων, αλλά και αυτή η στέγαση τους, 
τουλάχιστον µέχρις ότου η σχολή αποκτούσε τη δική της κτιρι-
ακή υποδοµή, καθώς και η οικονοµική στήριξη από την πολιτεία 
που θεωρούνταν πενιχρή. 

Oι δυσλειτουργίες και οι αδυναµίες αυτές ώθησαν τον 
καθηγητή της Φυσικοµαθηµατικής I. Γρατσιάτο να δηλώσει 
παραίτηση από τη διδασκαλία του µαθήµατος της θεωρητικής 
µηχανικής που του είχε ανατεθεί. Mε επιστολή που έστειλε 
προς τη σχολή τον Iούλιο του 1959, παρουσίαζε –αληθώς µεν, 
αλλά µάλλον καθ’ υπερβολήν– µε ιδιαίτερα µελανά χρώµατα 
την κατάσταση σ’ αυτήν και απέδειδε ευθύνες στους συναδέλ-
φους του καθηγητές, επειδή, όπως υποστήριζε, δεν επέδειξαν 
το δέοντα δυναµισµό για την αντιµετώπιση αυτών των προ-
βληµάτων. Στην απαντητική της επιστολή η σχολή εξέφραζε τη 
λύπη της για το γεγονός, τον καθιστούσε όµως συνυπεύθυνο, 
δεδοµένου ότι είχε διατελέσει και πρώτος κοσµήτορας της 
σχολής.

Εκδροµή των 
τελειόφοιτων 

πολιτικών 
µηχανικών στο 
βόρεια Ευρώπη. 
Σε ποταµόπλοιο 

στο Ρήνο φοιτητές 
µε τον καθηγητή 

Γ. Νιτσιώτα 
(στο κέντρο της 
φωτογραφίας).
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Αναµνηστική 
φωτογραφία µετά 
την ορκωµοσία 
των αποφοίτων 
του 1962 µε 

τον κοσµήτορα 
Μ. Φλωρά. 

∆ιακρίνεται ο Γ. 
Πενέλης.

Επίσκεψη 
φοιτητών 

αρχιτεκτονικής 
στη Βέροια 
το 1959.
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Σαν να µην έφτανε εκείνα τα χρόνια η πλειάδα των 
προβληµάτων και των εµποδίων που είχε να αντιµετωπίσει στα 

νηπιακά της βήµατα η Πολυτεχνική Σχολή, ήταν υποχρεωµένη 
να ακολουθήσει και την κοινή µοίρα όλου του δηµόσιου τοµέα 
εκείνης της εποχής και να χρεωθεί και αυτή τις παρακαταθήκες 
µιας διχαστικής πολιτικής, οδυνηρής κληρονοµιάς ενός 
πολυσινούς εµφύλιου πολέµου. H παρανοηµένου περιεχοµένου 
έννοια της νοµιµοφροσύνης, δηλούµενη δια επισήµου 
πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων, καθίστατο πρώτη 
προϋπόθεση διορισµού κάθε Έλληνα πολίτη σε θέση του 
∆ηµοσίου. H στέρηση αυτού του πιστοποιητικού, που διετίθετο 
ως κοινωνικό διαβατήριο από το Γραφείο Eθνικής Aσφαλείας, 
απέκλειε κάθε δυνατότητα πρόσβασης στο δηµόσιο τοµέα. Ήταν 
αυτό το χαρτί που κάποιες φορές λειτούργησε ως καταλύτης για 
την πλήρωση θέσης στη νεοσύστατη τότε σχολή. 

H περίπτωση του καθηγητή Παντελή 
Pόκου δεν είναι βεβαίως η µοναδική· είναι 
όµως χαρακτηριστική και ενδεικτική της 
αβέλτερης και µικρόνοης κρατούσας τότε 
αντίληψης.

O Παντελής Pόκος, πτυχιούχος 
µαθηµατικός και διδάκτορας του 
πανεπιστηµίου Aθηνών εργαζόταν 
ως βοηθός στο E.M.Π. Tο 1960 έθεσε 
υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης επί 
θητεία καθηγητή στην έκτακτη αυτοτελή 
έδρα των Aνώτερων Mαθηµατικών στην 
Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. 

H υποφηφιότητά µου όµως πάγωσε, όταν το Συµβούλιο 
Νοµιµοφροσύνης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης αποφάνθηκε 
ότι “δεν είναι νοµιµόφρων υπό την έννοιαν του άρθρου 3 του 
A.N. υπ’ αριθµ. 516/1948 και δεν δύναται να διορισθεί εις θέσιν 
καθηγητού του πανεπιστηµίου”. Kαι αυτό επειδή κατά τη διάρκεια 
της γερµανικής κατοχής είχε συµµετάσχει στην εθνική αντίσταση 
µέσα από τις γραµµές του E.A.M. Mάλιστα, για τη δράση του 
αυτή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Eθνικής 
Aσφαλείας, συνελήφθη το ∆εκέµβριο του 1947 “προς εκτόπισιν 
εις Φολέγανδρον επί εν έτος”. Aφέθηκε όµως µετά 5 ηµέρες 
ελεύθερος. 

O Π. Pόκος προσέφυγε στο δευτεροβάθµιο Συµβούλιο 
Nοµιµοφροσύνης, ζητώντας επανεξέταση της απόφασης, 
κρινόµενης ως αβάσιµης. Tελικά, µετά από µακρά διαδικασία, το 

συµβούλιο έκανε δεκτή την προσφυγή του, αφού δέχθηκε ότι 
«µετά την αναφερόµενην δράσιν του κατά την κατοχικήν 
περίοδον ως σηµαίνοντος στελέχους του K.K.E. και 
δη από του 1951 και εντεύθεν, αποχαρακτηρισθείς, 
δεν απησχόλησεν έκτοτε τας αστυνοµικάς αρχάς από 
κοµµουνιστικής πλευράς, διάγων φιλησύχως και νοµοταγώς». 

Στην αναθεώρηση της απόφασης βάρυναν τα έγγραφα των 
αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα µε τα οποία 

«η αποδοθείσα αυτώ ανάµιξις εις αναρχικάς οργανώσεις 
κατά την διάρκειαν της εχθρικής κατοχής της χώρας (1941-
1940 και η ως απόρροια της τοιαύτης αναµίξεως του δίωξις 
του εν συνεχεία, λόγω της από µακρού χρόνου ορθού 
προσανατολισµού του προς τας υγιείς κοινωνικάς αρχάς από 
απόψεως εθνικής ασφαλείας και συµφώνως προς τας επί 
του αντικειµένου τούτου ισχύουσας διαταγάς, θεωρείται ως 
ανύπαρκτος».

Παρ’ όλα αυτά, το παρελθόν του –γραµµένο µε ανεξίτηλη 
µελάνη– τον ακολουθούσε σε κάθε του βήµα. Στη σχολή οι 
συνάδελφοί του, οι ίδιοι που τον εξέλεξαν καθηγητή, δεν 
δίστασαν να σταθούν ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντί του και να 
αντιµετωπίσουν µε υπερβάλλουσ  αυστηρότητα την επιλογή 
του να υποβάλει υποψηφιότητα για θέση υφηγητή στο Eθνικό 
Mετσόβιο Πολυτεχνείο, έχοντας ήδη προ τριµήνου εκλεγεί 
επί θητεία καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Θέτοντας θέµα 
ασυµβίβαστου της κατοχής θέσης καθηγητή στη σχολή µε τη 
διεκδίκηση θέσης υφηγητή σε άλλο πανεπιστηµιακό ίδρυµα, 
θεώρησαν την ενέργειά του αυτή µειωτική για την Πολυτεχνική 
Σχολή και προσβλητική για το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης 
και παρέπεµψαν το θέµα στη σύγκλητο µε το ερώτηµα της 
παραποµπής του στο πειθαρχικό συµβούλιο «δια συµπεριφοράν 
απάδουσαν προς την αξιοπρέπειαν του καθηγητού». 

Tελικά, ο κ. Pόκος παρέµεινε στην Πολυτεχνική Σχολή. Tο 
1965 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής αν και ορισµένοι συνάδελφοί 
του καταψήφισαν την εκλογή του, υπενθυµίζοντας το παρελθόν 
του. Tο 1966 παραιτήθηκε και επέστρεψε στην Aθήνα, όπου και 
κατέλαβε την B’ Έδρα των Aνώτερων Mαθηµατικών στο E.M.Π. 
Mε την έλευση της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας τέθηκε 
σε διαθεσιµότητα και κατόπιν απολύθηκε. Mετά δύο χρόνια, 
όταν κατάφερε να πάρει διαβατήριο, έφυγε στη Γαλλία, όπου 
και δίδαξε στο Kλερµόν Φερράν από το 1970 ως το 1975. Mε τη 
Mεταπολίτευση επέστρεψε στην έδρα του στο E.M.Π., όπου και 
παρέµεινε µέχρι το 1980, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

ÐéóôïðïéçôéêÜ íïìéìïöñïóýíçòÐéóôïðïéçôéêÜ íïìéìïöñïóýíçò

O καθηγητής 
Παντελής 
Pόκος, µετά τη 
συνταξιοδότησή 
του.
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Äýï ôìÞìáôá, Äýï ôìÞìáôá, 
ìéá ðïñåßá ìéá ðïñåßá 

Mέσα σε αυτές τις συνθήκες ξεκίνησε τη λειτουργία της η Πολυτεχνική. Bήµατα δύσκολα σε 
δύσβατους και κακοτράχαλους δρόµους. Bήµατα ασταθή και αβέβαια, που πολύ εύκολα καταρ-
ρίπτουν το ηθικό, προκαλούν διλήµµατα και δίνουν αφορµή για µεµψιµοιρίες και αµφισβητήσεις. 
Ήταν τότε που στο Mετσόβιο άρχισαν να διατυπώνονται αµφιβολίες για την ικανότητα της 
σχολής να ξεπεράσει τα προβλήµατα και να ανταποκριθεί στο ρόλο που είχε αναλάβει. Ήταν 
τότε που στη Θεσσαλονίκη άρχισαν τεχνηέντως να κυκλοφορούν οι ψίθυροι για κλείσιµο της 
Πολυτεχνικής και για µεταφορά των φοιτητών της στο Mετσόβιο. Στις δύσκολες εκείνες στιγµές 
καθοριστική στάθηκε η στήριξη που της παρείχε το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Oι διαδο-
χικοί πρυτάνεις K. Kαββασιάδης (1955-’56), Στ. Παξινός (1956-’57) και I. Kακριδής (1957-’58) µε 
τη στάση τους συνέβαλαν αποφασιστικά στο να µπορέσει η Πολυτεχνική να σταθεί στα πόδια 
της. Φρόντισαν να διατεθούν στη σχολή κονδύλια και να εµπλουτιστεί αυτή µε νέο προσωπικό∙ 
παράλληλα να εγκριθεί το σχέδιο και να ξεκινήσει η ανέγερση του δικού της κτιρίου.

Aλλά πολυτιµότερη όλων ήταν η θέληση που επέδειξαν οι νεαροί τότε καθηγητές της. Mε 
αποφασιστικότητα έδωσαν πνοή στο έργο που τους είχε ανατεθεί και προχώρησαν µε σταθερά 
βήµατα στο δύσκολο δρόµο της ανάπτυξης. Eίναι χαρακτηριστικό ότι παρά τα τόσα εσωτερικά 
προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει η σχολή, έκανε βήµατα εξωστρέφειας και δήλωνε δυνα-
µικά την παρουσία της στην τοπική κοινωνία της πόλης. Tο 1958 ο καθηγητής Nιτσιώτας µε την 
ιδιότητα του κοσµήτορα εκείνη τη χρονιά, έστελνε επιστολές προς τις αρχές και τους φορείς 
της πόλης (προς το δήµαρχο, προς τις δικαστικές αρχές, προς τη διοίκηση της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
κ.ά.), µε τις οποίες υπενθύµιζε ότι η σχολή διέθετε το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό, το 
οποίο θα µπορούσε “µε αίσθηµα ευθύνης και καθήκοντος” να συνδράµει επιστηµονικά, προσφέ-
ροντας τις γνώσεις και τις συµβουλές του επί τεχνικών θεµάτων που απασχολούσαν την πόλη, 
όπως φαίνεται στην απέναντι σελίδα.

Π ολύ σύντοµα η Πολυτεχνική Σχολή απέκτησε και… «οικόσηµο». Mε το βασιλικό διάταγµα 
της 27 Iουλίου 1957, που επικύρωνε την απόφαση που είχε πάρει η σχολή στη συνεδρίαση 
της 25ης Φεβρουαρίου 1957 ορίστηκε ως έµβληµα της Πολυτεχνικής Σχολής και απεικο-

νίστηκε και στη σφραγίδα της η προτοµή του Aρχιµήδη µε περιγεγραµµένες τις λέξεις «ΠA ΒΩ 
ΚΑΙ ΤΑΝ ΓΑΝ ΚΙΝΩ». Aυτή τη σφραγίδα συνεχίζει να έχει µέχρι σήµερα.

Στην ίδια συνεδρίαση καθορίστηκε και το κίτρινο ως το χρώµα της σχολής, που φέρει δια λε-
πτής λωρίδας η πανεπιστηµιακή τήβεννος. Tο ίδιο κίτρινο χρώµα αποφάσισε η σχολή σε µετέπειτα 
συνεδρίαση της (Oκτώβριο 1957) ότι θα πρέπει να έχουν και τα βιβλιάρια σπουδών των φοιτητών.

Τα δύο πρώτα τµήµατα, των Πολιτικών Mηχανικών και των Aρχιτεκτόνων, ήταν υποχρεωµένα 
από την αρχή να έχουν κοινή πορεία και να αλληλοστηρίζονται στο εκπαιδευτικό τους έργο. 
Έτσι, αλληλοβοηθήθηκαν τόσο σε εγκαταστάσεις, όσο και σε διδακτικό προσωπικό. Oυσιαστικά, 
οι καθηγητές του ενός τµήµατος δίδασκαν το ίδιο µάθηµα ή κάποιο άλλο παρεµφερές και στο 
άλλο τµήµα, ανάλογα µε τις ανάγκες του. O Φλωράς π.χ. θεωρούνταν περισσότερο καθηγητής 
των πολιτικών µηχανικών παρά των αρχιτεκτόνων, ασχέτως αν είχε προβλεφθεί η ίδρυση της 
έδρας του για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων. Oµοίως, το µάθηµα της 
οικοδοµικής διδασκόταν από την ίδια έδρα τόσο στους πολιτικούς µηχανικούς, όσο και στους 
αρχιτέκτονες και αργότερα και στους τοπογράφους. Άλλωστε οι έδρες θεωρητικά υπάγονταν 
στη σχολή και όχι στα επιµέρους τµήµατα. 

Aυτή η παράλληλη πορεία κράτησε για πολλά χρόνια∙ σε ορισµένα µάλιστα µαθήµατα ξεπέ-
ρασε την εικοσαετία, µέχρις ότου το κάθε τµήµα µπόρεσε να οργανωθεί, να ορθοποδήσει και 
να αισθανθεί ισχυρό και αυτοδύναµο.

Το έµβληµα της Πολυτεχνικής Σχολής µε την 
προτοµή του Αρχιµίδη και περιγεγραµµένη 
τη φράση «ΠA ΒΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΓΑΝ ΚΙΝΩ» και 
το κίτρινο βιβλιάριο σπουδών στη σύγχρονη 
εκδοχή του.
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Εν Θεσσαλονίκη τη 19η Ιουνίου 1958

Προς
τον αξιότιµον κύριον
Πρόεδρον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης

Κύριε Πρόεδρε,
 Τυγχάνει και υµίν γνωστόν ότι από τριετίας ιδρύθη και λειτουργεί 
η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ήτις ως Ανώτατον 
Εκπαιδευτικόν Επιστηµονικόν Τεχνικόν Ίδρυµα δεν έχει µόνον την 
ειδικήν αποστολήν καταρτίσεως τεχνικών επιστηµόνων, αλλά γενικώτερον 
το καθήκον και την υποχρέωσιν να παρέχη την συνδροµήν της επί θεµάτων 
της αρµοδιότητός της εις πάσαν περίπτωσιν της κοινωνικής ζωής.
 Εν τω πλαισίω της τοιαύτης ευρυτέρας αποστολής της η Σχολή 
µας επιθυµεί να δηλώσει υµίν ότι θέτει εις την διάθεσιν της 
αναπτυσσοµένης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης τας επιστηµονικάς 
υπηρεσίας της επί των τεχνικών θεµάτων και προβληµάτων αυτής και 
φρονεί ότι επιβάλλεται προς το συµφέρον της ∆.Ε.Θ., όπως επιστηµονικά 
στελέχη αυτής περιλαµβάνωνται εις τας επιτροπάς διαγωνισµών τεχνικών 
έργων της, ως δεν συνέβη µέχρι τούδε.

Μετά τιµής
Ο Κοσµήτωρ
(Γ. ΝΙΤΣΙΩΤΑΣ)

Εν Θεσσαλονίκη τη 19η Ιουνίου 1958

Προς
τους αξιοτίµους κυρίους
∆ήµαρχον Θεσσαλονίκης και
Πρόεδρον ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης

Αξιότιµοι κύριοι,
 Αφορµήν λαµβάνοντες από τας τελευταίως δηµοσιευθείσας 
πληροφορίας περί τροποποιήσεως του Σχεδίου Πόλεως 
Θεσσαλονίκης δια καταργήσεως της πλατείας Ναυαρίνου, 
επιθυµούµεν να θέσωµεν υπ’ όψιν υµών τα ακόλουθα:
 Η από τριετίας ιδρυθείσα και επ’ αισίοις οιωνοίς 
λειτουργούσα προς εκπλήρωσιν της κυρίας αποστολής της 
καταρτίσεως Τεχνικών Επιστηµόνων Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης αισθάνεται παραλλήλως την 
υποχρέωσιν και το καθήκον να παρέχη την συνδροµήν της εις 
πάσαν περίπτωσιν της κοινωνικής ζωής, σχετιζοµένην µε την 
αρµοδιότητα και ειδικότητα των επιστηµονικών στελεχών της.
 Εις τας προθέσεις ηµών ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
καταλαµβάνει η ορθή επιστηµονική ανάπτυξις και ολοκλήρωσις 
της υπό δηµιουργίαν εισέτι πόλεως της Θεσσαλονίκης, δι’ 
ην πρωτίστην αρµοδιότητα δέον να έχη ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 
συνεπικουρούµενος υπό πάντων των αρµοδίων και ιδία του 
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της πόλεως, ως συµβαίνει 
εις όλας τας πεπολιτισµένας χώρας του κόσµου.
 Η καθ’ ηµάς Σχολή εξ αφορµής της οικοπεδοποιήσεως 
της πλατείας Ναυαρίνου και, έχουσα υπ’ όψει της τα 
διαπραχθέντα ανεπανόρθωτα πολεοδοµικά σφάλµατα του 
προσφάτου παρελθόντος, απεφάσισε κατά την συνεδρίαν της 
της 9.6.1958, όπως δηλώση υµίν ότι είναι πρόθυµος να 
παράσχη τω ∆ήµω την επιστηµονικήν και ηθικήν συνδροµήν 
της δια παν γενικόν θέµα, αφορών την ικανοποίησιν των 
πολεοδοµικών και λοιπών τεχνικών αναγκών της προσφιλούς 
µας πόλεως, ενισχύουσα ούτω δια του επιστηµονικού κύρους 
της τας προσπαθείας αυτού.
 Είµεθα βέβαιοι, ότι η καθιέρωσις συνεργασίας 
µεταξύ ∆ήµου και Πολυτεχνικής Σχολής θα αποφέρη γόνιµα 
αποτελέσµατα επ’ αγαθώ της πόλεως, ήτις αποτελεί την 
έδραν του ιδρύµατός µας. Μεγάλη δε θα είναι η χαρά και 
ικανοποίησίς µας, αν τη πρωτοβουλία του ∆ήµου και εν τω 
πλαισίω της ανωτέρω συνεργασίας δυνηθώµεν να προσφέρωµεν 
τας υπηρεσίας µας δια την ορθήν επιστηµονικήν επίλυσιν των 
ζωτικών αναγκών της πόλεως από της απόψεως της τεχνικής 
εξελίξεώς της.
 Ήδη παρακαλούµεν, όπως ενηµερώσητε ηµάς επί των 
λεπτοµερειών του ανακύψαντος θέµατος της πλατείας 
Ναυαρίνου, ίνα λάβωµεν την επιβαλλοµένην περί αυτού 
επιστηµονικήν θέσιν.

Μετά πλείστης τιµής
Ο Κοσµήτωρ
(Γ. ΝΙΤΣΙΩΤΑΣ)

H Πολυτεχνική Σχολή παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε στα 
πρώτα χρόνια της λειτουργίας της δεν δίσταζε να κάνει βήµατα 
εξωστρέφειας, δηλώνοντας έτοιµη να προσφέρει τις υπηρεσίες 
της επί τεχνικών θεµάτων όπου και όποτε η τοπική κοινωνία 
χρειαζόταν.

Εν Θεσσαλονίκη τη 19η Ιουνίου 1958

Προς
τον αξιότιµον κύριον
Πρόεδρον Εφετών Θεσσαλονίκης

Κύριε Πρόεδρε,
 Επιθυµούµεν να γνωρίσωµεν υµίν ότι η από τριετίας ιδρυθείσα 
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης επανδρούται 
συνεχώς δι’ επιστηµονικών στελεχών προς εκπλήρωσιν της αποστολής της 
µορφώσεως και καταρτίσεως τεχνικών επιστηµόνων, απαραιτήτων δια την 
ανάπτυξιν της χώρας µας.
 Φρονούµεν όµως, ότι καθήκον και υποχρέωσις των επιστηµονικών 
στελεχών της Σχολής µας είναι επίσης και η παροχή των ειδικών γνώσεών 
των εις πάσαν περίπτωσιν της κοινωνικής ζωής, σπουδαιοτέρα των 
οποίων είναι αναµφισβητήτως η ορθή απονοµή της ∆ικαιοσύνης, ήτις 
εις πλείστας όσας περιπτώσεις έχει ανάγκην της συνδροµής ειδικών και 
ικανών επιστηµόνων δια την επίλυσιν ιδιοµόρφων διαφορών. Πολλάκις 
δε οι καθηγηταί των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας, 
όντες λόγω και της θέσεώς των απηλλαγµένοι επαγγελµατικών επιρροών, 
προσφέρουν, καλούµενοι ως πραγµατογνώµονες, πολυτίµους υπηρεσίας εις 
την ∆ικαιοσύνην.
 Έχοντες όθεν και ηµείς υπ’ όψει το καθήκον µας τούτο, επιθυµούµεν 
να δηλώσωµεν υµίν ότι θέτοµεν εις την διάθεσιν υµών, ως ανωτάτου 
εκπροσώπου της εν Βορείω Ελλάδι δικαστικής Αρχής, τας υπηρεσίας 
των καθηγητών της Σχολής µας, µε την παράκλησιν όπως συστήσητε 
την χρησιµοποίησίν των ως πραγµατογνωµόνων εις θέµατα σοβαρού 
επιστηµονικού ενδιαφέροντος. 

Μετά πλείστης τιµής
Ο Κοσµήτωρ
(Γ. ΝΙΤΣΙΩΤΑΣ)

ÈáññáëÝá âÞìáôá åîùóôñÝöåéáò ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò...ÈáññáëÝá âÞìáôá åîùóôñÝöåéáò ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò...
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Τ α πρώτα εκείνα χρόνια οι συνθήκες τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόµε-
νους κάθε άλλο παρά ιδανικές θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν. Oι καθηγητές όφειλαν 
να διεξάγουν το µάθηµά τους µην έχοντας τις περισσότερες φορές ούτε τη στοιχειώδη 

υποδοµή. Oι βοηθοί, οι παρασκευαστές και γενικώς το βοηθητικό προσωπικό περιορίζονταν στον 
αριθµό του ενός ή –στην καλύτερη περίπτωση– των δύο ατόµων. Τα πρώτα χρόνια µάλιστα δεν 
είχαν ακόµη προκηρυχθεί οι θέσεις και δεν είχε προσληφθεί βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, 
ούτε καν το απαραίτητο για τη στοιχειώδη λειτουργία της σχολής. Oι καθηγητές κατά κανόνα 
έπρεπε µόνοι τους να ετοιµάζουν το µάθηµα, µόνοι τους να εξετάζουν τους φοιτητές, µόνοι τους 
να διορθώνουν και τα γραπτά. Τα εργαστήρια δεν είχαν συγκροτηθεί και τα εποπτικά όργανα, 
που σήµερα θεωρούνται αυτονόητα εργαλεία για τη µετάδοση της γνώσης, αποτελούσαν τότε 
είδος πολυτελείας. Πέρα από την εποπτεία των µαθηµάτων και τη διεξαγωγή των προαγωγικών 
εξετάσεων, οι καθηγητές ήταν επιπλέον επιφορτισµένοι και µε τις εισαγωγικές εξετάσεις στο 
πανεπιστήµιο, οι οποίες διεξάγονταν τότε ξεχωριστά από την κάθε σχολή.

H äéåîáãùãÞ H äéåîáãùãÞ 
ôùí ìáèçìÜôùí ôùí ìáèçìÜôùí 

êáé ïé ðïëýôéìåò óçìåéþóåéò êáé ïé ðïëýôéìåò óçìåéþóåéò 

Μαθήµατα
1ον έτος 2ον έτος 3ον έτος 4ον έτος 5ον έτος

Χ Θ Χ Θ Χ Θ Χ Θ Χ Θ
Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ.

Γυµναστική - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Φυσική 4 2 4 2
Χηµεία 3 - 3 -
Τεχνικαί σχεδιάσεις - 4 - 2
Ξένη γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2 - 2 - 2 - 2 -
Ανώτερα Μαθηµατικά 7 6 5 6 5 2 5 2
Παραστατική Γεωµετρία 3 2 3 4 3 2 - 2
Οικοδοµική 2 2 2 4 2 2 2 4
Εφηρµοσµένη Μηχανική - - 2 2 4 2 4 2
Θεωρητική Μηχανική 3 2 3 2
Ορυκτολ. Πετρογρ. Γεωλογία 2 3 2 3
Γεωδαισία - - 2 2 2 3 2 3
Τεχνολογία ∆οµησίµων Υλικών 3 2 3 2
Ειδική Μηχανολογία 3 2 3 2
Ειδική Ηλεκτροτεχνία 2 - 2 -
Ξύλιναι Κατασκευαί 3 - - 3
Υδραυλική 3 2 3 2
Οδοποιία 2 2 2 3 3 3 - 2
Εφηρµοσµένη Στατική 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2
Ωπλισµένον Σκυρόδεµα 3 2 3 2 2 2 2 2
Σιδηραί Κατασκευαί 3 2 3 2 2 2 2 2
Σιδηροδροµική 3 - 3 3 2 2 - 2
Θεµελιώσεις-Εδαφοµηχανική 4 2 4 2 - 2 - 2
Υδραυλικά Έργα 3 2 3 2 3 2 - 5
Λιµενικά Έργα 2 - 2 -
Πολεοδοµία 2 - 2 -
Θεωρητική & Εφηρµ. Οικονοµική 2 - 2 -
Στοιχεία ∆ικαίου & Τεχν. Νοµοθ. 2 - 2 -
Σύνολο 21 17 21 21 21 14 20 18 22 14 19 18 22 14 19 16 19 13 12 14

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 1960-’61

Το πρόγραµµα µαθηµάτων και για τα 5 έτη σπουδών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1960-’61, οργανωµένο σε µαθήµατα 
θεωρίας και ασκήσεων για το χειµερινό και το θερινό εξάµηνο. Από τον πίνακα φαίνονται τα µαθήµατα που διδάσκονταν στο κάθε έτος και η βαρύτητα 
που έδινε σ’ αυτά το τµήµα από πλευράς ωρών διδασκαλίας εβδοµαδιαίως. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι η γυµναστική –µια ώρα εβδοµαδιαίως– 
ήταν υποχρεωτική για όλα τα έτη σπουδών.
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Oι φοιτητές όφειλαν να προσέρχονται καθηµερινώς στα µαθήµατα, περιορίζοντας τις 
απουσίες στο ελάχιστο, δεδοµένου ότι οι παρακολουθήσεις τους ήταν υποχρεωτικές και το 
απουσιολόγιο βρισκόταν σε ηµερήσια διάταξη. Άλλωστε, ο µικρός αριθµός φοιτητών βοηθούσε 
στο να τους γνωρίζουν οι καθηγητές τους, πολλές φορές µάλιστα και µε τα µικρά τους ονόµατα. 
Έτσι, η οποιαδήποτε απουσία γινόταν εύκολα αισθητή. Eπιπλέον, η σχεδόν πλήρης έλλειψη 
διδακτικών συγγραµµάτων υποχρέωνε τους φοιτητές να προσέρχονται καθηµερινώς, προκει-
µένου να κρατήσουν σηµειώσεις κατά τις παραδόσεις, τις οποίες θα µελετούσαν κατόπιν για 
τις ανάγκες των εξετάσεων. Aυτές οι περίφηµες «σηµειώσεις» ανάγονταν ενίοτε σε υπέρτατο 
αγαθό και αποτελούσαν µοναδικό «σωτήριο φως» στο απέραντο σκοτάδι κάποιου «στρυφνού» 
µαθήµατος. Eξάλλου, η ανταλλαγή σηµειώσεων µεταξύ των φοιτητών ήταν σύνηθες φαινόµενο∙ 
οι επιµεληµένες µάλιστα σηµειώσεις ορισµένων εξ αυτών ήταν πάντα περιζήτητες.

Αν και η µικρή κοινωνία της σχολής επέτρεπε σε φοιτητές και καθηγητές να γνωρίζονται 
σε µεγάλο βαθµό µεταξύ τους, οι σχέσεις τους παρέµεναν απόµακρες και τυπικές. ∆ύσκολα 
φοιτητής πλησίαζε καθηγητή και ακόµη δυσκολότερα τον επισκεπτόταν στο γραφείο του να 

Μαθήµατα
1ον έτος 2ον έτος 3ον έτος 4ον έτος 5ον έτος

Χ Θ Χ Θ Χ Θ Χ Θ Χ Θ
Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ. Μαθ. Ασκ.

Γυµναστική - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Ανώτερα Μαθηµατικά 7 6 7 6
Αρχιτεκτονικαί Αποτυπώσεις 5 - 5 -
Οικοδοµική 2 2 2 4 2 2 2 4
Παραστατική Γεωµετρία 3 2 3 4 3 2 2 2
Πλαστική - 3 - 3 - 3 - 3
Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2 - 2 - 2 - 2 -
Ξένη γλώσσα - τεχνική ορολογία 2 - 2 - 2 - 2 -
Γεωδαισία (Τοπογραφία) 2 2 2 2
∆οµική Στατική - 2 2 2 4 2 4 2 2 2
Ξύλιναι Κατασκευαί 3 - - 3
Σιδηραί Κατασκευαί 2 2
Ηχοτεχνία - Φωτοτεχνία 1 - 1 -
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων 1 4 1 4
Ζωγραφική 1 4 1 4 1 2 1 2 - 3 - 3
Αρχιτ. Μορφολογία & Ρυθµολογία 1 5 1 5 1 4 1 4 1 5 1 5
Κτηριολογία 1 5 1 5 1 4 1 4 1 5 1 5
Αρχιτεκτονικαί Συνθέσεις 1 4 1 4 1 5 1 5
Πολεοδοµία 1 4 1 4 2 4 2 4
Σιδηροπαγές Σκυρόδεµα 2 2 2 2 2 2 2 2
∆ιακοσµητική 1 5 1 5
Στοιχεία ∆ικαίου & Τεχν. 
Νοµοθ.

2 - 2 -

Εσωτερικαί Εγκαταστ. Κτιρίων 1 1
Ειδική Υγιεινή 1 1
Σύνολο 22 20 24 24 18 24 17 26 13 28 10 31 11 28 11 28

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 1960-’61

Το πρόγραµµα µαθηµάτων και για τα 4 από τα 5 έτη σπουδών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1960-’61 (δεν είχε 
λειτουργήσει ακόµη το 5ο έτος σπουδών), οργανωµένο σε µαθήµατα θεωρίας και ασκήσεων για το χειµερινό και το θερινό εξάµηνο όπως στον 
παραπλεύρως πίνακα µαθηµάτων των πολιτικών µηχανικών. Από τον πίνακα φαίνονται τα µαθήµατα που διδάσκονταν στο κάθε έτος και η βαρύτητα 
που έδινε σ’ αυτά το τµήµα από πλευράς ωρών διδασκαλίας εβδοµαδιαίως. Παρατηρεί κανείς και εδώ ότι η γυµναστική –µια ώρα εβδοµαδιαίως– ήταν 
υποχρεωτική για όλα τα έτη σπουδών.
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συζητήσει µαζί του για κάποιο θέµα που τον απασχολούσε ή να διαµαρτυρηθεί για την απόρρι-
ψή του στις εξετάσεις. Oι αποστάσεις τηρούνταν ανελλιπώς, όχι µόνο µεταξύ διδασκόντων και 
διδασκοµένων, αλλά και µεταξύ των ίδιων των διδασκόντων, προπάντων µεταξύ των τακτικών 
και των εκτάκτων καθηγητών.

T α της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολή ορίζονταν µε το βασιλικό διάταγµα “περί φοιτή-
σεως, βαθµολογιών και εξετάσεων παρά τη Πολυτεχνική Σχολή του A.Π.Θ.”, για το περιεχό-
µενο του οποίου αντέδρασαν έντονα οι καθηγητές, επειδή για τη σύνταξή του ερωτήθηκε 

το E.M.Π., αγνοήθηκε όµως παντελώς το A.Π.Θ. 

Σ’ αυτό οριζόταν µε κάθε λεπτοµέρεια όλη η εκπαιδευτική διαδικασία, από τον ορισµό του 
ακαδηµαϊκού έτους και το διαχωρισµό του σε περιόδους µέχρι τη διεξαγωγή των µαθηµάτων, 
τη διενέργεια ασκήσεων και φροντιστηρίων, την εξεταστική δοκιµασία, τη βαθµολόγηση των 
γραπτών και τη γενικότερη αξιολόγηση των φοιτητών. 

Σύµφωνα µε το διάταγµα:
– Tα µαθήµατα της α’ σπουδαστικής περιόδου άρχιζαν την 1η Nοεµβρίου και έληγαν την 

31η Iανουαρίου.
– Tα µαθήµατα της β’ σπουδαστικής περιόδου άρχιζαν την 1η Φεβρουαρίου και έληγαν 
την 20η Mαΐου. Eιδικά για την τελευταία τάξη (το E’ έτος σπουδών) τα µαθήµατα έληγαν 
την 15η Mαρτίου.

– Kατά τη διάρκεια του θέρους, από 1η Iουλίου ως 30 Σεπτεµβρίου µπορούσαν να διεξά-
γονται οι µεγάλες ασκήσεις. 

Eξετάσεις διεξάγονταν:
– Kατατακτήριες από 1η ως 30η Nοεµβρίου.
– Προαγωγικές (α’ εξεταστική περίοδος) για όλες τις τάξεις (για όλα τα έτη σπουδών) εκτός 
της τελευταίας από 1η Iουνίου ως 30η Iουνίου.

– Προαγωγικές της τελευταίας τάξης από 16η ως 31η Mαΐου.
– Eπαναληπτικές προαγωγικές εξετάσεις (β’ εξεταστική περίοδος) από 1ης ως 31ης Oκτω-
βρίου.

Tï åîåôáóôéêü Tï åîåôáóôéêü 
óýóôçìá óýóôçìá 

1960. Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής 
σατυρίζουν τους καθηγητές τους σε 
αφίσες των αποκριάτικων χορών τους. 
Ο Παπαδηµητρίου (οικοδοµική), ο 
Λαδόπουλος (παραστατική γεωµετρία), 
ο Μουτσόπουλος (αρχιτεκτονική 
µορφολογία) και ο Μαραβελάκις 
(πετρογραφία) και ο Σφήκας (γεωδαισία) 
και ο Νιτσιώτας (στατική). 
Από την άλλη ο Φατούρος (διακοσµητική) 
και ο Σκοπετέας (οδοποιία).
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– ∆ιπλωµατικές εξετάσεις και εξετάσεις για άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (τα γνωστά 
οκτάωρα) από 1η ως 30η Iουνίου, από 1η ως 31 Oκτωβρίου και από 1η ως 28η Φεβρου-
αρίου.

Kάθε µάθηµα –οριζόταν στο διάταγµα– µπορούσε να περιλαµβάνει διδασκαλία από έδρας, 
φροντιστηριακές ασκήσεις, εργαστηριακές ή συνδυασµό όλων αυτών.

Όπως συµβαίνει σε κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα, η αδρεναλίνη εκτιναζόταν στα ύψη την 
εποχή των εξετάσεων. H εξέταση του µαθήµατος γινόταν γραπτώς ή προφορικώς κατά την 
κρίση του αρµόδιου καθηγητή. 

H επιτυχία σε αυτές έφερνε τη χαρά και την ανακούφιση, ενώ η αποτυχία …τη θλίψη και τον 
κοπετό. Ίσως διότι τα πράγµατα δεν είχαν τη σηµερινή χροιά. Eκείνη την εποχή απόρριψη σε ένα 
µάθηµα και στις δύο εξεταστικές περιόδους σήµαινε επανάληψη της χρονιάς και επανεξέταση 
σε όλα τα µαθήµατα. Έτσι, τα πρώτα εκείνα χρόνια, ένα ποσοστό περίπου 10% µε 20% κατ’ 
έτος ήταν υποχρεωµένο να επαναλαµβάνει την τάξη. ∆εύτερη επανάληψη όµως της τάξης δεν 
νοούνταν. O απορριπτόµενος για δεύτερη χρονιά διαγραφόταν αυτοµάτως από τη σχολή. 

Aυτός ήταν και ο λόγος που το θέµα της αποτυχίας στις εξετάσεις απασχολούσε αρκετές 
φορές τις συνεδριάσεις της σχολής, όπως άλλωστε και τις συνεδριάσεις των υπολοίπων σχο-
λών του πανεπιστηµίου. Kάπως έτσι τέθηκε γύρω στο 1960 για πρώτη φορά και η έννοια της 
“µεταφοράς” µαθήµατος. Mε έγγραφό της η πρυτανεία ζητούσε τη γνώµη όλων των σχολών 
επί της δυνατότητας να θεωρηθούν ως προαχθέντες όσοι φοιτητές είχαν απορριφθεί σε ένα 
µόνο µάθηµα και να εγγραφούν στο επόµενο έτος σπουδών, µεταφέροντας το µάθηµα αυτό 
στις υποχρεώσεις της νέας χρονιάς. H Πολυτεχνική στάθηκε αρνητική στην πρόταση αυτή, 
θεωρώντας ότι µια τέτοια ενέργεια θα “απέβαινε ολέθρια δια τους φοιτητάς και δια την παιδείαν 
εν γένει”. 

Mπορεί εκείνη η πρώτη προσπάθεια να µην ευοδώθηκε, καθώς όµως το θέµα διαρκώς 
επανεµφανιζόταν και αναζητούνταν λύσεις, δινόταν ενίοτε ατύπως και κατά περίπτωση στους 
απορριφθέντες µια ακόµη ευκαιρία εξέτασης (“της πρώτης εξετάσεως ως µηδέποτε γενοµένης”). 
Tελικά, το δικαίωµα της µεταφοράς κατ’ αρχήν ενός µόνο µαθήµατος κατοχυρώθηκε ως φοι-
τητικό κεκτηµένο το 1965, της µεταφοράς δύο µαθηµάτων στα τέλη του 1966 και επτά χρόνια 
αργότερα (∆εκέµβριο 1973) της µεταφοράς τριών µαθηµάτων, εκ των οποίων το ένα µπορούσε 
να είναι παλαιότερου έτους. 
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Oµοίως, ενώ οι καθηγητές στην αρχή εµφανίζονταν ανένδοτοι στη δυνατότητα µεταφοράς 
µεταφερόµενου µαθήµατος (δηλαδή της δυνατότητας ενός φοιτητή να µεταφέρει τις υποχρε-
ώσεις του σε ένα µάθηµα όχι µόνο στο επόµενο αλλά και στο µεθεπόµενο έτος), σταδιακά 
“υποχώρησαν” και το αποδέχθηκαν. Mάλιστα η µεταφορά µεταφερόµενου µαθήµατος κατοχυ-
ρώθηκε και επισήµως αρκετά χρόνια αργότερα, το Mάρτιο του 1970, µε σχετική απόφαση του 
υπουργού παιδείας (Φ.E.K. υπ’ αρίθµ.165 της 5/3/70).

Kατοχυρώθηκε επίσης το δικαίωµα προσέλευσης των φοιτητών και σε τρίτη εξεταστική περί-
οδο, αυτή του ∆εκεµβρίου, εφόσον χρωστούσαν δύο µόνο µαθήµατα (που αργότερα αυξήθηκαν 
σε τρία), σύµφωνα µε υπουργική απόφαση της 10/12/64.

B οηθητικό στοιχείο στην επιτυχία στις εξετάσεις έπαιζε τότε και ο θεσµός του “βαθµού 
προόδου”. Επρόκειτο για έναν βαθµό που σε θεωρητικό επίπεδο απεικόνιζε την προ-
σέλευση του κάθε φοιτητή και παρακολούθηση των παραδόσεων των µαθηµάτων, τη 

συµµετοχή στις φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις, την ποιότητα της εκπόνησης 
των εργασιώ  του και την απόδοση στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνταν άτυπα στο 
µέσον της ακαδηµαϊκής χρονιάς. Συνήθως όµως αντιστοιχούσε στο βαθµό για ενδιάµεσων 
εξετάσεων που διενεργούνταν σε κάθε µάθηµα, σε µια άτυπη περίοδο του Φεβρουαρίου, κατά 
την οποία ο φοιτητής εξεταζόταν επάνω στα κεφάλαια της ύλης που µέχρι τότε είχε διδαχθεί. 
O βαθµός στην εξέταση αυτή είχε µεγάλο ειδικό βάρος και συµψηφιζόταν µε το βαθµό των 
τελικών και εφ’ όλης της ύλης εξετάσεων του Iουνίου ή του Σεπτεµβρίου. Το πολυπόθητο 
αποτέλεσµα ήταν η εξασφάλιση του ελάχιστου βαθµού 5.0 στο µάθηµα, αλλά και του βαθµού 
5.5 ως ελάχιστου του µέσου όρου όλων των µαθηµάτων. Έτσι, ο βαθµός της προόδου στην 
περιορισµένης έκτασης ύλη του Φεβρουαρίου, συµψηφιζόµενος µε τον τελικό βαθµό του 
µαθήµατος βοηθούσε πολλούς φοιτητές να αποκτήσουν προαγωγικό βαθµό στο τέλος της 
χρονιάς και να µην υποχρεωθούν να την επαναλάβουν.

Ωστόσο, µε το πέρασµα του χρόνου ο βαθµός προόδου από βελτι-
ωτικό στοιχείο της επίδοσης ενός φοιτητή µετατράπηκε σε καθηµερινό 
βάσανο και ενίοτε σε κακή της µοίρας του τύχη, επειδή τον υποχρέωνε 
να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα, κυρίως όµως επειδή χρεωνόταν το 
βαθµό σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος. Mια κακή επίδοση στο βαθµό 
προόδου επηρέαζε αρνητικά στην αξιολόγησή του και στις υπόλοιπε  
υποχρεώσεις του µαθήµατος (αξιολόγηση του θέµατος, των εργαστη-
ριακών ασκήσεων ή των γραπτών των κανονικών εξετάσεων). Έτσι η 
κατάργηση του βαθµού προόδου έφθασε να αναδειχθεί σε βασικό 
φοιτητικό αίτηµα. 

Tο πρόβληµα συνειδητοποίησαν και οι καθηγητές, οι οποίοι δια-
πίστωσαν ότι οι εξετάσεις προόδου, έχοντας επιπλέον αναδειχθεί σε 
άτυπη εξεταστική περίοδο, υποχρέωναν τη σχολή να διακόπτει τις πα-
ραδόσεις των µαθηµάτων επί ένα περίπου µήνα για τη διεξαγωγή τους. 
Άλλωστε ο πολλαπλασιασµός του αριθµού των φοιτητών (έφθαναν 
πλέον τους 150 µε 200 έναντι 25 και 30 των πρώτων ετών) δεν επέτρεπε 
τη διαµόρφωση ασφαλούς γνώµης από µέρους των καθηγητώ  για τον 
καθένα εξ αυτών. Aντίθετα, τους επιφόρτιζε µε τη διόρθωση ενός µεγά-
λου όγκου γραπτών, που γινόταν ακόµη µεγαλύτερος µε τη διεξαγωγή 
επαναληπτικών εξετάσεων για τη βελτίωση του βαθµού προόδου. 

O “âáèìüò O “âáèìüò 
ðñïüäïõ”ðñïüäïõ”
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Επίσκεψη 
των φοιτητών της 
Αρχιτεκτονικής στα Σκόπια 
το 1959 µε τον καθηγητή 
Ν. Μουτσόπουλο. 
Η Ολυµπιακή πισίνα.
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Tο θέµα έφερε προς συζήτηση στη συνεδρίαση της σχολής στις αρχές του 1967, ο καθηγητής 
Γ. Nιτσιώτας, προτείνοντας τη “θαρραλέα”, όπως τη χαρακτήρισε κατάργηση του θεσµού. Mά-
λιστα στην ίδια συνεδρίαση ο καθηγητής N. Mουτσόπουλος, θέλοντας να τονίσει το ανώφελο 
και ατελέσφορο του πράγµατος, δεν δίστασε εµφαντικά να δηλώσει  (πρακτικά της σχολής, 
συνεδρίαση υπ’ αριθµ. 237 της 28/3/67):

«Eξοµολογούµαι εις την σχολήν ότι κάµω τας εξετάσεις δια τον βαθµόν προόδου, αλλά 
τα αποτελέσµατα τα σχίζω και αξιολογώ τους φοιτητάς από τας ασκήσεις και τα θέµατα∙ 
και αυτά βαθµολογώ».

Σ’ εκείνη τη συνεδρίαση η σχολή µπορεί να µην έλαβε καµία σηµαντική απόφαση, επανήλθε 
όµως στο θέµα πολλές φορές στο αµέσως επόµενο διάστηµα µε αφορµή φοιτητικά αιτήµατα 
που στην πλειοψηφία τους ζητούσαν επανεξέταση για βελτίωση του βαθµού προόδου. Έτσι ο 
κοσµήτορας επανέφερε το θέµα προς συζήτηση το Φεβρουάριο της επόµενης χρονιάς (7/2/68) 
σε ειδική συνεδρίαση της σχολής. Σ’ αυτήν, µετά από εκτενή διάλογο και τη διατύπωση πολλών 
αντικρουόµενων µεταξύ τους απόψεων η σχολή αποφάσισε να διατηρήσει το θεσµό της προό-
δου, να καταργήσει όµως την υποχρεωτική γραπτή εξέταση για τη λήψη του βαθµού προόδου. 
Παρ’ όλα αυτά, τα πράγµατα δεν άλλαξαν και οι εξετάσεις για το βαθµό προόδου συνέχισαν να 
υπάρχουν και να ταλανίζουν τους φοιτητές µέχρι τη µεταπολίτευση. Ήταν όµως αυτό ο θεσµός 
που στάθηκε η αφορµή για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις αρχές του 1973.

Έτος 
σπουδών 

Aριθµός 
φοιτητών

Ποσοστό φοιτητών 
µε βαθµό προόδου

Ποσοστό φοιτητών 
που προήχθησαν, 

µεταφέροντας 
ενδεχοµένως 

1 ή 2 µαθήµατα

που υποχρεώθηκαν
να επαναλάβουν 
τα µαθήµατα
του ίδιου έτους  

µεγαλύτερο 
ή ίσο του 5 

(επιτυχόντες)

µικρότερο του 5 
(αποτυχόντες)

TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN
A’ 132 53,35% 46,65% 77,78% 22,22%
B’ 240 58,94% 41,06% 71,92% 28,08%
Γ’ 210 62,17% 37,83% 80,72% 19,28%
∆’ 175 62,95% 37,05% 81,46% 18,54%
E’ 125 79,12% 20,88% – –

Όλα τα έτη 882 63,34% 36,66% 77,29% 22,71%
TMHMA APXITEKTONΩN

A’ 68 76,41% 23,59% 89,70% 10,30%
B’ 140 72,04% 27,96% 71,63% 28,37%
Γ’ 133 77,88% 22,12% 82,84% 17,16%
∆’ 94 62,96% 37,04% 78,80% 21,20%
E’ 70 61,65% 38,35% – –

Όλα τα έτη 505 72,23% 27,77% 79,43% 20,57%
TMHMA AΓPONOMΩN KAI TOΠOΓPAΦΩN MHXANIKΩN 

A’ 78 54,77% 45,23% 69,57% 30,43%
B’ 87 63,95% 36,05% 77,53% 22,47%
Γ’ 81 61,00% 39,00% 78,50% 21,50%
∆’ 36 86,69% 13,31% – –

Όλα τα έτη 282 63,65% 36,35% 75,33% 24,67%

ΠOΣOΣTO EΠITYXIAΣ TΩN ΦOITHTΩN ME BAΣH TO BAΘMO ΠPOO∆OY (1966-’67)

Πίνακας, στον οποίο καταγράφεται ο 
αριθµός των φοιτητών και το αντίστοιχο 
ποσοστό επιτυχίας (βαθµό µεγαλύτερο ή 
ίσο του 5) ή αποτυχίας (βαθµό µικρότερο 

του 5) σε όλα τα έτη σπουδών των 3 
τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής για 
το ακαδηµαϊκό έτος 1966-’67. O πίνακας 

κατατέθηκε από τον κοσµήτορα τον Aπρίλιο 
του 1968 στη συνεδρίαση της σχολής µε 
αφορµή συζήτηση για τη διατήρηση ή 

την κατάργηση του βαθµού προόδου και 
τη δυνατότητα µεταφοράς ενός ή δύο 

µαθηµάτων στο επόµενο έτος σπουδών.
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A ντίθετα µε ότι συµβαίνει σήµερα, η προσέλευση στις εξετάσεις δεν σήµαινε µια απλή δή-
λωση στη γραµµατεία από µέρους του φοιτητή. Προϋπέθετε πολύ περισσότερα! O κάθε 
φοιτητής είχε δικαίωµα προσέλευσης µόνον αν είχε πληρώσει εγκαίρως τα περιβόητα 

«εξέταστρα» σε κάθε µάθηµα, ένα ποσό γύρω στις 70 δραχµές. H δωρεάν παιδεία ακόµη δεν 
υπήρχε. Έτσι, το σύνολο των εξετάστρων σε κάθε εξεταστική έφθανε περίπου τις 150 δραχµές, 
ποσό αξιοσέβαστο για τα οικονοµικά µεγέθη της εποχής εκείνης. 

Eίναι αυτονόητο ότι όποιος φοιτητής δεν είχε να καταβάλει τα εξέταστρα ακόµη και σε ένα 
µόνο µάθηµα, έχανε το δικαίωµα προσέλευσης σε εκείνο το µάθηµα, και αυτό σήµαινε µια αλυσί-
δα επιπτώσεων: µηδενισµός στο µάθηµα, απόρριψή του, επανάληψη της χρονιάς, επανεξέταση 
σε όλα τα µαθήµατα, επανακαταβολή των εξετάστρων στα υπόλοιπα µαθήµατα κ.ο.κ.

∆εύτερη και βασική επίσης προϋπόθεση για το δικαίωµα προσέλευσης των φοιτητών στις 
εξετάσεις ήταν να έχουν εξασφαλίσει την πολυπόθητη υπογραφή του «κυρίου Xρύση» (έτσι 
προσφωνούνταν από τους φοιτητές, ακόµη και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους). O Xρίστος 
Xρύσης , όνοµα γνωστό σε όλους τους φοιτητές, ήταν ο υπεύθυνος του πανεπιστηµιακού γυ-
µναστηρίου. Kάθε φοιτητής ήταν υποχρεωµένος να συγκεντρώσει κατ’ έτος ένα συγκεκριµένο 
αριθµό παρουσιών στο γυµναστήριο, όπου υποτίθεται ότι αθλούνταν. Aυτές οι παρουσίες επι-
βεβαιώνονταν µόνον µε την υπογραφή των υπευθύνων γυµναστών του πανεπιστηµίου, αρχικά 
του ιδιόρρυθµου «καθηγητή της Φυσικής Aγωγής» Γεωργίου Kονταξόπουλου και αργότερα (και 
για πολλά επίσης χρόνια) του εξαιρετικά σοβαρού διαδόχου του Xρίστου Xρύση∙ η υπογραφή 
αυτή αποτελούσε διαβατήριο για τις εξετάσεις. Eναλλακτική λύση στο βραχνά του γυµναστηρίου 
αποτελούσαν οι παρελάσεις στις εθνικές επετείους. H συµµετοχή στις παρελάσεις (και σε άλλες 
δηµόσιες εκδηλώσεις του πανεπιστηµίου) εξασφάλιζε αυτοµάτως την υπογραφή. Mε τον ευρη-
µατικό αυτό τρόπο οι µεν φοιτητές απαλλάσσονταν από ένα βάρος, η δε πρυτανεία εξασφάλιζε 
το απαραίτητο γι’ αυτήν ανθρώπινο δυναµικό για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεών της.

Ωστόσο, η άθληση όταν αφηνόταν στην πρωτοβουλία των φοιτητών έπαυε να είναι βραχνάς 
και αυτοµάτως µετατρεπόταν σε διασκέδαση, σε ζωντανή εκδήλωση µε µεγάλη συµµετοχή και 
ζωηρό ενδιαφέρον. Oι φοιτητές διοργάνωναν δικές τους αθλοπαιδιές µε αθλητικές οµάδες, το-
πικά πρωταθλήµατα και αγώνες, που µαζί µε τον αθλητικό περιείχαν έντονο και τον ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα και γέµιζαν πάντα τις κερκίδες στο γήπεδο της X.A.N.Θ.

Tá åîÝôáóôñá Tá åîÝôáóôñá 
êáé ç õðïãñáöÞ êáé ç õðïãñáöÞ 

ôïõ «êõñßïõ Xñýóç»ôïõ «êõñßïõ Xñýóç»
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O τύπος της 
Θεσσαλονίκης 
αφιέρωνε πάντα στις 
στήλες του –έστω 
και υπό τον τύπο 
µονόστηλου– το 
αποτέλεσµα 
κάποιου αγώνα 
µεταξύ φοιτητικών 
οµάδων, µε µικρές 
αλλά γλαφυρές 
περιγραφές των 
φάσεών του.

Οι επίσηµες αθλητικές εκδηλώσεις 
αποτελούσε «βραχνά» για τους φοιτητές, 
όµως η συµµετοχή στις αθλοπαιδιές 
κέντριζε το ενδιαφέρον τους.
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O ι διαδικασίες για την ανέγερση του κτιρίου της Πολυτεχνικής είχαν ξεκινήσει από την επο-
χή της ίδρυσής της. Oι εγκαταστάσεις της αποφασίστηκε να αναπτυχθούν στα ανατολικά 
των λιγοστών τότε κτιρίων του πανεπιστηµίου. Xρειάσθηκε όµως να τροποποιηθεί το 

αρχικό σχέδιο της πανεπιστηµιούπολης, να µεταφερθούν ανατολικότερα οι εκτάσεις που προ-
βλέπονταν για τις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Λέσχης και της Φυσικής Aγωγής των φοιτητών 
και να διατεθούν αυτές για τα κτίρια της νέας σχολής. Το εγχείρηµα δεν ήταν και τόσο εύκολο 
όσο φαίνεται. Όλη εκείνη η περιοχή, γεµάτη ρέµατα και αγριόχορτα το 1955, διασχιζόταν από 
αδιάβατους λασπόδροµους που χώριζαν µικρά οικόπεδα µε παράγκες και χαµόσπιτα του οικι-
σµού της Aγίας Φωτεινής. Xρειάστηκε µεγάλη προσπάθεια και πολλά χρήµατα για να πεισθούν 
οι κάτοικοι του οικισµού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να µετεγκατασταθούν σε άλλα, 
που τους διατέθηκαν κυρίως στην περιοχή της Nέας Kρήνης.

Γράφουν οι Π. Σαββαΐδης και A. Mπαντέλας στο βιβλίο τους “Πόλις Πανεπιστηµίου Πόλις”, 
στο οποίο παρουσιάζεταιο η ιστορία της πανεπιστηµιούπολης του A.Π.Θ. µέσα από χάρτες και 
τοπογραφικά διαγράµµατα:

«Mετά το 1955, οπότε έγινε η αγορά των τελευταίων οικοπέδων που συµπληρώνουν 
το χώρο της πανεπιστηµιούπολης, το σχέδιο και η διάταξη των κτιρίων άρχισαν 
να οριστικοποιούνται στις θέσεις, όπου τελικά ανεγέρθηκαν […] Σε µια πρόταση 
των αρχιτεκτόνων Λιάπη και Σκρουµπέλου το 1958 διακρίνουµε για πρώτη φορά 
την τοποθέτηση της Πολυτεχνικής Σχολής στο χώρο που προβλέπονταν αθλητικές 
εγκαταστάσεις και φοιτητική λέσχη».

Tελικά, ο θεµέλιος λίθος της σχολής τέθηκε το 1958, επί πρυτανείας Iωάννη Kακριδή, από τον 
τότε πρωθυπουργό Kωνσταντίνο Kαραµανλή. Tο αρχικό τµήµα του συγκροτήµατος αποτελούνταν 
από ένα οκταώροφο κτίριο εδρών, το κτίριο του Eργαστηρίου Aντοχής των Yλικών και τις δύο 
διώροφες πτέρυγες των Πολιτικών Mηχανικών και των Aρχιτεκτόνων, µε αίθουσες διδασκαλίας, 
αµφιθέατρο, σχεδιαστήρια, αίθουσες ζωγραφικής κ.τ.λ., που κάλυπταν µια συνολική ωφέλιµη 

H Ðïëõôå÷íéêÞ Ó÷ïëÞ H Ðïëõôå÷íéêÞ Ó÷ïëÞ 
óôï äéêü ôçò êôßñéïóôï äéêü ôçò êôßñéï

Από τη θεµελίωση της 
Πολυτεχνικής Σχολής παρουσία 

του τότε πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραµανλή. 
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Η πρώτη διερεύνηση για την 
ανέγερση της Πολυτεχνικής 
τον Μάιο του 1957. Ο 
καθηγητής Νιτσιώτας µε 
αρχιτέκτονα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του πανεπιστηµίου 
εξετάζουν το χώρο.
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Ο χώρος της πανεπιστηµιούπολης µε τα 
σπίτια και τις παράγκες του συνοικισµού Αγίας 

Φωτεινής σε αποτύπωση του 1951.

Η περιοχή δυτικά των εβραϊκών νεκροταφείων ήταν στις 
αρχές του αιώνα ακατοίκητη. Mετά την πυρκαγιά του 1917 

στη συµβολή της Λεωφόρου Στρατού και της παλαιάς οδού 
Aγγελάκη κατασκευάστηκαν ξύλινες παράγκες για να στεγάσουν 
οικογένειες πυροπαθών. Στις παράγκες, που κατασκευάστηκαν µε 
τη βοήθεια των συµµαχικών στρατευµάτων, στεγάστηκαν κατά 
κύριο λόγο εβραϊκές οικογένειες. Λίγα χρόνια αργότερα, µετά 
την Mικρασιατική καταστροφή του 1922, η Θεσσαλονίκη δέχθηκε 
µεγάλο αριθµό προσφύγων από διάφορες περιοχές της Mικράς 
Aσίας. […] Ένα από τα πρώτα επείγοντα προβλήµατα περίθαλψης 
των προσφύγων ήταν η στέγασή τους. Στην αρχή εύρισκαν 
καταφύγιο σε εκκλησίες και σχολεία. Σιγά σιγά όµως και χωρίς 
να συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες και απαγορεύσεις, πολλοί 
από τους πρόσφυγες άρχισαν να κτίζουν µικρά σπίτια ή παράγκες 
στο χώρο της σηµερινής πανεπιστηµιούπολης, µεταξύ της οδού 
Nοσοκοµείων και της Λεωφόρου Στρατού, καθώς και µεταξύ της 
Λεωφόρου Στρατού και της οδού Nτεσπεραί. […]

Eπειδή ακριβώς οι περισσότεροι αρχικοί πρόσφυγες 
κατάγονταν από τη Σµύρνη, όπου µητροπολιτικός ναός ήταν 
ο ναός της Aγίας Φωτεινής, ο προσφυγικός συνοικισµός 
ονοµάστηκε συνοικισµός της Aγίας Φωτεινής. O συνοικισµός 
διέθετε και εκκλησία αφιερωµένη στην Aγία Φωτεινή, που 
σώζεται µέχρι σήµερα, στη διασταύρωση της πρώην οδού 
Nοσοκοµείων µε τη σηµερινή οδό Γ’ Σεπτεµβρίου [..]

Tο 1930 αποφασίστηκε από την τότε κυβέρνηση Bενιζέλου 
η µεταφορά του προσφυγικού συνοικισµού της Aγίας Φωτεινής 
σε άλλο τµήµα της πόλης, ώστε ο χώρος να αποδοθεί στο 
πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για τη µελλοντική επέκτασή του. Tο 
θέµα αυτό ρύθµιζε ο νόµος 4780/1930, ο οποίος επίσης µε κάθε 
λεπτοµέρεια καθόριζε τη διαδικασία της παραχώρησης νέων 
οικοπέδων στους κατόχους οικηµάτων στο συνοικισµό, αλλά και τις 
κυρώσεις για τους µη συµµορφούµενους µε τις διατάξεις του. […]

Όταν το 1948 το πανεπιστήµιο αγόρασε την ανταλλάξιµη αυτή 
έκταση, είχε πλέον να αντιµετωπίσει τόσο τους ήδη υπάρχοντες 
καταπατητές, όσο και το φαινόµενο της συνεχούς δόµησης στο 
χώρο.[…]

Tο 1957 το πανεπιστήµιο συνέχιζε την προσπάθεια 
υλοποίησης του προγράµµατος της ανοικοδόµησής του. Ωστόσο 
190 στρέµµατα της ιδιοκτησίας του στη δυτική και νότια πλευρά 
της πανεπιστηµιούπολης βρίσκονταν υπό κατάληψη από µεγάλο 
αριθµό καταπατητών, στους οποίους οι πρόσφυγες ίσως δεν 
είχαν πλέον πλειοψηφία. […] Tο πανεπιστήµιο αντέδρασε, γιατί 

έβλεπε ότι κινδύνευε σοβαρά το κτιριοδοµικό του πρόγραµµα. 
Mε κατάλληλες πολιτικές πιέσεις κατάφερε να εξαιρέσει τον 
συνοικισµό από κάθε ρύθµιση παραχώρησης ανταλλάξιµων 
οικοπέδων σε κατέχοντες στην περιοχή. Συγχρόνως πέτυχε 
την έκδοση σειράς νόµων και αποφάσεων, βάσει των οποίων 
εγκρίθηκε η µετεγκατάσταση των οικογενειών που κατοικούσαν 
στην Aγία Φωτεινή σε οικόπεδα του Kρατικού Aστικού 
Προσφυγικού Συνοικισµού Nέας Kρήνης. […] Oι προβλεπόµενες 
διαδικασίες πραγµατοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του 1960 µε τη στενή επίβλεψη του 
πανεπιστηµίου. […]

Mε τον τρόπο αυτό οι κάτοικοι του συνοικισµού της 
Aγίας Φωτεινής αποτέλεσαν τον πυρήνα των κατοίκων του 
συνοικισµού της Nέας Kρήνης, τα µικρά σπίτια και οι παράγκες 
τους κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους κτίστηκαν τα κτίρια των 
σχολών Θεολογικής και Πολυτεχνικής, το κτίριο ∆ιοίκησς και το 
κτίριο της Bιβλιοθήκης του πανεπιστηµίου. και ο συνοικισµός 
της Aγίας Φωτεινής µένει αχνή θύµηση στις καρδιές αυτών που 
πέρασαν από εκεί. 

Aπό το βιβλίο των Π. Σαββαΐδη και A. Mπαντέλλα: 
“Πόλις Πανεπιστηµίου Πόλις. H ιστορία του χώρου της 
πανεπιστηµιούπολης του A.Π.Θ. µέσα από χάρτες και 

τοπογραφικά διαγράµµατα”.
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επιφάνεια περίπου 16.000 m². Tα σχέδια εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Π. Kαραντινός, I. Λιάπης και 
H. Σκρούµπελος, µετά από πανελλήνιο διαγωνισµό, στον οποίο όµως έλαβαν το β’ βραβείο. Το α’ 
βραβείο δόθηκε στην πρόταση που κατέθεσαν οι αρχιτέκτονες N. ∆εσύλλας, ∆. Kονταργύρης, Π. 
Λουκάκης και A. Λαµπάκης. Oι τότε πανεπιστηµιακές αρχές όµως τελικά επέλεξαν να εφαρµόσουν 
την πρόταση του δεύτερου και όχι του πρώτου βραβείου του διαγωνισµού.

H µετεγκατάσταση στα νέα κτίρια έγινε το 1961-’62, και η σχολή άρχισε σταδιακά να αναπτύσ-
σεται στις νέες της εγκαταστάσεις και µόνον η γραµµατεία της σχολής παρέµεινε για άλλα πέντε 
περίπου χρόνια στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής. Ωστόσο, ορισµένα µαθήµατα, περισσότερο 
θεωρητικού περιεχοµένου, κοινά για όλες τις ειδικότητες, όπως τα µαθηµατικά, εξακολούθησαν 
να διεξάγονται για πολλά χρόνια ακόµη –µέχρι και τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης, το 
1974 και το 1975– στα αµφιθέατρα του Xηµείου.

∆εν είχαν περάσει πάντως ούτε 5 χρόνια από την εγκατάσταση στο νέο κτίριο, όταν η σχολή 
διαπίστωνε σ’ αυτό την ανεπάρκεια χώρων γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας και ξεκινούσε τη 
σύνταξη οικονοµικής µελέτης και µελέτης οικοδοµικών εργασιών για την επέκταση και προσθήκη 
ορόφων στις πτέρυγες πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων και τα πρώτα σχέδια µε τις σχετικές 
προτάσεις για την επέκταση παρουσιάσθηκαν σε συνεδρίαση της σχολής στις 11/4/66.

Μ ε την εγκατάσταση της σχολής στο νέο κτίριο και ενώ τα δύο τµήµατα διήνυαν ακόµη 
την παιδική τους ηλικία, απέκτησαν νέο «αδελφάκι». Με το B.∆. 706 της 24ης Oκτωβρί-
ου 1962 στην Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε και τρίτο τµήµα, το Tµήµα Aγρονόµων και 

Tοπογράφων Mηχανικών.

Yπενθυµίζεται ότι στο ιδρυτικό διάταγµα της σχολής δεν προβλεπόταν η ύπαρξη αυτού του 
τµήµατος. Kρίθηκε όµως αναγκαία η ίδρυσή του «… εκ λόγων κοινωνικής ανάγκης, τους οποίους 
δεν δυνάµεθα να παραγνωρίσωµεν», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η σχετική εισήγηση του 
καθηγητή της Γεωδαισίας του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών Aλέξανδρου Σφήκα που παρου-
σιάστηκε στη συνεδρίαση της σχολής της 18/1/61. 

Iäñýåôáé Iäñýåôáé 
ôï TìÞìá TïðïãñÜöùí ôï TìÞìá TïðïãñÜöùí 

Ο χώρος, όπου έµελλε να αναπτυχθεί 
η πανεπιστηµιούπολη, στα 1927, λίγο 

πριν µεταφερθεί στο νεοκλασικό κτίριο 
της σηµερινής λεωφόρου Εθνικής 
Αµύνης (το σηµερινό παλαιό κτίριο 

της Φιλοσοφικής Σχολής, που φαίνεται 
και στη φωτογραφία) το νεότευκτο 

πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Στο 
κέντρο ακριβώς της φωτογραφίας 
κτίστηκε 30 χρόνια αργότερα η 

Πολυτεχνική Σχολή. 
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Mάλιστα, σχετικά µε την επαγγελµατική απασχόληση, η ίδια εισήγηση ανέφερε ότι τότε 
απαιτούνταν τουλάχιστον διπλάσιοι σε αριθµό τοπογράφοι µηχανικοί κατ’ έτος από όσους 
αποφοιτούσαν από το Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο. Eκφράζοντας µάλιστα αντίληψη της 
εποχής, τόνιζε ότι:

«τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν πρέπει να ασχολούνται µε ζητήµατα 
µεταπτυχιακής δράσεως των αποφοίτων τους, αλλά µόνον µε τας δυνατότητας 
εκπαιδεύσεως των φοιτητών των». 

Eπιπλέον θεωρήθηκε ότι τα µαθήµατα που απαιτούνταν για την εκπαίδευση των φοιτητών 
του νέου τµήµατος στο µεγαλύτερο µέρος τους θα έπρεπε να είναι κοινά µε αυτά των πολιτικών 
µηχανικών και των αρχιτεκτόνων∙ το µόνο που θα απαιτούνταν ήταν η ίδρυση δύο εδρών. Προ-
τείνονταν προς τούτο µια έδρα Φυσικής Γεωδαισίας και Γεωδαιτικής Aστρονοµίας και µια έδρα 
Φωτογραµµετρίας - Tοπογραφίας και Γενικής Xαρτογραφίας. Mε αυτές τις προοπτικές ξεκίνησε 
για πρώτη φορά τη λειτουργία του το Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών, έχοντας 
κατ’ εξοχήν στη διάθεσή του δύο µόνον έδρες. Eπρόκειτο τελικά (όπως προκηρύχθηκαν στο 
Φ.E.K.) για τις τακτικές έδρες Γεωδαιτικής Aστρονοµίας και Φωτογραµµετρίας.

Σχετικά µε τον εξοπλισµό του τµήµατος, η εισήγηση περιοριζόταν µόνο στον εξοπλισµό των 
εδρών, αναφέροντας ότι “η έδρα Φυσικής Γεωδαισίας και Γεωδαιτικής Αστρονοµίας δύναται να 
εξοπλισθή από το Εξωτερικόν...”, διότι αναγνωρίζονταν οι µικρές ανάγκες εξοπλισµού της που 
µπορούσαν να προέλθουν από δωρεές από το εξωτερικό.

Tην ίδια ακαδηµαϊκή χρονιά (1962-’63) το τµήµα δέχτηκε και τους πρώτους του 46 φοιτητές, 
ενώ την επόµενη χρονιά ο αριθµός των πρωτοετών διπλασιάστηκε και έφθασε τους 87. Ωστόσο, 
δεν ακολούθησε τους ίδιους ταχείς ρυθµούς η στελέχωσή του µε εκπαιδευτικό και διοικητικό 
προσωπικό. Xρειάστηκε να παρέλθει ενάµισης χρόνος για να αποκτήσει τον πρώτο του καθηγητή 
και άλλος ένας για να αποκτήσει και τον δεύτερο. 

Oι δύο πρώτοι καθηγητές του τµήµατος που εκλέχθηκαν στις παραπάνω έδρες ήταν:
– ο Λυσίµαχος Mαυρίδης , ως τακτικός καθηγητής στην έδρα της Γεωδαιτικής Aστρονοµίας 

(2/64), και
– ο Kωνσταντίνος Kλαδάς , ως έκτακτος καθηγητής επί θητεία στην έδρα της Φωτογραµ-

µετρίας (7/65).

H πρώτη έδρα είχε την ευθύνη διδασκαλίας δύο µαθηµάτων και η δεύτερη µόνον ενός. Τη 
διδασκαλία των 7 άλλων µαθηµάτων γεωδαιτικού και τοπογραφικού περιεχοµένου ανέλαβε η 
έδρα Γεωδαισίας του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών και τη διδασκαλία των υπολοίπων 32, που 
προβλέπονταν στο πρόγραµµα σπουδών, ανέλαβαν οι υπόλοιπες έδρες, κυρίως του Tµήµατος 
Πολιτικών Mηχανικών. Έτσι, στο καταρχήν τετραετούς και στη συνέχεια (για τους εγγεγραµµέ-
νους από το ακαδηµαϊκό έτος 1973-’74 και εξής φοιτητές) πενταετούς διάρκειας φοίτησης Tµήµα 
των Tοπογράφων διδασκόταν µόλις το 7% των µαθηµάτων από τις δικές του δύο και µοναδικές 
έδρες και το υπόλοιπο 93% από έδρες άλλων τµηµάτων. Σ’ αυτή τη «γυµνή» κατάσταση παρέ-
µεινε το τµήµα µέχρι το 1975. Aπό εκείνη τη χρονιά και ως το 1982, που αυτονοµήθηκαν όλα τα 
τµήµατα µε την εφαρµογή του νόµου - πλαισίου 1268, εκλέχτηκαν µόνον 6 ακόµη καθηγητές, 
σε έδρες που στο µεταξύ είχαν ιδρυθεί.

Aξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι από το 1964, µετά την παραίτηση του καθηγητή A. Σφήκα από 
την έδρα Γεωδαισίας, την ευθύνη του µαθήµατος αυτού στους πολιτικούς µηχανικούς, καθώς 
και την πραγµατοποίηση των µεγάλων γεωδαιτικών ασκήσεων, είχε κατ’ ανάθεση και µέχρι το 
1972 ο καθηγητής του Tµήµατος Aγρονόµων Tοπογράφων Mηχανικών Λυσίµαχος Mαυρίδης.

Ο καθηγητής της 
γεωδαισίας Αλέξανδρος 
Σφήκας, που εισηγήθηκε 
το 1961 την ίδρυση του 
Τµήµατος Αγρονόµων 

και Τοπογράφων 
Μηχανικών.
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Ο Λυσίµαχος 
Μαυρίδης, καθηγητής 

της γεωδαιτικής 
αστρονοµίας. Ήταν ο 

πρώτος καθηγητής του 
Τµήµατος Αγρονόµων 

και Τοπογράφων 
Μηχανικών.
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Σ την πενταετία 1962-’67, στα χρόνια δηλαδή που ακολούθησαν την εγκατάσταση στο και-
νούργιο κτίριο, ιδρύθηκαν νέες έδρες και προσελήφθη νέο προσωπικό (καθηγητές, βοηθοί, 
παρασκευαστές, διοικητικοί), που στελέχωσε παλαιά και νέα εργαστήρια. Kαι η πρόοδος 

αυτή συντελέσθηκε παρά το γεγονός ότι για ένα σχετικά σύντοµο αλλά καθοριστικό χρονικό 
διάστηµα, µέσα στο 1965, είχαν ανασταλεί οι διορισµοί στο δηµόσιο τοµέα, των πανεπιστη-
µίων συµπεριλαµβανοµένων. Στην Πολυτεχνική Σχολή επήλθε αναστάτωση, καθώς αιφνιδίως 
ανεστάλη η τακτοποίηση εκλεγέντων καθηγητών και νεοπροσληφθέντων βοηθών και παρα-
σκευαστών∙ κυρίως όµως επειδή η σχολή ετοιµαζόταν να προκηρύξει την πλήρωση τριών εδρών 
(Tεχνικής Mηχανικής, Yδραυλικής και ∆οµικών Mηχανών), εκ των οποίων οι δύο προβλέπονταν 
στο ιδρυτικό διάταγµα της σχολής και παρέµεναν από τότε κενές, δίνοντας ενίοτε αφορµή για 
ποικίλα σχόλια στον ηµερήσιο τύπο. 

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν κράτησε για πολύ. Oι προσλήψεις σύντοµα ξανάρχισαν και 
καλύφθηκαν αρκετές από τις κενές θέσεις. Eίναι χαρακτηριστική η σύγκριση των ακαδηµαϊκών 
ετών 1960-’61 και 1966-’67 σε προσωπικό:

• Τo 1960-’61 η Πολυτεχνική διέθετε: 
– 28 τακτικές και έκτακτες αυτοτελείς έδρες, εκ των οποίων είχαν πληρωθεί οι 10 (σε 
άλλες 4 δίδασκαν καθηγητές της Φυσικοµαθηµατικής), 

– 1 δάσκαλο τεχνικών σχεδιάσεων,
– 4 δασκάλους της τεχνικής ορολογίας των ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, γερ-

µανικών και ιταλικών), 
– 6 θεσµοθετηµένα εργαστήρια και 2 σπουδαστήρια, 
– 2 επιµελητές, 
– 3 βοηθούς, 
– 1 παρασκευαστή, 
– 3 διοικητικούς υπαλλήλους. 

• Το 1966-’67 η Πολυτεχνική διέθετε: 
– 30 τακτικές και έκτακτες αυτοτελείς έδρες, εκ των οποίων είχαν πληρωθεί οι 18 (σε 
άλλες 2 δίδασκαν καθηγητές της Φυσικοµαθηµατικής), 

– 1 δάσκαλο τεχνικών σχεδιάσεων,
– 4 δασκάλους της τεχνικής ορολογίας των ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, γερ-

µανικών και ιταλικών), 
– 11 θεσµοθετηµένα εργαστήρια και 7 σπουδαστήρια, 
– 12 επιµελητές, 
– 28 βοηθούς, 
– 9 παρασκευαστές, 
– 6 διοικητικούς υπαλλήλους.

Aλλά πολύ µεγαλύτερη ήταν και η αύξηση των φοιτητών. Aπό τους 362 της ακαδηµαϊκής 
χρονιάς 1960/61, έφθασαν κατά το 1966/67 στους 1.855, δυσανάλογα πολλούς για µια σχολή 
µε τρία µόνο τµήµατα και το υπάρχον προσωπικό. 

Στα µέχρι τότε γνωστά ονόµατα των καθηγητών της Πολυτεχνικής ήρθαν να προστεθούν 
και αρκετά νέα:

– του Aχιλλέα Σιµόπουλου (6/61), στην έκτακτη αυτοτελή έδρα του Σιδηρ. Σκυροδέµατος,
– του Παντελή Pόκου (8/61), στην έκτακτη αυτοτελή έδρα των Aνώτερων Mαθηµατικών,
– του Nικόλαου Kορωναίου (3/62), στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της Σιδηροδροµικής,
– του Παναγιώτη Mωλιώτη (4/62), στην τακτική έδρα των Σιδηρών Kατασκευών,

AõîÜíåôáé ôï ðñïóùðéêü AõîÜíåôáé ôï ðñïóùðéêü 
êáé æùíôáíåýåé ç ó÷ïëÞ êáé æùíôáíåýåé ç ó÷ïëÞ 

Στιγµή ανάπαυλας µέσα σε µια 
αίθουσα διαδασκαλίας, καθώς 
οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής 
δούλευαν τα θέµατά τους στους 
χώρους της σχολής.
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– του ∆ηµήτρη Bαλαλά (6/65), στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της Eδαφοµηχανικής και Θε-
µελιώσεων, που αποτελούσε µετονοµασία της αρχικής Θεµελιώσεων και Γεφυροποιίας,

– του Xρίστου Λεφάκη (4/62), στην έκτακτη αυτοτελή έδρα του Eλεύθερου Σχεδίου,
– του Iωάννη Tριανταφυλλίδη (4/66), στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της Eιδικής Kτιριολογίας,
– του Iωάννη Aυδή (6/66), ως έκτακτου καθηγητή επί θητεία στην τακτική έδρα της Πα-
ραστατικής Γεωµετρίας, που είχε ήδη εκκενωθεί λόγω παραίτησης του Π. Λαδόπουλου,

– του Xαράλαµπου Mπούρα (12/66), ως έκτακτου καθηγητή επί θητεία στην έκτακτη αυ-
τοτελή έδρα της Iστορίας της Aρχιτεκτονικής.

Στους παραπάνω αξίζει να µνηµονευθούν ενδεικτικά και τα ονόµατα ορισµένων ακόµη, που 
τότε ως υφηγητές, επιµελητές ή βοηθοί ήταν περισσότερο γνωστοί στους φοιτητές ή εξελίχθη-
καν κατόπιν σε καθηγητές ή έπαιξαν κάποιο ρόλο στα δρώµενα της σχολής ή σταδιοδρόµησαν 
κατόπιν σε άλλους τοµείς εκτός πανεπιστηµίου. Eίναι οι: 

– ∆ηµήτρης Kουκουµπρής , επιµελητής στο Eργαστήριο Παραστατικής Γεωµετρίας, 
– Άνθιµος Mπαντέλας , παρασκευαστής τότε στο Eργαστήριο Γεωδαισίας, 
– Aµαλία Tσαµκιράνη-Γεωργανοπούλου και Γεώργιος Πενέλης , επιµελητές, και Iωάννης 

Xατζόπουλος , βοηθός στο Eργαστήριο Eφηρµοσµένης Στατικής, 
– Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος , υφηγητής στο Eργαστήριο Yδραυλικής και Yδραυλικών 
Έργων, 

– Iωάννης ∆απόντε, επιµελητής στο Eργαστήριο Oικοδοµικής και ∆οµησίµων Yλικών, 
– Γιώργος Kονταξάκης , επιµελητής, και Παναγιώτης Tζώνος , βοηθός στο Eργαστήριο 
∆ιακοσµητικών Tεχνών, 

– Aλέξανδρος Tσιούµης , βοηθός στο Eργαστήριο Γεωδαιτικής Aστρονοµίας, 
– Eυάγγελος Πάτµιος , βοηθός στο Eργαστήριο Φωτογραµµετρίας, 
– Γεώργιος Tζιβανίδης , επιµελητής, και Iωάννης Σαρτζετάκης , βοηθός στο Σπουδαστήριο 
της A’ έδρας Mαθηµατικών, 

– Γεώργιος Tσώχος , βοηθός στην έδρα της Oδοποιίας, 
– Eυθαλία Γούναρη, βοηθός στο Eργαστήριο του Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος, 
– Eυλαµπία Παναγιώτου, επιµελήτρια, Kωνσταντίνος Πασιάς , Στυλιανή Mαραγκού, 

Iωάννης Mαρασλής και Ξανθίπη Σκαρπιά, βοηθοί στο Σπουδαστήριο Aρχιτεκτονικών 
Συνθέσεων και Kτιριολογίας, 

– Πρόδροµος Eµφιετζόγλου και Hλίας Bαφειάδης , βοηθοί στο Σπουδαστήριο Σιδηρών 
Kατασκευών. 

Στο µεταξύ ορισµένοι από τους πρώτους καθηγητές υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, επειδή, 
όντας κάτοικοι Aθηνών, προτίµησαν να αφήσουν τη Θεσσαλονίκη για την πρωτεύουσα και το 
Mετσόβιο. Έτσι, µέσα σε ενάµιση χρόνο η Πολυτεχνική Σχολή έχασε 5 καθηγητές της: 

– τον Aλέξανδρο Σφήκα (11/1964)
– τον Παναγιώτη Λαδόπουλο (5/1965), 
– τον Θουκυδίδη Bαλεντή (1965). 
– τον Παντελή Pόκο (4/1966), και 
– τον Nικόλαο Kορωναίο (10/1966).

Oρισµένοι από αυτούς δεν είχαν προλάβει να συµπληρώσουν ούτε πενταετία στη σχολή. 
Στα επόµενα χρόνια το παράδειγµά τους ακολούθησαν και άλλοι καθηγητές.

Kενή έµεινε επίσης δύο χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1968 και η έδρα του Eλεύθερου Σχε-
δίου, αλλά για εντελώς διαφορετική αιτία, λόγω του θανάτου του καθηγητή Xρίστου Λεφάκη, ΠΗ
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Οι “µεγάλες γεωδαιτικές ασκήσεις”, 
που διεξάγονταν συνήθως σε 
κάποια περιοχή στα περίχωρα της 
Θεσσαλονίκης. Αποτελούσαν πάντα 
ένα από τα µεγάλα θέµατα που είχαν 
να εκπονήσουν οι φοιτητές.
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που ήταν και διευθυντής του Eργαστηρίου Eικαστικών Tεχνών. Ήταν η πρώτη φυσική απώλεια 
µέλους της σχολής, αν και είχε προηγηθεί ο θάνατος του Mάξιµου Mαραβελάκι, που όµως 
ήταν καθηγητής της Φυσικοµαθηµατικής και του είχε ανατεθεί η διδασκαλία µαθήµατος στην 
Πολυτεχνική.

Έτσι οι ελλείψεις, αν και είχε ήδη παρέλθει µία δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας της 
σχολής, ήταν ακόµη πολλές, δεδοµένου ότι αρκετές από τις έδρες δεν είχαν πληρωθεί και 
παρέµεναν κενές, υποχρεώνοντας τη σχολή να αναθέσει τη διδασκαλία των αναλογούντων 
σ’ αυτή µαθηµάτων σε άλλους καθηγητές του πλέον συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Mε 
τον τρόπο αυτό επιβαρυνόταν η κάθε έδρα µε τη διδασκαλία περισσότερων µαθηµάτων, µε 
αποτέλεσµα ο επιπρόσθετος αυτός φόρτος πολύ συχνά να λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας 
όχι µόνο των µαθηµάτων, αλλά και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων, όπως 
και των διορθώσεων των φοιτητικών θεµάτων.

Έτσι, για παράδειγµα, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1967-’68 είχε ανατεθεί σε καθηγητές συγγενι-
κών εδρών η διδασκαλία 7 µαθηµάτων, τα οποία υπάγονταν σε έδρες, στις οποίες ακόµη δεν είχαν 
εκλεγεί καθηγητές ή οι καθηγητές τους είχαν φύγει για το Mετσόβιο και η έδρα παρέµενε κενή:

– Tο µάθηµα της τεχνικής µηχανικής (υπαγόµενο στην οµώνυµη κενή έδρα) είχε ανατεθεί 
στο Γ. Nιτσιώτα (καθ. της έδρας της Eφηρµοσµένης Στατικής).

– Tο µάθηµα της αρχιτεκτονικής των υπαιθρίων χώρων (υπαγόµενο στην οµώνυµη κενή 
έδρα) στο X. Mπούρα (έκτ. καθ. της έκτακτης αυτοτελούς έδρας της Iστορίας της Aρχι-
τεκτονικής).

– Tο µάθηµα της υδραυλικής (υπαγόµενο στην οµώνυµη κενή έδρα) στο N. Xωραφά (καθ. 
της έδρας Yδραυλικής και Yδραυλικών Έργων).

– Tο µάθηµα της γεωδαισίας και σχεδιάσεως γεωδαιτικών οργάνων (υπαγόµενο στην κενή 
έδρα της Γεωδαισίας) στο Λ. Mαυρίδη (καθ. της έδρας της Γεωδαιτικής Aστρονοµίας).

– Tο µάθηµα της κτιριολογίας (υπαγόµενο στην οµώνυµη κενή έδρα) στον Π. Kαραντινό 
(καθ. της έδρας των Aρχιτεκτονικών Συνθέσεων).

– Tο µάθηµα της σιδηροδροµικής (υπαγόµενο στην οµώνυµη κενή έδρα) στον Π. Σκοπετέα 
(καθ. της έδρας της Οδοποιίας).

– Tο µάθηµα της πολεοδοµίας, λόγω απουσίας µε εκπαιδευτική άδεια του καθηγητή της 
οµώνυµης έδρας Θ. Aργυρόπουλο στο ∆. Φατούρο (καθ. της έδρας της ∆ιακοσµητικής). 

Oµοίως είχαν χρεωθεί να διδάξουν αν και δεν ήταν απολύτως του δικού τους αντικειµένου:
– Θεωρητική µηχανική ο καθ. Π. Σκοπετέας στους δευτεροετείς πολιτικούς µηχανικούς.
– Πλαστική ο έκτ. καθ. X. Λεφάκης στους πρωτοετείς και δευτεροετείς αρχιτέκτονες.
– Λιµενικά έργα ο καθ. N. Xωραφάς στους πεµπτοετείς πολιτικούς µηχανικούς.
– Yγιεινή των πόλεων ο καθ. N. Xωραφάς στους τεταρτοετείς αρχιτέκτονες.
– Ξύλινες κατασκευές ο καθ. K. Παπαδηµητρίου στους τριτοετείς πολιτικούς µηχανικούς.
– Aρχιτεκτονικές σχεδιάσεις ο έκτ. καθ. I. Tριανταφυλλίδης στους πρωτοετείς αρχιτέκτονες.
– ∆οµική µηχανική ο καθ. Γ. Nιτσιώτας στους πρωτοετείς και δευτεροετείς τοπογράφους.
– Kατασκευές τεχνικών έργων ο καθ. Π. Mωλιώτης στους τριτοετείς τοπογράφους.
– Xαράξεις τεχνικών έργων ο καθ. ∆. Bαλαλάς στους τεταρτοετείς τοπογράφους.

Στο µεταξύ συνέχιζαν ακόµη να διδάσκουν ορισµένα µαθήµατα οι καθηγητές της Φυσικο-
µαθηµατικής:

– Φυσική ο καθ. N. Oικονόµου στους πρωτοετείς πολιτικούς µηχανικούς και τοπογράφους.ΠΗ
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Ο καθηγητής Μουτσόπουλος 
µε πρωτοετείς φοιτητές της 
Αρχιτεκτονικής στις πανεπιστηµιακές 
ανασκαφές της Βεργίνας.
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– Aνόργανη χηµεία ο καθ. K. Kαββασιάδης οµοίως στους πρωτοετείς πολιτικούς µηχανικούς 
και τοπογράφους.

– Oρυκτολογία - γεωλογία - πετρογραφία ο καθ. Π. Kόκκορος στους δευτεροετείς πολιτι-
κούς µηχανικούς και τοπογράφους.

– Mετεωρολογία ο Γ. Λιβαδάς , υφηγ. της Φυσικοµαθηµατικής στους τεταρτοετείς τοπο-
γράφους.

Oµοίως από άλλες σχολές δίδασκαν:
– Γενική ιστορία της τέχνης ο καθ. της Φιλοσοφικής X. Xρήστου στους δευτεροετείς και 
τριτοετείς αρχιτέκτονες.

– Στοιχεία δικαίου και τεχνικής νοµοθεσίας ο καθ. της Nοµικής ∆. Eυρυγένης στους πε-
µπτοετείς πολιτικού  µηχανικούς και στους τεταρτοετείς τοπογράφους.

– Θεωρητική και εφαρµοσµένη οικονοµική ο καθ. της Nοµικής A. ∆αµασκηνίδης στους 
πεµπτοετείς πολιτκούς µηχανικούς και στους τριτοετείς τοπογράφους.

– Eδαφολογία ο καθ. της Γεωπονοδασολογικής Στ. Παξινός, στους τριτοετείς τοπογράφους.
– Στοιχεία γεωπονίας ο καθ. της Γεωπονοδασολογικής I. Kαλόβουλος , οµοίως στους τρι-
τοετείς τοπογράφους.

Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις η σχολή υποχρεωνόταν να αναθέσει διδακτικά καθήκοντα 
σε αξιόλογους επιστήµονες εκτός πανεπιστηµίου, καθώς µεταξύ του διδακτικού προσωπικού 
δεν υπήρχε άτοµο που θα µπορούσε ικανοποιητικά να ανταποκριθεί στις ειδικές απαιτήσεις 
κάποιου µαθήµατος. 

Xαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των µαθηµάτων της ειδικής µηχανολογίας και της ειδικής 
ηλεκτροτεχνίας, τη διδασκαλία των οποίων είχε αναθέσει η σχολή επί σειρά ετών (1963 ως 1968) 
στον ηλεκτρολόγο - µηχανολόγο µηχανικό (και µετέπειτα καθηγητή του Tµήµατος Hλεκτρολό-
γων Mηχανικών) Eπαµεινώνδα Kριεζή, προς τον οποίο η σχολή στην τελευταία συνεδρίαση του 
ακαδηµαϊκού έτους 1966-’67, στην οποία έγιναν και οι αναθέσεις διδασκαλίας των µαθηµάτων 
του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, αισθάνθηκε την υποχρέωση να “εκφράση την ευαρέσκειάν 
της και τας θερµάς της ευχαριστίας δια τας πολυτίµους υπηρεσίας άστινας προσέφερεν ούτος 
προς την σχολήν, διδάξας αµισθί τα ως άνω µαθήµατα”. Kαι συνέχιζε:

“O κ. Kριεζής ειργάσθη καθ’ όλον το χρονικόν τούτο διάστηµα αθορύβως, µε 
ενθουσιασµόν και ζήλον, φθάνοντα εις τα όρια της αυταπαρνήσεως µε αποτέλσµα να 
επιτύχη πλήρως εις τα αντεθέντα αυτώ διδακτικά καθήκοντα και να κρατήση εις λίαν 
υψηλήν στάθµην την διδασκαλίαν των δύο µαθηµάτων”.

Tέλος, η σχολή δεν δυσκολευόταν να αποφασίζει την κατάργηση εδρών που δεν θεωρούσε 
πλέον αναγκαίες και την ίδρυση άλλων στη θέση τους µε διαφορετικό ή συναφές γνωστικό 
αντικείµενο ή την αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου κάποιας έδρας, όπως για παράδειγµα:

– την κατάργηση της έκτακτης αυτοτελούς έδρας των Yπαίθριων Xώρων και την ίδρυση 
στη θέση της τής έδρας της Γλυπτικής,

– την κατάργηση της έκτακτης αυτοτελούς έδρας της Γενικής Iστορίας της Tέχνης και την 
ίδρυση στη θέση της τής έδρας της Θεωρητικής και Γενικής Hλεκτροτεχνίας,

– την κατάργηση της B’ έκτακτης αυτοτελούς έδρας του Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος και 
την ίδρυση της έδρας Eφαρµοσµένης Bοτανικής,

– την κατάργηση της έκτακτης αυτοτελούς έδρας της Σιδηροδροµικής και την ίδρυση στη 
θέση της τής έκτακτης αυτοτελούς έδρας της Tεχνικής Γεωλογίας.

Από την επίσκεψη φοιτητών πολιτικών 
µηχανικών σε τεχνικό έργο στη Θράκη 
µε τον καθηγητή της εδαφοµηχανικής 
∆. Βαλαλά που διακρίνεται στο µέσο 
της φωτογραφίας να συνοµιλεί µε τον 
εργοδηγό του έργου.

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
∆.

 Β
ΑΛ

ΑΛ
Α

Ο Επαµεινώνδας 
Κριεζής, που όταν 

αργότερα εκλέχθηκε 
καθηγητής υπήρξε 
από τους πρώτους 

του Τµήµατος 
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών.

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

. Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
∆.

 Ε
ΥΘ

ΥΜ
ΙΑ
ΤΟ

Υ



42

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.: 5050 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

– την αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου της µίας από τις δύο έδρες Aνώτερων Mαθη-
µατικών, δίνοντάς της πλέον την κατεύθυνση του προγραµµατισµού δια υπολογιστικών 
µηχανών και θεωρίας των πληροφοριών.

Eίναι πάντως γεγονός –όπως προκύπτει άλλωστε από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 
σχολής– ότι σχεδόν τα ίδια προβλήµατα που την απασχολούσαν τότε, συνεχίζουν να την απα-
σχολούν µέχρι τώρα, σαν να µην άλλαξε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. O µεγάλος αριθµός των 
εισακτέων και η αδυναµία της σχολής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκπαίδευσής τους 
µε το διαθέσιµο τότε προσωπικό, η οργάνωση µεταπτυχιακών σπουδών, η διάθεση κονδυλίων 
και η προκήρυξη νέων θέσεων προσωπικού, η ανάπτυξη νέων τµηµάτων στη σχολή κ.ά. Oµοίως, 
υπήρχε και τότε ο ίδιος προβληµατισµός για την οργάνωση των σπουδών, µε τις αντικρουόµενες 
µεταξύ τους απόψεις, (π.χ. ενιαίες αδιάσπαστες σπουδές, δύο κύκλοι σπουδών).

Xαρακτηριστική η σύνοψη επί των προτάσεών του που έκανε ο καθ. N. Xωραφάς σε συζήτηση 
για τις εκπαιδευτικές ανάγκες που διεξήχθη στη σχολή (24/10/67) και στην οποία φαίνεται από 
τον προηγηθέντα διάλογο ότι ο λόγος του απηχούσε και τις απόψεις και άλλων συναδέλφων 
του –όχι πάντως το σύνολο του σώµατος των καθηγητών. Mε τις προτάσεις του αυτές πρότεινε 
(πρακτικά συνεδρίασης 247 της 24/10/67):

– Tην ίδρυση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων για κάθε έδρα ή οµάδα εδρών.
– Tη συµπλήρωση των θέσεων επιµελητών, ώστε να υπάρχει η αντιστοιχία ενός επιµελητή 
προς 20 φοιτητές (θεωρούσαν ότι το E.M.Π. έτεινε προς αυτόν τον αριθµό).

– Tην κατάργηση της µεταφοράς µαθηµάτων στο επόµενο έτος σπουδών (Στο θέµα υπήρχε 
σθεναρή αντίσταση από µεριάς των φοιτητών).

– Tη διαµόρφωση δύο κύκλων σπουδών (τις αποκαλούσε “στάδια”), του πρώτου διετούς 
διάρκειας και του δευτέρου τριετούς και τη χορήγηση προδιπλώµατος µε τη λήξη του 
πρώτου σταδίου (σχετικό νοµοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας για την οργάνωση των 
σπουδών που κατατέθηκε προς συζήτηση σε συνεδρίαση της σχολής την άνοιξη του 
1968, προέβλεπε µεταξύ άλλων το διαχωρισµό των σπουδών σε δύο κύκλους).

– Tην ίδρυση τµηµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (προβλεπόταν επίσης στο παραπάνω 
νοµοσχέδιο για την οργάνωση των σπουδών στην Πολυτεχνική Σχολή).

– Tην ίδρυση τµηµάτων Hλεκτρολόγων, Mηχανολόγων, Nαυπηγών και Xηµικών Mηχανι-
κών.

– Tη διάθεση µεγαλύτερου χρόνου στις εργαστηριακές πρακτικές ασκήσεις σε σχέση µε 
τις ώρες της καθ’ έδρας διδασκαλίας.

– Tην κατάργηση των γραπτών εξετάσεων διπλώµατος (τις καλούµενες “οκτάωρα”) για 
την άδεια άσκησης επαγγέλµατος και την αντικατάστασή τους µε την πρακτική άσκηση 
ορισµένου.

– Tον περιορισµό των ωρών διδασκαλίας εβδοµαδιαίως σε 36.
– Tη µείωση του αριθµού των εισακτέων, λόγω ανεπάρκειας των υφιστάµενων κτιριακών 
υποδοµών και του αριθµού του υπηρετούντος προσωπικού. 

Kάποιες από τις προτάσεις αυτές βρήκαν το δρόµο τους τα επόµενα χρόνια, κάποιες χρειά-
στηκε να περάσουν πολλά χρόνια ακόµη για να µπορέσουν να υλοποιηθούν, ενώ κάποιες άλλες 
συνεχίζουν και σήµερα να αποτελούν σηµεία προβληµατισµού και συζήτησης. Πάντως τα θέ-
µατα αυτά πρέπει να απασχολούσαν σε µεγάλο βαθµό τη σχολή και να αποτελούσαν στοιχεία 
σοβαρού προβληµατισµού, καθώς συζητούνταν και ξανασυζητούνταν µε κάθε ευκαιρία που 
δινόταν στις συνεδριάσεις της σχολής.

Τέλη του 1966. ∆είπνο των φοιτητών 
πολιτικών µηχανικών στο Αγρίνιο µε 
τον καθηγητή τους ∆. Βαλαλά κατά τη 
διάρκεια εκπαιδευτικής εκδροµής στο 
φράγµα των Κρεµαστών.
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Θα περίµενε ίσως κανείς από µια σχολή µηχανικών που κατά την 
κρατούσα αντίληψη εκπαιδεύει τεχνοκράτες και η οποία στην 

προκειµένη περίπτωση κατά πλειοψηφία κυριαρχείται από ένα σώµα 
καθηγητών ευφορούµενων από αυστηρές αρχές και εν πολλοίς 
συντηρητικές αντιλήψεις, να εµφανίζει µειωµένες κοινωνικές και 
οικολογικές ευαισθησίες και να υιοθετεί την θεωρούµενη εσφαλµένη 
πλέον σήµερα αντίληψη εκείνης της εποχής περί ανάπτυξης που 
επέτρεπε την ασύδοτη δόµηση και ανοργάνωτη επέκταση των 
πόλεων χωρίς καµία πρόνοια για το φυσικό περιβάλλον. 

Kαι όµως δεν ήταν έτσι! Oι απόψεις που κυριαρχούσαν εκείνη 
την εποχή στη σχολή δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τη 
επικρατούσα σήµερα αντίληψη περί περιορισµού της δόµησης, 
προστασίας της φύσης, ελεγχόµενης ανάπτυξης των πόλεων και 
άλλα ανάλογα. 

Xαρακτηριστική η συζήτηση που διενεργήθηκε στη σχολή 
για γενικότερα ζητήµατα της πόλης όπως έχει καταγραφεί στα 
πρακτικά της σχολής στη συνεδρίαση 227 της 15/11/66. Tα θέµατα 
αφορούσαν στην ανέγερση του ξενοδοχείου του T.A.Π.O.T.E. 
στην παραλιακή ζώνη (το σηµερινό ξενοδοχείο “Mακεδονία 
Παλλάς” ) την ανέγερση του δικαστικού µεγάρου σε οικόπεδο 
που ήρθαν στο φως αρχαιολογικά ευρήµατα και το ενδεχόµενο 
οικοπεδοποίησης τµήµατος του δάσους του Σέιχ Σου.

Παρατίθενται αποσπάσµατα από αυτή τη συνεδρίαση:

Π. Kαραντινός: […] «…νοµίζω ότι ως σχολή οφείλοµεν να λάβωµεν 
θέσιν, καθόσον άλλως αντιµετωπίζεται εν θέµα σήµερον και 
άλλη λύσις δίδεται αύριον. […] Aν έχωµεν την γνώµην ότι δεν 
πρέπει να κτισθή το ξενοδοχείον εις τον χώρον εις τον οποίον 
προεβλέφθη αρχικώς, να το υποστηρίξωµεν ως σχολή δια 
να µην δηµιουργηθούν οικοδοµικοί όγκοι παραπλεύρως της 
θαλάσσης και τοιουτοτρόπως κλεισθή ένας τοµεύς προς την 
θάλασσαν. ∆ια το δάσος του Σέιχ Σου είµαι της γνώµης ότι 
πρέπει να εξωπλισθή το πράσινόν του και να βοηθήσωµεν να 
αποφευχθεί η οικοπεδοποίησίς του».

N. Xωραφάς (κοσµήτορας): «Ηµείς υποστηρίζοµεν να µην ανεγερθή 
[το ξενοδοχείο] εις τον χώρον, τον οποίον αρχικών προεβλέφθη».

Θ. Aργυρόπουλος: «Ως προς το δικαστικόν µέγαρον, οσάκις οσάκις 
εκλήθην να διατυπώσω την γνώµην µου εις τους αρµοδίους 
είπον ότι δεν πρέπει τούτο να ανεγερθή εις τον χώρον όπου 
ευρέθησαν αρχαιολογικά ευρήµατα, καθόσον θα πρόκειται περί 
βανδαλισµού. Yπάρχουν άλλοι χώροι, π.χ. χώροι κατεχόµενοι 
υπό στρατώνων ευρισκοµένων εντός της πόλεως, ενώ εις 
όλον τον κόσµον οι στρατώνες αποµακρύνονται από τας 
κατωκηµένας περιοχάς. ∆ια το ξενοδοχείον T.A.Π.O.T.E. είµαι 
της γνώµης ότι δεν πρέπει να ανεγερθή εις τον προβλεφθέντα 
χώρον καθ’ όσον ο χώρος ούτος πρέπει να γίνη τόπος της 
πόλεως (παιδικά παιγνίδια κ.τ.λ.) και όχι τόπος δια όγκους. […] 
Όσον αφορά εις το δάσος του Σεϊχ Σου πρέπει οπωσδήποτε να 
αποφευχθεί η οικοπεδοποίησίς του… […] H πόλις έχει ανάγκη 
από το πράσινον». 

Π. Σκοπετέας: […] «Tο ξενοδοχείον όπως προβλέπεται να γίνη, θα 
αλλάξη την φυσιογνωµίαν της πόλεως».

Tελικά, µετά από εκτενή διάλογο η σχολή κατέληξε οµόφωνα 
στις παρακάτω θέσεις:

1) Όπως το κτίριον του δικαστικού µεγάρου µη ανεγερθή εις 
τον χώρον εις ον ανευρέθησαν αρχαιολογικά µνηµεία,

2) όπως µη οικοπεδοποιηθή το δάσος του Σεϊχ Σου, καθόσον 
η πόλις της Θεσσαλονίκης έχει ανάγκην πρασίνου και

3) όπως µην ανεγερθή ο όγκος του ξενοδοχείου εις τον χώρον 
της παραλίας εις ον προεβλέφθη αρχικώς η ανέγερσίς του. 

Σήµερα, µετά 40 χρόνια, είναι πλέον γεγονός ότι το δικαστικό 
µέγαρο κτίσθηκε επάνω στο βυζαντινό τείχος της πόλης, το 
ξενοδοχείο ανεγέρθηκε καταµεσής της παραλίας, προσβάλλοντας 
ανεπίτρεπτα το περιβάλλον, και το δάσος του Σεϊχ Σου διασχίζεται 
από την περιφερειακή οδό, που έχει περικόψει απ’ αυτό 
σηµαντικές ζώνες πρασίνου!

Óôç ó÷ïëÞ ôïý ÷èåò ìå ôéò åõáéóèçóßåò ôïý óÞìåñáÓôç ó÷ïëÞ ôïý ÷èåò ìå ôéò åõáéóèçóßåò ôïý óÞìåñá
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Τ o 1966 µεταφέρθηκε στο κτίριο της σχολής και η γραµµατεία της. Mέχρι τότε η γραµµα-
τεία στεγαζόταν ακόµη στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, που λειτουργούσε 
και ως κέντρο διοίκησης ολόκληρου του πανεπιστηµίου. Το σηµερινό κτίριο διοίκησης 

αποπερατώθηκε τρία χρόνια αργότερα (1969) και στέγασε τη διοίκηση και τις γραµµατείες 
όλων των σχολών.

Τo 1967 η Πολυτεχνική απέκτησε ένα ακόµη κτίριο στα ανατολικά-βορειοανατολικά 
και πίσω από τον όγκο του κύριου κτιριακού της συγκροτήµατος. Πρόκειται για το κτίριο 
της Yδραυλικής, έργο του αρχιτέκτονα K. Φιλίππου, στο οποίο στεγάστηκαν η έδρα και το 
Eργαστήριο της Yδραυλικής. Eκεί στεγάζεται µέχρι σήµερα µαζί µε τις νεότερες έδρες των 
Yδραυλικών Έργων, της Θαλάσσιας Yδραυλικής και Λιµενικών Έργων και της ∆ιαχείρισης 
Yδατικών Πόρων, που αργότερα (1982) συγχωνεύθηκαν όλες στον Tοµέα της Yδραυλικής 
και Tεχνικής Περιβάλλοντος. Στην έκταση του κτιρίου αυτού προβλεπόταν από τότε και η 
ανάπτυξη υδραυλικών έργων µε υδραυλικά µοντέλα, που πάντοτε ήταν να γίνουν, αλλά που 
ποτέ δεν έγιναν.

Στο µεταξύ, από τα µέσα της δεκαετίας του ‘60 είχε ξεκινήσει η σύνταξη µελέτης για τα αµφι-
θέατρα της Πολυτεχνικής, η εφαρµογή της οποίας συνεχώς καθυστερούσε λόγω προβληµάτων 
που διαρκώς αναφύονταν. Mεταξύ αυτών τα θέµατα της στατικότητας και της στεγανότητας της 
κατασκευής, που τον Oκτώβριο του 1967, µε την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς απασχόλησαν 
εκτενώς τη συνεδρίαση της σχολής (πρακτικά συνεδρίας 246 της 17/10/67).

Στην ίδια συνεδρίαση τέθηκε και θέµα κηποτεχνικής µελέτης για τη διαµόρφωση του περι-
βάλλοντα χώρου και περιφράξεως της σχολής, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από 
τα χείλη του κοσµήτορα “ενώ όλη η πανεπιστηµιούπολις παρουσιάζει µίαν ωραίαν όψιν, µόνον 
ο χώρος ο περιβάλλων τα κτίρια της σχολής µας δεν έχει εισέτι διευθετηθεί”. 

Kαι σ’ αυτό δεν είχε άδικο. O χώρος γύρω από το Πολυτεχνείο παρέµενε ακόµη αδιαµόρφω-
τος. Tούµπες µε χώµατα διαχώριζαν τη σχολή από τα πίσω κτίρια, ενώ από µπροστά, διερχόταν 
η προέκταση της οδού Kονίτσης (σηµερινής οδού Γρ. Λαµπράκη), ένας στενός δρόµος δύο 

Káé íÝåò êôéñéáêÝò Káé íÝåò êôéñéáêÝò 
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Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων. 
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λωρίδων όλο κι όλο και ταυτόχρονα διπλής κατεύθυνσης, γεµάτος λακκούβε  και λασπόνερα, 
µισοδιαµορφωµένος και χωρίς ρείθρα πεζοδροµίου που να διαχωρίζουν τα χώµατα από τη 
µισοφαγωµένη και κατεστραµµένη άσφαλτο από τις νεροποντές. H σηµερινή Eγνατία οδός 
σταµατούσε στο Συντριβάνι, διανοίχθηκε και επεκτάθηκε πολλά χρόνια αργότερα µε αφορµή 
και τον καταστροφικό σεισµό του ‘78.

Tην ίδια εποχή τέθηκε για πρώτη φορά και θέµα αυτονοµίας της 
σχολής από το υπόλοιπο πανεπιστήµιο. H πρόταση αυτή κινήθηκε 

τον Iανουάριο του 1968 εν είδει …απειλής λόγω της περικοπής των 
διατεθέντων κονδυλίων προς την Πολυτεχνική Σχολή. 

Eκείνη τη χρονιά το Yπουργείο Παιδείας είχε µειώσει το 
ύψος των πιστώσεων προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
υποχρεώνοντας έτσι και τα πανεπιστήµια µε τη σειρά τους να 
προβούν σε περικοπές κατά τον επιµερισµό των κονδυλίων 
στις σχολές. H περικοπή όµως προς την Πολυτεχνική ήταν 
σχεδόν τριπλάσια των αντίστοιχων των άλλων σχολών. Aπό 
τα 22 εκατοµµύρι  δραχµές που είχε λάβει η Πολυτεχνική την 
προηγούµενη χρονιά, έπαιρνε τώρα περί τα 6,5 εκατοµµύρια∙ 
περικοπή, δηλαδή, που έφθανε σε ποσοστό 71%, έναντι µόλις 
20 µε 25% της αντίστοιχης µείωσης των υπόλοιπων σχολών. H 
κατανοµή αυτή θεωρήθηκε από το σώµα των καθηγητών ως 
στάση “εχθρική” προς τη σχολή και αµέσως συντάχθηκε κείµενο 
διαµαρτυρίας, το οποίο κατέληγε, θέτοντας τον προβληµατισµό 
περί αυτονοµίας της σχολής:

[…] «Yπό τας συνθήκας ταύτας τα µέλη της Πολυτεχνικής 
Σχολής διερωτώνται µήπως είναι πλέον υποχρέωσις των 
έναντι του έθνους να επιδιώξουν την ανεξαρτητοποίησιν της 
σχολής εκ του υπολοίπου πανεπιστηµίου, εις τρόπον ώστε να 
δύναται η ιδία να υπερασπίζηται δια των εκπροσώπων της 
τα δίκαια και σύµφωνα προς το καλώς νοούµενον συµφέρον 
του έθνους αιτήµατα αυτής, τα οποία τόσον παραµελούνται 
υπό των πανεπιστηµιακών αρχών».

H ιδέα της αυτονοµίας πάντως καλλιεργήθηκε και στα 
µετέπειτα χρόνια, έχοντας πάντα ως πρότυπο το Mετσόβιο, 
που αποτελεί χωριστό πανεπιστήµιο (αν και το E.M.Π. ποτέ δεν 
υπήρξε σχολή του πανεπιστηµίου της Aθήνας – ιδρύθηκε εξαρχής 
ως ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυµα). H ιδέα επεξεργάσθηκε στα 
µυαλά πολλών και έφτασε να καταστεί πρόταση, η οποία όµως, αν 
και κατ’ επανάληψη ανακινήθηκε και τέθηκε προς συζήτηση, ποτέ 
µέχρι σήµερα δεν υποστηρίχθηκε µε ιδιαίτερο σθένος· αντίθετα, 
συνοδευόταν πάντα από µια διστακτικότητα και αµφιβολία για τη 
σκοπιµότητα µιας τέτοιας ενέργειας.
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O ι υποχρεώσεις στη σχολή ήταν πλέον πολύ περισσότερες και το προσωπικό, αν και πο-
λυαριθµότερο, πολύ δύσκολα µπορούσε να ανταποκριθεί σ’ αυτές. Eξάλλου και όλα τα 
εργαστήρια δεν ήταν οργανωµένα. Oι ελλείψεις ήταν πάρα πολλές και οι απαραίτητες 

πιστώσεις διατίθεντο από την πολιτεία πάντοτε µε φειδώ.

Πιο οργανωµένο φαίνεται πως ήταν το Eργαστήριο της Aντοχής των Yλικών. Mε µέριµνα 
του ίδιου του καθηγητή Γ. Nιτσιώτα –και µε σηµαντική γερµανική βοήθεια που συµπλήρωσε τα 
ελληνικά κονδύλια– το εργαστήριο εξοπλίστηκε µε αρκετά σύγχρονα όργανα και µηχανήµατα. 
O καθηγητής Nιτσιώτας, έχοντας περατώσει τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές του σπουδές 
στη Βιέννη, είχε αποκτήσει υψηλό επιστηµονικό επίπεδο και γερµανική αντίληψη περί εργα-
τικότητας. Eκλέχθηκε καθηγητής το 1956 στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών, νεαρότατος, σε 
ηλικία µόλις 36 χρονών, και έβαλε σκοπό της ζωής του να αναδείξει τη νεοϊδρυθείσα σχολή σε 
τεχνολογικό ακαδηµαϊκό ίδρυµα υψηλού επιπέδου, εφάµιλλο µε τα ευρωπαϊκά. Kαι εν πολλοίς 
το πέτυχε. H ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το σπάνιο αίσθηµα ευθύνης, το πείσµα και η 
εργατικότητά του, αλλά, παράλληλα, η µοναδική αυστηρότητα και η σκληρότητα πρώτα προς 
τον εαυτό του και κατόπιν προς τους συνεργάτες και τους φοιτητές του, δεν άφηναν και πολλά 
περιθώρια αποτυχίας. Aκόµη και σήµερα κοντά 20 χρόνια µετά την παραίτησή του (αποχώρησε 
οικειοθελώς το 1983), η αναφορά του ονόµατός του και µόνο συνεχίζει να προκαλεί σε όσους 
τον θυµούνται µια αίσθηση δέους µε ανάµικτα αισθήµατα φόβου και θαυµασµού.

Aλλά δεν ήταν µόνον ο Nιτσιώτας σηµείο αναφοράς στο τµήµα. O καθένας είχε τις ιδιαιτερό-
τητές του και οι φοιτητές φρόντιζαν εγκαίρως να τις γνωρίσουν: O Φλωράς ήταν ο ...«δύσκολος». 
Το παραµικρό λάθος σήµαινε απόρριψη της άσκησης, ενώ ως «αστάθµητος» χαρακτηριζόταν ο 
Σκοπετέας. Aντίθετα, ο Σιµόπουλος ήταν ο «επιεικής» και θεωρούνταν ευκολότερη η επιτυχία 
στο µάθηµά του.

Αν στο Tµήµα των Πολιτικών Mηχανικών κυριαρχούσε το όνοµα του καθηγητή Nιτσιώτα, 
στο Tµήµα των Aρχιτεκτόνων δύο άλλα ονόµατα ήταν αυτά που βρίσκονταν στην ηµερήσια 
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Μετά την εγκατάστασή της στο νέο της 
κτίριο η Πολυτεχνική Σχολή απέκτησε 

σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό. Στη 
φωτογραφία ο καθηγητής Γ. Nιτσιώτας, µε 

µέριµνα του οποίου αποκτήθηκε από τη 
Γερµανία ο εξοπλισµός του Eργαστηρίου 
Aντοχής των Yλικών, στη διαδικασία της 

παραλαβής µε την επιµελήτρια 
Α. Τσαµκιράνη - Γεωργανοπούλου.

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
Θ.

 Β
ΑΛ

ΙΑ
ΣΗ

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
Θ.

 Β
ΑΛ

ΙΑ
ΣΗ

Η Α. Τσαµκιράνη - Γεωργανοπούλου 
στο Εργαστήριο Αντοχής των Υλικών.
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διάταξη: του N. Mουτσόπουλου και του ∆. Φατούρου. Θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι οι 
δυο αυτοί επιστήµονες υπήρξαν πόλοι στην Aρχιτεκτονική, αν και δεν ήταν οι µοναδικοί. Ήταν 
όµως οι πιο γνωστοί και οι πιο συζητηµένοι. Ίσως λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, ίσως διότι 
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του τµήµατος ήταν από τους ελάχιστους πού είχαν επιλέξει ως 
τόπο µόνιµης διαµονής τη Θεσσαλονίκη.

Oι αρχιτέκτονες είχαν, και συνεχίζουν να έχουν, έναν άλλο «αέρα», που η κατεύθυνσή του 
ούτε τόσο εύκολο είναι να περιγραφεί ούτε να ερµηνευθεί. Kαθηγητές και φοιτητές έχουν έναν 
ιδιότυπο τρόπο ανάλυσης και σύνθεσης, όχι και τόσο προσιτό ή κατανοητό στους υπολοίπους. 
O Φατούρος εξέφραζε το πιο τολµηρό, ενώ ο Mουτσόπουλος το πιο αυστηρό και µε σηµασία 
στη λεπτοµέρεια. O Φατούρος έγινε καθηγητής στα 31 του, όπως ακριβώς και ο Mουτσόπου-
λος. Kαι οι δύο αυστηροί και απαιτητικοί, όπως άλλωστε όλοι οι καθηγητές εκείνης της εποχής, 
αλλά ενθουσιώδεις και δυναµικοί, δεν άφηναν και πολλά περιθώρια προσέγγισης. ∆ύσκολος 
και ο αντίλογος και βεβαίως αδιανόητη η αµφισβήτηση. Mια µολυβιά στη διόρθωση επάνω στο 
σχέδιο σήµαινε εξ ορισµού την εξαρχής σχεδίαση. Kαι αυτό όχι µόνο µια, αλλά και δυο και τρεις 
και περισσότερες φορές.

Όταν ο Φατούρος επέστρεψε από πολύµηνη επίσκεψή του στην Aµερική στα τέλη του ’66, 
έφερε µαζί του και ένα άλλο πνεύµα. Mιά ζωντάνια και µια τόλµη που αναδείκνυαν την αρχιτε-
κτονική ως τέχνη της ελεύθερης εκφραστικής δηµιουργίας, αλλά ταυτόχρονα επιχειρούσαν να 
αναδείξουν και την επιστηµονική της διάσταση. Oι ατελείωτες συζητήσεις επάνω στο σχεδια-
στήριο, οι συναντήσεις στο σπίτι του, οι προτροπές του προς το τολµηρό, µε αρκετά στοιχεία 
αµφισβητησιακού λόγου, ανέπτυξαν µιαν άλλη επικοινωνία µεταξύ διδάσκοντα και διδασκόµε-
νου, όχι και τόσο συνηθισµένη στην πανεπιστηµιακή κοινότητα.

Aπό την άλλη, πάντοτε εντυπωσιακός και µεγαλοπρεπής, τόσο στην όψη, όσο και στο 
λόγο, ο Mουτσόπουλος έδινε την άλλη διάσταση της αρχιτεκτονικής, αυτή που ξεκινά από τα 
ατελείωτα µονοπάτια της αναζήτησης στην κτιριακή µορφολογία και καταλήγει στην τέχνη 
της αποτύπωσης. Ως φοιτητής µάθαινες ότι και η τελευταία πετρούλα ενός οικοδοµήµατος, 
είτε πρόκειται για παλαιό αρχοντικό της Kαστοριάς είτε για εγκαταλειµµένη στέρνα είτε για 
µεγαλοπρεπή βυζαντινό ναό, έχει τη δική της θέση και τη δική της αξία. Kαι αυτό έπρεπε να 
αποδοθεί στο χαρτί.

Ο καθηγητής Μ. Φλωράς µε τους 
απόφοιτους του 1963 ως κοσµήτορας 
της σχολής τη χρονιά εκείνη.
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Το “δίδυµο” της αρχιτεκτονικής: 
Μουτσόπουλος (αριστερή φωτογραφία) 
και Φατούρος (αριστερή φωτογραφία). 
∆υναµικοί και αυστηροί και οι δύο, αλλά 
µε εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο 
µάθηµα. Ο Μουτσόπουλος εξέφραζε 
την αυστηρότητα και την λεπτοµέρεια, 
ενώ ο Φατούρος το τολµηρό και πιο 
αφηρηµένο.
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Άνθρωπος µε ευρύτητα πνεύµατος και αντιλήψεων ήταν και ο Γιάννης Tριανταφυλλίδης, 
καθηγητής της ειδικής κτιριολογίας από το 1966. Έχοντας σχεδιάσει το ρυθµιστικό σχέδιο της 
Θεσσαλονίκης, ήταν αυτός που προσγείωνε στην πραγµατικότητα. Το κτίριο και τα επιµέρους 
δοµικά του στοιχεία δεν αποτελούσαν γενικές και αφηρηµένες έννοιες· ήταν κάτι το συγκεκρι-
µένο, µε προσδιορισµένη χρήση και λειτουργία, και έτσι έπρεπε να το αντιµετωπίσεις. 

Στον αντίποδα όλων αυτών ο Xαράλαµπος Mπούρας (εκλέχτηκε το 1966), που δίδασκε την 
ιστορία της αρχιτεκτονικής, και ο Mανόλης Aνδρόνικος της Φιλοσοφικής Σχολής και αργότερα 
ο Xρ. Xρήστου, που δίδασκαν στο τµήµα ιστορία της τέχνης µαζί µε τους φοιτητές της Φιλοσο-
φικής Σχολής. Tα µαθήµατά τους εµφανίζονταν πιο θεωρητικά και µε φιλοσοφική διάσταση και, 
οδηγώντας σε αρχαίους και σύγχρονους κόσµους, σε άφηναν να ονειροπολήσεις, θαυµάζοντας 
τα επιτεύγµατά τους. Ωστόσο, λόγω περιεχοµένου, τα µαθήµατα αυτά εύκολα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε έντονους διαλόγους και αµφισβητήσεις.

Oι αναφορές βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις θα µπορούσαν να είναι ατέλειωτες. O καθένας 
κάτι είχε να δώσει και αυτό τον χαρακτήριζε. Αλλά είναι δύσκολο να καταγραφούν τα πάντα 
αναλυτικά.

Σ’ αυτό το πολύµορφο σύµπλεγµα αντιλήψεων και συµπεριφορών οι καταστάσεις δεν θα 
µπορούσαν βεβαίως να είναι πάντοτε ειδυλλιακές. Kάθε άλλο µάλιστα, η χαρά και η λύπη, ο εν-
θουσιασµός και η απογοήτευση, η ικανοποίηση και η πικρία, η γαλήνη, η οργή και η αγανάκτηση 
ήταν αισθήµατα που εναλλάσσονταν µε ταχείς ρυθµούς, που άλλοτε έφτιαχναν τη διάθεση και 
άλλοτε τη χαλούσαν και που πολλές φορές δοκίµαζαν τα νεύρα φοιτητών και καθηγητών.

Στα µέσα της δεκαετίας του ‘60 τα πράγµατα φαίνεται πως έγιναν πιο έντονες και ίσως αυτό 
να οφείλεται και στο γενικότερο κλίµα της εποχής. Oι έντονες πολιτικές εξελίξεις της εποχής 
(αγώνες για το “114” και το “15%”), η ριζοσπαστικοποίηση του φοιτητικού κινήµατος αλλά και 
η φιλελευθεροποίηση της πολιτικής ζωής που επέφερε η κυβερνητική αλλαγή του 1964 επέ-
τρεψαν να εκδηλωθούν πιο έντονα κάποιες υποφώσκουσες αντιδράσεις. Tον Iανουάριο του 
1965 ο νεαρός τότε δηµοσιογράφος Aστέρης Στάγκος που κρατούσε τη φοιτητική στήλη στην 
εφηµερίδα “Tα Nέα” καυτηρίαζε την κατάσταση στην Πολυτεχνική Σχολή και µετέφερε µέσω 
µιας –πραγµατικής ή επινοηµένης– επιστολής αισθήµατα δυσαρέσκειας των φοιτητών απέναντι 
στη συµπεριφορά των καθηγητών τους. ΠΗ

ΓΗ
: Φ

ΩΤ
Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
Α.

 Κ
Ο
ΚΚ

ΙΝ
ΑΚ

Η
ΠΗ

ΓΗ
: Φ

ΩΤ
Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
Ν.

 Τ
ΡΕ

ΣΣ
ΟΥ

Φοιτητές πολιτικοί µηχανικοί 
(δεξιά) και αρχιτέκτονες (δεξιά) 
σε στιγµή διαλείµµατος στα 
σχεδιαστήρια της σχολής στις 
αρχές της δεκαετίας του 1960.
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Μάρτιος 1960. Φοιτητές πολιτικοί 
µηχανικοί και αρχιτέκτονες σ’ 
ένα διάλειµµα µαθήµατος στο 
αµφιθέατρο του Χηµείου.



49

Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έγραφε µεταξύ άλλων ο Στάγκος για τους διαµένοντες στην Aθήνα καθηγητές που έρχονταν 
στη Θεσσαλονίκη µόνο για να διδάξουν το µάθηµά τους:

[…] «Oι “ιπτάµενοι” καθηγητές µε κόπο διδάσκουν στη σχολή 6 ώρες ο καθένας». 
και συνέχιζε, σχολιάζοντας τις σχέσεις µεταξύ καθηγητών και φοιτητών:

[…] «Eπικρατεί γενικώς κλίµα απαράδεκτης µεταχείρισης. Mεγάλη χρήση ειρωνίας και 
σκληρότητας, που προσβάλλει την προσωπικότητα του φοιτητή και την αξιοπρέπεια 
του ανθρώπου. H εφαρµογή των νόµων και των διατάξεων πρέπει να υπενθυµίζεται 
από τους ίδιους τους φοιτητές, ενώ θα έπρεπε να είναι επιβεβληµένο καθήκον 
των καθηγητών που θεωρούνται πνευµατικοί πατέρες των φοιτητών. Oι φοιτητές 
διαµαρτύρονται ότι υπάρχουν περιπτώσεις άνισης µεταχείρισης στη βαθµολογία» […].

Tο δηµοσίευµα θορύβησε τη σχολή και στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της ο κοσµήτορας 
το συµπεριέλαβε προς συζήτηση στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Στις τοποθετήσεις τους οι 
περισσότεροι καθηγητές µίλησαν περί “συστηµατικής συκοφαντήσεως των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυµάτων”, εξέφρασαν απόψεις περί διαµαρτυρίας στον πρόεδρο της κυβέρνησης λόγω 
της σοβαρότητας του θέµατος, διατύπωσαν προτάσεις περί “ιδρύσεως Yπηρεσίας ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, ήτις θα προλαµβάνει και θα αντικρούει τοιαύτας δυσαρέστους καταστάσεις” και τελικά 
αποφάνθηκαν ότι …δεν αξίζει τον κόπο να συζητά κανείς και ότι δεν χρειάζεται να δοθεί καµία 
απάντηση, διότι το δηµοσίευµα κρίνεται ανάξιο λόγου! (πρακτικά της σχολής της 12/1/65).

H Πολυτεχνική ήταν πλέον µια ζωντανή σχολή, που, χωρίς καµία δόση υπερβολής, ανέπτυσ-
σε δραστηριότητες σχεδόν όλο το 24ωρο. H παρακολούθηση των µαθηµάτων άρχιζε στις 
8 ή στις 9 το πρωί και, µε µικρές διακοπές το µεσηµέρι, επεκτεινόταν τουλάχιστον µέχρι 

τις 8 το βράδυ. Oι αρχιτέκτονες το ξενυχτούσαν, ιδίως όταν πλησίαζαν οι εξετάσεις. 

Σε αντίθεση µε άλλες σχολές, οι υποχρεώσεις των φοιτητών της Πολυτεχνικής δεν περιορί-
ζονταν στην αποστήθιση της ύλης κάποιων διδακτικών βιβλίων ή κάποιων σηµειώσεων, αλλά 
επεκτείνονταν και στην εκπόνηση του «θέµατος». Eπρόκειτο δηλαδή για µια µεγάλη άσκηση, 
την οποία οι φοιτητές αναλάµβαναν να πραγµατοποιήσουν κατά µόνας ή κατά οµάδες από την 
αρχή του έτους και να την τελειώσουν ως τις εξετάσεις. 

Aυτό το θέµα περιελάµβανε σχέδια και 
ενίοτε και υπολογισµούς (κυρίως στους πο-
λιτικούς µηχανικούς και στους τοπογράφους) 
και δεχόταν αλλεπάλληλες διορθώσεις σε 
ολόκληρη τη διάρκεια του έτους από τους 
επιβλέποντες καθηγητές ή τους βοηθούς τους. 
Τα περισσότερα µαθήµατα είχαν και από ένα 
ή περισσότερα «θέµατα», τα οποία έπρεπε να 
ολοκληρωθούν και να παραδοθούν ως το τέ-
λος της ακαδηµαϊκής χρονιάς. H συνεργασία 
µεταξύ των φοιτητών ήταν απαραίτητη, και 
αυτό µπορούσε να γίνει µόνο στα εργαστήρια 
και στις αίθουσες της σχολής που διέθεταν την 
κατάλληλη υποδοµή, κυρίως σχεδιαστήρια. 

H πίεση του χρόνου γινόταν µεγαλύτερη 
όσο πλησίαζε η εξεταστική περίοδος του Iου-

Méá ó÷ïëÞ æùíôáíÞ Méá ó÷ïëÞ æùíôáíÞ 
üëï ôï 24-ùñï üëï ôï 24-ùñï 
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Μεγάλες 
γεωδαιτικές 
ασκήσεις των 

φοιτητών πολιτικών 
µηχανικών στο 

Πλαγιάρι το 1966. 
∆εύτερος από 
αριστερά ο Ν. 

Τρέσσος.
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Κάπως έτσι έβλεπαν οι φοιτητές τις 
σχέσεις Μουτσόπουλου και Νιτσιώτα. 
Αφίσα σε αποκριάτικο χορό των 
φοιτητών της Πολυτεχνικής στη 
δεκαετία του 1960.
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νίου. Tα θέµατα έπρεπε να ολοκληρωθούν, διότι επικρέµατο ως δαµόκλειος σπάθη η απώλεια 
του έτους και αν αυτό συνέβαινε δύο φορές ο κίνδυνος της διαγραφής από τη σχολή πρόβαλε 
πλέον ορατός. Aυτός ήταν και ο λόγος που στα τέλη του Mαΐου τα αµφιθέατρα και οι αίθουσες 
διδασκαλίας σιγά σιγά άδειαζαν· το βάρος έπεφτε πλέον στην ολοκλήρωση των εργασιών και όχι 
στις από έδρας παραδόσεις των µαθηµάτων. Aπό τους 200 και πλέον φοιτητές που αναλογούσαν 
στο κάθε έτος µετά βίας έβρισκες 10 µε 20 άτοµα µέσα στην τάξη και αυτά συνεχώς λιγόστευαν, 
και ας ήταν ακόµη τότε υποχρεωτικές οι παρακολουθήσεις των µαθηµάτων. Xαρακτηριστική 
ήταν η περίπτωση καθηγητή, κατά την οποία σε πρωινό µάθηµα του στο ∆’ έτος σπουδών των 
πολιτικών µηχανικών περίµενε επί 40 λεπτά της ώρας, χωρίς να παρουσιασθεί στην αίθουσα 
κανένας φοιτητής και αφού έφυγε ενοχληµένος και συγχρόνως απογοητευµένος συνέταξε 
έγγραφο διαµαρτυρίας προς τον κοσµήτορα της σχολής. 

Όσο και αν σήµερα ηχεί παράταιρα, την 
εποχή εκείνη τα οικονοµικά των περισσοτέρων 
φοιτητών και κατ’ επέκταση των γονιών τους 
δεν ήταν τόσο ανθηρά, που να τους επιτρέπουν 
να ανταποκριθούν µε άνεση στην αγορά ενός 
σχεδιαστηρίου για το σπίτι. Iδίως αυτών που 
έρχονταν από την επαρχία και είχαν συν τοις 
άλλοις να καλύψουν και τα έξοδα του ενοικίου 
ενός δωµατίου σε οικογένεια ή σε διαµέρισµα, 
το οποίο πάλι αναγκάζονταν να το κρατούν µε 
δύο, τρεις ή και περισσότερους συµφοιτητές 
τους. Έτσι, έπρεπε να βολευτούν µε όσα παρεί-
χε η σχολή.

Aλλά ειδικά στους αρχιτέκτονες δεν ήταν δα 
και σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιοι από τους ΠΗ
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Αργά το βράδυ 
µετά το µάθηµα 

της αρχιτεκτονικής 
µορφολογίας ο 
καθηγητής Ν. 

Μουτσόπουλος µε 
οµάδα φοιτητών 
του στο ταβερνάκι 

του Κρητικού, 
κοντά στο 

Πολυτεχνείο.
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(διακρίνεται στο βάθος στα δεξιά 
της φωτογραφίας) και πίσω από τη 
Φοιτητική Λέσχη (στα αριστερά της 

φωτογραφίας), όπου βρίσκεται σήµερα 
το Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο, 
παρέµεινε αδιαµόρφωτος µέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του 1970.
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«ιπτάµενους» καθηγητές τους επισκέπτονταν για διήµερο τη Θεσσαλονίκη και, επιδιώκοντας 
να διεκπεραιώσουν όλες τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις στο διάστηµα αυτό, µετά τις 
παραδόσεις των µαθηµάτων, συνέχιζαν τις διορθώσεις των «θεµάτων» µέχρι και τις µεταµεσο-
νύκτιες ώρες. Έτσι, το ξενύχτι ήταν πλέον τρόπος ζωής, ακόµη και όταν ο φοιτητής καθόταν 
στο σπίτι να διαβάσει· δεν είναι άλλωστε και τόσο εύκολο να αλλάζει κανείς καθηµερινά τους 
βιολογικούς του ρυθµούς. Oι ίδιες οι ανάγκες προσαρµογής επέβαλλαν και τους υπόλοιπους 
ρυθµούς της ζωής του. 

Oι συναθροίσεις σε κάποια σπίτια, οι έξοδοι µε την παρέα µετά από κάποιο κινηµατογράφο ή 
τις φοιτητικές ταβέρνες ήταν δραστηριότητες που αποκτούσαν περιεχόµενο τις προχωρηµένες 
νυκτερινές ώρες. Aκόµη και η «Φοιτητική Eβδοµάδα», σειρά ανοιξιάτικων πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων που διεξάγονταν µε φοιτητική πρωτοβουλία στο πανεπιστήµιο, είχε κατεξοχήν σύµµαχο 
τη νύχτα και κορυφωνόταν µε το µεγάλο γλέντι στην πλατεία του Xηµείου, που κρατούσε µέχρι 
τις πρωινές ώρες.

Όµως αυτό, που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί για το φοιτητικό κόσµο ως το κοσµικό 
γεγονός της χρονιάς, ήταν ο µεγάλος χορός της αποκριάς, που γινόταν στον ευρύχωρο και 
µακρύ διάδροµο µετά την είσοδο της Πολυτεχνικής. Στην οργάνωσή του πρωτοστατούσαν οι 
αρχιτέκτονες, γι’ αυτό και έµεινε περισσότερο γνωστός ως ο «Xορός της Aρχιτεκτονικής». H 
φήµη του πολύ σύντοµα δεν ξεπέρασε µόνο τα στενά όρια της Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και 
ολόκληρου του πανεπιστηµίου, αναδεικνύοντάς τον σε «κοσµικό» γεγονός της πόλης! Ήταν η 
ευκαιρία για ένα µοναδικό ξεφάντωµα που, εκτός του ότι δεν γνώριζε τους συνήθεις κοινωνικούς 
περιορισµούς, δεν ξεπερνούσε επιπλέον και τις δυνατότητες του φοιτητικού βαλαντίου. Ήταν η 
ευκαιρία για νέες γνωριµίες, που δεν προσφέρονταν τόσο απλόχερα τις υπόλοιπες ηµέρες του 
χρόνου. Ήταν η ευκαιρία για προσεγγίσεις των φιλόδοξων δεκαεξάχρονων δεσποινίδων µε τη 
«φοιτητική αφρόκρεµα». Oι µάσκες, τα βαµµένα πρόσωπα και οι αποκριάτικες στολές είχαν τον 
τρόπο να κρύβουν περίτεχνα τις συγκινήσεις και τα χτυποκάρδια, και να προφυλάσσουν από 
πρόωρη ή ανεπανόρθωτη «έκθεση» στο άµεσο κοινωνικό τους περιβάλλον. Aπό την άλλη, αν η 
χηµεία αντιδρούσε θετικά, οι λόγοι προφύλαξης εξέλειπαν και οι µάσκες έπεφταν, κυριολεκτικά 
και µεταφορικά…
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Αποκριές 1960. 
Ο χορός της 

Αρχιτεκτονικής 
δεν άφηνε 
κανένα 

ανεπηρέαστο. 
Ο καθηγητής 
Νιτσιώτας µε 
την φοιτήτρια 

τότε και 
µετέπειτα 

διευθύντρια 
στη ∆ιεύθυνση 
Πολεοδοµίας 
Γ. Γαϊτανάκη.
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Οι χοροί της Πολυτεχνικής 
αποτελούσαν πάντα όχι µόνον 
µια απλή φοιτητική εκδήλωση, 
αλλά κοσµικό γεγονός για 
όλη την πόλη, γι’ αυτό και 
συγκέντρωναν πλήθος κόσµου.
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M έχρι το 1960 στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχε οργανωµένος φοιτητικός σύλλογος. O Σύλ-
λογος Φοιτητών Πολυτεχνικής Σχολής ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 1960 µε αφορµή τις 
πρώτες κινητοποιήσεις για διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των φοιτητών 

σε αντιδιαστολή µε αυτά των αποφοίτων των σχολών υποµηχανικών του καλούµενου «Mικρού 
Πολυτεχνείου» (των µετέπειτα K.A.T.E.E. και αργότερα T.E.I.). Στο σύλλογο συµµετείχαν από 
κοινού οι φοιτητές των Tµηµάτων Πολιτικών Mηχανικών και Aρχιτεκτόνων (αργότερα και των 
Τοπογράφων). Το διοικητικό συµβούλιο ήταν εννεαµελές (αργότερα δεκαµελές και στο τέλος 
ενδεκαµελές) και απαρτιζόταν από τους προέδρους των τάξεων των δύο τµηµάτων της Πολυ-
τεχνικής Σχολής. 

Στην αρχή µε µικρά δειλά βήµατα, κατόπιν πιο θαρραλέα και 
αποφασιστικά, µε δύναµη που αντλούσε από το διαρκώς αυξανό-
µενο αριθµό των εισαγόµενων φοιτητών στή σχολή, ο φοιτητικός 
σύλλογος διεκδίκησε και σε σηµαντικό βαθµό πέτυχε την ικανοποίηση 
σειράς αιτηµάτων του σχετικά µε τη διεξαγωγή των µαθηµάτων και 
των ασκήσεων, τις διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης και γενικά 
µε. το περιεχόµενο και τον τρόπο παροχής των σπουδών Mεταξύ 
αυτών που πέτυχε, σε συνεργασία και µε τους άλλους συλλόγους 
του πανεπιστηµίου, ήταν και η καθιέρωση και τρίτης εξεταστικής 
περιόδου το 1965 και η δυνατότητα µεταφοράς ενός µαθήµατος στο 
επόµενο έτος σπουδών.

Oι αποφάσεις λαµβάνονταν µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες 
σε επίπεδο γενικών συνελεύσεων, στις οποίες οι φοιτητές συζητού-
σαν τα προβλήµατά τους, πρόβαλλαν τα αιτήµατά τους και αποφάσι-
ζαν για το πλαίσιο της δράσης τους. Mε τον ίδιο δηµοκρατικό τρόπο 
αναδείκνυαν τα αιρετά τους όργανα και τους εκπροσώπους τους στις 
συλλογικές δράσεις και διαδικασίες του φοιτητικού κινήµατος.

Öïéôçôéêüò Öïéôçôéêüò 
óõíäéêáëéóìüò óõíäéêáëéóìüò 

Συνέλευση του ενιαίου 
Συλλόγου Φοιτητών 
Πολυτεχνικής Σχολής 

στα µέσα της δεκαετίας 
του 1960. Στο µέσο της 

φωτογραφίας όρθιος οµιλεί 
ο τότε φοιτητής 
Κ. Μπακιρτζής.
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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

E κείνη την εποχή ευνοϊκά προς τα φοιτητικά αιτήµατα λειτουργούσε και ο άνεµος της εκπαι-
δευτικής µεταρρύθµισης που είχε φυσήξει µε την πολιτική αλλαγή του 1964 και την ανάληψη 
της εξουσίας από την Ένωση Kέντρου µε πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Eµψυ-

χωτές της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης ο τότε γενικός γραµµατέας του Yπουργείου Παιδείας 
Eυάγγελος Παπανούτσος και ο υφυπουργός παιδείας Λουκής Aκρίτας. Αν και στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα δεν πρόλαβε να προχωρήσει όσο στην πρωτοβάθ-
µια και στη δευτεροβάθµια –λόγω της ανατροπής της κυβέρνησης τον Iούλιο του 1965–, ωστόσο 
στα πανεπιστήµια έγιναν αρκετά σηµαντικά βήµατα εκσυγχρονισµού. 

Oρισµένα από αυτά ήταν:
► H καθιέρωση κοινών εισαγωγικών εξετάσεων για όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµα-
τα της χώρας µε ευθύνη του Yπουργείου Παιδείας. Mέχρι τότε οι εισαγωγικές εξετάσεις 
διενεργούνταν ξεχωριστά για κάθε πανεπιστηµιακή σχολή µε δική τους ευθύνη.

► H αναγνώριση του πανεπιστηµιακού ασύλου, αν και στα επόµενα χρόνια δεν έγινε πάντα 
σεβαστός αυτός το θεσµός. 

► H κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
► H διάθεση µεγαλύτερων κονδυλίων για την παιδεία.

Παρά τις προσπάθειες της, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου δεν πρόλαβε να υλοποιήσει 
το µεταρρυθµιστικό εκπαιδευτικό της πρόγραµµα· έτσι δεν κατάφερε να περάσει σειρά µέτρων 
που θεωρούνταν πολύ ουσιαστικά και ιδιαίτερα ριζοσπαστικά για την εποχή εκείνη, όπως π.χ. η 
αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών, η εισαγωγή κύκλων σπουδών και σπουδών ειδίκευσης, 
η καθιέρωση µεταπτυχιακών σπουδών, η δωρεάν διάθεση των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων, 
η εισαγωγή της εγκύκλιας παιδείας στα πανεπιστήµια µε έµφαση στα ελληνικά γράµµατα και η 
ίδρυση νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Προβλεπόταν µάλιστα τότε η ίδρυση παραρτήµατος 
της Πολυτεχνικής Σχολής στη Λάρισα, που θα περιελάµβανε Tµήµα Mηχανολόγων Hλεκτρολόγων 
Mηχανικών και Tµήµα Xηµικών Mηχανικών και Mηχανικών Mεταλλείων και Mηχανουργών.

Όµως οι πολιτικές εξελίξεις ήταν έντονες και ακολουθούσαν ραγδαίους ρυθµούς. H ανατρο-
πή της κυβέρνησης και η πολιτική αστάθεια που επικράτησε ως την επιβολή της στρατιωτικής 
δικτατορίας τον Aπρίλιο του 1967, δεν άφηναν περιθώρια για την υλοποίηση τόσο µακρόπνοων 
σχεδίων. Γι’ αυτό και κάποια από αυτά τα σχέδια υλοποιήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα, ενώ 
άλλα έµειναν ξεχασµένα κείµενα σε σκονισµένα χαρτιά.

Φοιτητές της Πολυτεχνικής στην 
πλατεία του Χηµείου συµµετέχουν 
σε διαδήλωση µαζί µε συναδέλφους 
τους άλλων σχολών στο πλαίσιο των 
γενικών κινητοποιήσεων για την 
αναβάθµιση της παιδείας, στα µέσα 
της δεκαετίας του 1960, λίγο πριν τη 
δικτατορία της 21ης Απριλίου.

H ìåôáññýèìéóç H ìåôáññýèìéóç 
ðïõ äåí Ýãéíå ðïõ äåí Ýãéíå 
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Τ o έντονο πολιτικό κλίµα της εποχής εκείνης δεν µπορούσε βέβαια να αφήσει αδιάφορο 
το φοιτητικό κόσµο. Oι φοιτητές δεν µπορούσαν να µείνουν περιορισµένοι στο στενό 
περίγραµµα µιας σχολής. Aντίθετα, οι φοιτητές διαδραµάτισαν ρόλο πρωταγωνιστικό στα 

πολιτικά δρώµενα, συµµετέχοντας ενεργά σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις: συζητήσεις, συγκε-
ντρώσεις, διαδηλώσεις, πορείες, ακόµη και σε συµπλοκές µε την αστυνοµία, συλλήψεις κ.τ.λ. 

Oι φοιτητές του Πολυτεχνείου, είτε λόγω της συνεχούς επικοινωνίας µεταξύ τους, που την 
επέβαλλε η ίδια η φύση των µαθηµάτων τους (η σχολή παρέµενε ζωντανή σ’ όλη τη διάρκεια 
της ηµέρας), είτε λόγω µιας προοδευτικής παράδοσης της σχολής είτε ακόµη και λόγω των 
επιδράσεων, που είχε ασκήσει σε αυτούς η παλαιότερη συνύπαρξη της Πολυτεχνικής µε τη 
Φιλοσοφική είτε για άλλους λόγους, που απαιτούν ίσως περισσότερη ανάλυση, έδωσαν σε όλα 
αυτά ένα δυναµικό παρόν. Στα γεγονότα για το Kυπριακό, στις κινητοποιήσεις για τη δολοφονία 
του βουλευτή Γρηγόρη Λαµπράκη, για το «1-1-4» και την αναγέννηση της  δηµοκρατίας, για το 
«15%» και την αναβάθµιση της παιδείας, στα «Iουλιανά» και στα άλλα γεγονότα, που χρωµάτι-
σαν έντονα εκείνη την περίοδο της χώρας, παρουσίαζαν σηµαντική συµµετοχή, παρά το κλίµα 
του ελέγχου και των «υποδείξεων» που επέβαλλε στο κυρίαρχο ακόµη µετεµφυλιακό κλίµα της 
κοινωνίας η κρατική Aσφάλεια. Tο Πολυτεχνείο χρεώθηκε το στίγµα της Aριστεράς και είναι 
χαρακτηριστικό ότι στους χώρους του ουδέποτε αναπτύχθηκε οµάδα της περιβόητης Eθνικής 
Kοινωνικής Oργάνωσης Φοιτητών (E.K.O.Φ.), ενώ οι φοιτητές του δέχθηκαν επιθέσεις της και 
συνεπλάκησαν µαζί της.

Aλλά η Πολυτεχνική δεν εξαντλούσε βέβαια την ενεργητικότητά της µόνο σε κινητοποιήσεις 
και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις. Ανέπτυσσε δραστηριότητα και σε άλλα πεδία δράσης πολιτι-
στικών και καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Kαι σε αυτά τον κύριο λόγο τον είχε πάντα η φαντασία 
που εκφραζόταν ελεύθερα µέσα από ατοµικές ή συλλογικές προσπάθειες που διοργάνωνε ο 
σύλλογος των φοιτητών ή µεµονωµένες οµάδες των φοιτητών, προσπάθειες που αποτελούσαν 
πραγµατικό καθρέφτη των νεανικών τους ανησυχιών.

Oé öïéôçôéêÝò Oé öïéôçôéêÝò 
êéíçôïðïéÞóåéò êéíçôïðïéÞóåéò 
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Οι φοιτητές της Πολυτεχνικής 
διεδραµάτιζαν σηµαντικό ρόλο 
σε όλες τις κινητοποιήσεις των 

αρχών της δεκαετίας του 1960 για 
αναγέννηση της δηµοκρατίας και την 

αναβάθµιση της παιδείας.
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H κοινωνική απορύθµιση που επέφερε τον Aπρίλιο του 1967 στο σύνολο της χώρας το στρα-
τιωτικό πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών δεν µπορούσε προφανώς να αφήσει αλώβητη 
και τη µικρή κοινωνία του πανεπιστηµίου. Eπέδρασε και στο Πολυτεχνείο, καθήλωσε τις 

δραστηριότητές του και ανέκοψε τη ζωντάνια και τον ενθουσιασµό των φοιτητών του.

Aπό την πρώτη στιγµή η δικτατορία φρόντισε να προβάλει το ιδεολογικό της στίγµα και 
να εξουδετερώσει κάθε αντίθετη φωνή. Mε έγγραφο που κοινοποιήθηκε από την πρυτανεία 
σε όλες τις σχολές (αρ. εγγρ. E.2425 της 18/10/67) το στρατιωτικό καθεστώς ζητούσε από τα 
πανεπιστήµια να λάβουν µέτρα και να αφαιρέσουν από τις βιβλιοθήκες και τα αναγνωστήρια 
“κάθε βιβλίο κοµµουνιστικού ή φθοροποιού περιεχοµένου”. 

Mε άλλο διάταγµα, το Nοέµβριο του 1967, ορίστηκαν τα διορισµένα διοικητικά συµβούλια των 
φοιτητικών συλλόγων. Mε απόφαση του προέδρου Πρωτοδικών καταργήθηκαν οι εκλεγµένοι 
εκπρόσωποι στο φοιτητικό σύλλογο της Πολυτεχνικής (ο σύλλογος των φοιτητών παρέµενε ακόµη 
ενιαίος για όλα τα τµήµατα της σχολής και ενιαίος παρέµεινε µέχρι τον πρώτο χρόνο της µεταπο-
λίτευσης) και τοποθετήθηκαν άλλοι, έµπιστοι στο καθεστώς και υποτακτικοί στα κελεύσµατά του. 
Στην ίδια περίοδο άρχισαν να εφαρµόζονται και τα αυστηρά πειθαρχικά µέτρα σε όσους δεν ήταν 
αρεστοί στο καθεστώς. Tο Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών δραστηριοποιήθηκε, επιβάλλοντας 
αυστηρές ποινές, κατά κανόνα για ασήµαντα παραπτώµατα ή µε αφορµή αυτά για τις πολιτικές 
πεποιθήσεις των φοιτητών, ποινές που είχαν άµεση επίπτωση στις σπουδές τους.

Mελανή σελίδα στην ιστορία της σχολής αποτέλεσε και η συµµετοχή µέλους της στο κυβερ-
νητικό σχήµα των πραξικοπηµατιών. Στις 3 Nοεµβρίου 1967 (επισήµως από 30/11/67) ο καθηγη-
τής της έδρας της Oικοδοµικής Kωνσταντίνος Παπαδηµητρίου ανέλαβε καθήκοντα υπουργού 
δηµοσίων έργων και υπηρέτησε στη θέση αυτή επί µία και πλέον πενταετία (ως 25/1/73). Ήταν 
ένας από τους µακροβιότερους υπουργούς της. 

Óôç óêéÜ ôïõ öüâïõ Óôç óêéÜ ôïõ öüâïõ 
êáé ôçò óéùðÞòêáé ôçò óéùðÞò

Η Πολυτεχνική Σχολή στα τέλη της δεκαετίας του ‘60. Ο κεντρικό κτιριακός όγκος πριν ακόµη κατασκευαστεί η τρίτη πτέρυγα των Τοπογράφων. 
Μόλις έχει αποπερατωθεί επίσης το κτίριο της Υδραυλικής. Στα αριστερά διακρίνονται και τα χαµόσπιτα του συνοικισµού της Αγίας Φωτεινής.
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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Mε δεδοµένη πλέον την απαγόρευση των συναθροίσεων σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους 
από το φόβο να αναδειχθούν αυτοί σε πόλους συσπείρωσης του δυσαρεστηµένου λαϊκού αισθή-
µατος και ταρακουνήσουν συθέµελα το σαθρό και αναχρονιστικό καταναγκαστικό καθεστώς, 
τέθηκε σε ισχύ στο πανεπιστήµιο σειρά περιοριστικών διατάξεων που ανέτρεπαν τους µέχρι 
τότε καθηµερινούς ρυθµούς του. Τα «νυχτερινά» µαθήµατα σταµάτησαν, οι δραστηριότητες 
του φοιτητικού συλλόγου ανεστάλησαν, οι συνελεύσεις διακόπηκαν και οι συγκεντρώσεις απα-
γορεύτηκαν. Το συµβούλιο του φοιτητικού συλλόγου ήταν πλέον διορισµένο και όλες οι µαζικές 
εκδηλώσεις στο πανεπιστήµιο ελέγχονταν από το άγρυπνο µάτι του κυβερνητικού επιτρόπου 
και του «συµβουλίου νοµιµοφροσύνης». ∆υστυχώς προς την κατεύθυνση αυτή συνέδραµαν 
και συνεργάστηκαν εκούσια ή ακούσια (κατόπιν απειλών ή εκβιασµών) και ορισµένα µέλη της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές ή διοικητικοί υπάλληλοι). Oι τοµείς και τα 
αποτελέσµατα από τη συνεργασία αυτή ήταν γνωστοί, αλλά οι επιµέρους περιπτώσεις είτε 
έγιναν εκ των υστέρων γνωστές είτε παρέµειναν για πάντα άγνωστες και σκοτεινές. Tο κλίµα 
ανασφάλειας και καχυποψίας –που ήταν ιδιαίτερα καταθλιπτικό στα πρώτα χρόνια της στρα-
τιωτικής δικτατορίας– έδινε την εικόνα µιας παθητικής ανοχής των τεκταινοµένων στο πανεπι-
στήµιο. Το φοιτητικό κίνηµα, µε την έντονη προδικτατορική του δράση, τώρα πια αναγκάστηκε 
να σιωπήσει για µια µεγάλη χρονική περίοδο, ως το 1971-’72, οπότε ξεπρόβαλαν δειλά και οι 
πρώτοι αντιστασιακοί πυρήνες.

Στα εφτά χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας πολλοί φοιτητές του Πολυτεχνείου συνελή-
φθησαν, άλλοι φυλακίστηκαν χωρίς δίκη ή καταδικάστηκαν από στρατοδικεία και αποβλήθηκαν 
από το πανεπιστήµιο για την αντιδικτακτορική τους δράση. Συµπαραστάτες τους στάθηκαν 
τότε αρκετοί καθηγητές. Mεταξύ αυτών και ο Γ. Nιτσιώτας, ο οποίος παρά τη θέση του στο πα-
νεπιστήµιο, τις εκ διαµέτρου αντίθετες αντιλήψεις του και τη µεγάλη απόσταση που κρατούσε 
από τους φοιτητές, προσήλθε στα δικαστήρια και τους υπερασπίστηκε (δίκη του Στέφανου 
Iωακειµίδη).

Aπό τους πρώτους που συνελήφθησαν στον πρώτο χρόνο της δικτατορίας ήταν και δύο 
φοιτητές της Πολυτεχνικής, ο Θωµάς Bασιλειάδης και ο Aπόστολος Προγκίδης , κατηγορού-
µενοι για τη σύσταση του «Πατριωτικού Mετώπου», της µετέπειτα «Eλληνικής Kοµµουνιστικής 
Nεολαίας (E.KO.N.) “Pήγας Φεραίος”», νεολαίας του KKE-εσωτερικού. Στη δίκη που διεξήχθη 
στις 15-31 Mαΐου 1969 και στην οποία παραπέµφθηκαν 39 άτοµα (έµεινε γνωστή ως “δίκη των 
39”) ο Bασιλειάδης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και ο Προγκίδης σε 6 ετών.

Kατά την αντίληψη των στρατιωτικών η γνώση και το πνεύµα 
όφειλαν να ενταχθούν σε ωράρια. Ίσως διότι κάπως έτσι 

λειτουργούσαν πάντοτε οι στρατώνες περιλαµβάνοντας 
διατεταγµένες ώρες δράσης και ώρες σιωπητηρίου. Ίσως διότι κάθε 
συνάθροιση ατόµων αποτελούσε για αυτούς απειλή και έπρεπε να 
περιορίζεται στο ελάχιστο. Έτσι και οι δραστηριότητες στη σχολή 
έµπαιναν σε περιορισµό, εντασσόµενες αυστηρά στα χρονικά 
πλαίσια διεξαγωγής των µαθηµάτων µη νοουµένης της παραµονής 
ανθρώπων στο κτίριο πέραν των χρονικών αυτών ορίων.
[…] «Ωσαύτως, κατόπιν προτάσεως του κ. κοσµήτορος, η 

σχολή αποφασίζει όπως το κτίριο αυτής παραµένη ανοικτόν ως 
ακολούθως:
1) ∆ια τους φοιτητάς της σχολής καθ’ εκάστην εργάσιµον ηµέραν 
από της 7:30 π.µ. µέχρι της 9:30 µ.µ. 

2) ∆ια το προσωπικόν της σχολής και του πανεπιστηµίου 
συµφώνως προς τας δοθείσας ειδικάς οδηγίας.

3) ∆ια πάντα τρίτον καθ’ εκάστην εργάσιµον ηµέραν από της 11:00 
π.µ. µέχρι της 2:00 µ.µ. 

»Kατά πάσας τας λοιπάς ώρας απαγορεύεται τόσον η είσοδος, όσον 
και η παραµονή εντός του κτιρίου της σχολής, άνευ ειδικής αδείας».

““KáôÜ ðÜóáò ôáò ëïéðÜò þñáò áðáãïñåýåôáé ç åßóïäïò êáé ç ðáñáìïíÞKáôÜ ðÜóáò ôáò ëïéðÜò þñáò áðáãïñåýåôáé ç åßóïäïò êáé ç ðáñáìïíÞ”…”…

Ο Θωµάς Βασιλειάδης, πολιτικός µηχανικός, 
που ως φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας 
συµµετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό 
κίνηµα. Έφυγε νωρίς από τη ζωή, το 1985, σε 
ηλικία µόλις 39 χρονών. Η σχολή θέλοντας 
να τιµήσει τη µνήµη του τοποθέτησε 
στην είσοδό της αναµνηστική πλάκα, τα 
αποκαλυπτήρια της οποίας έκανε στις 17 
Νοεµβρίου 1975 ο τότε πρύτανης του Α.Π.Θ. 
καθηγητής ∆. Φατούρος
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A λλά δεν κυνηγήθηκαν µόνον οι φοιτητές. Λαµπροί καθηγητές απολύθηκαν ή –επί το επι-
εικέστερον– τέθηκαν σε διαθεσιµότητα. Kάποιοι άλλοι εξαναγκάστηκαν σε αποχώρηση 
έντεχνα, µε υποβιβασµό του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (στα 65 χρόνια) µε διάταγµα 

του 1968-’69.

Aνάµεσά τους ο Πάτροκλος Kαραντινός (καθηγητής στην τακτική έδρα των Aρχιτεκτονικών 
Συνθέσεων), ο Iωάννης Aυδής (έκτακτος επί θητεία καθηγητής στην τακτική έδρα της Παρα-
στατικής Γεωµετρίας και Προβολικής) και ο γραµµατέας της σχολής Παναγιώτης Kώστογλου. 
Oι αριστερές τους καταβολές ήταν βαριές για τη δικτατορία. Aπολύθηκαν µε συντακτική πράξη 
στις αρχές Φεβρουαρίου 1968. Στη συνεδρίασή της στις 6/2/68 η σχολή εξέφρασε τη λύπη της 
για το γεγονός σε µια συζήτηση που διεξήχθη σε ήπιους τόνους και µε αρκετά προσεκτική φρα-
σεολογία και πάντα υπό το κράτος του εκφοβισµού που υφίστατο όλη η χώρα.

Σε επιστολή της σχολής, που απεστάλη προς τον πρύτανη, µε την παράκληση να διαβιβασθεί 
στο Yπουργείο Παιδείας, διατυπωνόταν η έκφραση δυσαρέσκειας, η οποία όµως στην ουσία της 
χανόταν δυστυχώς µέσα σε γενικές αναφορές και σύνθετες διατυπώσεις ενός δυσνόητου και αρκε-
τά ασαφούς κειµένου. H αντίδραση των καθηγητών ήταν µάλλον συγκρατηµένη, ίσως από φόβο, 
ίσως και από αµηχανία, ίσως και από αδυναµία εκείνη την εποχή για µια πιο δυναµική ενέργεια.

Aναφερόταν µεταξύ άλλων σ’ αυτή:
[…] «Φρονεί η σχολή ότι τα αναµενόµενα κέρδη εκ της αυτεπαγγέλτου, ερήµην των 
πανεπιστηµιακών σωµάτων, αποµακρύνσεως ενός αριθµού ανωτάτων εκπαιδευτικών 
λειτουργών, αποδεικνυοµένων τυχόν ως ακαταλλήλων ή ως κατωτέρων των 
περιστάσεων, δυσκόλως ισοφαρίζουν την ζηµίαν η οποία προκαλείται, όταν η κοινή 
γνώµη και ιδιαιτέρως η ελληνική νεότης πληροφορήται ότι δεν υπάρχει κατ’ ουσίαν εν 
τη χώρα, πνευµατική ηγεσία εις την οποίαν να δύναται να εµπιστεύηται.
»Aι γενόµεναι απολύσεις δεν αποτελούν απλώς στίγµα ή έστω µείωσιν µόνον 
δι’ εκείνους εις τους οποίους αύται αφορούν, αλλ’ αφίνουν έκθετα ολόκληρα τα 
πανεπιστηµιακά σώµατα· και τούτο διότι αι απολύσεις αύται δεν συνεδυάσθησαν µε 
µίαν προσπάθειαν σαφούς καθορισµού της στάθµης της όλης πνευµατικής ηγεσίας. 
Eνετοπίσθη το θέµα εις την ανατοµίαν των πιθανών ασθενών πλευρών, ενώ ηµελήθη 
η αναγκαία δια τους απληροφορήτους έξαρσις τουλάχιστον των ιδιαιτέρως φωτεινών 
στοιχείων, τα οποία κατά τους στατιστικούς νόµους είναι ισοπληθή προς τας πρώτας και 
αντιρροπούν προς αυτάς». […]

Tο πιο σαφές κοµµάτι βρισκόταν µάλλον στο τέλος του κειµένου, µε το οποίο διατυπωνόταν 
η ευχή να επανεξετάσει η πολιτεία τη στάση της:

«Eύχεται η σχολή όπως αι αρχαί αύται τύχουν της δεούσης εφαρµογής όχι µόνον εις το 
θέµα της επανακρίσεως των απολυθέντων, αλλά γενικώτερον και εις πάντα τα θέµατα 
τα σχετικά προς τον θεσµόν της ανωτάτης παιδείας, ώστε άπαξ και εδόθη πλέον η 
ευκαιρία, να υπάρξη και το ευτυχές αποτέλσµα δια το καλόν του έθνους».

Tο υπέγραφαν οι Λ. Mαυρίδης (κοσµήτορας τότε της σχολής), Γ. Nιτσιώτας, M. Φλωράς, N. 
Mουτσόπουλος, Π. Mωλιώτης, ∆. Φατούρος, Π. Σκοπετέας, Θ. Aργυρόπουλος, ∆. Bαλαλάς, X. 
Λεφάκης, I. Tριανταφυλλίδης, K. Kλαδάς, X. Mπούρας, ∆. ∆ασκαλόπουλος, N. Παναγιωτόπουλος, 
δηλαδή σχεδόν το σύνολο του καθηγητικού σώµατος της σχολής.

Eίναι πάντως γεγονός ότι οι καθηγητές της Πολυτεχνικής και σε µετέπειτα χρόνο έκαναν προ-
σπάθειες µε υποµνήµατα και αναφορές προς το Yπουργείο Παιδείας να ανακληθεί η ισχύς του 
διατάγµατος, µε το οποίο απολύθηκαν οι συνάδελφοί τους. Aπέβησαν όµως όλες άκαρπες.

Aντίθετα, οι φοιτητές εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τους δύο καθηγητές µε πολύ πιο 

[…] «H σχολή αποφασίζει την 
απόρριψιν της από 4/12/67 αιτήσεως 
της φοιτητρίας του Γ’ έτους σπουδών 
του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών 
Xρυσούλας Λαζαρίδου περί εγγραφής 
της δια τρίτην φοράν εις το ανωτέρω 
έτος σπουδών. Eις την ειρηµένην 
φοιτήτριαν δια της υπ’ αριθµ. 77/13-
11-67 αποφάσεως του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου Φοιτητών επεβλήθη 
η πειθαρχική ποινή της αποβολής 
εννέα µηνών, διότι προέβη την 
3/3/67 (σ.σ. πριν από την επιβολή της 
δικτατορίας) εις πράξιν ανάρµοστον 
κατά του προσώπου του πρυτάνεως 
του πανεπιστηµίου, κραυγάσασα εν 
φοιτητική συγκεντρώσει “παραιτήσου 
πρύτανη” και “πρύτανη χαφιέ”».

Aπόσπασµα των πρακτικών 
της υπ’ αριθµ. 252 συνεδρίασης 

της σχολής της 12/12/67.

……äéüôé äåí óõíåìïñöþèçäéüôé äåí óõíåìïñöþèç……

Oé äéþîåéò Oé äéþîåéò 
ôùí êáèçãçôþíôùí êáèçãçôþí

Ο Ιωάννης Αυδής, 
καθηγητής της 

παραστατικής γεωµετρίας 
που διώχθηκε από 
το πανεπιστήµιο επί 
δικτατορίας λόγω 
των πολιτικών του 

φρονηµάτων.
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σαφή και εκδηλωτικό τρόπο. Ίσως λόγω του αυθόρµητου της συµπεριφοράς τους, ίσως και λόγω 
της ζωντάνιας που έχει αυτή η ηλικία και δεν πολυκαταλαβαίνει από κοµψές εκφράσεις και διπλω-
µατικούς χειρισµούς, ίσως ακόµη επειδή οι απολυµένοι καθηγητές ήταν απ’ αυτούς που έχαιραν της 
φοιτητικής εκτίµησης. O απρόσιτος έβδοµος όροφος του κτιρίου των εδρών, όπου στεγαζόταν το 
γραφείο του Kαραντινού και όπου δύσκολα πατούσε φοιτητικό πόδι εκεί επάνω, είχε µετατραπεί 
σε νεανικό λαϊκό προσκύνηµα από τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής που για πρώτη φορά µε τόσο 
θάρρος τόλµησαν να πλησιάσουν τον καθηγητή τους, που προσπαθούσε να κρύψει τη συγκίνησή 
του, να του σφίξουν το χέρι και να του εκφράσουν τη συµπαράστασή τους. Kι ας κυκλοφορούσαν 
στους διαδρόµους δήθεν τυχαία, δήθεν συµπτωµατικά τα ανοικτά µάτια και αυτιά του καθεστώτος, 
κάποιοι υπεράνω πάσης υποψίας κλητήρες και υπάλληλοι µε καλοκάγαθο βλέµµα, που διακριτικά 
σηµείωναν ποιος έµπαινε και ποιος έβγαινε εκείνη τη µέρα στο γραφείο.

Mε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, το 1974, ο Π. Kώστογλου και ο I. Aυδής επέστρε-
ψαν στις θέσεις τους στο πανεπιστήµιο (9/74), έχοντας κερδίσει κάτι που κάποιοι άλλοι είχαν 
χάσει, τη βαθιά υπόληψη. O Π. Kαραντινός, αν και τυπικά αποκαταστάθηκε, δεν πρόλαβε να 
επιστρέψει, διότι είχε συµπληρώσει πλέον το όριο ηλικίας. Έφυγε από τη ζωή, σχεδόν ενάµιση 
χρόνο αργότερα, το 1976.

Eκτός Eλλάδος προτίµησε να φύγει στη διάρκεια της δικτατορίας ο Θαλής Aργυρόπουλος (κα-
θηγητής της έκτακτης αυτοτελούς έδρας της Πολεοδοµίας). Tο 1968 µε πρόσχηµα την εκπαιδευτική 
άδεια ενός έτους έφυγε στο Λονδίνο. Όταν όµως τελείωσε η άδεια του, αρνήθηκε να επιστρέψει. 
H σχολή του απηύθυνε έκκληση να επιστρέψει (συνεδρίαση υπ’ αριθµ. 324 της 18/11/69):

[…] «παρακαλούµεν τον κ. Aργυρόπουλον να τείνει ευήκοον ους εις την αγωνιώδη έκκλησιν 
της ελληνικής νεολαίας να έλθη εις την πατρίδα και να βοηθήση αυτήν και το έθνος». 

Στις 8 Mαρτίου 1968 ο καθηγητής Πάτροκλος Kαραντινός 
µε αφορµή την απόλυσή του από το πανεπιστήµιο από 

το δικτατορικό καθεστώς, έστειλε προς τους συναδέλφους 
του καθηγητές στη σχολή αποχαιρετιστήρια επιστολή, 
η οποία συµπεριλήφθηκε ως θέµα ηµερήσιας διάταξης, 
αναγνώστηκε και καταχωρήθηκε στα πρακτικά της σχολής 
(συνεδρίαση υπ’ αριθµ. 261 της 12/3/68), καθιστάµενη 
πλέον δηµόσιο έγγραφο.

Πέρα από τη συναισθηµατική αξία που φέρει η 
επιστολή και την βαρύτητα του περιεχοµένου της (θέτει 
εµµέσως τα κριτήρια µε τα οποία αναγνωρίζεται η 
ποιότητα ενός πανεπιστηµιακού δασκάλου) έχει και ένα 
ακόµη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Aποτελεί το πρώτο 
δηµόσιο έγγραφο της σχολής που παραβιάζει τον κανόνα 
της χρήσης της καθαρεύουσας µε την πληθώρα των 
τύπων της αρχαΐζουσας και διατυπώνει το περιεχόµενό 
της (παρά τα κάποια ορθογραφικά λάθη) σε µια πιο 
ελεύθερη και απλούστερη γλώσσα, µε πολλά στοιχεία της 
δηµοτικής.

MÝôñï ôçò áîßáò ìïõ ç éóôïñßá ìïõMÝôñï ôçò áîßáò ìïõ ç éóôïñßá ìïõ

Ο Πάτροκλος Καραντινός, 
καθηγητής των 

αρχιτεκτονικών συνθέσεων 
που διώχθηκε επίσης 
από το πανεπιστήµιο 
επί δικτατορίας λόγω 
των πολιτικών του 

φρονηµάτων.
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Aντ’ αυτού ο Aργυρόπουλος διεκδίκησε και δεύτερο χρόνο άδειας, αυτή τη φορά άνευ 
αποδοχών. H σχολή απέρριψε το αίτηµά του και του ζήτησε και πάλι να επιστρέψει. Aυτός όµως 
επέλεξε να παραµείνει στο Λονδίνο. Tο 1971 κηρύχθηκε έκπτωτος, η θέση του προκηρύχθηκε και 
την κατέλαβε µετά από εκλογή ο Aλέξανδρος Λαγόπουλος. O Aργυρόπουλος επέστρεψε µετά 
την αποκατάσταση της δηµοκρατίας µε το γενικό διάταγµα περί διωχθέντων της δικατορίας 
και επανήλθε στη θέση του, η οποία πλέον χαρακτηρίστηκε ως A’ έδρα Πολεοδοµίας και του 
Λαγόπουλου ως B’ έδρα Πολεοδοµίας.

Tον Iούνιο του 1969 η προσπάθεια ελέγχου κάθε χώρου που 
εν δυνάµει θα µπορούσε να αποτελέσει χώρο συσπείρωσης 

αντίθετων φωνών εντείνεται. O έλεγχος επιδιώκεται να γίνει 
ασφυκτικός και σε όλα σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
διορίζονται “κυβερνητικοί επίτροποι”. Πρόκειται για εκπροσώπους 
του στρατιωτικού καθεστώτος, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
στρατιωτικούς, που αναλάµβαναν το έργο της γενικής εποπτείας 
του χώρου ευθύνης τους, συµµετέχοντας στις συνεδριάσεις των 
καθηγητών και παρακολουθώντας το έργο της διοίκησης και τα 
τεκταινόµενα στις σχολές, προκειµένου να προλαβαίνουν εν τη 
γενέσει τους καταστάσεις που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 
προβλήµατα στο καθεστώς. 

Tον κυβερνητικό επίτροπο παρουσίασε 
–ως ώφειλε– στη συνεδρίαση της σχολής 
της 17/6/69 ο ∆ηµήτρης Φατούρος , ως 
κοσµήτορας της για το ακαδηµαϊκό έτος 
1968-’69. Παράλληλα όµως ο Φατούρος 
είχε ετοιµάσει και την παραίτησή του, σε 
ένδειξη διαµαρτυρίας “δια την έλλειψιν 
ανταποκρίσεως της πολιτείας εις το 
πανεπιστηµιακόν έργον” και θέλοντας να 
εκφράσει την αδυναµία του “να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του ως υπεύθυνος 

κοσµήτορας της σχολής” (συνεδρία υπ’ αριθµ. 321 της 17/6/69). 
Ήταν δύο µόλις µήνες πριν να λήξει η θητεία του. 

Tους λόγους της παραίτησης συνέδεσε µε µακροσκελή 
επιστολή, που κατέθεσε στη σύγκλητο και η οποία αποτελούσε 
την εισήγησή που του είχε αναθέσει αυτή για το θέµα των 
δυσχερειών που αντιµετώπιζαν οι καθηγητές για να ταξιδέψουν 
στο εξωτερικό. Στην εισήγηση του όµως ο Φατούρος επεκτάθηκε 
και σε άλλα θάµατα και ανέλυε όλα τα προβλήµατα που 
αντιµετώπιζαν τότε τα πανεπιστήµια. 

Σ’ αυτή την εισήγηση - επιστολή µεταξύ των άλλων ανέφερε:
[…] «Προς σχηµατισµόν σαφούς εικόνας δια τ’ ανωτέρω (σ.σ. 

για την έλλειψη υποδοµών στα A.E.I. και την αδυναµία των 
πανεπιστηµιακών να ανταποκριθούν στο έργο τους) θεωρώ 
απαραίτητον όπως παρουσιάσω εις χρονικήν σειράν εν µέρος 
των παρουσιαζοµένων δυσχερειών εις την λειτουργίαν του 
πανεπιστηµίου […]:
1) Kατά τους γενοµένους κατά τον Oκτώβριον του 1967 
διορισµούς καθηγητών δεν εγένετο υπό της πολιτείας δεκτός 
ο διορισµός αριθµού ικανών επιστηµόνων προταθέντων υπό 
των σχολών.

2) Kατά τον Iανουάριον του 1968 απελύθησαν 54 καθηγηταί 
και υφηγηταί. Aργότερον, εκ τούτων επανήλθεν πολύ µικρός 
αριθµός, ενώ εις τους εξ αυτών αιτούντας δεν χορηγήται 
άδεια αποχωρήσεως εις το εξωτερικόν.

3) Aπό του Iανουαρίου του 1968 µέχρι σήµερον καθηγηταί και 
υφηγηταί τίθενται κατά καιρούς εις διαθεσιµότητα.

4) ∆εν γίνεται δεκτός υπό της πολιτείας ο διορισµός καθηγητών 
προταθέντων, κατόπιν της σχετικής νοµίµου διαδικασίας, 
πολλάκις παµψηφεί υπό των σχολών.

[…]
14) Tελευταίο χρονικώς γεγονός, αφορών εις τα πανεπιστήµια 
και παρουσιαζόµενον ούτω ως κατακλείς των όσων 
ανωτέρω ανεφέρθησαν, αποτελεί ο διορισµός κυβερνητικού 
επιτρόπου. H παρουσία κυβερνητικού εκπροσώπου προς 
παρακολούθησιν της τηρήσεως ωρισµένων βασικών µόνον 
νόµων εις δηµόσιον ίδρυµα αποτελεί πιθανώς θέµα προς 
συζήτησιν. Eίναι όµως έστω και προς µίαν τοιαύτην πρότασιν 
σύµφωνος ο θεσµός του κυβερνητικού επιτρόπου ως 
παρουσιάζεται σήµερον µε την εκτεταµένην δικαιοδοσίαν η 
οποία του παρέχεται; […] [Eίναι ο θεσµός σύµφωνος] υπό 
τας επικρατούσας σήµερον γενικοτέρας συνθήκας εις την 
χώραν αι οποίαι δεν επιτρέπουν την δηµιουργικήν κριτικήν 
και τον διάλογον;

 Oυδείς δύναται να απαντήση άλλως ει µη µόνον ότι 
ασφαλώς όχι». […]

H ðáñáßôçóç ÖáôïýñïõH ðáñáßôçóç Öáôïýñïõ

Ο καθηγητής 
∆. Φατούρος.
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M ε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 1970-’71 το στρατιωτικό καθεστώς παρενέβαινε 
για ακόµη µία φορά αιφνιδίως στα πανεπιστηµιακά πράγµατα, καθορίζοντας τον τρόπο 
εκλογής των πανεπιστηµιακών αρχών και µετατρέποντας την ετήσια θητεία τους σε διετή 

(νοµοθετικό διάταγµα 672 της 14/9/70). H παρέµβαση αυτή ανέτρεπε την ακαδηµαϊκή παράδοση 
και τάξη που παρείχε τη δυνατότητα εναλλαγής της πρυτανικού αξιώµατος σε όλες τις σχολές, 
τόσο διότι καταργούσε στην πράξη τις ήδη εκλεγείσες πρυτανικές αρχές και µάλιστα κατά τη 
στιγµή που αναλάµβαναν τα καθήκοντά τους, όσο και διότι ο νέος τρόπος εκλογής κρίθηκε από 
τους πανεπιστηµιακούς ως “αντιβαίνων προς τας συνταγµατικάς διατάξεις”.

Σειρά να καταλάβει τον πρυτανικό θώκο εκείνη τη χρονιά είχε η Πολυτεχνική Σχολή µε τον 
καθηγητή της Παναγιώτη Mωλιώτη, που είχε ήδη εκλεγεί και διατελέσει αντιπρύτανης κατά 
την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Θα ήταν η πρώτη φορά που το τιµόνι του ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος θα αναλάµβανε η Πολυτεχνική Σχολή. 

O Π. Mωλιώτης σε ένδειξη διαµαρτυρίας παραιτήθηκε από το αξίωµα του αντιπρύτανη και 
δήλωσε ότι δεν προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωµα του πρύτανη. Oι καθηγητές της 
σχολής συµπαραστάθηκαν στον παραιτηθέντα συνάδελφό τους και ο καθηγητής I. Tριανταφυλ-
λίδης εκφράζοντας και αυτός τη δυσφορία του και την απογοήτευσή του για τον “παραγκωνισµό 
της Πολυτεχνικής Σχολής”, υπέβαλε την παραίτησή του τόσο από τη θέση του προέδρου του 
Tεχνικού Συµβουλίου του πανεπιστηµίου, όσο και από τη θέση του εκπροσώπου της σχολής 
στο Γενικό Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, δηλώνοντας ότι τέτοια γεγονότα δεν του 
αφήνουν “καµµίαν διάθεσιν εργασίας πέραν των καθαρώς διδακτικών καθηκόντων” (πρακτικά 
της συνεδρίας υπ’ αριθµ. 358 της 2/10/70). 

Tο νοµοθετικό διάταγµα καταργήθηκε µε την πτώση της δικτατορίας και η θητεία των πρυ-
τανικών αρχών έγινε και πάλι µονοετής και πρώτος πρύτανης της µεταπολίτευσης εκλέχθηκε 
τότε ο Παναγιώτης Mωλιώτης.

ÐáñÜôáóç ÐáñÜôáóç 
ôçò ðñõôáíéêÞò èçôåßáò ôçò ðñõôáíéêÞò èçôåßáò 
êáé ðáñáßôçóç Mùëéþôçêáé ðáñáßôçóç Mùëéþôç

Ο Παναγιώτης 
Μωλιώτης, 
καθηγητής 
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Η κεντρική µονάδα της 
Πολυτεχνικής Σχολής στις αρχές 
του ’70, όταν ακόµη δεν είχε 
διαµορφωθεί ο αυλόγυρος 

µπροστά απ’ αυτή και δεν είχε 
διανοιχθεί η Εγνατία οδός.
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Σ τα τέλη του 1972 και σε µια προσπάθεια εξωραϊσµού της κατάστασης το στρτατιωτικό κα-
θεστώς προκήρυξε τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στα διοικητικά 
συµβούλια των ελεγχόµενων φοιτητικών συλλόγων και στη Φ.E.A.Π.Θ., οι οποίες διεξή-

χθησαν υπό την άµεση εποπτεία των αστυνοµικών αρχών 

Oι φοιτητές σαµποτάρισαν τις εκλογές αυτές, αρνήθηκαν να τις νοµιµοποιήσουν και δεν 
προσήλθαν στις κάλπες. Aπό τους περίπου 2000 φοιτητές που αριθµούσε η σχολή εγγράφηκαν 
στον ενιαίο ακόµη τότε φοιτητικό σύλλογο και για τα τρία τµήµατα (πολιτικών µηχανικών, αρ-
χιτεκτόνων και τοπογράφων) 285 και από αυτούς προσήλθαν να ψηφίσουν οι 188, και µάλιστα 
ορισµένοι απ’ αυτούς είτε επειδή φοβήθηκαν είτε επειδή εξαναγκάστηκαν. 

Aπό το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας (168 ψηφοδέλτια έγκυρα και 20 άκυρα) προήλθε το 11-
µελές διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου και οι 5 εκλέκτορες στη Φ.E.A.Π.Θ.Tα 168 ψηφοδέλτια 
θεωρήθηκαν έγκυρα και τα 20 βρέθηκαν άκυρα. 

Tο µικρό ποσοστ  συµµετοχής (δεν άγγιζε ούτε το 10%), όπως και η όλη εκλογική διαδικασία 
προβληµάτισε τους καθηγητές που συζήτησα  το θέµα στην επόµενη συνεδρίαση τους. Mίλησαν 
για διαδικασίες που δεν επέτρεπαν την εγγραφή όλων των φοιτητών στους εκλογικούς κατα-
λόγους, αλλά και για την έντονη παρουσία των αστυνοµικών αρχών µέσα στη σχολή, θέτοντας 
υπό αµφισβήτηση την εγκυρότητα του αποτελέσµατος (συνεδρίαση της 21/11/72):

Θ. Ξανθόπουλος: […] «…εξ όσων επληροφορήθην, η όλη οργάνωσης της διαδικασίας 
εγγραφής φοιτητών εις τους εκλογικούς καταλόγους υπήρξε τοιαύτη, ώστε δεν 
επέτρεψεν εις ικανόν αριθµόν φοιτητών να εγγραφούν εγκαίρως εις τους εν λόγω 
καταλόγους. […] Tο γεγονός ότι µόνον το 10% επί του συνόλου των φοιτητών της 
Πολυτεχνικής Σχολής ηδυνήθη να εγγραφή και να ασκήση το δικαίωµα του εκλέγειν 
πιστεύω ότι ζηµιοί τα µέγιστα την όλην υπόθεσιν των εκλογών, αι οποίαι δύνανται να 
εµφανισθούν υπό καλοθελητών ως ατυχείς». […]

I. Tριανταφυλλίδης: «Θα ήθελα και εγώ να παρατηρήσω ότι η εικών την οποίαν 
παρουσίαζε χθες, κατά την διάρκειαν των φοιτητικών αρχαιρεσιών, η σχολή µας 
ήτο µάλλον περίεργη. Tο πλήθος των αστυνοµικών εν στολή και των εν πολιτική 
περιβολή ανδρών, οι οποίοι δεν ηµπορεί να ήσαν φοιτηταί, έδιδον την εντύπωσιν ότι 
ανεµένοντο από τους φοιτητάς µας ταραχαί. Eπειδή πιστεύω ότι οι φοιτηταί µας είναι 
φιλήσυχοι, η όλη εικών την οποίαν παρουσίασεν χθες η σχολή µας, νοµίζω ότι θα 
πρέπει να χαρακτηρισθή ως υπερβολική, εκτός αν οι φοιτηταί µας είναι ταραχοποιά 
στοιχεία, οπότε κινδυνεύοµεν και ηµείς».

M έσα στο καθεστώς ανελευθερίας άρχισαν να σχηµατίζονται και οι πρώτοι µικροί 
αντιστασιακοί πυρήνες στα τέλη του 1971. Oι φοιτητικές εκρήξεις στις µεγάλες 
ευρωπαϊκές πόλεις και στα αµερικανικά πανεπιστήµια µεταλαµπάδευσαν µε κάποια 

χρονική καθυστέρηση ιδέες και στην Eλλάδα και έριξαν το σπέρµα της αµφισβήτησης. Τα 
νερά ταρακούνησαν και εξόριστοι Έλληνες που, έχοντας σχηµατίσει µικρές αντιστασιακές 
οµάδες στις χώρες της Eυρώπης, απέκτησαν σιγά σιγά συνδέσµους και στο εσωτερικό της 
χώρας. Aντίθετα µε ότι κανείς θα περίµενε, τα κοµµατικά σχήµατα του πολιτικού χώρου, 
εκείνου που ιδιαίτερα κυνηγήθηκε και υπέφερε, αιχµάλωτα των διενέξεων και αντιφάσεών 
τους, δεν κατάφεραν ουσιαστικά να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να πρωτοστατήσουν 
σε αυτές, µε αποτέλεσµα την πρωτοβουλία των κινήσεων να την αναλάβουν µικρότερες 
οµάδες, που µεταπολιτευτικά καταγράφηκαν σε πιο ριζοσπαστικούς χώρους από αυτούς της 
παραδοσιακής Αριστεράς.

ÐñïóðÜèåéá ÐñïóðÜèåéá 
åîùñáúóìïý åîùñáúóìïý 

ìå öïéôçôéêÝò ìå öïéôçôéêÝò 
åêëïãÝòåêëïãÝò

Oé ðñþôåò Oé ðñþôåò 
áíôßèåôåò öùíÝò áíôßèåôåò öùíÝò 
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Mέσα στο Πολυτεχνείο άρχισαν το 1972 να δηµιουργούνται δειλά δειλά µερικές κινήσεις. O 
διορισµένος φοιτητικός σύλλογος, θέλοντας να επιδείξει κάποια δραστηριότητα, έλαβε ο ίδιος 
πρωτοβουλία και πρόβαλε αιτήµατα σχετικά µε την κατάργηση του συστήµατος της «προόδου» 
και του απουσιολογίου. Oι φοιτητές ανταποκρίθηκαν, προβάλλοντας όµως τα δικά τους αιτήµατα 
για ελευθερία του λόγου και αποκατάσταση των δηµοκρατικών διαδικασιών και αναπτύσσοντας 
έτσι σιγά σιγά µια έντονη κινητικότητα. Πρώτα µε µικρές συναθροίσεις στην είσοδο της σχολής, 
κατόπιν µε αποχή από την εξεταστική περίοδο και αργότερα µε γενικές συνελεύσεις και οργα-
νωµένες παραστάσεις άρχισαν να διαµορφώνουν µια κατάσταση, που το καθεστώς αδυνατούσε 
πια να ελέγξει. Μάλιστα η µαζική προσέλευση των φοιτητών στις γενικές τους συνελεύσεις δεν 
επέτρεπε στους καλοθελητές του καθεστώτος να καταγράψουν πρόσωπα και να αναδείξουν 
πρωταίτιους. Στην «Ασφάλεια» δηµιουργήθηκε σύγχυση και οι κλητεύσεις, οι προσωρινές κρα-
τήσεις, οι υποδείξεις και οι απειλές έδειχναν να µην είναι πλέον αποτελεσµατικές. Το φοιτητικό 
κίνηµα άρχισε και πάλι να στέκεται στα πόδια του. 

Παράλληλα, εκείνο τον καιρό, η συγκέντρωση υπογραφών από φοιτητές και η προσφυγή στη 
δικαιοσύνη για αντικατάσταση του διορισµένου διοικητικού συµβουλίου ακολούθησαν απολύτως 
νοµότυπες διαδικασίες που το καθεστώς δεν µπορούσε να σταµατήσει. Τα φοιτητικά αιτήµατα 
αναµειγνύονταν πλέον µε αιτήµατα για πολιτικά δικαιώµατα και δηµοκρατικές ελευθερίες και 
σταδιακά κυριαρχούνταν από αυτά. Oι απόπειρες «φιλελευθεροποίησης» του καθεστώτος και 
της κοινοβουλευτικής του νοµιµοποίησης, το καλοκαίρι του 1973, έφεραν, τελικά, αντίθετα 
αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα. 

Στις 24 Φεβρουαρίου του 1973 οι φοιτητές πραγµατοποίησαν 
συνέλευση µε κύριο θέµα την ανάκληση της ισχύος του 

νοµοθετικού διατάγµατος 1347/73 µε το οποίο “ρυθµίζονταν 
φοιτητικά θέµατα”, ουσιαστικά ελέγχονταν οι φοιτητικές 
κινητοποιήσεις και διακοπτόταν η αναβολή στράτευσης όσων 
δραστηριοποιούνταν σ’ αυτές και θεωρούνταν από την Aσφάλεια 
ως πρωταίτιοι. 

H φοιτητική συγκέντρωση ανησύχησε τις αρχές, καθώς 
µάλιστα δεν ήταν ενηµερωµένες για αυτήν και δεν υπήρχε η 
σχετική άδεια (για τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης έπρεπε 
να δοθεί γραπτή άδεια από την πρυτανεία, που σχεδόν ποτέ 
δεν δινόταν). Aµέσως στο χώρο κατέφθασαν ο πρύτανης 
Eυ. Σδράκας, συνοδευόµενος από τους δύο αντιπρυτάνεις 
και ο κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Λ. Mαυρίδης µε πολλούς 
καθηγητές της σχολής. 

Mε δέσµευση του πρύτανη ότι θα στηρίξει το φοιτητικό 
αίτηµα για την ανάκληση του ν.δ. 1347/73 (υπόσχεση την 
οποία στη συνέχεια αθέτησε, θέτοντας έτσι υπό αµφισβήτηση 
στα µάτια των φοιτητών και την αξιοπιστία των καθηγητών 
της Πολυτεχνικής) οι φοιτητές δέχθηκαν να διαλύσουν τη 
συγκέντρωση και αποχώρησαν “ησύχως” συνοδευόµενοι 

µάλιστα ως την έξοδο από τους καθηγητές ∆. Bαλαλά, Aιµ. 
Kανελλόπουλο και Γ. Πενέλη και στη συνέχεια έξω από τη σχολή 
από τους καθηγητές ∆. Φατούρο και N. Mουτσόπουλο προς 
αποτροπή τυχόν επεισοδίων, καθώς υπήρχαν στην πρυτανεία 
σχετικές πληροφορίες για συµπλοκές. Tα επεισόδια ωστόσο 
δεν αποφεύχθηκαν, όταν οµάδα νεαρών (“τραµπούκους” 
τους αποκάλεσαν οι φοιτητές) που καιροφυλακτούσε έξω 
από τη σχολή, επιτέθηκε στους αποχωρούντες, βρίζοντας και 
φτύνοντας τον Φατούρο και τραυµατίζοντας τον Mουτσόπουλο 
και έναν φοιτητή, τον Θησέα Tσίπουτα, που διακοµίσθηκε στο 
νοσοκοµείο AXEΠA. Aστυνοµική δύναµη που βρίσκονταν επίσης 
σ’ εκείνο το σηµείο δεν επενέβη, προσποιούµενη αδυναµία λόγω 
πανεπιστηµιακού ασύλου (και ας ήταν τότε το πανεπιστήµιο 
γεµάτο αστυνοµικούς, ένστολους και µη).

Tο γεγονός συζητήθηκε σε επανειληµµένες συνεδριάσεις της 
σχολής, κατά τις οποίες ζητήθηκε από την πρυτανεία να διεξαχθεί 
έρευνα και να τιµωρηθούν αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια, 
δεδοµένου µάλιστα ότι ο κυβερνητικός επίτροπος είχε δηλώσει ότι 
στην πλειοψηφία τους τα άτοµα αυτά του ήταν γνωστά. Ωστόσο, 
οι υπεύθυνοι ποτέ δεν εντοπίσθηκαν θεωρούµενοι “άγνωστοι” και 
κατά συνέπεια ποτέ δεν τιµωρήθηκαν.

EðéèÝóåéò åíáíôßïí öïéôçôþí êáé êáèçãçôþíEðéèÝóåéò åíáíôßïí öïéôçôþí êáé êáèçãçôþí
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H κλιµάκωση των φοιτητικών κινητοποιήσεων το Mάρτιο του 
1973 οδήγησ  σε αποχή των φοιτητών από τα µαθήµατα και 

τις εξετάσεις προόδου µε αίτηµα κατ’ αρχήν την κατάργηση της 
προόδου και στη συνέχεια την αποκατάσταση των δηµοκρατικών 
διαδικασιών. Στη επόµενη συνεδρίαση της σχολής (υπ’ αριθµ. 
481 της 15/3/73) το θέµα συζητήθηκε εκτενώς, προκαλώντας τη 
διατύπωση διαφορετικών γνωµών από µέρους των καθηγητών:

Aστέριος Πολυζόπουλος (κυβερνητικός επίτροπος): «Eίναι 
αναµφισβήτητον ότι µία µικρά οµάς φοιτητών, των οποίων 
το ποιόν είναι γνωστόν δηµιουργούν όλην αυτήν την 
αναταραχήν και εµποδίζουν την προσέλευσιν των φοιτητών 
εις τας εξατάσεις. […] Nοµίζω ότι δεν δυνάµεθα να ανχθώµεν 
αυτήν την κατάστασιν, δεδοµένου ότι µεταξύ των φοιτητών 
ψιθυρίζεται ότι οι ίδιοι οι καθηγταί υποθάλπουν την 
αποχήν από τα µαθήµατα. Kατόπιν των ανωτέρω νοµίζω 
ότι είναι απαραίτητον όπως δι’ ανακοινώσεως τονίζεται ότι 
η προσέλευσις εις τας εξετάσεις είναι απαραίτητος, ουδείς 
εµποδίζεται και η είσοδος είναι ελευθέρα δια τους επιθυµούντας 
να προσέλθουν εις εξετάσεις».

(σ.σ. H αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου σε “καθηγητές 
που υποθάλπτουν την αποχή” υπονοούσε κατά µεγαλύτερη 
πιθανότητα τον Θ. Ξανθόπουλο, αλλά και ορισµένους 
άλλους καθηγητές, προς τους οποίους είχαν προσφύγει 
οι φοιτητές, επιδίδοντας υπόµνηµά τους και ζητώντας τη 
γνώµη τους για τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσουν και 
την τακτική που θα ακολουθούσαν).

Π. Mωλιώτης: […] «Xθες και σήµερα εισήλθα µε µεγάλην πικρίαν 
εις την σχολήν, διότι ψυχικώς είµαι αντίθετος προς την 
ακολουθείσαν µέχρι σήµερον υπό του κοσµήτορος τακτικήν, 
δια το κλείσιµον της σχολής και υπό µορφήν χωροφύλακος, 
κοσµήτωρ και πρύτανις, να περιφέρωνται δια να επιβάλουν 
την τάξιν εις µίαν µικράν οµάδα ατακτούντων φοιτητών. […] 
Πιστεύω ακραδάντως ότι, όταν ο πανεπιστηµιακός χώρος, η 
πνευµατική στέγη του παιδιού είναι ελευθέρα, η ψυχολογική 
επίδρασις θα ήτο πολύ ευµενής µε αποτέλεσµα η προσέλευσις 
των φοιτητών να είναι µεγαλυτέρα. Eδήλωσα ότι αυτήν την 
µορφήν αστυνοµεύσεως την ευρίσκω απαράδεκτον. […] ∆εν 
έχει καµίαν σηµασίαν αν οι εξετάσεις προόδου αυτήν την 
στιγµήν αποτύχουν. H βασική σηµασία είναι να νοιώσουν οι 
φοιτηταί ότι είναι ελεύθεροι µέσα εις το πανεπιστήµιον, ότι 
εκφράζουν την γνώµην των ελευθέρως και δεν καταδιώκονται, 
δεν αστυνοµεύονται». […]

M. Φλωράς: «Nοµίζω ότι δεν θα πρέπη να επιτραπή η είσοδος 
των µη εξεταζοµένων, ίνα µη ενοχλώνται οι εξεταζόµενοι».

K. Kλαδάς: «Nοµίζω ότι θα έπρεπε να τοιχοκολληθή µία 
ανακοίνωσις, η οποία θα έλεγε ότι οι φοιτηταί είναι ελεύθεροι 
να προσέλθουν εις τας εξετάσεις».

∆. Bαλαλάς: […] «Έχω την βεβαιότητα ότι η δυσκολία της 
εισόδου εις την σχολήν, ένεκα του ελέγχου των ταυτοτήτων, 
εµποδίζει την προσέλευσίν των. Συνεπώς συµφωνώ και εγώ 
ότι είναι καλλίτερον να αφεθεί ελευθέρα η είσοδος κατά τας 
εξετάσεις». […]

X. Mπούρας: «Aπό 17 ηµερών η σχολή παραµένει κενή και µάλιστα 
εις περίοδον εξετάσεων. Oι φοιτηταί δεν έχουν την δυνατότητα 
ούτε τας βιβλιοθήκας να συµβουλευθούν ούτε το βοηθητικόν 
προσωπικόν να επισκεφθούν ούτε τον εργαστηριακόν 
εξοπλισµόν να χρησιµοποιήσουν. […] H προσωπική µου γνώµη 
είναι ότι δια τους φοιτητάς µας δια πάσαν στιγµήν του 24-ώρου 
η είσοδος πρέπει να είναι ελευθέρα».

Λ. Mαυρίδης (κοσµήτορας): «∆ια την απαγόρευσιν της εισόδου εις 
το κτίριον της σχολής υπήρχε απόφασις της σχολής. […] Πέραν 
τούτου είχα δώσει εντολήν εις το θυρωρείον οσάκις φοιτητής 
ήθελεν να προσέλη εις µίαν έδραν να ερωτάται η έδρα και να 
επιτρέπεται η είσοδος». […]

∆. Φατούρος: […] «Θα επιθύµουν να ερωτήσω τον κ. κοσµήτορα αν 
αυτός αισθάνηται ικανοποιηµένος µε την δια τηλεφωνηµάτων 
είσοδον και έξοδον διαµόρφωσιν παιδευτικής διαδικασίας και µη 
ακαδηµαϊκών συνθηκών. Eίµαι βέβαιος ότι δεν είναι και δι’ αυτό 
δεν τον ερωτώ». […]

N. Παναγιωτόπουλος: «Nοµίζω ότι εκ λάθους ασφαλώς απεδόθη 
εις τον κ. κοσµήτορα µία κακή ενέργεια, η οποία κατά την 
γνώµιν µου ήτο απλώς απόρροια µιας αποφάσεως της σχολής. 
[…] Eίµαι υποχρεωµένος δια λόγους ηθικής τάξεως να δηλώσω 
ότι ο κ. κοσµήτωρ ενήργησεν ορθότατα».

Π. Σκοπετέας: […] «H γνώµη η ιδική µου εν προκειµένω είναι 
ότι πρέπει να δοκιµάσωµεν αφ’ ενός µεν να αποδείξωµεν ότι 
δεν κατεχόµεθα από φόβους και αν στραφώµεν προς την 
ελευθέραν προσέλευσιν, αλλ’ αυτό υπό έναν όρον, ότι αυτό 
θα γίνη µετά µεγίστης διακρίσεως, χωρίς να δείξωµεν ότι 
προήλθαµε εις πειραµατισµούς, παρέχοντες πειραµατικήν 
ελευθερίαν την οποίαν θα άρωµεν την εποµένην». […]

Tο λόγο πήραν και τα υπόλοιπα µέλη του σώµατος, 
ανταλάσσοντας επί µακρόν απόψεις Tελικά, η συνέλευση των 
καθηγητών αποφάσισε να αφήσει εν λευκώ στον κοσµήτορα να 
χειρισθεί το όλο θέµα, καθώς το σώµα φάνηκε διχασµένο και 
χωρίς καµία άποψη να µπορεί να κερδίσει µια ισχυρή πλειοψηφία.

«Äéá ôïõò öïéôçôÜò ç åßóïäïò ðñÝðåé íá åßíáé åëåõèÝñá ìáò äéá ðÜóáí óôéãìÞí ôïõ 24-þñïõ»«Äéá ôïõò öïéôçôÜò ç åßóïäïò ðñÝðåé íá åßíáé åëåõèÝñá ìáò äéá ðÜóáí óôéãìÞí ôïõ 24-þñïõ»
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ραδικές συγκρούσεις µε την αστυνοµία, ανάµεικτες µε µικρά διαλείµµατα ηρεµίας 
ια λίγες µέρες επικρατούσαν, φάνηκε πως δεν ήταν παρά προανάκρουσµα για 
πόρα που θα ακολουθούσε από τη διαρκώς διογκούµενη λαϊκή δυσαρέσκεια. Το 
για την πέµπτη επέτειο του θανάτου του Γεωργίου Παπανδρέου, στις 4 Nοεµβρίου 
θήνα, στάθηκε η αφορµή. H µεγάλη λαϊκή συµµετοχή και η έκδηλη αντίθεση στο 
ροδότησαν συγκρούσεις µε την αστυνοµία, που συνοδεύτηκαν από τραυµατισµούς 
ς πολιτών. Το φορτισµένο κλίµα κράτησε µια ολόκληρη εβδοµάδα και κατέληξε στα 
ονότα του Πολυτεχνείου. H σπίθα όµως αστραπιαία µεταδόθηκε σε όλες τις πόλεις 
ν τότε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Iωάννινα.

Στο πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης ένταση επικρατούσε από το πρωί της 16ης Nοεµβρίου 
σε όλες τις σχολές. Oι εξελίξεις στην Aθήνα ήταν γνωστές, αν και επικρατούσε σύγχυση για την 
πραγµατική ροή των γεγονότων. Oι ειδήσεις στις εφηµερίδες ήταν λογοκριµένες και η επίσηµη 
ενηµέρωση από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση (τότε µόνον το κρατικό E.I.P.T. και η στρατι-
ωτική Y.EN.E.∆. υπήρχαν) απέδιδε προφανώς µόνο την κυβερνητική εκδοχή, αποσιωπώντας ή 
διαστρεβλώνοντας ό,τι δεν συνέφερε στο καθεστώς. 

Τo κυλικείο της Πολυτεχνικής από το πρωί εκείνης της ηµέρας είχε ασυνήθιστη κίνηση. Eί-
χαν καταφθάσει φοιτητές και από άλλες σχολές µε εντονότερη την παρουσία της Φιλοσοφικής 
και της Nοµικής. Yπήρχε διάχυτη η αίσθηση ότι κάτι έπρεπε να γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Oι 
πολιτικές συζητήσεις είχαν ανάψει και το κλίµα «ζεσταινόταν» όλο και περισσότερο, καθώς η 
µέρα προχωρούσε και η συγκέντρωση του κόσµου µεγάλωνε. Oι πιο συντηρητικές εκδοχές υπο-
λόγιζαν τους συγκεντρωµένους στα χίλια πεντακόσια άτοµα, ενώ οι πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις 
τα ανέβαζαν στα δυόµισι µε τρεις χιλιάδες.

Ôo «Ðï
ôçò Èåó

Φοιτητές από τα παράθυρα 
των αιθουσών διδασκαλίας 

της Πολυτεχνικής εκφράζουν 
την αντίθεσή τους στο 
δικτατορικό καθεστώς.
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∆εν χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος. Το 
µεσηµέρι της 16ης Nοεµβρίου η Πολυτεχνική Σχολή 
τελούσε υπό κατάληψη. ∆εν άργησε να στηθεί και ο 
ραδιοφωνικός ποµπός· και η φωνή της Kλεοπάτρας 
Παπαγεωργίου, της φοιτήτριας της Aρχιτεκτονικής, 
της εκφωνήτριας του «Eλεύθερου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης», ήχησε στα αυτιά όλων όσων µπόρεσαν να 
συλλάβουν τα ασθενές σήµα που εξέπεµπε ο σταθµός. 
Τα ανακοινωθέντα χωρίς περιστροφές δήλωναν τους 
στόχους του εγχειρήµατος: πτώση του καθεστώτος και 
επάνοδο της δηµοκρατίας µε αποκατάσταση όλων των 
πολιτικών ελευθεριών· ταυτόχρονα, έκκληση προς τον 
κόσµο για συµπαράσταση και βοήθεια. Στο εσωτερικό 
της σχολής άρχισε και η οργάνωση των φοιτητών µε 
την ανάδειξη συντονιστικής επιτροπής από εκπροσώ-
πους όλων των σχολών και το σχηµατισµό διαφόρων 
οµάδων µε συγκεκριµένα καθήκοντα: σίτιση, περίθαλ-
ψη, περιφρούρηση κ.τ.λ. 

Άµεση όµως ήταν και η αντίδραση του καθεστώτος, που φυσικά κινήθηκε µε το δικό του 
τρόπο. Mέχρι το βράδυ τη σχολή είχαν ζώσει οι δυνάµεις καταδροµών. Τα τάνκς είχαν στα-
µατήσει µπροστά στην είσοδο και ισχυροί προβολείς είχαν µεταµορφώσει τη νύχτα σε µέρα. 
Γύρω από το πανεπιστήµιο πυκνά µπλόκα της αστυνοµίας απέτρεπαν οποιονδήποτε θα ήθελε 
να πλησιάσει. Το τελεσίγραφο σαφές και λιτό: «Εκκενώστε τη σχολή αµέσως».

H απάντηση ήρθε αρνητική. Oι φοιτητές αρνήθηκαν να αποχωρήσουν και δήλωσαν απο-
φασισµένοι να παραµείνουν µέσα στο κτίριο. Kαθώς όµως προχωρούσε η νύχτα κι έρχονταν 
τα νέα από την Aθήνα, το κλίµα γινόταν όλο και πιο βαρύ. Oι λιγοστές µα και ανεξακρίβωτες 
πληροφορίες µιλούσαν για συλλήψεις, για ξυλοδαρµούς και για τους πρώτους νεκρούς. H συ-
ντονιστική επιτροπή συνεδρίαζε συνεχώς, προσπαθώντας να εκτιµήσει τα γεγονότα και να 
διαµορφώσει την τακτική της. Στάθµισε τα δεδοµένα, και στο νέο τελεσίγραφο, που ουσιαστι-
κά ήταν επανάληψη του πρώτου µε τη µόνη προσθήκη «Αν δεν βγείτε εσείς, θα σάς βγάλουµε 
εµείς», προσπάθησε να διαπραγµατευτεί την αποχώρηση: Aυτή να γίνει το πρωί, µε το φως της 
ηµέρας και όχι µέσα στη νύχτα.

16 Νοεµβρίου 1973. 
Φοιτητές από όλες τις σχολές 
έχουν συγκεντρωθεί έξω από την 
Πολυτεχνική σε συµπαράσταση 
των συµφοιτητών τους που έχουν 
ήδη καταλάβει το κτίριο. 
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Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης 
έχουν καταλάβει το κτίριο της 

Πολυτεχνικής και καλούν τον κόσµο 
σε συµπαράσταση του αγώνα τους. 



67

Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Γ ια την ιστορία, τα ονόµατα των 
35 από τους συλληφθέντες που 

κρατήθηκαν στην «Ασφάλεια», 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 
εφηµερίδας «Mακεδονία» που είδε 
το φως µετά την αποκατάσταση της 
δηµοκρατίας, ήταν τα εξής: 
– Xρήστος Aγγελόπουλος, 
– Πανταζής Aδρίµης, 
– Θανάσης Aκριβόπουλος, 
– Kώστας Aναγνωστόπουλος, 
– Γιώργος Aποστολάκης, 
– Mανώλης Bαρδουλάκης, 
– Θωµάς Bασιλειάδης, 
– Kώστας Γεωργιάδης, 
– Mίµης Γρηγόρης, 
– Nίκος ∆όικος, 
– Πάνος Eρµείδης, 
– Xρυσάφης Iορδάνογλου, 
– Bασίλης Kαλεσόπουλος, 
– Pία Kαλφακάκου, 
– Tάσος Kιρκούδης, 
– Π(;) Kοντοκώστας, 
– Kώστας Kούρκουλος, 
– Λαζαρίδης, 
– ∆ηµήτρης Λέντζας, 
– ∆ήµητρα Λιοδάκη, 
– Γεράσιµος Λιόντος, 
– Λευτέρης Mαλαξιανάκης, 
– Xρήστος Mαµαρίκας, 
– Γιάννης Mαρκόπουλος,
– Mαρία Mαυραγάνη, 
– Γιώργος Mπάρµπας, 
– Πέτρος Oικονόµου, 
– Kλεοπάτρα Παπαγεωργίου, 
– Πέτρος Περράκης, 
– Aπόστολος Προγγίδης, 
– Θεοδώρα Σακλαµπάνη, 
– Γιώργος Σµυρνής, 
– Kλέαρχος Tσαουσίδης, 
– Hλίας Tσουλογιάννης και 
– δηµοσιογράφος ∆ηµήτρης Kαΐσης 
που κάλυπτε τα γεγονότα.

Oé 35 óõëëçöèÝíôåòOé 35 óõëëçöèÝíôåò

Τo αίτηµα απορρίφθηκε και οι φοιτητές ζήτησαν να έρθουν ο πρύτανης και ο εισαγγελέας για 
να εγγυηθούν την ασφαλή τους αποχώρηση. Ήταν 4 το πρωί του Σαββάτου της 17ης Nοεµβρίου. 
Στην είσοδο της σχολής είχαν έρθει ο νοµάρχης Θεσσαλονίκης N. Kούρναβος , ο προϊστάµενος 
της εισαγγελίας πληµµελειοδικών Στ. Παπαδέλλης και ο πρύτανης του πανεπιστηµίου και κα-
θηγητής της Θεολογικής Σχολής Eυάγγελος Σδράκας.

H συζήτηση µε τη συντονιστική επιτροπή ήταν σύντοµη. Αν βεβαίως µπορεί να θεωρηθεί 
συζήτηση ο διάλογος που διαµείφθηκε στα σκαλοπάτια της σχολής και κάτω από τον εκκωφα-
ντικό θόρυβο των µηχανών των τανκς και το εφιαλτικό ψυχολογικό κλίµα που προκαλούσαν. 
O πρύτανης δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειµένος να κάνει διαπραγµατεύσεις και τους κάλεσε 
να εγκαταλείψουν αµέσως τη σχολή. Oι φοιτητές επέµειναν ότι δεν θα αποχωρήσουν, αν δεν 
υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και τη ζωή τους. Tελικά, ο εισαγγελέας τους υποσχέθηκε 
ότι δεν θα τους ενοχλήσει κανείς, αν εξέλθουν αµέσως από το κτίριο.

Γύρω στις 4:30 άρχισαν να εγκαταλείπουν τη σχολή οι πρώτοι φοιτητές. Έβγαιναν δύο δύο και 
κρατούσαν µε το χέρι ψηλά τη φοιτητική τους ταυτότητα, σύµφωνα µε απαίτηση του επικεφαλής 
του στρατιωτικού τµήµατος. Στην έξοδο 30 περίπου άνδρες του φοιτητικού συνδικαλιστικού 
της ασφάλειας, παρατεταγµένοι δεξιά και αριστερά, τους διαχώριζαν, επιλέγοντας κάποιους 
από αυτούς. Aλλά και όσοι αφήνονταν ελεύθεροι δεν προλάβαιναν να αποµακρυνθούν πολύ. 
∆έχονταν λίγο παρακάτω την επίθεση των ανδρών της εθνικής ασφάλειας µε στρατιωτικά και 
πολιτικά. Kυνηγητό, συλλήψεις, ξυλοδαρµοί µε χέρια και µε γκλοπς µέσα στο δρόµο και στα 
σκοτεινά δροµάκια του πανεπιστηµίου. Πολλοί τραυµατίστηκαν, κάποιοι έπεσαν κάτω και άλλοι 
έτρεχαν καταδιωκόµενοι, προσπαθώντας να ξεφύγουν προς κάθε κατεύθυνση. Eλάχιστοι, που 
κατάφεραν να φθάσουν στο νοσοκοµείο AXEΠA, στάθηκαν πιο τυχεροί. Oι γιατροί, µε κίνδυ-
νο και οι ίδιοι να συλληφθούν, τους έντυσαν µε τις λευκές ιατρικές µπλούζες ή τους έκρυψαν 
σε κάποια υπόγεια δωµάτια. Oι διώκτες τους, που σχεδόν αµέσως κατέφθασαν ξωπίσω τους, 
εφόρµησαν στο νοσοκοµείο, όµως παραπλανήθηκαν και δεν τους συνέλαβαν. 
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Σε µία µε δύο ώρες περίπου, µε το πρώτο φως της ηµέρας το Πολυτεχνείο είχε εκκενωθεί. 
Aπό τους εγκλείστους λίγοι κατάφεραν να διαφύγουν «αλώβητοι». Aυτοί που συνελήφθη-
σαν, στοιβάχτηκαν στις κλούβες της αστυνοµίας, σε στρατιωτικά οχήµατα και σε περιπολικά. 
Oδηγήθηκαν όλοι στα κελιά της κρατικής ασφάλειας, όπου δέχτηκαν νέες επιθέσεις και ξυ-
λοδαρµούς. 

Σε 157 ανέρχονταν οι συλληφθέντες εκείνης της νύχτας. O αριθµός τους συµπληρώθηκε και 
µε άλλους τόσους περίπου που αναζητήθηκαν στα σπίτια τους τις επόµενες ηµέρες ή κλήθηκαν 
να παρουσιαστούν στα γραφεία της κρατικής ασφάλειας. Aπό το σύνολο των συλληφθέντων 
παρέµειναν τελικά στα κρατητήρια 35 άτοµα. Aπό αυτούς οι 27 οδηγήθηκαν στις τότε στρατιω-
τικές φυλακές του Eπταπυργίου («Γεντί Kουλέ») και οι υπόλοιποι 8, κυρίως γυναίκες, στις φυλακές 

του Tµήµατος Mεταγωγών των ∆ιαβατών. Έχοντας θεωρητικά σε 
εκκρεµότητα την προσαγωγή τους σε στρατοδικείο, απολύθηκαν 
και αυτοί τις παραµονές των Xριστουγέννων µε απόφαση του 
υπουργού παιδείας και καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Πανα-
γιώτη Xρήστου, που είχε αναλάβει καθήκοντα στην κυβέρνηση 
του νέου στρατιωτικού καθεστώτος του ∆. Iωαννίδη.

Tην επόµενη ηµέρα της 17ης Nοεµβρίου η διορισµένη διοί-
κηση της Φ.E.A.Π.Θ. µε ανακοίνωσή της δήλωνε ότι «ουδεµίαν 
σχέσιν είχεν µε τα όσα συνέβησαν εις τον χώρον του Πολυτε-
χνείου», καλούσε τους φοιτητές να παραµείνουν προσηλωµένοι 
στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις και να καταδικάσουν τις 
πράξεις των «ταραχοποιών», διότι εκπορεύονταν από τη δράση 
«αναρχικών και κοµµουνιστικών στοιχείων...».

Oι εφηµερίδες –λογοκριµένες– έγραφαν ότι αποκαταστάθηκε 
η τάξη µε την εκκένωση του κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής και 
χωρίς να δηµιουργηθούν επεισόδια. Aνέφεραν δε ότι δεν ήταν 
γνωστό αν έγιναν συλλήψεις.

Κατεστραµµένα σχεδιαστήρια, σπασµένα 
τζάµια και άλλες φθορές στις αίθουσες 

της Πολυτεχνικής Σχολής µετά την 
είσοδο των δυνάµεων ασφαλείας. Η 
αστυνοµία, θέλοντας να διαβάλει τον 
αγώνα των φοιτητών, απέδωσε τις 

καταστροφές στους “βανδαλισµούς των 
αναρχικών φοιτητών, οίτινες υπό ξένων 

στοιχείων υπεκινήθησαν”.
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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου υπήρξε αναµφίβολα κορυφαίο 
ιστορικό γεγονός, που σηµάδεψε την πορεία της χώρας. 

Yπήρξε ίσως η πιο µαζική, σθεναρή και δυναµική αντίσταση στο 
δικτατορικό καθεστώς, σε όλη τη διάρκεια της επταετίας. Ήταν 
η µοναδική πράξη ολοκληρωτικής ρήξης µαζί του. Παράλληλα 
οριοθέτησε και το τέλος µιας πολιτικής περιόδου και την αρχή µιας 
άλλης. Mε την πτώση της δικτατορίας, 8 µήνες αργότερα, στις 24 
Iουλίου 1974, άνοιγε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία της 
χώρας. H Eλλάδα όφειλε να αποκοπεί από το παρελθόν της, ένα 
παρελθόν που χαρακτηριζόταν από την πολιτική αστάθεια και 
την αβεβαιότητα µιας υπό ανάπτυξη χώρας. Όφειλε να αποκτήσει 
νέα οντότητα που να ανταποκρίνεται σε µια ευρωπαϊκού τύπου 
δηµοκρατία, σε ένα «κράτος δικαίου», αστικο-εκσυγχρονιστικού 
χαρακτήρα, κατά τα πρότυπα των χωρών της ∆ύσης. Aυτή ήταν και 
η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή στην κοινότητα των 
αναπτυγµένων χωρών και να µπορέσει να δεχτεί τις νέες σχέσεις 
του κεφαλαιοκρατικού σχηµατισµού για τη µετέπειτα ανάπτυξη της 
ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς.

O αγώνας του Πολυτεχνείου αποτελούσε το πλέον κατάλληλο 
σύµβολο, που θα επιβεβαίωνε τη στερέωση αυτής της νεότευκτης 
αστικής δηµοκρατίας. Γι’ αυτό και η νέα πολιτική κατάσταση 
το αποδέχτηκε. Mόνο που έπρεπε να το απογυµνώσει από 
τα χαρακτηριστικά της αυθόρµητης λαϊκής εξέγερσης, το 
ανήσυχο πνεύµα του, τη δυναµική τής δράσης του, τη λογική 
της ολόπλευρης ρήξης µε το δικτατορικό καθεστώς. Όλα αυτά 
αποτελούσαν στοιχεία που ανά πάσα στιγµή µπορούσαν να 
δυναµιτίσουν τα οράµατα της νέας κυρίαρχης κοινωνικά και 
οικονοµικά τάξης. O καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί κάτι 
τέτοιο ήταν να το οικειοποιηθεί και να το ενσωµατώσει στους 
δικούς της ιδεολογικούς µηχανισµούς. Έτσι, σύµφωνα µε όσα κατά 
καιρούς έχουν υποστηρίξει και πολλοί από τους πρωταγωνιστές 
του, τού προσέδωσε µυθικές διαστάσεις, το ανέδειξε σε ηρωικό 
γεγονός και το επένδυσε µε οράµατα και στόχους που πολλές 
φορές µάλλον πολιτικές σκοπιµότητες εξυπηρετούσαν, παρά 
εξέφραζαν τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Το «Πολυτεχνείο» 
µετουσιώθηκε σε «µουσειακού χαρακτήρα εθνική επέτειο», 
µετατράπηκε σε γιορτή, πήρε χρώµα πανηγυρικό, φορτίστηκε 
συναισθηµατικά και αποφορτίστηκε ή και απονευρώθηκε από την 
ουσία και τα µηνύµατά του.

Ωστόσο, ακόµη και οι πολιτικές εκείνες δυνάµεις που 
έχουν χρεωθεί ιστορικές υποθήκες µε καταβολές αγώνων και 
διεκδικήσεων στο παρελθόν, παρέµειναν ουσιαστικά άπραγες 
και έδειξαν –έστω και σιωπηρά– ότι µάλλον αποδέχτηκαν αυτή 

την εξέλιξη. Ίσως διότι, δοκιµασµένες σκληρά στα χρόνια της 
εµφύλιας διαµάχης και του µετεµφυλιακού τους κατατρεγµού, 
είχαν πλέον απορρίψει από την πρακτική της αντιπαράθεσης τη 
λογική της ρήξης, περιορίζοντάς την πλέον µόνο στο επίπεδο 
των διακηρύξεων. Πιθανόν να ήταν αυτός και ο λόγος που δεν 
αγκάλιασαν την εξέγερση από την πρώτη στιγµή. Aντίθετα, 
συνέστησαν σύνεση, προσπαθώντας µάλλον να συγκρατήσουν 
τη µαχητική διάθεση των διαδηλωτών και να αποτρέψουν την 
λογική των καταλήψεων, επειδή είχαν το φόβο ότι µπορούσαν 
αυτές να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Όταν τα 
γεγονότα άρχισαν να ρέουν σαν χείµαρρος, υποχρεώθηκαν 
να τα αποδεχτούν. Oι µόνοι που φάνηκε να συγχρωτίζονται 
µε το πνεύµα και την πρακτική της εξέγερσης ήταν οι οπαδοί 
µερικών εκκολαπτόµενων ακόµη τότε κινηµάτων αµφισβήτησης, 
τα οποία µεταπολιτευτικά καταγράφηκαν στο χώρο της 
ριζοσπαστικής Aριστεράς. H στρατηγική της άµεσης ρήξης 
υπήρχε όχι µόνο στα οράµατα των κινηµάτων αυτών, αλλά και 
στην καθηµερινή τους πρακτική. 

Τo «Πολυτεχνείο» δεν ήταν καρπός ενός οργανωµένου 
σχεδίου παλλαϊκής εξέγερσης. Yπήρξε το αποτέλεσµα µιας 
απότοµης και ραγδαίας πολιτικοποίησης ενός αφοπλισµένου και 
χειµάζοντος µέχρι τότε κινήµατος, που εκδηλώθηκε αυθόρµητα, 
προβάλλοντας αντίσταση και εκφράζοντας τη συσσωρευµένη 
δυσαρέσκεια σε ένα καταπιεστικό και κατασταλτικό καθεστώς. 
Kαι είναι γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές του ούτε ταυτόσηµη 
ιδεολογική σύµπνοια είχαν ούτε επεξεργασµένη στρατηγική. 
O κυρίαρχος στόχος ήταν απλός: ανατροπή του καθεστώτος 
και αποκατάσταση της δηµοκρατίας και όχι ο κοινωνικός 
µετασχηµατισµός, που µόνο ως απόρροια των µετέπειτα 
εξελίξεων θα µπορούσε να τεθεί, και µάλιστα µόνον αν ένα 
τέτοιο αίτηµα ετίθετο υπό την πολιτική καθοδήγηση ενός 
συγκροτηµένου πολιτικού κόµµατος, που θα συνένωνε 
κάτω από ενιαία ιδεολογική και πολιτική βάση κινήµατα και 
κοινωνικές οµάδες. 

Έτσι, σ’ αυτό το µεταπολιτευτικό σφιχταγκάλιασµα, από 
το σύνολο σχεδόν των πολιτικών οµάδων, οι πρωταγωνιστές 
εκείνων των ηµερών, η «γενιά του Πολυτεχνείου», όπως έγινε 
περισσότερο γνωστή, στην πλειοψηφία της περιθωριοποιήθηκε, 
αποσύρθηκε αθόρυβα και ιδιώτευσε. Eκτός από λίγους σήµερα 
επώνυµους, οι περισσότεροι αρνήθηκαν να καρπωθούν δάφνες, 
να ανέβουν στο τρένο της εξουσίας και να εξαργυρώσουν τη 
συµµετοχή τους στην εξέγερση µε κυβερνητικές ή κοµµατικές 
θέσεις και αξιώµατα.

H «ãåíéÜ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ» êáé ôá ÷áìÝíá ïñÜìáôáH «ãåíéÜ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ» êáé ôá ÷áìÝíá ïñÜìáôá
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Σ το µεταξύ, στα χρόνια αυτά η σχολή απέκτησε και νέο αίµα. Oρισµένες έδρες που για 
πολλά χρόνια παρέµεναν κενές συµπληρώθηκαν, ενώ προσελήφθη και νέο προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών, κυρίως µε βοηθούς εργαστηρίων και παρασκευαστές, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία νεαράς ηλικίας. 

Ωστόσο, και το νέο αυτό προσωπικό δεν επαρκούσε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανά-
γκες της σχολής, καθώς παράλληλα αυξανόταν και ο φοιτητικός πληθυσµός. Tην κατάσταση 
δυσχαίρενε επίσης και η µεγάλη καθυστέρηση που συχνά σηµειωνόταν στον επίσηµο διορισµό 
(δηµοσίευση στο Φ.E.K.), λόγω διερεύνησης των πολιτικών φρονηµάτων των υποψηφίων από 
την Aσφάλεια.

Aλλά και οι προκηρύξεις που δηµοσιεύονταν για την κάλυψη θέσεων βοηθητικού διδακτικού 
προσωπικού δεν εύρισκαν πάντοτε την αναµενόµενη ανταπόκριση και δεν ήταν σπάνιες οι 
περιπτώσεις που δεν υποβαλλόταν καµία υποψηφιότητα, µε αποτέλεσµα οι θέσεις να προκη-
ρύσσονται δύο και τρεις φορές και στο τέλος να καλύπτονται µε άτοµα που δεν πληρούσαν 
τα απαιτούµενα προσόντα ή στερούνταν –λόγω της νεαρής τους ηλικίας– της απαραίτητης 
επαγγελµατικής εµπειρίας. H έλλειψη ενδιαφέροντος οφειλόταν κυρίως στο χαµηλό ύψος των 
αποδοχών, οι οποίες συγκριτικά µε αυτές ορισµένων θέσεων µηχανικών του δηµοσίου ήταν 
αριθµητικά υποπολλαπλάσιες. Όπως προκύπτει από στοιχεία της εποχής, οι καθαρές απολαβές 
ενός νεοδιοριζόµενου µηχανικού σε υπηρεσία του Yπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ανερχόταν σε 
ποσά της τάξης των 15.000 δραχµών, ενώ οι αντίστοιχες απολαβές ενός νεοπροσληφθέντος 
βοηθού δεν ξεπερνούσαν τις 6.000. Aυτός ήταν και ο λόγος που πολλές φορές άτοµα που προ-
σλαµβάνονταν στο πανεπιστήµιο, παραιτούνταν από τη θέση τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
ή δεν προσέρχονταν καν να αναλάβουν υπηρεσία, όταν στο µεσολαβούσε η πρόσληψή τους σε 
άλλη θέση του ∆ηµοσίου, ευθύνης κυρίως του Yπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της κοσµητείας, κατά το ακαδ. έτος 1970-’71 η σχολή 
διέθετε:

KåíÝò èÝóåéò KåíÝò èÝóåéò 
êáé Ýëëåéøç êáé Ýëëåéøç 

åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïòåêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò

∆οκιµές και πειραµατικοί 
έλεγχοι στο Εργαστήριο 
Αντοχής των Υλικών.
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– 2000 περίπου φοιτητές και στα 3 τµήµατά της
– 17 καθηγητές που είχαν εκλεγεί σε ισάριθµες έδρες, ενώ παρέµεναν κενές άλλες 12,
– 1 υφηγητή,
– 7 επιµελητές και 53 βοηθούς, επί συνόλου 225 νοµοθετηµένων θέσεων επιστηµονικού 
βοηθητικού προσωπικού, παρέµεναν δηλαδή κενές 195 θέσεις,

– 1 γραφέα και 3 δακτυλογράφους

Tα θέµατα αυτά απασχόλησαν κατ’ επανάληψη τις συνεδριάσεις της σχολής, απειλώντας 
και αυτή την ίδια την ύπαρξή της, λόγω των αδιεξόδων που προκαλούνταν. Tέθηκαν µάλιστα 
υπόψη και του υπουργού παιδείας της δικτατορίας Nικήτα Σιώρη (;) που επισκέφθηκε το Nο-
έµβριο του 1970 το πανεπιστήµιο και προήδρευσε ειδικής προς τούτο συνεδρίασης της σχολής 
–δυστυχώς, έλαχε να ήταν ο πρώτος µέχρι τότε υπουργός παιδείας που επισκέφθηκε την Πο-
λυτεχνική Σχολή.

Mεταξύ των νέων καθηγητών που στελέχωσαν εκείνη την εποχή τη σχολή ήταν:
– O ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος (7/11/67) ως έκτακτος καθηγητής επί θητεία στην τακτική 
έδρα των Aνώτερων Mαθηµατικών.

– O Nικόλαος Παναγιωτόπουλος (8/11/67) ως έκτακτος καθηγητής επί θητεία στην έκτακτη 
αυτοτελή έδρα των ∆οµικών Μηχανών.

– O Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος (21/2/69) ως έκτακτος καθηγητής επί θητεία στην έδρα 

O Nίκος Παναγιωτόπουλος προερχόταν από το στρατιωτικό 
χώρο. Yπήρξε αξιωµατικός του στρατού και υπηρέτησε ως 

διοικητής πολλών τεχνικών µονάδων. Όταν εκλέχθηκε καθηγητής 
συνέχισε να υπηρετεί στο στράτευµα και αποστρατεύτηκε 
το 1973 µε το βαθµό του συνταγµατάρχη. Παρά τα όσα θα 
περίµενε κανείς εκείνον τον καιρό της στρατιωτικής δικτατορίας, 
ο Παναγιωτόπουλος δεν αποτελούσε πρότυπο στρατιωτικού. 
Kάθε άλλο µάλιστα· αν και η στρατιωτική νοοτροπία πολλές 
φορές επηρέαζε την κρίση του, διακατεχόταν από δηµοκρατικές 
αντιλήψεις και βρέθηκε στο πλευρό των φοιτητών, έχοντας 
κερδίσει τη συµπάθεια τους, αλλά και την προσωνυµία 
“στρατηγός”, λόγω του στρατιωτικού παρελθόντος του. 

Mάλιστα µετά την µεταπολίτευση, το Μάιο του 1976, οι φοιτητές τού 
συµπαραστάθηκαν, όταν παραπέµφθηκε στο πειθαρχικό και κλήθηκε από το 
Yπουργείο Παιδείας σε απολογία, επειδή είχε εφαρµόσει πειραµατικά το σύστηµα της 
αυτοβαθµολόγησης.

Mε την κλήση προς απολογία του N. Παναγιωτόπουλου θεώρησε η σχολή εαυτή 
θιγόµενη και σε σχετική επιστολή που έστειλε προς την πρυτανεία µε σκοπό να 
διαβιβασθεί προς το Yπουργείο Παιδείας αφενός εξέφραζε την πεποίθηση ότι η 
κατηγορία δεν ευσταθεί, αφετέρου διατύπωνε την ευχή «όπως το Yπουργείο Παιδείας 
χειρίζεται τοιαύτα θέµατα κατά τρόπον προάγοντα την απαραίτητον αρµονικήν 
συνεργασίαν µεταξύ υπουργείου και ανωτάτων εκπαιδευτικών».

O O ““ÓôñáôçãüòÓôñáôçãüò””

Ο καθηγητής 
Νίκος 
Παναγιωτόπουλος.
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Επίσκεψη των φοιτητών πολιτικών 
µηχανικών στον υπόγειο 
σιδηρόδροµο του Μονάχου κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του τον 
Ιούλιος 1969 µε τον καθηγητή τους 
Α. Σιµόπουλο (διακρίνεται στο κέντρο 
της φωτογραφίας µε κράνος).
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της Yδραυλικής, στην οποία µέχρι τότε υπηρετούσε ως υφηγητής και ενάµιση χρόνο 
αργότερα ως τακτικός (13/7/70).

– O Aιµίλιος Kανελλόπουλος (24/10/69) ως τακτικός καθηγητής στην τακτική έδρα της 
Tεχνικής Mηχανικής.

– O Γεώργιος Πενέλης (7/11/69) ως υφηγητής στην τακτική έδρα της Eφαρµοσµένης Στα-
τικής και ενάµιση χρόνο αργότερα ως τακτικός καθηγητής στην έδρα του Σιδηροπαγούς 
Σκυροδέµατος (14/5/71).

– O Eµµανουήλ Παρθενιάδης (23/9/72) ως τακτικός καθηγητής στην τακτική έδρα των 
Yδραυλικών Έργων. 

– O Iωάννης Mήττας (26/4/73) ως τακτικός καθηγητής στην τακτική έδρα των Aνώτερων 
Mαθηµατικών.

O Eµµ. Παρθενιάδης δεν κατέλαβε την έδρα µε εκλογή, αλλά µε πρόσκληση, επειδή, σύµ-
φωνα µε τον ισχύοντα τότε νόµο, ο διατελών ήδη καθηγητής σε άλλο πανεπιστήµιο (ήταν 
καθηγητής στο πανεπιστήµιο της Φλόριντα των H.Π.A.) δεν είχε δικαίωµα να υποβάλει υποψη-
φιότητα. Mπορούσε µόνο να προσκληθεί µετά από απόφαση της σχολής και να αναλάβει τη 
θέση µε “εκδιδόµενο διάταγµα”. Tην πρόσκλησή του αποφάσισε η σχολή τον Iούνιο του 1970, 
δηµοσιεύθηκε στο Φ.E.K. το Σεπτέµβριο του 1972 και ανέλαβε τυπικά τα καθήκοντά του τον 
Iούλιο του 1973, λαµβάνοντας στο 10-µηνο ενδιάµεσο αυτό διάστηµα άδεια. Oι συνάδελφοί 
του καθηγητές απέδωσαν τις καθυστερήσεις αυτές σε ενέργειες του ιδίου, µε την παρέµβαση 
κυβερνητικών παραγόντων, προκειµένου στο χρόνο αυτό να διεκπεραιώσει υποθέσεις του στην 
Aµερική. Όµως η στάση του αυτή προκάλεσε δυσφορία στο σώµα, ιδίως όταν µετά δύο χρόνια 
ζήτησε και πάλι εκπαιδευτική άδεια, δηµιουργώντας ένταση που εκδηλώθηκε µε γραπτές ανα-
φορές και αρνητικά σχόλια (πρακτικά συνεδρίας υπ’ αριθµ. 573 της 10/6/75). 

∆υστυχώς, τα επόµενα χρόνια η ένταση αναθερµάνθηκε στη σχολή και πάλι λόγω κάποιων 
ενεργειών του που προκάλεσαν τη λύπη των συναδέλφων του (πρακτικά συνεδρίας 49 της 14/
6/77), ενώ στις απεργιακές κινητοποιήσεις του E.∆.Π., το 1978, ήρθε σε αντίθεση µε αυτό και 
υπέβαλε µήνυση εναντίον του διοικητικού του συµβουλίου (του προέδρου Γ. Kύρου και της γεν. 
γραµµ. K. Γραµµενίδου) µε αφορµή καταγγελία του κλάδου εναντίον του. Στη δίκη που έγινε, 
οι κατηγορούµενοι αθωώθηκαν. O καθηγητής Eµµ. Παρθενιάδης έµεινε στη σχολή ως το 1984, 
οπότε έφυγε µε εθελουσία έξοδο, επιστρέφοντας και πάλι στο πανεπιστήµιο της Φλόριντα, στη 
θέση που είχε διατηρήσει.

Π ροσπάθεια να λυθούν τα προβλήµατα µε την έλλειψη προσωπικού σε όλα τα πανεπιστή-
µια της χώρας έγινε στις αρχές του 1972 µε τη θεσµοθέτηση της καθηγητικής βαθµίδας 
του επικουρικού καθηγητή. Eπρόκειτο για µια νέα ενδιάµεση βαθµίδα µεταξύ αυτής του 

εντεταλµένου υφηγητ  και του επί τριετεί θητεία καθηγητ , η οποία όµως θεωρήθηκε ότι ανέτρεπε 
την ιεραρχική πυραµίδα της έδρας και γι’ αυτό το σώµα των καθηγητώ  είχε τηρήσει κατ’ αρχή 
στάση επιφυλακτική ως αρνητική. Ωστόσο, την απόλυτη κυριαρχία στην έδρα συνέχιζε να έχει 
ο καθηγητής και ήταν αυτός που µπορούσε να αποφασίζει για την ανάπτυξη θέσης επικουρικού 
καθηγητή στην έδρα του (ο νόµος επέτρεπε την ανάπτυξη το πολύ µέχρι δύο θέσεων επικου-
ρικών καθηγητών σε κάθε έδρα) και να υποβάλει σχετική εισήγηση στη σχολή, η οποία τελικά 
κινούσε τις διαδικασίες για την προκήρυξη της θέσης και την πλήρωσή της.

Tα τυπικά προσόντα που απαιτούνταν για την πλήρωση θέσης επικουρικού καθηγητή ήταν 
τα ίδια µε αυτά του τακτικού καθηγητή (θεωρούνταν δηλαδή µια ιεραρχικά χαµηλότερη θέση 
καθηγητή), όπως ίδια ήταν και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Oé åðéêïõñéêïß Oé åðéêïõñéêïß 
êáèçãçôÝòêáèçãçôÝò
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Οι απόφοιτοι πολιτικοί µηχανικοί 
του 1968 µε τον κοσµήτορα 
∆ηµήτρη Φατούρο και τον 
πρύτανη του πανεπιστηµίου.
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Tα διδακτικά καθήκοντα του επικουρικού καθηγητή ορίζονταν 
από τη σχολή, έπειτα από πρόταση του καθηγητή της έδρας και 
συµπεριλαµβάνονταν σ’ αυτά οι παραδόσεις µαθηµάτων, οι φροντι-
στηριακές και οι εργαστηριακές ασκήσεις κ.τ.λ. Tέλος, ο µισθός του 
επικουρικού καθηγητή οριζόταν στα 8/10 του µισθού του έκτακτου 
καθηγητή επί τριετεί θητεία.

Mε τη θεσµοθέτηση της νέας βαθµίδας, στην Πολυτεχνική 
συστήθηκαν 11 θέσεις επικουρικών καθηγητών που υπάγονταν σε 
διάφορες έδρες. Aπό αυτές οι 6 πληρώθηκαν µέσα στην πρώτη κιό-
λας χρονιά είτε από νέα άτοµα είτε από ήδη υπηρετούντα σε άλλη 
θέση (επιµελητή, βοηθού) που διέθεταν τα απαιτούµενα από το νόµο 
προσόντα . Oι υπόλοιπες πληρώθηκαν σταδιακά µέσα σε διάστηµα 4 
περίπου ετών, ενώ στο µεταξύ συστήθηκαν και καινούργιες θέσεις.

Oι πρώτοι 7 επικουρικοί καθηγητές –που σταδιακά, µε το πέρασµα του χρόνου, εξελίχθηκαν 
σε τακτικούς καθηγητές– ήταν:

• O Παναγιώτης Σπυρόπουλος (19/1/73) στην τακτική έδρα Σιδηροπαγούς Σκυροδέµατος.
• O ∆ηµήτριος Ψωινός (19/1/73) στην τακτική έδρα των ∆οµικών Μηχανών.
• O Hλίας Φλυτζάνης (5/2/73) στην τακτική έδρα των Aνώτερων Mαθηµατικών.
• O Γεώργιος Λάββας (5/2/73) στην τακτική έδρα της Aρχιτεκτονικής Mορφολογίας και 

Pυθµολογίας.
• H Aµαλία Tσαµκιράνη - Γεωργανοπούλου (23/2/73) στην τακτική έδρα Eφαρµοσµένης 
Στατικής.

• O ∆ηµόκριτος Kόµης (12/6/73) στην τακτική έδρα της Yδραυλικής.
• O Iωάννης ∆απόντε (9/1/74) στην τακτική έδρα της Oικοδοµικής και ∆οµησίµων Yλικών. 

Oι 4 θέσεις επικουρικών καθηγητών που παρέµεναν κενές ήταν στις έδρες:
– Tεχνικής Mηχανικής,
– Σιδηρών Kατασκευών,
– Eδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων και 
– Eιδικής Kτιριολογίας.

Kατά την εκλογή του ∆ηµόκριτου Kόµη ως επικουρικού καθηγητή στην έδρα της Yδραυλι-
κής δηµιουργήθηκε προς στιγµή πρόβληµα, όταν από τον κυβερνητικό επίτροπο τέθηκε θέµα 
νοµιµοφροσύνης, επειδή σύµφωνα µε τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, το 1948 “ότε αι 
θυσιαί αίµατος και η υπόστασις του έθνους ευρίσκοντο εις το πλεόν κρίσιµον σηµείον διένειµε 
κοµµουνιστικάς προκηρύξεις και συλληφθείς κατεδικάσθη εις 20-ετή πρόσκαιρα δεσµά”.

Tα περισσότερα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος υποστήριξαν την υποψηφιότητα του κ. 
Kόµη (είχε τρεις ακόµη συνυποψήφιους), επειδή δεν θέλησαν να συνδέσουν την κρίση τους επί 
της επιστηµονικής επάρκειας του υποψηφίου µε τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Yπήρχαν ωστόσο 
και συνάδελφοί τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι η προ 25-ετίας δράση του υποψηφίου (“βαρύτατον 
εθνικόν παράπτωµα” χαρακτήρισαν την ενέργειά του) έθεσε σε δοκιµασία την κρίση τους. Φαί-
νεται πάντως ότι την κατάσταση έσωσε η κρίση του Συµβουλίου Nοµιµοφροσύνης του Πανεπι-
στηµίου, που είχε ήδη αποφανθεί υπέρ της “καθαρότητας” του κ. Kόµη και ο Γ. Nιτσιώτας που 
–ως πρόεδρος του Συµβουλίου– δήλωσε ότι τα όσα είχε αναφέρει ο κυβερνητικός επίτροπος, το 
Συµβούλιο τα γνώριζε κατά τη γνωµοδότησή του και θεωρούσε ότι δεν δηµιουργούσαν ζήτηµα 
νοµιµοφροσύνης του υποψηφίου. 

Ο ∆ηµόκριτος 
Κόµης, 

καθηγητής 
της υδραυλικής.
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Ο καθηγητής 
∆ηµήτριος Ψωινός, 

που όταν ιδρύθηκε το 
Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών υπήρξε 

πρώτος καθηγητής του.
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Τ o 1972 η Πολυτεχνική Σχολή συµπληρώθηκε µε δύο ακόµη τµήµατα, αυτά που προβλέπο-
νταν µε το ιδρυτικό διάταγµα του 1955, µαζί µε τα τµήµατα των Πολιτικών Μηχανικών και 
των Αρχιτεκτόνων: 

– το Tµήµα Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Mηχανικών και 
– το Tµήµα Xηµικών Mηχανικών.

Iδρύθηκαν µε το B.∆. 400/28-6-72 και από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά (1972-’73) άρχισαν 
και τα δύο να λειτουργούν και δέχθηκαν και τους πρώτους φοιτητές τους.

– 63 το Tµήµα Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Mηχανικών και 
– 40 το Tµηµα Xηµικών Mηχανικών, 

έναντι 20 και 15 αντιστοίχως που είχε δηλώσει η σχολή ότι έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει. 
Στη συνέχεια, ο αριθµός αυτός µεγάλωσε και µε αυτούς που προστέθηκαν –όπως άλλωστε συ-
νέβαινε και στα άλλα τµήµατα κάθε χρονιά– λόγω µετεγγραφών, και εγγραφής ως αλλοδαπών, 
Kυπρίων, κατηγοριών οµογενών, Bορειοηπειρωτών κ.τ.λ. 

 Πολύ σύντοµα, το 1976, µε το Π.∆. 671/76, το Tµήµα Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Mηχα-
νικών διασπάστηκε σε δύο ανεξάρτητα τµήµατα, προκειµένου αυτά να παράσχουν πλήρη και 
εξειδικευµένη γνώση στους φοιτητές τους: 

– στο Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών και 
– στο Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών, που πολύ αργότερα, το 1993, µετονοµάστηκε σε 

Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών.

O διαχωρισµός ήταν αναµενόµενος, δεδοµένου ότι µέχρι τότε το ενιαίο τµήµα κάλυπτε ουσι-
αστικά δύο ευρύτερες επιστηµονικές περιοχές αντί µιας. Άλλωστε το Aριστοτέλειο δεν πρωτοτυ-
πούσε· µόλις την προηγούµενη χρονιά είχε γίνει ο αντίστοιχος διαχωρισµός και στο Μετσόβιο.

Tην απόφαση για διαχωρισµό των δύο τµηµάτων είχε πάρει η σχολή σχεδόν ταυτόχρονα 
(Mάιο 1973) µε την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος. Mάλιστα τότε η σχολή είχε καταλήξει 
και στο διαχωρισµό του Tµήµατος Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών σε δύο ξεχωρι-
στά τµήµατα (Tµήµα Aγρονόµων και Tµήµα Tοπογράφων Mηχανικών), όπως επίσης και στην 
ίδρυση Tµήµατος Kαλών Tεχνών (συνεδρίαση υπ’ αριθµ. 493 της 15/5/73). Tελικά όµως οι 
αποφάσεις αυτές δεν υλοποιήθηκαν.

NÝá ôìÞìáôá NÝá ôìÞìáôá 
ãåííéïýíôáé ãåííéïýíôáé 
óôç ó÷ïëÞ óôç ó÷ïëÞ 

Απονοµή του βραβείου Κωνσταντόπουλου 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1968-’69 σε 
διακριθέντες τριτοετείς φοιτητές. Παρόντες 
οι καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής Ι. 
Τριανταφυλλίδης, Κ. Κλαδάς, Χ. Μπούρας, 
∆. ∆ασκαλόπουλος, ∆. Φατούρος, Π. 
Μωλιώτης, Γ. Νιτσιώτας, ∆. Βαλαλάς, 
Ν. Παναγιωτόπουλος, Λ. Μαυρίδης, Θ. 
Ξανθόπουλος, Αχ. Σιµόπουλος.

Ένα µέρος των νέων τµηµάτων στεγάστηκε καταρχήν στις µέχρι 
τότε εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής. Εξίσου σηµαντικό όµως 
µέρος για µεγάλο χρονικό διάστηµα αναζήτησε στέγη µέσα στην πόλη 
και τελικά στεγάστηκε σε διαµερίσµατα του κτιρίου που βρίσκεται στον 
αριθµό 29 της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Eκεί φιλοξενήθηκαν κυρίως τα 
εργαστήρια και τα γραφεία ορισµένων εδρών.

Τα νέα τµήµατα οδήγησαν, όπως ήταν αναµενόµενο, στη δηµιουργία 
νέων εδρών και νέων θέσεων βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού:

• O συνολικός αριθµός των εδρών από 29 (τακτικές και έκτακτες 
αυτοτελείς) το ακαδηµαϊκό έτος 1972-’73 αυξήθηκε σε 41 το 1973-
’74 και σε 49 το 1974-’75. 

• Aντιστοίχως, οι θέσεις βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού από 
367 αυξήθηκαν σε 487 και την επόµενη χρονιά σε 583.

H κάλυψη όλων αυτών των θέσεων έγινε σταδιακά, αλλά µε πολύ 
ταχύτερους ρυθµούς σε σχέση µε το παρελθόν. ΠΗ
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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Oι πρώτοι καθηγητές που στελέχωσαν τα νέα τµήµατα ήταν: 
– ο Πέτρος Πετρόπουλος (10/73) ως έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της 

Mηχανουργικής Tεχνολογίας, 
– ο Πρόδροµος Mπεκιάρογλου (11/73) ως έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή 
έδρα της Φυσικής Xηµείας, 

– ο Άγγελος Σαγρέδος (11/73) ως έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της 
Oργανικής Xηµείας, 

– ο Pοβέρτος Γεράσιµος Γραικούσης (11/73) ως έκτακτος καθηγητής µε τριετή θητεία στην 
έκτακτη αυτοτελή έδρα των Στοιχείων Mηχανών, 

– ο Kωνσταντίνος Πάττας (12/73) ως έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα 
της Eφηρµοσµένης Θερµοδυναµικής, 

– ο ∆ιονύσιος Eυθυµιάτος (1/74) ως έκτακτος καθηγητής µε τριετή θητεία στην έκτακτη 
αυτοτελή έδρα της Γενικής Hλεκτροτεχνίας, 

– ο Eπαµεινώνδας Kριεζής (2/74) ως έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της 
Θεωρητικής Hλεκτροτεχνίας, 

– ο Kωνσταντίνος Aλεξιάδης (2/74) ως έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα 
της Aναλυτικής Xηµείας και 

– ο Aλέξανδρος Tζαβάρας (2/74) ως έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της 
Mεταλλογνωσίας.

Παράλληλα σε νέες έδρες που δηµιουργήθηκαν και στα παλαιότερα τρία τµήµατα της σχολής 
ή σε άλλες που έµεναν κενές εκλέχτηκαν νέοι καθηγητές ή υφηγητές και επικουρικοί καθηγητές 
των τµηµάτων που είχαν πλέον και τα τυπικά προσόντα για να εξελιχθούν και να καταλάβουν 
έδρα. Bέβαια, όπως συνέβαινε και παλαιότερα, τα τµήµατα (παλαιά και νέα) αλληλοβοηθούνταν 
στο εκπαιδευτικό τους έργο. Oυσιαστικά, το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού ανήκε στη 
σχολή και όχι στα τµήµατα. Γι’ αυτό και δίδασκε µαθήµατα σε πολλά τµήµατα και ιδίως γενικής 
φύσης µαθήµατα (µαθηµατικά, φυσική κ.τ.λ.) στους φοιτητές πολλών τµηµάτων µαζί. 

Εκπαιδευτική εκδροµή των τελειοφοίτων 
πολιτικών µηχανικών µε τους καθηγητές 
Αιµίλιο Κανελλόπουλο και ∆ηµήτρη 
Βαλαλά σε τεχνικό έργο στη Θεσσαλία 
το 1971 και των αρχιτεκτόνων µε τον 
καθηγητή τους Ν. Μουστσόπουλο 
στην Αίγυπτο το 1969 στο πλαίσιο του 
µαθήµατος ιστορία της αρχιτεκτονικής.
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Ο Πρόδροµος 
Μπεκιάρογλου, υπήρξε 
ο πρώτος καθηγητής  

του Τµήµατος Χηµικών 
Μηχανικών.
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Eπιπλέον όµως η σχολή είχε ήδη γίνει αυτοδύναµη και δεν χρειαζόταν να καταφεύγει σε 
καθηγητές άλλων σχολών για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της, παρά σε ελάχιστες εξαιρέσεις 
(όπως π.χ. στο µάθηµα της πολιτικής οικονοµίας, που δίδασκε ο καθηγητής της Nοµικής Σχολής 
Aντώνιος ∆αµασκηνίδης). Aπό το 1977 µάλιστα έπαψε να χρησιµοποιεί και το αµφιθέατρο του 
Xηµείου για τη διεξαγωγή γενικών µαθηµάτων (π.χ. µαθηµατικών) που διεξάγονταν στο πρώτο 
έτος για όλα τα τµήµατα µαζί.

H Ðïëõôå÷íéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò ÎÜíèçò H Ðïëõôå÷íéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò ÎÜíèçò 

Nέα όµως δεν ήταν µόνο τα τρία τµήµατα της Πολυτεχνικής 
Σχολής. Το 1973 ιδρύθηκε ένα νέο πανεπιστήµιο, το ∆ηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο Θράκης, µε σχολές στις τρεις πρωτεύουσες των 
νοµών του γεωγραφικού διαµερίσµατος: Ξάνθη, Kοµοτηνή και 
Aλεξανδρούπολη. H σκέψη για την ίδρυση νέου πανεπιστηµίου 
υπήρχε από καιρό και προέκυπτε από την αδήριτη ανάγκη να 
αντιµετωπισθεί ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός των υποψηφίων 
φοιτητών. H επιλογή της Θράκης για την ίδρυση του νέου 
πανεπιστηµίου ήταν µια πολιτική επιλογή, που εξυπηρετούσε την 
ανάγκη τόνωσης και αναβάθµισης µιας παραµεθόριας περιοχής και 
ταυτόχρονα µιας από τις πιο υποβαθµισµένες της χώρας.

H Ξάνθη επιλέχτηκε για να φιλοξενήσει την Πολυτεχνική 
Σχολή µε δύο τµήµατα: 

• Πολιτικών Mηχανικών και 
• Hλεκτρολόγων Mηχανικών. 

Τα δύο τµήµατα δέχτηκαν τους πρώτους φοιτητές τους το 
1974. Tην πρώτη ακαδηµαϊκή χρονιά τα µαθήµατα διεξήχθησαν 
στη Θεσσαλονίκη και από την επόµενη µεταφέρθηκαν πλέον 
οριστικά στην Ξάνθη. 

Το Τµήµα Πολιτικών Mηχανικών του Α.Π.Θ., έχοντας περάσει 
πλέον την εφηβεία του, καλούνταν να προσφέρει τα φώτα 
του στο αδελφό τµήµα στα πρώτα του βήµατα. Aλλά και το 
Tµήµα Aρχιτεκτόνων και Tµήµα Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων, 
που αν και βρισκόταν ακόµη σε νηπιακό στάδιο, κλήθηκε κι 
αυτό να βοηθήσει αναλόγως. Στην πραγµατικότητα η βοήθεια 
που προσφέρθηκε στη θρακική σχολή ήταν συνολικά της 

Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. Γι’ αυτό και τα πρώτα χρόνια 
ορισµένοι από τους καθηγητές της σχολής του Aριστοτελείου 
πηγαινοέρχονταν κάθε εβδοµάδα στην Ξάνθη, προκειµένου να 
καλύψουν τις απαιτήσεις του καινούργιου ιδρύµατος. Mεταξύ 
αυτών ο K. Aλεξιάδης, ο Γ. Kονταξάκης, ο N. Παναγιωτόπουλος, 
ο Λ. Mαυρίδης (που είχε αναλάβει και χρέη κοσµήτορα της 
σχολής), ο Θ. Ξανθόπουλος και αρκετοί άλλοι. Kάποιοι µάλιστα 
από αυτούς προτίµησαν την εκεί µονιµότερη παραµονή τους· 
γι’ αυτό και παραιτήθηκαν από το A.Π.Θ. και εκλέχτηκαν σε 
αντίστοιχες ή ανάλογες έδρες του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, 
όπως έγινε µε την Aµαλία Tσαµκιράνη - Γεωργανοπούλου το 1977, 
τον Bλαδίµηρο Kαλευρά και τον Eυάγγελο Γαλούση το 1981, τον 
Γεώργιο Λιώλιο κ.ά.
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Ο καθηγητής ∆. ∆ασκαλόπουλος 
σε τελετή αποφοίτησης του 1971.
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T ην 24η Iουλίου του 1974 µε την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας ξεκινούσε νέα σελίδα 
στην ιστορία της χώρας. O άνεµος της δηµοκρατίας, που φύσηξε και στο πανεπιστήµιο, 
έδωσε στο φοιτητικό κίνηµα µια δυναµική, που από τότε µέχρι σήµερα όµοιά της δεν έχει 

ξαναζήσει. Oι φοιτητές θα επιδείξουν πρωτόφαντη πολιτικοποίηση, θα αρθρώσουν σηµαντικό 
πολιτικό λόγο και θα παρουσιάσουν σπάνια πολιτική συγκρότηση.

O φοιτητικός συνδικαλισµός ήταν και πάλι ελεύθερος και οι φοιτητικές παρατάξεις συγκροτή-
θηκαν από τις πρώτες κιόλας ηµέρες της µεταπολίτευσης. H Πολυτεχνική Σχολή, όπως άλλωστε και 
ολόκληρο το πανεπιστήµιο, πληµµύρισε από αφίσες, πανό και προκηρύξεις. Τα µεγάφωνα και οι 
τηλεβόες, οι γνωστές «ντουντούκες», δονούσαν διαρκώς τον αέρα. O σχετικά ευρύχωρος χώρος 
µπροστά από την πτέρυγα των αρχιτεκτόνων, όπου διασταυρώνεται ο µακρύς διάδροµος προς τις 
υπόλοιπες πτέρυγες µε τον µικρότερο που οδηγεί στη σκάλα προς το κυλικείο, αναδείχτηκε σε τόπο 
έντονης πολιτικής «ζύµωσης» και αντιπαράθεσης µεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων, οι οποίες 
είχαν εκεί στηµένα και τα τραπεζάκια τους µε πλούσιο υλικό σε βιβλία και περιοδικά, κυρίως από 
τον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκαν. O Mάρξ, ο Έγκελς, ο Λένιν, ο Mάο, ο Tσε, ο 
Kάστρο ήταν µερικά µόνον από τα πιο γνωστά ονόµατα, που βρίσκονταν στην ηµερήσια διάταξη, 
ενώ τα πορτρέτα τους κοσµούσαν τους τοίχους και τις πινακίδες ανακοινώσεων. H καλή γνώση του 
έργου, της πολιτικής και της δράσης τους, καθώς και η πλήρης ενηµέρωση για όλες τις τρέχουσες 
πολιτικές εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για να 
µπορέσει να σταθεί ένας καλός συνδικαλιστής µε αξιώσεις σε µια συζήτηση, στα γνωστά «πηγα-
δάκια», και να µη συλληφθεί «αδιάβαστος» και εισπράξει τη χλεύη των παρατηρητών.

H σχολή έσφυζε καθηµερινά από ένα ανθρώπινο µελίσσι, που κατέκλυζε τους διαδρόµους 
και το κυλικείο, συζητώντας στα περίφηµα «πηγαδάκια» από το πρωί µέχρι τις προχωρηµένες 
βραδινές ώρες. Η σχολή δεν ήταν µόνο χώρος εκπαίδευσης, ήταν και χώρος ζωής, που διανθι-
ζόταν µε ποικίλες εκδηλώσεις από τις πρωτοβουλίες των φοιτητικών συλλόγων και των συνδι-
καλιστικών φοιτητικών παρατάξεων.

Óôïí ðáëìü Óôïí ðáëìü 
ôçò åëåõèåñßáòôçò åëåõèåñßáò

Η πρώτη πενταετία της 
µεταπολίτευσης. Το 

µεγάλο αµφιθέατρο της 
Πολυτεχνικής κατάµεστο 

από φοιτητές σε φοιτητική 
εκδήλωση.
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Σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου 
που δηµοσιεύθηκε το 1976 στο 

περιοδικό “Ταχυδρόµος”, και σατίριζε 
καταστάσεις εκείνης της εποχής.
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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Μ έσα σ’ ένα τέτοιο κλίµα το πανεπιστήµιο περνούσε την πρώτη του µεταπολιτευτική 
περίοδο, ζούσε τη δική του «πάλη των τάξεων», πρόβαλλε σειρά αιτηµάτων και διεκδι-
κούσε την άµεση ικανοποίησή τους µε κλιµακούµενες κινητοποιήσεις, που κατέληγαν 

σε καταλήψεις εδρών και σχολών. Την πρώτη χρονιά της µεταπολίτευσης, το 1974, καθώς το 
καλοκαίρι όδευε προς το τέλος του και ο φοιτητικός κόσµος επανερχόταν στα πανεπιστήµια, 
πλήθαιναν τα συλλαλητήρια και οι διαδηλώσεις. 

Oι προβαλλόµενες διεκδικήσεις των περισσοτέρων ελάχιστα άπτονταν των καθαρώς σπου-
δαστικών θεµάτων. Τουναντίον, κυριαρχούνταν από έντονο πολιτικό περιεχόµενο µε αρκετά 
στοιχεία εθνικού ή διεθνιστικού χαρακτήρα και µε σχεδόν πάντοτε κοινό χαρακτηριστικό τον 
έντονο αντιαµερικανισµό. Άλλωστε η συµµετοχή σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και διαδηλώσεις 
δεν ήταν πάντοτε καθαρά φοιτητική. Σύλλογοι, σωµατεία, οργανώσεις και πολλοί άλλοι φορείς 
της πόλης εντάσσονταν σ’ αυτές και πορεύονταν κάτω από τα ίδια πανό µε κοινά συνθήµατα 
και κοινές πολιτικές θέσεις. 

H συνθηµατολογία των διαδηλωτών ήταν άλλοτε γενικευµένη και άλλοτε εξειδικευµένη, σε 
σοβαρό και κατηγορηµατικό ύφος, λιτή και περιεκτική και δεν άφηνε σχεδόν καθόλου περιθώρια 
αµφισβήτησης για τις θέσεις και τις διεκδικήσεις τους.

T ην πρώτη χρονιά τής µεταπολίτευσης (1974) τα µαθήµατα είχαν περάσει πια σε δεύτερη 
µοίρα και η διεξαγωγή τους άρχισε στην Πολυτεχνική στις αρχές Iανουαρίου του 1975, µετά 
τις διακοπές των Χριστουγέννων. H οργανωµένη δράση, απαγορευµένος καρπός µιας ολό-

κληρης επταετίας και παράλληλα η συστράτευση σε πολιτικούς χώρους και ιδεολογικά ρεύµατα 
προκαλούσε νέες εµπειρίες και δηµιουργούσε νέες υποχρεώσεις στο φοιτητικό πληθυσµό, που 
δεν του άφηναν και πολύ ελεύθερο χρόνο, καθώς ήθελε να τα ζήσει και να τα χαρεί όλα. 

Aυτός ήταν και ο λόγος που ώθησε τους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής τον Oκτώβριο 
του 1974, αποφάσιζαν αποχή από τις εξετάσεις «λόγω του προβλήµατος που δηµιουργείται µε 

Óõãêåíôñþóåéò Óõãêåíôñþóåéò 
êáé äéáäçëþóåéò êáé äéáäçëþóåéò 

óå çìåñÞóéá äéÜôáîçóå çìåñÞóéá äéÜôáîç

Φοιτητικές συγκεντρώσεις 
και άλλες κινητοποιήσεις 
σε καθηµερινή σχεδόν 

βάση στα πρώτα χρόνια της 
µεταπολίτευσης έδιναν τη 
ζωντάνια του φοιτητικού 

κινήµατος.
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Oé åêäçëþóåéò ãéá ôçí åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõOé åêäçëþóåéò ãéá ôçí åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ

Bασικό σηµείο αναφοράς στις πολιτικές εκδηλώσεις των φοιτητών 
υπήρξαν εκείνη την εποχή οι επέτειοι της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου, που ξεκινούσαν µε την κατάθεση στεφανιών στην 
είσοδο του Πολυτεχνείου (και αργότερα στο µνηµείο που στήθηκε 
στον προαύλιο χώρο), κορυφώνονταν µέ οµιλίες στο αµφιθέατρο 
της σχολής και µε παλλαϊκές συγκεντρώσεις και πορείες έξω από το 
αµερικανικό προξενείο που κατέληγαν στην Πολυτεχνική.
Στην πρώτη επέτειο, το Nοέµβριο του 1974, οι µνήµες 

ήταν ακόµη ιδιαίτερα νωπές. Tα γεγονότα της εξέγερσης 
ζωντάνευαν µέσα από τις εκδηλώσεις που οργανώνονταν 
στους χώρους του Πολυτεχνείου. Oι εκδηλώσεις εκείνης της 
χρονιάς µετατοπίστηκαν κατά µία εβδοµάδα, καθώς η ηµέρα 
της 17ης Nοεµβρίου ορίστηκε για τη διενέργεια των πρώτων 
ελεύθερων βουλευτικών εκλογών. Tο πλήθος του κόσµου που 
συµµετείχε στις πορείες εκείνης τη χρονιά στην Aθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη έκαναν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία 
να τις χαρακτηρίσουν ως “µοναδικές διαδηλώσεις µαµούθ”. O 
λαός τίµησε τους νεκρούς στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης, 
προβάλλοντας ως κύριο αίτηµα την τιµωρία των ενόχων.
Παλλαϊκές ήταν οι συγκεντρώσεις και στη δεύτερη επέτειο, το 

1975, µε πλήθος κόσµου που συγκεντρώθηκε στη Θεσσαλονίκη 
στην πλατεία Aγίας Σοφίας και στη συνέχεια ακολούθησε την 
πορεία που πέρασε έξω από το αµερικανικό προξενείο. Aπό 
την επόµενη χρονιά (1976) το ήπιο κλίµα των εκδηλώσεων 
ανατράπηκε, καθώς η κυβέρνηση απαγόρευε τη διέλευση της 

πορείας έξω από την πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών στην 
Aθήνα και από το προξενείο τους στη Θεσσαλονίκη. 

Tο 1977 οι εκδηλώσεις για δεύτερη φορά µετατοπίστηκαν, λόγω 
εκλογών. Eκείνη τη χρονιά όµως απαγορεύτηκε και η ίδια η πορεία. 
Kαι ενώ Φ.E.A.Π.Θ. και E.Φ.E.E., παρά τις αρχικές αντιρρήσεις 
τους, τελικά συµβιβάστηκαν µε την απαγόρευση, δεν συνέβη το 
ίδιο µε τις οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Aριστεράς, που 
αµφισβητώντας πλέον ανοικτά την ηγεσία του φοιτητικού κινήµατος, 
αποπειράθηκαν να πραγµατοποιήσουν πορεία προς την πρεσβεία 
των H.Π.A. στην Aθήνα και το προξενείο τους στη Θεσσαλονίκη και 
συνεπλάκησαν µε τις αστυνοµικές δυνάµεις καταστολής.
Στις 16 Nοεµβρίου 1980 η πορεία για την 7η επέτειο στη 

Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε ήρεµα και οµαλά, όχι όµως και στην 
Aθήνα, όπου βάφηκε µε αίµα. Oι διαδηλωτές συνεπλάκησαν µε 
τα M.A.T. µε αποτέλεσµα να σκοτωθούν δύο νέοι άνθρωποι: η 
20χρονη εργάτρια Σταµατίνα Κανελλοπούλου και ο 26χρονος 
Κύπριος φοιτητής Ιάκωβος Κουµής , ενώ άλλα 5 άτοµα 
οδηγήθηκαν σε αφασία στα νοσοκοµεία. Tα γεγονότα αυτά 
πυροδότησαν ακόµη περισσότερο το ήδη θερµό κλίµα και τις 
επόµενες ηµέρες πραγµατοποιήθηκαν νέες µαζικές και δυναµικές 
διαδηλώσεις διαµαρτυρίας. Στην Aθήνα σηµειώθηκαν και πάλι 
επεισόδια, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα πράγµατα εξελίχθηκε οµαλά. 
Άλλες από τις διαδηλώσεις αυτές διοργάνωσαν φοιτητικές 
παρατάξεις και οργανώσεις της ριζοσπαστικής Aριστεράς και 
άλλες η Φ.E.A.Π.Θ. και η E.Φ.E.E.
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Οι πανεπιστηµιακές και δηµοτικές αρχές (ο 
πρύτανης του Α.Π.Θ. Ι. Αναστασιάδης, ο 

προπρύτανης Π. Μωλιώτης, ο αντιπρύτανης Ι. 
∆εληγιάννης, ο δήµαρχος Μ. Παπαδόπουλος, 

ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Γ. 
Τριανταφυλλίδης), περιστοιχιζόµενες από 

µέλη του κεντρικού συµβουλίου της Ε.Φ.Ε.Ε. 
και την πρώτη πρόεδρο του Συλλόγου 

Φοιτητών Πολιτικών Ρία Καλφακάκου στην 
είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής µετά το 

τέλος της πορείας στη δεύτερη επέτειο του 
Πολυτεχνείου, το Νοέµβριο του 1975.
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τη συσσώρευση φοιτητικών αρχαιρεσιών, βουλευτικών εκλογών, διαδικασιών εκδηµοκρατισµού 
των σχολών και ταυτόχρονα εξετάσεων».

Aνέφεραν χαρακτηριστικά σε σχετική τους ανακοίνωση:
«ο φοιτητικός κόσµος έχει παραφορτωθεί µε τα καθήκοντα των εξετάσεων και του 
φοιτητικού συνδικαλισµού. Aυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές εµποδίζονται να παίξουν τον 
πολιτικό τους ρόλο στις κρίσιµες πρώτες, µετά την επταετία, βουλευτικές εκλογές».

Kαι η αντίληψη αυτή –όσο και αν ακούγεται παράλογη σήµερα– δεν κυριαρχούσε µόνο στα 
µυαλά των φοιτητών. Ήταν άποψη που τη συµµεριζόταν και η πολιτική ηγεσία της χώρας. O 
υπουργός παιδείας M. Λούρος µε επείγον τηλεγράφηµα που έστειλε τότε προς τις διοικήσεις 
όλων των πανεπιστηµίων ζητούσε «όπως αναβληθή λόγω φοιτητικών αρχαιρεσιών και βουλευτι-
κών η ενέργεια τµηµατικών εξετάσεων δευτέρας περιόδου δια το µετά την 20ην Nοεµβρίου 1974 
χρονικόν διάστηµα και της τρίτης περιόδου δια το δεύτερον 15-ήµερον του Iανουαρίου 1975». 

Όπως και έγινε. Λαµβανοµένης υπόψη και της φοιτητικής αποχής που ακολούθησε την άνοιξη 
του 1975, είναι ζήτηµα αν τα µαθήµατα στην πραγµατικότητα διήρκεσαν περισσότερο από τρεις 
µήνες ολόκληρη εκείνη τη χρονιά.

Ε ξάλλου η πολιτεία, µε τη συντακτική πράξη της 3ης Σεπτεµβρίου 1974, αποκατέστησε τη 
νοµιµότητα σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στην Πολυτεχνική, όπως και στις 
άλλες σχολές, παλαιοί καθηγητές όπως ο Iωάννης Aυδής , που είχαν διωχτεί από το στρα-

τιωτικό καθεστώς, επανήλθαν στις θέσεις τους. O Πάτροκλος Kαραντινός αποκαταστάθηκε 
τυπικά, χωρίς όµως να µπορέσει να επιστρέψει στη σχολή, διότι είχε πλέον συµπληρώση το 
όριο ηλικίας. Aλλά και ο Aυδής παρέµεινε στη σχολή για δύο µόνον ακόµη χρόνια· αποχώρησε 
τον Oκτώβριο του 1976 επικαλούµενος λόγους υγείας. Oµοίως επέστρεψε στη θέση του και ο 
γραµµατέας της σχολής Παναγιώτης Kώστογλου. 

«ÊÜèáñóç» «ÊÜèáñóç» 
êáé áðï÷ïõíôïðïßçóçêáé áðï÷ïõíôïðïßçóç
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Το Πολυτεχνείο έδωσε και τον πρώτο πρύτανη της µεταπολίτευσης. Για το ακαδηµαϊκό έτος 
1974-’75 πρύτανης εκλέχθηκε µετά από δύο αναβολές της ψηφοφορίας (επειδή οι φοιτητές 
αρνούνταν να επιτρέψουν να συµµετάσχουν σ’ αυτήν καθηγητές τους οποίους κατηγορούσαν 
είχαν συνεργασθεί µε το δικτατορικό καθεστώς) ο καθηγητής της έδρας των Σιδηρών Kατα-
σκευών Παναγιώτης Mωλιώτης. Yπερψηφίστηκε µε 85 ψήφους έναντι 44 του συνυποψήφιού 
του Λυσίµαχου Mαυρίδη.

Στο µεταξύ τιµούσε τη σχολή, αναλαµβάνοντας έργο σε δηµόσια θέση, ένα ακόµη επίλεκτο 
µέλος του. O καθηγητής ∆ηµήτρης Φατούρος , πρόεδρος τότε και του Συλλόγου Aρχιτεκτόνων 
αναλάµβανε (1η Aυγούστου 1974) γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης ανώτατης εκπαί-
δευσης του Yπουργείου Παιδείας στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Για άλλους όµως καθηγητές κινήθηκε η διαδικασία της δίωξης, µε τη βασική κατηγορία της 
κατάληψης κυβερνητικών θέσεων στη διάρκεια της δικτατορίας. Aπό το A.Π.Θ. παραπέµφθηκαν 
στο πειθαρχικό συµβούλιο συνολικά 29 καθηγητές και υφηγητές «ως διατελέσαντες υπουργοί, 
υφυπουργοί, γενικοί γραµµατείς, διοικηταί και υποδιοικηταί οργανισµών και τραπεζών». Από 
αυτούς 8 τιµωρήθηκαν µε οριστική απόλυση και 9 µε µικρότερες ποινές. Aνάµεσα σ’ αυτούς 
και ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Kωνσταντίνος Παπαδηµητρίου, καθηγητής στην έδρα της 
Oικοδοµικής και ∆οµησίµων Yλικών, που τιµωρήθηκε µε οριστική απόλυση (Φ.E.K. υπ’ αριθµ. 
57 της 28/3/75), λόγω της υπουργικής θέσης που κατείχε (υπουργός δηµόσιων έργων) από 
20/11/67 ως 25/1/73.

H διαδικασία δίωξης µπορούσε να κινηθεί και για καθηγητές, οι οποίοι κατηγορούνταν από 
τους φοιτητές για θέµατα αναφερόµενα στην συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της επταετίας 
και εφόσον βεβαίως στο πειθαρχικό συµβούλιο του πανεπιστηµίου, στο οποίο παραπέµπονταν, 
αποδεικνύονταν οι κατηγορίες (συντακτ. πράξη της 3-9-74). 

Άλλωστε το θέµα της πολιτικής συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια της επταετίας έµπαινε 
πλέον και ως κριτήριο από το Yπουργείο Παιδείας µαζί µε τα κριτήρια της επιστηµονικής και 
διδακτικής επάρκειας για την εκλογή ενός υποψηφίου σε καθηγητική θέση (αριθµ. εγγράφου: 
Φ.130.1/110369/27-11-74). 

Συνολικά στο πανεπιστήµιο καταγγέλθηκαν από τους φοιτητές 26 καθηγητές και υφηγητές, 
από τα µαθήµατα των οποίων οι φοιτητές δήλωσαν αποχή. Mεταξύ αυτών και 4 καθηγητές της 
Πολυτεχνικής Σχολής, για τους οποίους όµως οι καταγγελίες δεν αποδείχθηκαν και γι’ αυτό 
κανένας τους δεν παραπέµφθηκε στο πειθαρχικό. Tο θέµα από την πλευρά της πολιτείας θε-
ωρήθηκε λήξαν, όχι όµως και από την πλευρά των φοιτητών, οι οποίοι συνέχισαν για µεγάλο 
διάστηµα (µέχρι 4 χρόνια) να απέχουν από τα µαθήµατα ορισµένων εξ αυτών.

Oι φοιτητές άλλωστε χρησιµοποιούσαν τη δύναµη της αποχής από µαθήµατα και εξετάσεις 
ως µέσο πίεσης στα θέµατα της κάθαρσης και της εφαρµογής του κριτηρίου της δηµοκρατικής 
συµπεριφοράς των υποψηφίων στις εκλογές για την πλήρωση θέσεων εδρών. Στην έδρα Oικοδο-
µικής και ∆οµησίµων Yλικών, που χήρευε µετά την απόλυση του K. Παπαδηµητρίου, χρειάσθηκε 
να δηµοσιευτεί στο Φ.E.K. ο διορισµός του νεοεκλεγέντος ως έκτακτου καθηγητή µε τριετ  
θητεία Mιχάλη Παπαδόπουλου, για να πεισθούν οι φοιτητές να προσέλθουν στις εξετάσεις. Kαι 
αυτό, διότι, παρά το γεγονός ότι η εκλογή του Παπαδόπουλου είχε γίνει σχεδόν πριν ένα χρόνο 
και αυτός εργαζόταν ήδη στην έδρα, κάνοντας κανονικά τα µαθήµατα, τυπικά –µέχρι να έρθει 
ο διορισµός του– η σχολή δεν µπορούσε να του αναθέσει επισήµως καθήκοντα διδασκαλίας 
και κατά συνέπεια να του επιτρέψει να διενεργήσει ο ίδιος τις εξετάσεις.

Oι φοιτητές στο θέµα της κάθαρσης και του δηµοκρατικού ήθους έδειχναν ιδιαίτερη ευαι-
σθησία, χωρίς όµως πάντα η ευθυκρισία τους να είναι αυταπόδεικτη. ∆ιότι στην πραγµατικότητα 

Ο πρώτος πρύτανης της 
µεταπολίτευσης Παναγιώτης 
Μωλιώτης, καθηγητής της 
Πολυτεχνικης Σχολής, σε οµιλία 
του στην Αίθουσα Τελετών της 
Φιλοσοφικής Σχολής.
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κανείς δεν γνώριζε στα σκοτεινά εκείνα χρόνια της δικτατορίας πόσοι ακόµη είχαν αναπτύξει 
ανίερες συνεργασίες µε την εξουσία, πόσοι είχαν παίξει ρόλο καταδότη ή υποκινητή και κάτω 
από ποιές συνθήκες, αναγκαστικές ή µη. Eκτός από κραυγαλέες περιπτώσεις κανείς δεν θα µπο-
ρούσε να θέσει µε ενάργεια τη διαχωριστική γραµµή και να αποµονώσει τους “υποστηρικτές του 
καθεστώτος”, καθώς σε υπόγειες διαδροµές οι ρόλοι σε αρκετές περιπτώσεις εναλλάσσονταν, 
διαψεύδοντας όσα καταµαρτυρούσε αφελώς το φως της ηµέρας.

Aυτά αναζητούσε να διαλευκάνει το φοιτητικό κίνηµα εκείνων των ετών. Aυτά διερευνούσε 
όταν ζητούσε από την Πολυτεχνική Σχολή να επιτραπεί στους εκπροσώπους του η πρόσβαση 
στα πρακτικά των συνεδριάσεων της σχολής για την περίοδο της δικτατορίας (αίτηµα που τελικά 
δεν ικανοποιήθηκε). H µνήµη ανασκαλεύτηκε και έφερε ξανά στην επιφάνεια ανθρώπους και 
γεγονότα. Xρέωσε πράξεις, έκρινε λόγους και ταύτισε συµπεριφορές –ενίοτε ακραίες και αυταρ-
χικές– µε πολιτικές επιλογές. Πού όµως σταµατά το µέτρο και πού αρχίζει η υπερβολή; Όταν ζητάς 
την κεφαλή επί πίνακι, τα στοιχεία του κατηγορητηρίου οφείλουν να είναι αδιάσειστα. Mόνο που 
µέσα στη θέρµη εκείνων των ηµερών, που κυριαρχούνταν από την πάλη των ιδεολογιών, αυτό 
δεν µπορούσε να είναι πάντοτε εφικτό. Oι χαρακτηρισµοί “δεξιός” και “αριστερός”, “χουντικός” 
και “δηµοκράτης” “φασίστας” και “προοδευτικός”, “αντιστασιακός” και “συνεργάτης” διανέµο-
νταν χωρίς φειδώ και προς κάθε κατεύθυνση και πολλές φορές παρέσερναν µε µια ισοπεδωτική 
λογική, στο όνοµα της “καθαρότητας”, δικαίους και αδίκους” Σε γενικές φοιτητικές συνελεύσεις 
αρκετοί καθηγητές, βοηθοί, κλητήρες ακόµη και φοιτητές κατηγορήθηκαν για ενέργειες και 
επιλογές τους και χρεώθηκαν –κάποιες φορές µάλιστα αβασάνιστα– το στίγµα του «χουντικού». 
O αντίλογος ενίοτε δύσκολα γινόταν δεκτός και η καχυποψία εύκολα κυριαρχούσε. O πέλεκυς 
µπορούσε να πέσει ανά πάσα στιγµή βαρύς επί της κεφαλής. 

Oύτε η φωνή του Aυδή, ενός καθηγητή που είχε δοκιµάσει καλά το σκληρό πρόσωπο της 
δικτατορίας, µπορούσε να σταθεί αντίδοτο. «Kτυπάτε το σαµάρι και αφήνετε το γάϊδαρο», επέ-
µενε ο Aυδής, υπονοώντας µε το δικό του τρόπο τους πολιτικούς χαµαιλέοντες, που είχαν την 
ικανότητα να µεταµορφώνονται από κρυφοί συµµέτοχοι σε κυνηγηµένους αγωνιστές. Mόνο που 
τα αυτιά δεν ήθελαν πάντοτε να ακούσουν και τα µάτια δεν ήθελαν πάντοτε να δουν.

Σήµερα, τρεις δεκαετίες µετά από εκείνη την εποχή, µπο-
ρεί κανείς να πει µε µεγαλύτερη νηφαλιότητα και ίσως και µια 
διάθεση αυτοκριτικής, ότι ορισµένες από εκείνες τις επιλογές 
δεν ήταν απόλυτα σωστές. Όχι µόνον επειδή ο υπερβάλλων 
ζήλος δεν άφησε να φανούν οι παρεκτροπές, αλλά επειδή 
ορισµένες συµπεριφορές οδήγησαν σε ακρότητες και στέρη-
σαν επί αρκετά χρόνια από τις µεταπολιτευτικές γενιές των 
φοιτητών µοναδικές γνώσεις, που ποτέ κατόπιν δεν µπόρεσαν 
να αποκτηθούν.

Tο θέµα της “αποχουντοποίησης” παρέµεινε στην επικαιρό-
τητα περίπου για έναν ακόµη χρόνο. Mετά από µια τελευταία 
σχετική εκδήλωση –την τριήµερη αποχή από τα µαθήµατα, που 
κήρυξε η E.Φ.E.E. στις 6-8 Aπριλίου 1976– το φοιτητικό ενδια-
φέρον επικεντρώθηκε πλέον σε άλλα σηµαντικότερα θέµατα, 
όπως το θεσµικό καθεστώς των A.E.I., η διαφύλαξη του πανε-
πιστηµιακού ασύλου, η αναδιοργάνωση των προγραµµάτων 
σπουδών, η φοιτητική συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των 
πανεπιστηµίων, στα οποία συµµετείχε αποκλειστικά το σώµα 
των καθηγητών, κ.ά. ΠΗ
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A πό τις πρώτες ηµέρες ξεκίνησαν και οι διαδικασίες ανασύστασης του φοιτητικού συλλόγου, 
όπως και όλων των φοιτητικών συλλόγων των πανεπιστηµίων, µέσα από δηµοκρατικές 
διαδικασίες και µε τη συµµετοχή όλων των φοιτητών.

Oι πρώτες ελεύθερες φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη των διοικητικών συµβουλίων 
των ανασυσταθέντων φοιτητικών συλλόγων διενεργήθηκαν στις 9 Nοεµβρίου 1974, όχι 
όµως σε όλες τις σχολές, καθώς δεν είχαν προλάβει ακόµη να ανασυσταθούν οι φοιτητικοί 
σύλλογοι και να συγκροτηθεί η E.Φ.E.E. Στις πρώτες αυτές εκλογές, στις οποίες, σύµφωνα µε 
τα δηµοσιεύµατα του τύπου, η προσέλευση των φοιτητών ξεπέρασε το 90% πρώτη δύναµη 
σε επίπεδο Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε η Π.A.Σ.Π., η φοιτητική παράταξη, η προσκείµενη 
ιδεολογικά στο ΠA.ΣO.K. 

Πρώτος πρόεδρος του ενιαίου ακόµη τότε φοιτητικού συλλόγου της Πολυτεχνικής Σχολής 
αναδείχθηκε ο Θωµάς Bασιλειάδης και την επόµενη χρονιά ο Σήφης Λύκος , και οι δύο προερ-
χόµενοι από τη ∆H.ΣY.K. - ∆ηµοκρ. Aγώνα, τη φοιτητική παράταξη που επρόσκειτο στο K.K.E.-
εσωτερικού και τον ευρύτερο πολιτικό του χώρο, και η οποία τα πρώτα µεταπολιτευτικά χρόνια 
κυριαρχούσε στην Πολυτεχνική Σχολή.

Στις 24 Mαΐου 1975 διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη και πάλι εκλογές σε 6 σχολές, µεταξύ αυ-
τών και στην Πολυτεχνική, στον ενιαίο ακόµη µέχρι τότε φοιτητικό σύλλογο, για την ανάδειξη 
εκπροσώπων στο εθνικό συµβούλιο της E.Φ.E.E. Kαι σ’ αυτές τις εκλογές πρώτη αναδείχθηκε 
πάλι η Π.A.Σ.Π. µε ποσοστό 26,6%. 

Σ το µεταξύ η νέα διάρθρωση της σχολής µε την αύξηση των τµηµάτων της σε πέντε, από 
δύο που ήταν όταν αυτός είχε ιδρυθεί, και το µεγάλο πλήθος των φοιτητών δεν επέτρεπαν 
πλέον τη διατήρηση ενός ενιαίου συλλόγου, που να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

όλων των τµηµάτων και να διαχειριστεί σωστά τα προβλήµατα που συνεχώς προέκυπταν. Έτσι, 
µέσα στα πρώτα δύο χρόνια της µεταπολίτευσης δηµιουργήθηκαν 5 νέοι σύλλογοι, ισάριθµοι 
δηλαδή των τµηµάτων της σχολής. Oι σύλλογοι αυτοί αναγνωρίστηκαν και νοµικά, καταθέτοντας 
το καταστατικό τους στο πρωτοδικείο.

Τα καταστατικά των συλλόγων προέκυψαν µέσα από 
µακρές και βασανιστικές διαδικασίες γενικών συνελεύσε-
ων, που διεξάγονταν τότε µε ρυθµούς τουλάχιστον µιας 
ή δύο κάθε µήνα, αλλά και περισσότερων, αν προέκυπτε 
ανάγκη· και βεβαίως χωρίς να απαιτείται καµία άδεια των 
πρυτανικών αρχών. H προσέλευση ήταν µαζική και τις πε-
ρισσότερες φορές µέσα στην αίθουσα προκαλούνταν το 
αδιαχώρητο όχι µόνον από τον κόσµο, αλλά και από… τους 
καπνούς των τσιγάρων. Συνήθως διαρκούσαν πολλές ώρες 
και σε αυτές συζητούνταν πλήθος θεµάτων, σχετικά µε τις 
σπουδές, την κυβερνητική πολιτική σε θέµατα παιδείας, 
τους στόχους και τη στρατηγική του κινήµατος και άλλα 
σχετικά. ∆εν ήταν σπάνιες και οι περιπτώσεις που, µε αφορ-
µή τη πρόταση έκδοσης ενός ψηφίσµατος, που πιθανόν 
έθετε κάποια παράταξη, η συζήτηση εκτρέπονταν σε άλλες 
κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα τα θέµατα της ηµερήσιας δι-
άταξης να αναβάλλονται για άλλη συνέλευση, η διεξαγωγή 
της οποίας οριζόταν για τις αµέσως επόµενες ηµέρες.
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Φοιτητές 
διαµαρτυρόµενοι 

έξω από την 
Πολυτεχνική 
Σχολή για την 
παραµονή των 
αµερικανικών 
βάσεων στη 
χώρα µας.
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Τ ο 1977 ο φοιτητικός κόσµος της Θεσσαλονικής απέκτησε και πάλι τη δική του συνδικαλι-
στική έκφραση µε την ανασύσταση της Φ.E.A.Π.Θ. H ύπαρξη ενός τοπικού και ευέλικτου 
συνδικαλιστικού οργάνου των φοιτητών είχε καταστεί αναγκαία, καθώς το πλήθος των 

προβληµάτων που καθηµερινά προέκυπταν ήταν τεράστιο, λόγω και του µεγέθους του πανεπι-
στηµίου. H Φ.E.A.Π.Θ. είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε από το 1959. H ανασυγκρότησή της όµως 
είχε καταστεί αναγκαία, καθώς µε την επιβολή της επτάχρονης δικτατορίας και το διορισµό των 
µελών του κεντρικού της συµβουλίου από το στρατιωτικό καθεστώς είχε περιπέσει σε πλήρη 
ανυποληψία στα µάτια των φοιτητών.

Oι σχετικές συζητήσεις για την ανασύστασή της άρχισαν το 1975, απαιτήθηκαν όµως δύο 
ολόκληρα χρόνια για να ευοδωθούν. Έτσι, στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 
1977, οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης, µαζί µε την ανάδειξη των νέων διοικητικών συµβουλίων των 
συλλόγων τους, κλήθηκαν να αναδείξουν και τους εκπροσώπους τους για το 1ο µεταδικτατορικό 
συνέδριο της Φ.E.A.Π.Θ. Σ’ εκείνες της εκλογές οι δύο µεγάλες τότε δυνάµεις, η Π.A.Σ.Π. και η 
Π.Σ.K. (επρόσκειτο ιδεολογικά στο K.K.E.) στη Θεσσαλονίκη ισοψήφισαν µε ποσοστό 23,4%. 

Σ το µεταξύ η νέα διάρθρωση της σχολής µε την αύξηση των τµηµάτων της σε 5, από 2 που 
ήταν όταν αυτός είχε ιδρυθεί, και ο µεγάλο πλήθος των φοιτητών δεν επέτρεπαν πλέον τη 
διατήρηση ενός ενιαίου συλλόγου, που να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων 

των τµηµάτων. Έτσι, µέσα στα πρώτα δύο χρόνια της µεταπολίτευσης δηµιουργήθηκαν 5 νέοι 
σύλλογοι, ισάριθµοι δηλαδή των τµηµάτων της σχολής. Oι σύλλογοι αυτοί αναγνωρίστηκαν και 
νοµικά, καταθέτοντας το καταστατικό τους στο πρωτοδικείο.

Τα καταστατικά των συλλόγων προέκυψαν µέσα από µακρές και βασανιστικές διαδικασίες 
γενικών συνελεύσεων, που διεξάγονταν τότε µε ρυθµούς τουλάχιστον µιας ή δύο κάθε µήνα, 
αλλά και περισσότερων, αν προέκυπτε ανάγκη· και βεβαίως χωρίς να απαιτείται καµία άδεια των 
πρυτανικών αρχών. H προσέλευση ήταν µαζική και τις περισσότερες φορές µέσα στην αίθουσα 

H áíáóýóôáóç H áíáóýóôáóç 
ôçò Ö.E.A.Ð.È.ôçò Ö.E.A.Ð.È.
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Μικρά αυτοκόλλητα σηµατάκια 
των φοιτητικών παρατάξεων για 

τις φοιτητικές εκλογές. Το 1977 το 
ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί στην 

ανασύσταση της Φ.Ε.Α.Π.Θ.
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προκαλούνταν το αδιαχώρητο όχι µόνον από τον κόσµο, αλλά και 
από… τους καπνούς των τσιγάρων. Συνήθως διαρκούσαν πολλές 
ώρες και σε αυτές συζητούνταν πλήθος θεµάτων, σχετικά µε τις 
σπουδές, την κυβερνητική πολιτική σε θέµατα παιδείας, τους στό-
χους και τη στρατηγική του κινήµατος και άλλα σχετικά. ∆εν ήταν 
σπάνιες και οι περιπτώσεις που, µε αφορµή τη πρόταση έκδοσης 
ενός ψηφίσµατος, που πιθανόν έθετε κάποια παράταξη, η συζήτη-
ση εκτρέπονταν σε άλλες κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης να αναβάλλονται για άλλη συνέλευση, η 
διεξαγωγή της οποίας οριζόταν για τις αµέσως επόµενες ηµέρες.

Oι φοιτητές, διεκδικώντας και παλαιότερα κεκτηµένα, είχαν 
πλέον τρεις εξεταστικές περιόδους και δικαίωµα µεταφοράς τρι-
ών µαθηµάτων στο επόµενο έτος σπουδών, ενώ πέτυχαν και την 
κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας στο γυµναστήριο της 
X.A.N.Θ. (το ακαδηµαϊκό έτος 1976 - ‘77). Στην ιστορία βέβαια πέ-
ρασε και ο βαθµός προόδου, που καταργήθηκε πανηγυρικά από το 
1974 (επισήµως καταργήθηκε µε υπουργική απόφαση το 1977).

Aλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του κάθε µαθήµατος δεχόταν πλέον κριτική. Oι φοιτητές 
κατέθεταν προτάσεις για τη βελτίωση ή την τροποποίηση του τρόπου διδασκαλίας των µαθη-
µάτων· προτάσεις που προέκυπταν µέσα από διαδικασίες «γενικών συνελεύσεων έτους» και 
συζητούνταν στη συνέχεια και µε τους καθηγητές. 

O φοιτητικός λόγος είχε πλέον βαρύτητα. Tα φοιτητικά αιτήµατα συζητούνταν στις συνε-
δριάσεις της σχολής και πολλά από αυτά γίνονταν αποδεκτά. Προτάσεις που παλαιότερα ούτε 
να τις διανοηθεί µπορούσε κανείς, τώρα συζητούνταν ως αυτονόητες. Έτσι και το αίτηµα των 
φοιτητών να παρίστανται εκπρόσωποί τους ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της σχολής, 
δεν συνάντησε σχεδόν καµία αντίδραση· τουναντίον υπήρχαν καθηγητές που υπερθεµάτισαν 
και για το δικαίωµα του λόγου, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Tροχοπέδη στάθηκε µόνον το ισχύον 
νοµικό καθεστώς που δεν προέβλεπε τέτοιες “ριζοσπαστικές πρωτοβούλιες”. Yποσχέθηκε 
όµως η σχολή ότι θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση 
του θέµατος.

Tελικά, το θέµα ρυθµίστηκε το 1977 µε το νόµο 587, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου οι 
φοιτητές, αλλά και το E.∆.Π. (το συλλογικό φορέα, στον οποίο είχαν πλέον οργανωθεί οι βοη-
θοί των πανεπιστηµίων) µπορούσαν να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις των καθηγητών µε 
εκπροσώπους τους, σε περίπτωση κωλύµατος, µε αναπληρωµατικούς τους. 

• Πρώτος εκπρόσωπος του E.∆.Π. Πολυτεχνικής στις συνεδριάσεις της σχολής ήταν ο 
τότε πρόεδρος του συλλόγου Kυριάκος Παπαϊωάννου (συµµετείχε για πρώτη φορά στη 
συνεδρίαση της 14/6/77) µε αναπληρώτρια τη Zωή Kαραµάνου. 

• Πρώτοι εκπρόσωποι των φοιτητών ήταν ο Γ. Παπαδόπουλος (πρόεδρος του Συλλόγου 
Φοιτητών Πολιτικών Mηχανικών) και Γ. Γώγος (πρόεδρος του αντίστοιχου συλλόγου των 
Tοπογράφων).

Ωστόσο η εκπροσώπηση των 5 φοιτητικών συλλόγων δια δύο µόνο εκπροσώπων είχε 
αδυναµίες, καθώς αυτοί δεν µπορούσαν να γνωρίζουν τα προβλήµατα των άλλων φοιτητικών 
συλλόγων και δεν µπορούσαν να πάρουν θέση σε θέµατα που προέκυπταν από την εξέλιξη της 
συζήτησης. Γι’ αυτό και η σχολή την επόµενη κιόλας χρονιά εισηγήθηκε προς την πρυτανεία η 
εκπροσώπηση να γίνεται µε 5 φοιτητές, έναν από κάθε φοιτητικό σύλλογο.
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Φοιτητικές αντιδράσεις στην πρώτη 
απόπειρα σύνταξης νόµου για τα Α.Ε.Ι. 
το 1975. Η κυβέρνηση απέσυρε το 
νοµοσχέδιο.
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Σ τα µέσα Aπριλίου του 1975 οι φοιτητές των νέων τότε τµηµάτων των Xηµικών Mηχανικών 
και Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Mηχανικών κατέβηκαν σε αποχή από τα µαθήµατά 
τους για ένα περίπου µήνα διαµαρτυρόµενοι για την υπολειτουργία των τµηµάτων τους. 

H έλλειψη των απαιτούµενων κονδυλίων, όπως υποστήριζαν, δεν επέτρεπε την ίδρυση νέων 
εδρών και την πρόσληψη του απαιτούµενου προσωπικού. Tις επόµενες ηµέρες σε ένδειξη συ-
µπαράστασης τους ακολούθησαν και οι φοιτητές των υπόλοιπων τµηµάτων της σχολής. Tην 
αποχή διέκοψαν στις 19 Mαΐου, όταν το Yπουργείο Παιδείας δέχθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµά 
τους, ενισχύοντας αφενός οικονοµικά τη σχολή µε έκτακτο κονδύλιο 30.000.000 δρχ. και αφε-
τέρου ιδρύοντας, 12 νέες έδρες και εργαστήρια, όλες των Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων και 
των Xηµικών Mηχανικών. 

Oκτώ µήνες αργότερα η σχολή χρειάσθηκε να επανέλθει στο θέµα, αυτή τη φορά µε έγγραφη 
διαµαρτυρία των καθηγητών, καθώς το σχετικό σχέδιο διατάγµατος για την ίδρυση των εδρών, 
όταν αισίως έφθασε και στο Yπουργείο Oικονοµικών, ο υπουργός αρνήθηκε να το υπογράψει 
και το επέστρεψε στο Yπουργείο Παιδείας. 

Σε ανάλογες κινητοποιήσεις προέβησαν και πάλι οι φοιτητές των ίδιων τµηµάτων µαζί µε 
τους συναδέλφους τους του Tµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών µετά από δυό-
µισι χρόνια (∆εκέµβριο 1977), προκειµένου να διεκδικήσουν την πλήρωση των κενών εδρών µε 
νέους καθηγητές. Σε µία µάλιστα περίπτωση είχαν αποφασίσει να προσφύγουν στο Συµβούλιο 
της Eπικρατείας, καθώς οι συνεδριάσεις των καθηγητών για την πλήρωση µιας έδρας στο Tµήµα 
Tοπογράφων απέβαινε διαρκώς άγονη.

Στο πλευρό των φοιτητών βρέθηκαν και οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι των µηχανικών: ο 
Σύλλογος Πολιτικών Mηχανικών Eλλάδας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Aγρονόµων και Tοπο-
γράφων Mηχανικών, οι οποίοι µε κοινή ανακοίνωσή τους που δηµοσιεύτηκε στο “Eνηµερωτικό 
∆ελτίο” του T.E.E., χαρακτήριζαν ως “απαράδεκτη” την κατάσταση και δήλωναν ότι 

«καταδικάζουν τη νοοτροπία του σκοταδισµού που επικράτησε στη διαδικασία εκλογής 
και που είχε σαν αποτέλεσµα την µη πλήρωση της Έδρας Kτηµατολογίου και θα 
παλέψουν για ένα δηµοκρατικό νόµο πλαίσιο που θα καταλύσει τη φεουδαρχία, τη 
µισαλλοδοξία και την αυθαιρεσία στο χώρο της ανώτατης παιδείας και που θα κάνει 
τα πανεπιστήµιά µας χώρους περήφανης και δηµιουργικής δουλειάς δασκάλων και 
φοιτητών» (Eνηµερωτικό ∆ελτίο T.E.E. τ. 975 της 10/12/77, σελ. 17).

Oé êåíÝò Ýäñåò Oé êåíÝò Ýäñåò 
îåóçêþíïõí îåóçêþíïõí 

ôïõò öïéôçôÝòôïõò öïéôçôÝò

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
Ε.

 Τ
ΡΥ

Φ
ΩΝ

Ι∆
ΟΥ

Ιανουάριος 1975. Οι πρώτοι φοιτητές 
της Αρχιτεκτονικής που αποφοιτούν 
µετά τη µεταπολίτευση. Αναµνηστική 
φωτογραφία µε τον πρύτανη και 
καθηγητή της Πολυτεχνικής  Π. 
Μωλιώτη και τον κοσµήτορα της 
σχολής καθηγητή ∆. Βαλαλά.

H σχολή αντέδρασε στην ανακοίνωση των δύο συλ-
λόγων µε επιστολή που ψηφίστηκε από το σώµα των 
τακτικών καθηγητών της και στάλθηκε προς το T.E.E. 
Σ’ αυτήν µεταξύ των άλλων δήλωνε ότι 

«απαξιοί να χαρακτηρίσει τη δηµοσίευση, 
επειδή σέβεται του θεσµούς, θεωρεί όµως 
καθήκον να επισηµάνει µε θλίψη το γεγονός 
ότι µε την παρουσίαση της δηµοσιεύσεως 
και προπάντων µε τη µορφή που έγινε, 
δεν διαχωρίζεται η ευθύνη του Tεχνικού 
Eπιµελητηρίου από µια “απαράδεκτη” 
ενέργεια».

Τελικά το θέµα σταµάτησε εκεί και δεν δόθηκε συ-
νέχεια, ίσως επειδή καµία πλευρά δεν ήθελε να χαλάσει 
τις σχέσεις της µε την άλλη.
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Μ ε την πτώση της δικτατορίας και είκοσι σχεδόν χρόνια από την ίδρυση της Πολυτεχνικής 
έκανε την εµφάνισή της στο χώρο των διδασκόντων ένα συγκροτηµένο συνδικαλιστικό 
κίνηµα, µια νέα δύναµη: το «Eπιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό» (E.∆.Π.) ή Bοηθητικό 

∆ιδακτικό Προσωπικό (B.∆.Π.), όπως ήθελε να το αποκαλεί η επίσηµη πολιτεία. 

Tο E.∆.Π., που επί χρόνια κατόπιν έµελλε να διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στα πανεπιστη-
µιακά πράγµατα, ήταν αυτό που έσπασε ουσιαστικά και τελεσίδικα το παραδοσιακό δίπολο 
που είχε αναπτυχθεί στον πανεπιστηµιακό χώρο µε το καθηγητικό σώµα, από τη µια πλευρά, 
και το φοιτητικό κίνηµα, από την άλλη. Συγκροτηµένο από τους βοηθούς και τους επιµελητές 
(και αργότερο και από τους επιστηµονικούς συνεργάτες που προέκυψαν από τον ν. 815/78), 
το E.∆.Π. στελεχωνόταν κυρίως από αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστηµίων, που «συνεπι-
κουρούσαν» τους καθηγητές στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο, χωρίς όµως να έχουν 
καµιά προοπτική ουσιαστικής εξέλιξης, καθώς το παραδοσιακό σύστηµα των εδρών παρέµενε 
κλειστό και ποσοτικά περιορισµένο. 

Όµως ο αριθµός των φοιτητών αυξανόταν από χρόνο σε χρόνο µε αριθµητική πρόοδο και µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται η δυσαναλογία στη σχέση διδασκόντων / διδασκοµένων. Tη δυσανα-
λογία αυτή καλούνταν να «θεραπεύσουν» οι επιµελητές και οι βοηθοί, οι οποίοι, µολονότι είχαν 
επιλεγεί στις περισσότερες περιπτώσεις για άλλα καθήκοντα, µετατράπηκαν σταδιακά σε βασικό 
στυλοβάτη του διδακτικού έργου, αναλαµβάνοντας κατά κανόνα εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, 
ανάλογες µε του καθηγητή. Aυτό συνέβαινε ιδιαίτερα στην Πολυτεχνική Σχολή, στην οποία η 
φύση των γνωστικών αντικειµένων και οι απαιτήσεις των προγραµµάτων σπουδών προϋπέθεταν 
µεγάλο αριθµό εργαστηριακών µαθηµάτων. 

Στα µέσα της δεκαετίας του ‘60 είχαν ήδη προηγηθεί κάποιες πρώτες ανοργάνωτες κινήσεις, 
που εναντιώνονταν στην ανεξέλεγκτη παντοδυναµία του καθηγητή της έδρας και στη σχέση 
εξάρτησης απ’ αυτήν. ∆εν πρόλαβαν όµως να κάνουν αισθητή την ύπαρξή τους, καθώς η επέ-
λαση της δικτατορίας έπνιξε κάθε φωνή που πήγε τότε να σηκωθεί. 

Mε τη µεταπολίτευση το E.∆.Π. άρχισε να διεκδικεί την επίσηµη αναγνώριση του νέου του ρό-
λου σε ένα νέο και πολυφωνικό πανεπιστήµιο µε την οργάνωσή του σε πανελλαδική κλίµακα. 

Kαι παρά την ανοµοιογένειά του κατά σχολές και, κυρίως, την 
εξάρτησή του από το ισχυρό καθηγητικό σώµα, κατάφερε, εξαιτίας 
του σχετικά χαµηλού µέσου όρου ηλικίας των 4.500 τότε µελών του 
και των σχετικά νωπών φοιτητικών του καταβολών, να αξιοποιήσει 
τη συγκυρία της µεταπολιτευτικής ιδεολογικής άνοιξης, να αποκτήσει 
τη δική του δυναµικότητα και να ανατρέψει τελικά το συσχετισµό 
δυνάµεων µέσα στα πανεπιστήµια, εντάσσοντας τους στόχους του 
σε δρόµο παράλληλο µε αυτόν του φοιτητικού κινήµατος. 

Tο Σεπτέµβριο του 1974 οι επιµελητές και οι βοηθοί σε ανακοί-
νωσή τους αναφέρθηκαν για πρώτη φορά ρητά στο «καθεστώς 
καταπίεσης» του καθηγητικού κατεστηµένου. Το Μάιο του 1975, 
µε απεργιακές κινητοποιήσεις, αφού πρώτα πρόβαλαν δηµόσια τον 
τίτλο του «επιστηµονικού διδακτικού προσωπικού» στη θέση του 
καθιερωµένου ως τότε «βοηθητικού προσωπικού», άρχισαν να διεκδι-
κούν ισότιµο ρόλο στις διαδικασίες εκπόνησης του καταστατικού των 
A.E.I. O σύλλογος του E.∆.Π. της Πολυτεχνικής πρωτοστάτησε στη 
θεµελίωση και εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Aνάµεσά τους εκείνα 
τα πρώτα χρόνια πολλά γνωστά ονόµατα που στάθηκαν στην πρώτη 

H åìöÜíéóç H åìöÜíéóç 
ôïõ E.Ä.Ð.ôïõ E.Ä.Ð.

Το Ε.∆.Π. στα πρώτα του βήµατα. 
Γενική συνέλευση των βοηθών και 
επιµελητών το Μάιο του 1975.
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γραµµή: Λάµπρος Παντέκης, Bύρων Παπαθανασίου, Kάριν Γραµµενίδου, Kυριάκος Παπαϊωάν-
νου, Nίκος Oικονόµου, Tάκης Tρυπόπουλος, Nίκος Xαραλαµπάκης, Άκης ∆ιδασκάλου, Σαράντης 
Zαφειρόπουλος, Zωή Kαραµάνου, Γιώργος Kύρου, Kική Kαυκούλα, ∆ηµήτρης Kωτσάκης, Σάσα 
Λαδά, Λόης Παπαδόπουλος, Nίκος Παπαµίχος, Bάνα Tεντοκάλη, Bήλµα Xαστάογλου, Γιάννης 
Xατζηγώγας, Tάκης Kαλτσίκης, Σταύρος Πανάς, Θεόδωρος Tσιµπούκης, Bασίλης Xατζηαθανα-
σίου και πολλοί άλλοι. 

Πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου της Πολυτεχνικής, αναδείχθηκε ο Aλέκος Tσιούµης , επιµε-
λητής τότε στο Eργαστήριο Γεωδαιτικής Aστρονοµίας του Tµήµατος Tοπογράφων. 

Με προωθηµένες αντιλήψεις και µε οργάνωση ταυτόχρονα επαγγελµατική και επιστηµονική, 
επεξεργάστηκαν και διατύπωσαν το Φεβρουάριο του 1976, στην Κοµοτηνή, στην πανελλήνια 
συνδιάσκεψή του φορέα τους (στην οποία πήραν µέρος 80 εκπρόσωποι από όλα τα πανεπιστή-
µια της χώρας) ολοκληρωµένες θέσεις για ένα δηµοκρατικό καταστατικό χάρτη της ανώτατης 
παιδείας. Στο 1ο πανελλαδικό συνέδριο, που πραγµατοποίησε λίγο αργότερα, στα µέσα Aπριλίου 
του 1976 το E.∆.Π., συµπλήρωσε και ολοκλήρωσε τις θέσεις του για την κατάσταση στην παιδεία 
και χάραξε την πολιτική που θα ακολουθούσε στα επόµενα χρόνια, ενώ στο B’ συνέδριο, το 
Μάιο του 1977, ως υπολογίσιµη πλέον πανεπιστηµιακή δύναµη, αποφάσισε να διεκδικήσει τη 
συµµετοχή εκπροσώπων του στις επιτροπές προσωρινής διοίκησης των νέων και υπό ίδρυση 
Α.Ε.Ι. στη Θράκη, στην Κρήτη και αλλού.

Tις θέσεις αυτές το E.∆.Π. προσπαθούσε να τις κάνει γνωστές προς κάθε κατεύθυνση και 
να τις επεξεργάζεται διαρκώς σε µια προσπάθεια συνεχούς διαλόγου µε όλους τους φορείς της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας. Eπάνω στη λογική αυτή ήταν και η πρόταση για γενική συγκέ-
ντρωση που κατέθεσε το E.∆.Π. της Πολυτεχνικής το Mάρτιο του 1977 στη σχολή µε θέµατα 
συζήτησης την αυτονοµία των A.E.I., το πανεπιστηµιακό άσυλο και την αναδιάρθρωση των 
θεσµών (κατάργηση της έδρας, ισότιµη συµµετοχή στη διοίκηση ενιαιοποίηση του διδακτικού 
φορέα κ.τ.λ.). Eξέφραζαν µάλιστα την επιθυµία στη συγκέντρωση να παρευρεθούν όλοι οι κα-
θηγητέ  και να µην ακουσθούν µόνον οι επίσηµες απόψεις της σχολής, αλλά και η προσωπική 
γνώµη του καθενός.

Σ’ όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις προσπάθειες του E.∆.Π. συµµετείχαν όµως και αρ-
κετά µέλη από το καθηγητικό σώµα, που αναγνωρίζουν το έργο και τα δικαιώµατα του E.∆.Π. 
και στέκονται στο πλευρό τους. 
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Γελοιογραφία που δηµοσιεύθηκε 
στο ενηµερωτικό δελτίο 
του Ε.∆.Π. και στο οποίο 

καυτηριαζόταν η στάση µερίδας 
του καθηγητικού σώµατος των 

πανεπιστηµίων στις προτάσεις του 
κλάδου για τη θεσµοθέτηση ενός 
νέου δηµοκρατικού καταστατικού 

χάρτη για τα Α.Ε.Ι.
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T ην άνοιξη του 1977 ο τότε κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής I. Mήττας παρουσίασε 
το σχέδιο σπουδών που του είχε αναθέσει η σχολή να συντάξει, προκειµένου οι σπουδές 
σ’ αυτήν να ενταχθούν στο σύστηµα σπουδών των εξαµήνων, όπως είχε ήδη αρχίσει να 

εφαρµόζεται στο Mετσόβιο.

H σχολή είχε ζητήσει από τους καθηγητές, το σύλλογο του E.∆.Π. και τους φοιτητές να διατυπώ-
σουν τις απόψεις τους σχετικά µε το σχέδιο σπουδών, το οποίο σε γενικές γραµµές προέβλεπε:

– Kατάργηση των ετήσιων µαθηµάτων και εισαγωγή των εξαµηνιαίων.
– Kατάργηση της Γ’ εξεταστικής περιόδου. ∆ιατηρούσε µόνο µία εξεταστική περίοδο για 
κάθε εξάµηνο (τον Iανουάριο για το χειµερινό και τον Iούνιο για το εαρινό) και µία επα-
ναληπτική και για τα δύο εξάµηνα το Σεπτέµβριο.

- Θέσπιση της εξέτασης του φοιτητή επάνω στη διδακτέα και όχι στη διδαχθείσα ύλη.
– Yποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηριακών µαθηµάτων και ασκήσεων.

Oι φοιτητές αντέδρασαν έντονα και απέρριψαν το σχέδιο, στο σύνολό του, θεωρώντας ότι 
µ’ αυτό «κτυπούνταν κεκτηµένα φοιτητικά δικαιώµατα, έµπαιναν φραγµοί στη ελευθερία των 
σπουδών, εντατικοποιούνταν οι σπουδές και ανοιγόταν ένα παράθυρο στην καθηγητική αυθαι-
ρεσία». Πραγµατοποίησαν 24-ωρη αποχή από τα µαθήµατά τους (17 Mαΐου 1977) και προειδο-
ποίησαν ότι σε περίπτωση που η σχολή προχωρήσει στην αποδοχή και υλοποίησή του, –έστω 
και δοκιµαστικά–, θα προχωρούσαν σε δυναµικότερες κινητοποιήσεις. 

Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν πέρασε ποτέ στην πράξη, επειδή οι συζητήσεις για την εφαρµογή 
του θέρµανε το κλίµα που ήταν ήδη τεταµένο, κυρίως όµως επειδή η κυβέρνηση προωθούσε το 
συνολικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση των A.E.I. µε τον µετέπειτα γνωστό ν. 815 του 1978.

Σ τη νέα µεταπολιτευτική περίοδο που είχε ανοίξει για τα ελληνικά πανεπιστήµια, θα µπο-
ρούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι προδιαγράφονταν πλέον όλες οι προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη ενός κλίµατος σύµπραξης και συνεργασίας µεταξύ των φορέων της πανεπι-

στηµιακής κοινότητας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε. Oι εντάσεις ήταν συνήθεις άλλοτε 
µεταξύ φοιτητών και καθηγητών, άλλοτε µεταξύ E.∆.Π. και καθηγητών και άλλοτε πάλι µεταξύ 
των ίδιων των µελών του καθηγητικού σώµατος. 

Oι φοιτητές πολλές φορές έβλεπαν ως αντίπαλο στρατόπεδο τους καθηγητές τους και άκου-
γαν µε δυσπιστία και καχυποψία τις προτάσεις τους. Tο E.∆.Π. αναζητούσε τη χειραφέτησή 
του και προσπαθούσε να κατοχυρώσει θεσµικά το ρόλο του και οι καθηγητέ  αισθάνονταν “το 
χαλί να φεύγει εν µέρει κάτω από τα πόδια τους” µε την αµφισβήτηση της παντοκρατορίας της 
έδρας που µέχρι τότε κατείχαν. Oι “δι’ ασήµαντον αφορµήν” παρεξηγήσεις µεταξύ των µελών 
του καθηγητικού σώµατος, που εκδηλώνονταν άλλοτε µε αιχµές, άλλοτε µε έγγραφες αναφο-
ρές και άλλοτε µε αποχωρήσεις από τις συνεδριάσεις της σχολής για λόγους “ευθιξίας”, αντί να 
αραιώνουν µε το πέρασµα του χρόνου διαρκώς πύκνωναν και διαµόρφωναν στην Πολυτεχνική 
ένα κλίµα κάθε άλλο παρά άνετο και φιλικό ανάµεσά τους. 

Στο µεταξύ µέσα στους κόλπους των καθηγητώ  είχαν αρχίσει να διαµορφώνονται οι δύο 
κυρίαρχες τάσεις, που λίγα χρόνια αργότερα εκφράστηκαν σε επίπεδο πανεπιστηµίου µε τις 
Eνώσεις Kαθηγητών από τη µια και τον Πανεπιστηµιακό Όµιλο από την άλλη. Oι Eνώσεις υιοθε-
τούσαν ένα ιεραρχικό πλαίσιο που πλησίαζε περισσότερο την παλιά δοµή της εκπαίδευσης και 
αναγνώριζε την πρωτοκαθεδρία των τακτικών καθηγητών στη διοίκηση των πανεπιστηµίων, 
ενώ ο Όµιλος υποστήριζε την ανάγκη αναδιάρθρωσης των πανεπιστηµιακών δοµών µε την 
ανάδειξη των συλλογικών διαδικασιών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. 

Tï “ó÷Ýäéï MÞôôá” Tï “ó÷Ýäéï MÞôôá” 
ãéá åéóáãùãÞ ãéá åéóáãùãÞ 

ôïõ èåóìïý ôùí åîáìÞíùíôïõ èåóìïý ôùí åîáìÞíùí
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Ο Ιωάννης Μήττας, 
καθηγητής των ανώτερων 

µαθηµατικών, που 
ως κοσµήτορας της 

σχολής είχε προτείνει 
την αναδιάρθρωση του 
προγράµµατος σπουδών.
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Όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα και κυρίως το γεγονός ότι η σχολή είχε καταστεί πλέον 
υπερπληθής, δυσχέραιναν τη λειτουργία της και δυσχέραιναν τη λήψη αποφάσεων. Aντιλαµ-
βανόµενη το πρόβληµα η σχολή άρχισε σταδιακά από το 1977 να υιοθετεί άτυπα µια νέα δοµή 
στη λειτουργία της, που στόχο είχε να την καταστήσει πιο ευέλικτη στις αποφάσεις της. H κύρια 
αλλαγή βρισκόταν στην παροχή ενός είδους αυτοτέλειας στα τµήµατα µε την οργάνωση τους 
σε υποτυπωδώς αυτοδύναµες µονάδες, που όµως οργανικά δεν έπαυαν να συγκροτούν τη 
σχολή και να λειτουργούν υπό τη σκέπη της. Έτσι οι συνεδριάσεις της σχολής µε τη συµµετοχή 
του συνόλου των µελών του καθηγητικού σώµατος αποσυµφορήθηκαν από τα θέµατα που 
αφορούσαν στα επιµέρους τµήµατα και πέρασαν στην αρµοδιότητα των καθηγητών του κάθε 
τµήµατος, µε τη θεσµοθέτηση χωριστών συλλογικών οργάνων για τη λήψη των αποφάσεων 
που όµως λειτουργούσαν πάντα παράλληλα µε αυτά του συνόλου της σχολής. 

Στο µεταξύ είχε αρχίσει και µια προσπάθεια αναδιάρθρωσης των προγραµµάτων σπουδών 
αλλά και γενικότερα αναδιάρθρωσης της οργάνωσης και λειτουργίας του πανεπιστηµίου, προ-
κειµένου να εναρµοσθεί η χώρα µε αυτά των πανεπιστηµίων της E.O.K. στην οποία ετοιµαζόταν 
πλέον η Eλλάδα να εισέλθει. Άλλα αυτή η απαίτηση για προσαρµογή εύρισκε σθεναρή αντί-
σταση όχι µόνο µεταξύ των φοιτητών, αλλά και του E.∆.Π. και µέρους των καθηγητών, καθώς 
οι κατευθύνσεις του προβαλλόµενου από την πολιτεία θεσµικού πλαισίου δεν υιοθετούσαν 
σχεδόν καθόλου τις επεξεργασµένες θέσεις ούτε των φοιτητών ούτε του E.∆.Π. Aντίθετα, η 
αυστηρότητα των διατάξεων, οι περιορισµοί που έθεταν και το σύστηµα που δοµούσαν θεω-
ρήθηκε ότι αντέβαινε στις δηµοκρατικές αξίες και έθετε υπό αµφισβήτηση τις κατακτήσεις του 
φοιτητικού και γενικότερα του πανεπιστηµιακού κινήµατος. Ήταν το προανάκρουσµα όσων θα 
ακολουθούσαν δύο χρόνια αργότερα µε την ψήφιση του νόµου 815 και την ανατροπή του.

O ι καταστάσεις αυτές, αν µη τι άλλο, κράτησαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα ζωντανή 
την πανεπιστηµιακή κοινότητα, οδήγησαν σε κινητοποιήσεις και προκάλεσαν αναταραχή 
στο χώρο της Πολυτεχνικής, όπως άλλωστε και των άλλων σχολών και πανεπιστηµίων 

της χώρας. Kορύφωση όλων αυτών, που είχαν ως στόχο την αναγνώριση και αναβάθµιση του 
εκπαιδευτικού ρόλου του E.∆.Π. µέσα στα πανεπιστήµια, υπήρξε µια πρωτοφανής απεργιακή 
κινητοποίηση του κλάδου, την άνοιξη του 1978, που κράτησε τρεις µήνες και καταγράφηκε στα 

H «áðåñãßá H «áðåñãßá 
ôùí 100 çìåñþí»ôùí 100 çìåñþí»
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ΟΥΣτιγµιότυπο από τις µεγάλες απεργιακές 
κινητοποιήσεις του κλάδου του Ε.∆.Π. 

Το Ε.∆.Π., διεκδικόντας την αναγνώριση 
του ρόλου του σε έναν ενιαίο φορέα 

πανεπιστηµιακών διδασκάλων κορύγωσε 
τον αγώνα του µε µια µακροχρόνια 
απεργία, που καταγράφτηκε στην 
ιστορία του πανεπιστηµίου ως 
“η απεργία των 100 ηµερών”.
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χρονικά του πανεπιστηµίου ως «η απεργία των 100 ηµερών» και στης οποίας την οργάνωση, 
µαζικοποίηση και στήριξη ο σύλλογος του E.∆.Π. της Πολυτεχνικής πρωτοστάτησε.

H απεργία αυτή, που είχε µια σπάνια καθολικότητα (η συµµετοχή υπολογίστηκε ότι είχε 
ξεπεράσει το 90%), έφερε µια πρωτοφανή αναστάτωση µέσα στα πανεπιστήµια. Oι πρώτες 
48-ωρες κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, µε την ανακοίνωση από το Yπουρ-
γείο Παιδείας των βασικών κατευθύνσεων ενός νοµοσχεδίου που όριζε το ρόλο του E.∆.Π. στα 
πανεπιστήµια σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή των στόχων του κλάδου (µονιµότητα και ενιαίο 
φορέα διδασκόντων). H σκληρή στάση που κράτησε απέναντι στο E.∆.Π. το υπουργείο µε την 
περικοπή των αποδοχών των απεργών κλιµάκωσε τις κινητοποιήσει  και µετέτρεψε την απεργία 
σε διαρκείας, µέχρι τα τέλη Mαΐου εκείνης της χρονιάς. 

H κατάσταση αυτή που δυναµίτιζε την εκπαιδευτική διαδικασία, θορύβησε την κυβέρνηση 
και υπό την πίεση µιας απεργίας διαρκείας άνοιξε διάλογο µε τους απεργούς. “Mαλάκωσε” τη 
στάση της και αναδιατύπωσε ορισµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου µε θέσεις πιο κοντά σ’ αυτές 
του κλάδου. Έτσι, στις 26 Mαΐου ανακοίνωσε νέο αναδιαµορφωµένο νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε 
το οποίο κρίνονταν για µονιµοποίηση όσοι αποκτούσαν διδακτορικό δίπλωµα και συµπλήρωναν 
3-ετή θητεία ως βοηθοί ή επιµελητές σε Α.Ε.Ι., ενώ όσοι δεν κρίνονταν ικανοί για νοµιµοποίηση, 
θα επανακρίνονταν µετά από µια τριετία. Όσοι δεν µονιµοποιούνταν και τη δεύτερη φορά, θα 
συνέχιζαν να υπηρετούν µε 3-ετείς ανανεώσεις θητείας. Mετά από αυτά, στις 30 Mαΐου 1978, 
«η απεργία των 100 ηµερών» ανεστάλη “προσωρινά” σε όλα τα πανεπιστήµια. Aυτό που πέτυχε 
το E.∆.Π. ήταν να αναγνωρισθεί –έστω και έµµεσα– ο ρόλος του στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. Aλλά το σηµαντικότερο αποτέλεσµα ήταν να έρθει στην επιφάνεια ή σοβούσα κρίση 
του ελληνικού πανεπιστηµίου και η ανάγκη ριζικής αναθεώρησης των δοµών του.

Στο Πολυτεχνείο οι επιπτώσεις του απεργιακού αγώνα του E.∆.Π. ήταν ουσιαστικές, επειδή 
η προσφορά των βοηθών στις ασκήσεις των φοιτητών και στη διόρθωση των «θεµάτων» τους 
ήταν πολύ σηµαντική. Σχεδόν όλες οι έδρες και τα εργαστήρια υπολειτουργούσαν. Σε πολλά 
µαθήµατα παρουσιάζονταν ελλείψεις, άλλα πραγµατοποιούνταν σε υποτυπώδη µορφή και σε 
άλλα µέρος της ύλης τους µεταφέρθηκε για να διδαχθεί στην επόµενη χρονιά. Συντελούντος και 
του µεγάλου και καταστροφικού σεισµού τον Iούνιο του 1978 που έπληξε την πόλη και επέφερε 
σ’ αυτήν πλήρη αποδιοργάνωση των λειτουργιών της, υπολειπόµενες ώρες µαθηµάτων και 
εξετάσεις µεταφέρθηκαν όλα για το Σεπτέµβριο και τον Oκτώβριο της επόµενης ακαδηµαϊκής 
χρονιάς. 

Για την ενίσχυση του µεγάλου 
απεργιακού αγώνα των 100 και πλέον 

ηµερών του Ε.∆.Π. οµάδα του συλλόγου 
έδωσε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα µε 
αντίπαλη οµάδα ηθοποιών στο γήπεδο 

του Άρη που γέµισε από κόσµο.
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Στιγµιότυπο από µουσική εκδήλωση 
που δόθηκε στο αµφιθέατρο της 
Νοµικής για την οικονοµική ενίσχυση 
του απεργιακού αγώνα του Ε.∆.Π. 
την άνοιξη του 1978.



93

Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Τ ο βράδυ της 20ής Iουνίου 1978 ισχυρός σεισµός µεγέθους 6,5 βαθµών της κλίµακας Pίχτερ 
συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας δεκάδες νεκρούς και µεγάλες υλικές κατα-
στροφές. Πολλά κτίρια του πανεπιστηµίου έπαθαν σοβαρές ζηµιές, ιδιαίτερα το παλαιό 

ιστορικό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, που για χρόνια έπαψε να χρησιµοποιείται. O σεισµός 
κτύπησε την πόλη όταν είχε ήδη αρχίσει η εξεταστική περίοδος. Με απόφαση της συγκλήτου 
οι εξετάσεις και γενικά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητές όλων των σχολών αναβλήθηκαν για 
το Σεπτέµβριο. 

H Πολυτεχνική Σχολή ενεργοποιήθηκε από την εποµένη κιόλας ηµέρα µε το σύνολο σχεδόν 
του επιστηµονικού της δυναµικού, που ανέλαβε ουσιαστικό έργο στον έλεγχο των φθορών και 
στην αποκατάσταση των ζηµιών και γενικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκά-
λεσε ο σεισµός, συναισθανόµενο το βάρος της ευθύνης που επωµιζόταν. Πολλοί καθηγητές 
της συνεργάστηκαν µε το Yπουργείο ∆ηµοσίων Έργων στις επιτροπές που δηµιουργήθηκαν, 
προσφέροντας τις επιστηµονικές τους γνώσεις ή συνέβαλαν στη µελέτη και επανεπεξεργασία 
των σχετικών κανονισµών για την αντισεισµική θωράκιση της χώρας. 

Eνδεικτικά µόνον αναφέρεται:
• Oι καθηγτές Γ. Nιτσιώτας, ∆. Bαλαλάς και Γ. Πενέλης ανέλαβαν ειδικά καθήκοντα συµ-
βούλων στο Yπουργείο ∆ηµοσίων Έργων.

• Oι καθηγητές ∆. Bλάχος, A.Mπαντέλας και Π. Σπυρόπουλος ανέλαβαν µελέτες σε ειδικές 
επιτροπές µαζί µε µέλη του E.∆.Π. και φοιτητές.

• Oι καθηγητές Γ. Λάββας, Γ. Λιάνης, K. ∆εµίρης, Π. Παναγιωτόπουλος, ∆. Ψωινός, Π. Λα-
ζαρίδης και X. Tζιµόπουλος ανέλαβαν να συντάξουν έκθεση σχετικά µε τα προβλήµατα 
που προέκυψαν από το σεισµό στην πόλη.

• Tα τµήµατα Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Xηµικών Mηχα-
νικών τέθηκαν στη διάθεση της πολιτείας για τον έλεγχο των βιοµηχανιών της περιοχής 
Θεσσαλονίκης.

H Ðïëõôå÷íéêÞ H Ðïëõôå÷íéêÞ 
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Μετά τον ισχυρό σεισµό του 
1978 που έπληξε τη Θεσσαλονίκη 

η Πολυτεχνική Σχολή 
ενεργοποίησε αµέσως όλο της 

το επιστηµονικό δυναµικό και το 
έθεσε στη διάθεση της πολιτείας.
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Eπιπλέον η σχολή συνέστησε 3 επιτροπές (έκτακτη συνεδρίαση υπ’ αρίθµ. 64 της 29/6/78):
• Eπιτροπή εκτίµησης και αποκατάστασης των ζηµιών των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
πανεπιστηµίου. Σ’ αυτή συµµετείχαν οι καθηγητές ∆. Φατούρος, M. Παπαδόπουλος και 
X. Tζιµόπουλος, ο ειδικός επιστήµονας Γ. Σωτηρόπουλος, τα µέλη του E.∆.Π. Γ. Tσώχος, K. 
Παπαϊωάννου, M. Zυγοµαλάς και οµάδα φοιτητών µεγάλων ετών. H επιτροπή βρισκόταν 
σε συνεχή συνεργασία µε την Tεχνική Yπηρεσία του πανεπιστηµίου.

• Eπιτροπή προστασίας και αποκατάστασης των µνηµείων, αποτελούµενη από τον κα-
θηγητή Γ. Λάββα και τα µέλη του E.∆.Π. Γ. Bελένη, I. Kνιθάκη, Γ. Kαραδέδο, E, Ψάλτου 
- Kουρκουλή, A. Στεφανίδου, Π. Tσολάκη - Zήκα, M. Kαµπούρη, Π. Pάλλη, A. Aβδελά, E. 
Γαλούση, P. Nτώνα, I. Πούλιο και E. Πάτµιο.

• Eπιτροπή έρευνας των αποτελεσµάτων των σεισµών, που ουσιαστικά πλαισίωσε την 
οµάδα που είχε αναλάβει να συντάξει έκθεση για τα προβλήµατα από το σεισµό στην 
πόλη και αποτελούνταν από τους καθηγητές Γ. Nιτσιώτα, ∆. Bαλαλά, Γ. Πενέλη, Γ. Λιά-
νη, K. ∆εµίρη. Π. Παναγιωτόπουλο, ∆. Bλάχο και ∆. Ψωινό και τον υφηγητή B. Πετρίδη. 
Προστέθηκαν κατόπιν και µέλη του E.∆.Π. και τελειόφοιτοι φοιτητές.

Προφανώς ο κατάλογος δεν περιορίστηκε στα ονόµατα αυτά, αλλά εµπλουτίστηκε κατόπιν 
και µε πολλά άλλα, σύµφωνα µε τις ανάγκες που προέκυπταν. Oµοίως στο επόµενο διάστηµα 
συγκροτήθηκε πλήθος οµάδων εργασίας η καθεµία των οποίων ανέλαβε εξειδικευµένο έργο. 

Πρόταση της σχολής ήταν και η ίδρυση στη Θεσσαλονίκη κέντρου ερευνών που θα είχε ως 
αντικείµενο να µελετήσει τα θέµατα της τεχνικής σεισµολογίας και των αντισεισµικών κατα-
σκευών για όλη την Eλλάδα. Aπό την πρόταση αυτή προήλθε κατόπιν το I.T.Σ.A.K. 

H εµπειρία που αποκτήθηκε τα επόµενα χρόνια από τη µελέτη όλων αυτών των θεµάτων ήταν 
ιδιαίτερα σηµαντική για την αντιµετώπιση ανάλογων καταστάσεων από µετέπειτα σεισµούς που 
εκδηλώθηκαν όχι µόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Aξιόλογη ήταν και η συµβολή των φοιτητών της Πολυτεχνικής, οι οποίοι µαζί µε τους συνα-
δέλφους τους των άλλων σχολών προσέφεραν ένα υψηλό κοινωνικό έργο στους καταυλισµούς 
των εκατοντάδων σκηνών που στήθηκαν εκείνο το καλοκαίρι στους ανοιχτούς χώρους της 
πανεπιστηµιούπολης για τους σεισµοπαθείς και στην οργάνωση και λειτουργία των οποίων 
καθοριστικό ρόλο συντονιστή έπαιξε η Φ.E.A.Π.Θ. H Πολυτεχνική Σχολή, αναγνωρίζοντας το 
έργο αυτό συνεχάρη δηµόσια τους φοιτητές για την προσφορά της και αποφάσισε να συνδράµει 
στο έργο τους µε κάθε τρόπο. 

Μια από τις επιτροπές που συνέστησε 
η Πολυτεχνική Σχολή προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα από το 

σεισµό ήταν και αυτή για την εκτίµηση και 
αποκατάσταση των ζηµιών των κτιριακών 
εγκαταστάσεων που πανεπιστηµίου. Ο 

Εγκέλαδος ιδιαίτερα είχε χτυπήσει το 1978 το 
παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής που 
φαίνεται κατεστραµένο στη φωτογραφία.
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Φ αίνεται όµως πως στο µεταπολιτευτικό πανεπιστήµιο η ένταση και ο αναβρασµός είχαν 
ακόµη µακρύ δρόµο να διανύσουν. Tο καλοκαίρι του 1978 η κυβέρνηση έφερε αιφνιδια-
στικά προς συζήτηση στη βουλή και τελικά ψήφισε στις αρχές Σεπτεµβρίου το νόµο 815. 

Ήταν ένας νόµος για την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης (στο µεγαλύτερο µέρος 
του αυτός που παρουσιάσθηκε τον προηγούµενο Μάιο στο E.∆.Π. και ανέστειλε την απεργία 
του), που έµελλε να αποτελέσει σταθµό για τα πανεπιστηµιακά πράγµατα. Όχι τόσο λόγω των 
αλλαγών που επέφερε µε τις διατάξεις του, όσο λόγω της γενικής αναστάτωσης που προκάλεσε 
στα πανεπιστήµια και τις κινητοποιήσεις που ξεσήκωσε, τις µαζικότερες και δυναµικότερες στην 
µεταπολιτευτική ιστορία του φοιτητικού, αλλά και γενικότερα του πανεπιστηµιακού κινήµατος. 
Kαι το Πολυτεχνείο δεν βρέθηκε έξω από τη δίνη αυτών των γεγονότων. Aντιθέτως, υπήρξε το 
κέντρο των πολιτικών διεργασιώ  και το σηµείο αναφοράς για τις άλλες σχολές.

Oι φοιτητές της Πολυτεχνικής, όπως και οι συνάδελφοί τους των άλλων σχολών, από την 
πρώτη στιγµή εξέφρασαν την αντίθεσή του στις διατάξεις του νόµου και ξεκίνησαν σειρά κινητο-
ποιήσεων, που όµως για ένα περίπου χρόνο είχαν αποσπασµατικό χαρακτήρα. Στη συνεδρίασεις 
της σχολής έθεταν θέµα εφαρµογής του νόµου και επεσήµαιναν τις δυσλειτουργίες που αυτός 
θα προκαλούσε. Zητούσαν δε από τη σχολή να τεθούν προς συζήτηση οι επιµέρους διατάξεις 
του αλλά και η φιλοσοφία που τον διήπε.

Aλλά και το E.∆.Π. προγραµµατίζοντας τη δράση του, συντάχθηκε σε αρκετά θέµατα µε 
τους φοιτητές. Tις θέσεις του καθόρισε στο 3ο συνέδριο του που συνήλθε στο αµφιθέατρο της 
Πολυτεχνικής Σχολής στις 3 ως 5 Nοεµβρίου του 1978 µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από 33 
σχολές όλων των A.E.I. της χώρας και που ως κυρίαρχο θέµα είχε τη στάση που θα κρατούσε το 
E.∆.Π. απέναντι στο νόµο. Στην περίοδο των µαζικών καταλήψεων των πανεπιστηµίων, το 1979, 
διεκδίκησε κι αυτό µε απεργιακές κινητοποιήσεις την αναστολή της ισχύος των διατάξεων του 
νόµου. H µη ανανέωση της θητείας ορισµένων µελών του στα πανεπιστήµια Θεσσαλονίκης και 
Aθηνών, αλλά και η ποινική δίωξη άλλων, το Μάιο του 1979, εκτιµήθηκαν ως έµµεση τιµωρία του 
κλάδου για τις παλαιότερες κινητοποιήσεις του και οδήγησαν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις 
µε αίτηµα την ανάκληση των αποφάσεων αυτών (άνοιξη 1979).

O íüìïò “815” O íüìïò “815” 
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Οι µαζικές κινητοποιήσεις των φοιτητών 
το φθινόπωρο του 1979 υποχρέωσαν 
την κυβέρνηση να αναστείλει βασικές 

διατάξεις του νόµου 815. Ήταν η πρώτη 
φορά µετά τη µεταπολίτευση που ένας 

νόµος, ψηφισµένος από τη Bουλή, 
καταργήθηκε στην πράξη, ύστερα από τις 
αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις των 

άµεσα ενδιαφεροµένων.
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 Mέσα στον ένα χρόνο εφαρµογής του νόµου είχαν αρχίσει να φαίνονται έντονα οι πρώτες 
επιπτώσεις από την εφαρµογή των διατάξεων του, µε την αποχώρηση µελών του E.∆.Π. από το 
Πολυτεχνείο, που προτίµησαν το ελεύθερο επάγγελµα από την αποδοχή των διαδικασιών, που 
έθετε ο νόµος για την παραµονή τους στα A.E.I. Έτσι στην Πολυτεχνική Σχολή µε τις αποχωρή-
σεις επήλθε ουσιαστική αποδυνάµωση της εκπαιδευτικής της λειτουργίας.

Στο µεταξύ είχε αρχίσει ήδη η εφαρµογή των πρώτων διατάξεων του νόµου και στο σύστηµα 
σπουδών. H Πολυτεχνική Σχολή, διαπιστώνοντας τη δυσκολία εφαρµογής ορισµένων διατάξε-
ων του νόµου, πήρε απόφαση να αρχίσει η εφαρµογή του συστήµατος των εξαµήνων από το 
επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, 1980-’81, ενώ τη σύσταση των τοµέων αποφάσισε να την αναβάλει 
επί εννεάµηνο. Oι φοιτητές από τη µεριά τους εξέφρασαν την κατηγορηµατική τους αντίθεση 
απέναντι στο νόµο και αντέδρασαν στην αρχή µε µονοήµερες αποχές, στη συνέχεια µε µεγα-
λύτερης διάρκειας και διαλύοντας τις συνεδριάσεις της σχολής. 

Oι φοιτητές µάλιστα υποστήριζαν ότι 
«η διαδικασία των εκσυγχρονισµένων προγραµµάτων, που διατυπώνονται µέσα στο 
πλαίσιο του νόµου 815, δεν έχει καµία σχέση µε τον προσανατολισµό των σπουδών, το 
περιεχόµενό τους και την υποδοµή τους, παρά µόνο µε την µείωση ή την αύξηση των 
ωρών και την µετατόπιση ή το διαχωρισµό των µαθηµάτων των ετών. H διαδικασία 
αυτή που άρχισε µόλις πριν δεκαπέντε ηµέρες στα τµήµατα, βεβιασµένα κατέληξε στην 
υιοθέτηση προγραµµάτων χωρίς κανένα προγραµµατισµό και καµία εκτίµηση για τον ρόλο 
των µηχανικών, την επαγγελµατική τους αποκατάσταση και τον τρόπο της εκπαίδευσης».

Tα πράγµατα απέκτησαν δυναµική το Nοέµβριο του 1979, όταν ο νόµος 815 βρήκε την εφαρµο-
γή των αυστηρών του µέτρων στους πρωτοετείς φοιτητές της προηγούµενης χρονιάς (εισαχθέντες 
το 1978), που πλέον τους στερούσε το δικαίωµα προσέλευσης στις εξετάσεις της τρίτης εξεταστικής 
περιόδου του Φεβρουαρίου. Στο Πολυτεχνείο οι γενικές συνελεύσεις το Nοέµβριο εκείνης της 
χρονιάς ήταν στην… ηµερήσια διάταξη. Mε σύνθηµα «κανείς στις εξετάσεις χωρίς πρωτοετείς», 
οι φοιτητές κλιµάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, αποφασίζοντας αποχή από την τρίτη εξεταστική 
περίοδο, αν το δικαίωµα συµµετοχής σ’ αυτή δεν δινόταν και στους πρωτοετείς. 

Ωστόσο, η αντιµετώπιση του θέµατος 
από όλες τις φοιτητικές παρατάξεις δεν ήταν 
ενιαία. Mέσα στις γραµµές του φοιτητικού 
κινήµατος είχαν ήδη διαµορφωθεί δύο κυρί-
αρχες τάσεις:

► Aπό τη µια η πιο ήπια τάση, που εξέφραζε 
την επίσηµη γραµµή της E.Φ.E.E. (και της 
Φ.E.A.Π.Θ.) και υποστήριζε αποχή των φοι-
τητών από όλες τις εξεταστικές διαδικασίες 
και τριήµερες καταλήψεις των σχολών µε 
µεθόδευση της E.Φ.E.E. Eίχε ως κύριους 
εκφραστές τις φοιτητικές παρατάξεις 
Π.A.Σ.Π., (ιδεολογικά προσκείµενη στό 
ΠA.ΣO.K.), της Π.Σ.K. (προσκείµενη στο 
K.K.E.) και του ∆.A.-∆.E. (προσκείµενη στο 
K.K.E.-εσωτερικού), που ήταν και οι κυρίαρ-
χες δυνάµεις, µε απόλυτη πλειοψηφία στα 
φοιτητικά συνδικαλιστικά όργανα.
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Οι φοιτητικές 
πορείες είχαν 
σχεδόν πάντα 
ως κατάληξη 
το Υπουργείο 

Βόρειας Ελλάδας 
(σηµερινό 
Υπουργείο 

Μακεδονίας-
Θράκης). Ο νόµος 

815 έδωσε την 
ευκαιρία στους 
φοιτητές να 

“επισκέπτονται” 
συχνά το 

υπουργείο.
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► Aπό την άλλη η πιο ριζοσπαστική τάση, που στην αρχή εκφραζόταν ως µειοψηφία και 
υποστήριζε καταλήψεις διαρκείας όλων των σχολών µε λειτουργικό χαρακτήρα (πραγµα-
τοποίηση εκδηλώσεων, συζητήσεων κ.τ.λ.) µέχρι την ανάκληση ισχύος του νόµου. Eίχε ως 
κύριους εκφραστές το ∆ηµοκρατικό Aγώνα (B’ Πανελλαδική), την Π.Π.Σ.Π. (προσκείµενη 
στο K.K.E.µ–λ), την A.A.Σ.Π.E. (προσκείµενη στο E.K.K.E.), τις Oµάδες Φοιτητών (αυτόνοµες 
αριστερές οµάδες) και άλλα µικρότερα σχήµατα της εξωκοινοβουλευτικής Aριστεράς.

Σύντοµα η µειοψηφική άποψη µετατράπηκε σε πλειοψηφική και άρχισε να κερδίζει τη µία 
µετά την άλλη τις γενικές συνελεύσεις, δίνοντας στις κινητοποιήσεις πανελλαδικό χαρακτήρα. 
Tο ∆εκέµβριο του ’79 οι φοιτητές αποφάσισαν να κορυφώσουν τις κινητοποιήσεις τους µε 
καταλήψεις των σχολών τους σε όλα σχεδόν τα πανεπιστήµια της χώρας. Παράλληλα πραγµα-
τοποίησαν γιγαντιαίες συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη, στην Aθήνα και σε άλλες 
πόλεις. Aυτή τη φορά στις πορείες συµµετείχαν και αρκετοί καθηγητές, επιµελητές, βοηθοί και 
άλλα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

Στην Πολυτεχνική Σχολή οι φοιτητές µέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις αποφάσισαν 
η κατάληψη της σχολής τους να έχει λειτουργικό χαρακτήρα, ακολουθώντας τη ριζοσπαστική 
τάση και µόνον ο φοιτητικός σύλλογος των Tοπογράφων συντάχθηκε µε την άποψη της E.Φ.E.E. 
Mέχρι τις παραµονές των Xριστουγέννων το κτίριο της Πολυτεχνικής γνώριζε συνεχή φοιτη-
τική κίνηση, σε όλο το 24ωρο, µε πλήθος εκδηλώσεων πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 
περιεχοµένου, ενώ ραδιοφωνικός σταθµός, που είχε εγκατασταθεί στον 6ο όροφο της σχολής, 
µετέδιδε συνεχώς τις φοιτητικές θέσεις για την ανώτατη παιδεία. 

Τα γεγονότα αυτά δεν άφηναν πλέον περιθώρια αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά που πλησίαζε. 
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση συγκάλεσε στις 3 Iανουαρίου 1980 σύσκεψη των πρυτάνεων των A.E.I. 
όλης της χώρας, στην οποία ο πρωθυπουργός K. Kαραµανλής ανακοίνωσε την αναστολή των 
επίµαχων διατάξεων του νόµου 815. Tαυτόχρονα, εξήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής, αποτε-
λούµενης από τους πρυτάνεις και µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του E.∆.Π. και των φοιτητών, 
που θα υπέβαλλε ως τις 15 Μαρτίου 1980 προτάσεις για την τροποποίηση των εξεταστικών 
διατάξεων του ν. 815 και την αναδιαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών. 

Mετά τις εξαγγελίες αυτές οι φοιτητές ανέστειλαν 
τις κινητοποιήσεις τους (4 Iανουαρίου 1980). Ήταν η 
πρώτη φορά µετά τη µεταπολίτευση που ένας νόµος, 
ψηφισµένος από τη Bουλή, καταργήθηκε στην πράξη 
ύστερα από τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις 
των άµεσα ενδιαφεροµένων.
Ωστόσο, το Mάιο του 1980 µια προσπάθεια ανα-

διάρθρωσης του προγράµµατος σπουδών βασισµένη 
στο σύστηµα των εξαµήνων, κατά το πρότυπο του 
Ε.M.Π. (στην εφαρµογή των οποίων είχε ήδη περάσει 
πριν από τέσσερα χρόνια) προκάλεσε την αντίδραση 
των φοιτητών. Oι φοιτητές µε πρωταγωνιστές αυτούς 
που πρωτοστάτησαν στο κίνηµα των καταλήψεων 
µαταίωσαν 4 συνεχείς συνεδριάσεις της σχολής, στις 
οποίες θα συζητούνταν το θέµα και προς στιγµήν 
νέα κρίση απειλούσε την Πολυτεχνική Σχολή. Mε 
την απόφαση όµως της συγκλήτου, που ανέστειλε 
την εφαρµογή των εξαµήνων σε όλες τις σχολές του 
A.Π.Θ., τα πνεύµατα ηρέµησαν και πάλι.ΠΗ
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Οι πορείες για 
την κατάργηση 
του 815 σχεδόν 
σε καθηµερινή 

βάση 
γέµιζαν τους 
δρόµους της 

Θεσσαλονίκης, 
ενώ στο 

Πολυτεχνείο 
είχε στηθεί από 
τους φοιτητές 
ραδιοφωνικός 

σταθµός.
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H ψήφιση και η εφαρµογή του ν. 815 στα πανεπιστήµια δεν είχε φέρει µόνον αναστάτωση 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, και δεν είχε διαταράξει απλά τις σχέσεις µεταξύ καθηγη-
τών και φοιτητών, αλλά είχε αναδείξει και τους αντίθετους πόλους µε τις διαφορετικές 

αντιλήψεις τόσο µέσα στο σώµα των καθηγητών, όσο και. στο ίδιο το φοιτητικό κίνηµα 

H αντιπαλότητα βέβαια δεν ήταν κάτι το καινούργιο· υπήρχε και παλαιότερα. ∆εν απαο-
τελούσε άλλωστε ίδιο χαρακτηριστικό στοιχείο της Πολυτεχνικής Σχολής· είχε τη γενική της 
έκφραση σε όλα τα πανεπιστήµια. ∆όθηκε όµως η αφορµή για να έρθει στην επιφάνεια και να 
αναδείξει τις διαφορετικές αντιλήψεις που υπήρχαν ως συνιστώσες µέσα στο εκπαιδευτικό σύ-
στηµα. H αντιπαλότητα βρισκόταν σ’ αυτόν καθ’ εαυτό τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο αντίθετοι 
πόλοι αντιλαµβάνονταν το ρόλο της εκπαίδευσης µέσα στην ίδια την κοινωνία. Aυτή καθόριζε 
και την αντίληψη για τη διαµόρφωση των ιεραρχικών δοµών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αυτή 
διαµόρφωνε και την ακολουθούµενη πρακτική σε θέµατα τακτικής και στρατηγικής. H δια-
φορετικές αυτές αντιλήψεις ήρθαν πολλές φορές σε σύγκρουση µεταξύ τους σε έναν αγώνα 
επικυριαρχίας, που φυσικά δεν εξαντλείται στις διατάξεις ενός νόµου και στην εφαρµογή του. 
Tα επόµενα χρόνια, µε την κυβερνητική αλλαγή και την εφαρµογή του νέου νόµου 1268/82 για 
την τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να φάνηκε η υπερίσχυση της µιας αντίληψης ως διατύπωση 
θέσεων και θεσµοθέτησή τους, ως αποτέλεσµα όµως αποδείχθηκε σε µια πορεία εικοσαετίας 
ότι στην ιδεολογική της βάση υπερίσχυσε µάλλον η άλλη. 

Eκείνο τον καιρό πάντως η αντίθεση µέσα στο καθηγητικό σώµα καταγράφηκε µε το δίπολο 
που εκφράστηκε 

• από τη µια µε την άποψη για διατήρηση των υπαρχουσών δοµών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και στις σχέσεις ιεραρχίας στα πανεπιστήµια µε ενδεχόµενες µικροαλλαγές, 
απαραίτητες για την προσαρµογή στη νέα µεταπολιτευτική περίοδο των κοινωνικών 
ανακατατάξεων και 

• από την άλλη µε την άποψη για ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος –που 
χαρακτήριζε ως απηρχαιωµένο και αντιεκπαιδευτικό– και ανατροπή της εκπαιδευτικής 
ιεραρχίας µε αναδιανοµή των ρόλων εξουσίας βάσει συµµετοχικών διαδικασιών και των 
νέων συµµαχιών που είχαν αρχίσει να διαµορφώνονται στη µεταπολιτευτική εποχή. 

Kύριος εκφραστής της πρώτης υπήρξαν οι Eνώσεις Kαθηγητών, ενώ της δεύτερης ο Πανε-
πιστηµιακός Όµιλος. Kαι στις δύο δραστηριοποιούνταν καθηγητές της Πολυτεχνικής, έχοντας 
µάλιστα αναλάβει ρόλο πρωταγωνιστικό.

Tο παράδειγµα ενός ψηφίσµατος που κατατέθηκε στη σχολή το Nοέµβριο του 1979 µπορεί 
ως προς το περιεχόµενό του να µην έχει ιδιαίτερη σηµασία, ως προς την ίδια την ενέργεια όµως 
είναι χαρακτηριστικό και καθρεπτίζει τις δύο διαφορετικές αντιλήψεις:

ÄéáöïñåôéêÝò áíôéëÞøåéò, ÄéáöïñåôéêÝò áíôéëÞøåéò, 
áíôßèåôïé ðüëïé, áíôßèåôïé ðüëïé, 

óõãêñïýóåéò êáé óõììá÷ßåòóõãêñïýóåéò êáé óõììá÷ßåò
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Το Μάιο του 1981 η κυβέρνηση 
κατέθεσε προς συζήτηση στη 
Βουλή νέο σχέδιο νόµου για τα 

Α.Ε.Ι., που όµως διαφοροποιούνταν 
και από αυτό που είχε προτείνει 
η επιτροπή των πρυτάνεων. Οι 

φοιτητές αντέδρασαν έντονα, το 
χαρακτήρισαν “αντιδηµοκρατικό” 
και το απέρριψαν στο σύνολό του. 
Τελικά, αυτό το σχέδιο νόµου δεν 

πρόλαβε να ψηφιστεί από τη Βουλή.
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 Στις 12 Nοεµβρίου του 1979 εννέα καθηγητές της σχολής κατέθεσαν στο σώµα της γενικής 
συνέλευσης κείµενο καταδίκης ακροδεξιάς οµάδας που είχε πραγµατοποιήσει συγκέντρωση 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης και που µε τις ενέργειές της φάνηκε να προκαλεί το δηµόσιο 
αίσθηµα. Oι συντάκτες του κειµένου ζήτησαν να διεξαχθεί σχετική συζήτηση στη σχολή και 
να εκδοθεί καταδικαστικό ψήφισµα, έχοντας την πίστη ότι το πανεπιστήµιο από την ίδια του 
τη φύση ως πνευµατικό ίδρυµα οφείλει να αρθρώνει δηµόσιο λόγο και να λαµβάνει θέση σε 
τέτοια γεγονότα, να συµβάλλει στη διαµόρφωση γνώµης των πολιτών και να συνεισφέρει στη 
διάπλαση της κοινωνικής συνείδησης. Eπιπλέον θεωρούσαν ότι ήταν µια καλή αφορµή για την 
ανάπτυξη σχέσεων αµοιβαίας εκτίµησης και εµπιστοσύνης µεταξύ φοιτητών και καθηγητών, 
σε µια εποχή που αυτές παρουσιάζονταν ιδιαίτερα διαταραγµένες. Tο κείµενο υπέγραφαν οι P. 
Γραικούσης, Γ. Λιάνης, I. Mήττας, Σ. Nυχάς, N. Παναγιωτόπουλος, K. Πάττας, B. Σωτηρόπουλος, 
Π. Tζώνος και ∆. Φατούρος.

O τότε κοσµήτορας της σχολής (Γρ. Tσάγκας) έκρινε πως δεν έπρεπε να το φέρει προς συζήτη-
ση, επικαλούµενος το γράµµα του νόµου (ν. 5343/1932) και επιφυλασσόµενος για το αν αποτελεί 
αρµοδιότητα της σχολής η διεξαγωγή ανάλογης συζήτησης και η έκδοση σχετικού ψηφίσµατος. 
Eπέλεξε δε να ζητήσει για το θέµα τη γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του πανεπιστηµίου, 
ο οποίος στο απαντητικό του έγγραφο µε ιδιαίτερα προσεκτική διατύπωση απέφευγε να δώσει 
σαφή απάντηση. Tο θέµα τέθηκε στην κρίση της σχολής, η οποία, διχασµένη, µε 16 θετικές 
ψήφους, 10 αρνητικές και 15 λευκές, αποφάσισε να συζητήσει το θέµα σε ξεχωριστή συνεδρία-
ση το Mάρτιο του 1980. H όλη διαδικασία κράτησε 4 µήνες και τελικά οι ίδιοι οι συντάκτες του 
κειµένου απέσυραν το αίτηµα τους, καθώς το θέµα ήταν πλέον ανεπίκαιρο και είχε χαθεί η αξία 
του. Aπό αυτή την αντιπαράθεση ο ένα πόλος είχε κερδίσει σε θέµατα αρχής, είχε χάσει όµως 
σε θέµατα ουσίας, που τα είχε κερδίσει µε την όλη διαδικασία ο έτερος πόλος.

Aπό την άλλη και µέσα στο φοιτητικό χώρο τα πράγµατα δεν ήταν πολύ διαφορετικά. Oι δύο 
τάσεις που είχαν διαµορφωθεί κατά τη διάρκεια των καταλήψεων (σε διαφορετικό ιδεολογικό 
επίπεδο βέβαια από αυτό των καθηγητών), είχαν εξελιχθεί σε δύο κυρίαρχους πολιτικούς και 
ιδεολογικούς πόλους µε αντιδιαµετρικά αντίθετες απόψεις:
► Aπό τη µια µεριά οι κυρίαρχες δυνάµεις στην E.Φ.E.E (Π.A.Σ.Π., Π.Σ.K., ∆ηµοκρατική 

Eνότητα) που πρόσκεινταν ιδεολογικά στα κόµµατα της κοινοβουλευτικής Aριστεράς και 
που υποστήριζαν την προώθηση δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων για τη βελτίωση και την 
αναβάθµιση του επιπέδου σπουδών (καλύτερη υλικοτεχνική υποδοµή, ίσες ευκαιρίες για 
όλους, δηµοκρατικές και συµµετοχικές διαδικασίες κ.τ.λ.).

► Aπό την άλλη οι δυνάµεις που αναδείχθηκαν από το κίνηµα των καταλήψεων (∆ηµο-
κρατικός Aγώνας –και µετέπειτα Aριστερές Συσπειρώσεις– X.Σ.K., Π.Π.Σ.Π., A.A.Σ.Π.E., 
ανεξάρτητα σχήµατα κ.τ.λ.) µε ιδεολογικές καταβολές στη ριζοσπαστική και εξωκοινο-
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Μετά την ανάκληση του 
ν. 815 η Φ.Ε.Α.Π.Θ. κρατούσε σε 
εγρήγορση τους φοιτητές. Στην 
Πολυτεχνική σε µια απόπειρα να 
εφαρµοστεί σύστηµα εξαµήνων 

οι φοιτητές διέλυσαν τη 
συνεδρίαση της σχολής.
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βουλευτική Aριστερά, αµφισβητούσαν την ίδια τη δοµή του εκπαιδευτικού µηχανισµού 
και έθεταν ως στόχο την πλήρη αναδιάρθρωσή του σε νέα θεσµική βάση. 

Aυτός ο συσχετισµός δυνάµεων επέτεινε την όξυνση και την αντιπαλότητα και δηµιουργούσε 
ένα γενικότερο κλίµα δυσπιστίας ως προς τις προθέσεις των µεν και των δε, διαµορφώνοντας 
πρόσκαιρες συµµαχίες και κλίνοντας την πλάστιγγα πότε προς τη µια και πότε προς την άλλη 
κατεύθυνση, ανάλογα πάντα µε τη βαρύτητα και τη διεισδυτικότητα του πολιτικού λόγου της 
κάθε πλευράς. 

H αναστολή των διατάξεων του νόµου 815 δηµιουργούσε πλέον ένα κενό στο καθεστώς 
των A.E.I. που έπρεπε να καλυφθεί. H ανάθεση σύνταξης του καταστατικού χάρτη σε µια 
επιτροπή, στην οποία εµπλέκονταν όλοι οι φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας, έστω 

και µε την επικυριαρχία του καθηγητικού σώµατος, προσέδιδε στη διαδικασία συναινετικό χαρα-
κτήρα και αποµάκρυνε τον κίνδυνο αµφισβήτησης του αποτελέσµατος. Mε τα δεδοµένα αυτά 
θα περίµενε κανείς ότι θα αποκαθίστατο πλέον το κλίµα ηρεµίας. Όµως η κρίση συνεχίστηκε µε 
υφέρπουσα µορφή, ταλανίζοντας για άλλα δύο χρόνια τα ελληνικά πανεπιστήµια.

Στα τέλη Iουλίου η επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της στην επιτροπή των πρυτάνεων. Oι 
προτάσεις της οµάδας εργασίας δεν βρήκαν απόλυτα σύµφωνους τους φοιτητές και το E.∆.Π. 
Oι δύο φορείς, αν και συµµετείχαν µέχρι τέλους στις εργασίες της οµάδας, εξέφρασαν σε πολλά 
σηµεία τη διαφωνία τους.

H επιτροπή των πρυτάνεων επανεπεξεργάσθηκε την πρόταση της οµάδας εργασίας και την 
τροποποίησε σε ορισµένα σηµεία, κυρίως στην αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των καθηγη-
τών στα όργανα διοίκησης των A.E.I., από 60% σε 66%. Πρότεινε επίσης αλλαγές στο εξεταστικό 
σύστηµα και στέρησε τους φοιτητές από το δικαίωµα ψήφου σε θέµατα κατανοµής πιστώσεων, 
κατανοµής διδακτικού έργου και εκλογής διδακτικού προσωπικού, και από το E.∆.Π. επιπλέον 
και το δικαίωµα λόγου. H επιτροπή υπέβαλε το τελικό σχέδιο προς έγκριση στη σύνοδο των 
πρυτάνεων, που συνήλθε στις 30 Σεπτεµβρίου 1980 στο A.Π.Θ.

Όπως αναµενόταν, οι θέσεις αυτές οδήγησαν το E.∆.Π. και την E.Φ.E.E. σε οριστική απο-
χώρηση από την επιτροπή. Το E.∆.Π. δήλωσε ότι θα κρατήσει πλέον αρνητική στάση απέναντι 
στο σχέδιο του νόµου, ενώ η E.Φ.E.E. το χαρακτήρισε ως «αντιδηµοκρατικό» και το απέρριψε. 

Στο διάστηµα αυτό το E.∆.Π. προχώρησε σε νέες κινητοποιήσεις, µικρότερης όµως έκτα-
σης, που είχαν άλλοτε διεκδικητικό χαρακτήρα (µε θεσµικά ή οικονοµικά αιτήµατα) και άλλοτε 
χαρακτήρα διαµαρτυρίας. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις την αφορµή την έδινε η µη 
ανανέωση της θητείας µελών του κλάδου, όπως έγινε µε την τριήµερη πανελλαδική απεργία 
της στις 27 ως 29 Φεβρουαρίου 1980.

Στις 13 Mαρτίου 1981, µε κοινή τους ανακοίνωση, 106 πανεπιστηµιακοί καθηγητές διακήρυξαν 
«την ανάγκη δηµιουργίας ενός νέου θεσµικού πλαισίου, που να εγγυάται την αποτελεσµατικότητα 
και την ποιότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος», µεταξύ αυτών και καθηγητές της Πολυ-
τεχνικής. Aνάλογες θέσεις εξέφραζε και ο Πανεπιστηµιακός Όµιλος. Aπό την άλλη, η Ένωση 
Kαθηγητών θεωρούσε το νοµοσχέδιο πολύ ριζοσπαστικό.

H κυβέρνηση κατέθεσε στη Bουλή το σχέδιο νόµου στις 14 Mαΐου 1981, µε αλλοιωµένες όµως 
σηµαντικά βασικές διατάξεις της πρότασης της επιτροπής των πρυτάνεων προς το συντηρητικό-
τερο. ∆εν πρόλαβε όµως ποτέ να το ψηφίσει. Το φθινόπωρο η χώρα προχώρησε σε βουλευτικές 
εκλογές και η επελθούσα κυβερνητική αλλαγή άλλαξε άρδην το σκηνικό. H νέα κυβέρνηση 
επεξεργάσθηκε και προώθησε το δικό της νόµο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση. 

Méá áêüìç áðïôõ÷çìÝíç Méá áêüìç áðïôõ÷çìÝíç 
ðñïóðÜèåéá óôç óýíôáîç ðñïóðÜèåéá óôç óýíôáîç 

êáôáóôáôéêïý ÷Üñôç êáôáóôáôéêïý ÷Üñôç 
ãéá ôá A.E.I.ãéá ôá A.E.I.
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T α νέα τµήµατα της σχολής, µετά και τη διάσπαση του ενιαίου Tµήµατος Mηχανολόγων - Hλε-
κτρολόγων Mηχανικών (1976-’77) σε δύο αυτοδύναµα τµήµατα, ακολούθησαν σιγά σιγά τη 
δική τους αναπτυξιακή πορεία, οργανώνοντας τις σπουδές τους µε βάση νέα προγράµµατα 

και νέες αντιλήψεις στο γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης τους. Τον πυρήνα του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών αποτέλεσαν οι καθηγητές Π. Πετρόπουλος , Ρ. Γραικούσης , Κ. Πάττας 
και ∆. Ψωϊνός , ενώ ο καθηγητής Ε. Κριεζής εντάχθηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
Στον αρχικό πυρήνα προστέθηκαν στη συνέχεια ο καθηγητής Αλέξανδρος Τζαβάρας (1976), που 
αποχώρησε το 1984, ο οµότιµος σήµερα καθηγητής Βλάσσης Σωτηρόπουλος (1978) και ο µέχρι 
και σήµερα εν ενεργεία καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουζάκης (1979).

Tα χρόνια που ακολούθησαν –και ιδίως η διετία 1980-’81– συνιστούσαν ως ένα βαθµό πε-
ρίοδο «αναζωογόνησης» της Πολυτεχνικής Σχολής. Mε προεδρικά διατάγµατα ιδρύθηκαν νέες 
έδρες, οι περισσότερες των οποίων (καθώς και παλαιές που παρέµεναν κενές) στελεχώθηκαν 
µε νέους επιστήµονες. Στις αρχές του 1978 σε σύνολο 66 τακτικών και εκτάκτων αυτοτελών 
εδρών στην Πολυτεχνική Σχολή ήταν καλυµµένες οι 43. H σχολή διέθετε ακόµη 380 επιµελητές 
και βοηθούς, ενώ φοιτούσαν σ’ αυτήν περί τους 3200 φοιτητές. Το 1981 ο συνολικός αριθµός 
των εδρών ανήλθε στις 74, εκ των οποίων ήταν καλυµµένες οι 60. 

Oι περισσότερες από τις νέες έδρες κάλυψαν ανάγκες των νεότερων τµηµάτων των Mηχα-
νολόγων, των Hλεκτρολόγων και των Xηµικών Mηχανικών και κάποιες του Tµήµατος Πολιτικών 
Mηχανικών. Eπιπλέον οι θέσεις του επικουρικού διδακτικού προσωπικού στη σχολή εκείνη την 
εποχή (1981) έφθαναν τις 725.

Παράλληλα, άνθηση γνώρισε και ο θεσµός των επιστηµονικών συνεργατών, που εισήγαγε ο 
νόµος 815. Σηµαντικός αριθµός νέων ανθρώπων, από τους οποίους πολλοί ήταν απόφοιτοι της Πο-
λυτεχνικής, προσλήφθησαν στα εργαστήρια µε µονοετείς ή διετείς συµβάσεις και µε δυνατότητα 
ανανέωσης της θητείας τους, και συµπλήρωσαν αφενός τα κενά που άφησε η αποχώρηση παλαιών 
βοηθών και αφετέρου τις ανάγκες που δηµιούργησε η αύξηση του αριθµού των φοιτητών.

NÝåò Ýäñåò, NÝåò Ýäñåò, 
íÝï ðñïóùðéêüíÝï ðñïóùðéêü

Ïé áëëáãÝò ìéáò äåêáåôßáò óå áñéèìïýòÏé áëëáãÝò ìéáò äåêáåôßáò óå áñéèìïýò

Συγκριτικά στοιχεία για τη λειτουργία 
της Πολυτεχνικής Σχολής του 1970 και 

1980. Αν και αυξήθηκε το στελεχιακό της 
δυναµικό, όπως και χρηµατοδότησή της, 
παρ’ όλα αυτά το µέγεθος της σχολής 
και ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των 
φοιτητών δεν επέτρεπαν την εύρυθµη 
λειτουργία της.

Συγκριτικά στοιχεία 1970 1980
Φοιτητές 1.883 4.000 περίπου
Έδρες 19 59
Καθηγητές και άλλοι δάσκαλοι 19 86

(εξ αυτών 59 καθηγητές, 
27 διδάσκοντες)

Επιστηµονικό ∆ιδακτικό 
Προσωπικό

120 368 
(εξ αυτών 46 επιµελητές, 

200 επιστηµ. συνεργάτες & βοηθοί και 
122 παρασκευαστές)

Aπό δηµόσιες επενδύσεις 
διατέθηκαν

4.000.000 δρχ 30.000.000 δραχµές

Τακτικός προϋπολογγισµός 9.500.000 δρχ 18.000.000 δραχµές
Κονδύλια για έρευνες 400.000 δρχ 2.000.000 δραχµές
Κονδύλια για βιβλία και περιοδικά 512.000 δρχ 3.500.000 δραχµές
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Έτσι, η εικόνα που παρουσίαζε η Πολυτεχνική Σχολή το 1981 (δηλαδή ένα χρόνο πριν την 
εφαρµογή του νόµου 1268/82) από πλευράς προσωπικού φαίνεται στον παραπλεύρως πίνακα. 
Σ’ αυτόν εµφανίζεται ο αριθµός του υπηρετούντος προσωπικού τόσο αυτού που οργανικά ανήκε 
στην Πολυτεχνική Σχολή, όσο και αυτού που ανήκε σε κάποια άλλη σχολή και του είχε ανατεθεί 
διδασκαλία ή άλλο έργο στην Πολυτεχνική.

KATHΓOPIA ΠPOΣΩΠIKOY ΠOΛYTEXNIKHΣ 
ΣXOΛHΣ AΛΛΩN ΣXOΛΩN

Tακτικοί καθηγητές τακτικών εδρών 50 1
Έκτακτοι και επί θητεία καθηγητές 5 5
Eπικουρικοί καθηγητέ 1 –
Yφηγητές 8 2
Eιδικοί επιστήµονες 18 –
Eπιστηµονικοί συνεργάτες 143 –
∆ιδάσκαλοι 4 –
Έµµισθοι επιµελητές 53 2
Άµισθοι επιµελητές 25 2
Bοηθοί 133 –
Παρασκευαστές 145 –

Mια αναλυτικότερη εικόνα της εξέλιξης του προσωπικού όλων των κατηγοριών µπορεί να 
αποκτήσει κάποιος από τα διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας, στα οποία φαίνεται η εξέ-
λιξη του προσωπικού από γενέσεως της σχολής µέχρι το 1982, οπότε και µε βάση τις διατάξεις 
του µετέπειτα νόµου 1268/82 βασική ακαδηµαϊκή µονάδα έπαψε να είναι η σχολή και έγινε το 
τµήµα. και όλο το προσωπικό εντάχθηκε σε κάποιο τµήµα της επιλογή του.

Eιδικότερα:
• Στο πρώτο διάγραµµα παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων καθηγητικών βαθ-

µίδων (τακτικών, εκτάκτων και επικουρικών καθηγητών και υφηγητών) από την ίδρυση 
της σχολής µέχρι το 1982.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του E.∆.Π. (έµµισθων και άµισθων επι-
µελητών, βοηθών και επιστηµονικών συνεργατών) και των κατηγοριών των ειδικών 
επιστηµόνων και των διδασκάλων από την ίδρυση της σχολής µέχρι το 1982.

Tο προσωπικό της 
Πολυτεχνικής Σχολής και 
των άλλων σχολών που 
του είχε ανατεθεί έργο 
στην Πολυτεχνική, κατά 
κατηγορίες το έτος 1981.
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EΞEΛIΞH TOY ∆I∆AKTIKOY ΠPOΣΩΠIKOY THΣ ΠOΛYTEXNIKHΣ KATA KAΘHΓHTIKH BAΘMI∆A AΠO THN I∆PYΣH THΣ MEXPI TO 1982

EΞEΛIΞH TOY E.∆.Π. KAI TΩN AΛΛΩN KATHΓOPIΩN ∆I∆AKTIKOY ΠPOΣΩΠIKOY THΣ ΠOΛYTEXNIKHΣ AΠO THN I∆PYΣH THΣ MEXPI TO 1982

Τακτικοί καθηγητές
Έκτακτοι καθηγητές
Επικουρικοί καθηγητές
Εντεταλµένοι υφηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος

Τακτικοί 
καθηγητές

Έκτακτοι 
καθηγητές

Επικουρ.
καθηγητές

Εντεταλµ. 
υφηγητές

1955 - 1956
1956 - 1957 2
1957 - 1958 3
1958 - 1959 6 8
1959 - 1960 6 4
1960 - 1961 7 7
1961 - 1962 8 9
1962 - 1963 9 8
1963 - 1964 10 8
1964 - 1965 11 6
1965 - 1966 11 8
1966 - 1967 11 4 1
1967 - 1968 12 8 1
1968 - 1969 16 1 0
1969 - 1970 18 0 1
1970 - 1971 18 1 0
1971 - 1972 16 1 0
1972 - 1973 18 2 5 0
1973 - 1974 16 14 6 0
1974 - 1975 15 15 6 0
1975 - 1976 20 17 5 0
1976 - 1977 19 17 5 2
1977 - 1978 22 21 4 3
1978 - 1979 36 16 1 6
1979 - 1980 39 18 1 6
1980 - 1981 48 6 1 6
1981 - 1982 50 5 1 8

Επιµελητές
Βοηθοί
Ειδικοί επιστήµονες
∆ιδάσκαλοι

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος Επιµελητές Βοηθοί Ειδικοί

επιστήµ. ∆ιδάσκαλοι

1955 - 1956
1956 - 1957
1957 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1960
1960 - 1961
1961 - 1962
1962 - 1963
1963 - 1964
1964 - 1965
1965 - 1966
1966 - 1967 22 29
1967 - 1968 12 38
1968 - 1969 9 40
1969 - 1970 7 79
1970 - 1971 13 107
1971 - 1972 19 74 5
1972 - 1973 21 94 5
1973 - 1974 22 118 7
1974 - 1975 25 169 3 7
1975 - 1976 34 191 10 7
1976 - 1977 40 213 10 7
1977 - 1978 44 216 10 7
1978 - 1979 44 196 12 7
1979 - 1980 46 161 14 7
1980 - 1981 62 146 15 7
1981 - 1982 78 133 18 4
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Σ το µεταξύ όµως είχαν αρχίσει να δηµιουργούνται και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στην 
Πολυτεχνική Σχολή. Ήταν πλέον απαραίτητες αφενός λόγω της αύξησης φοιτητών και 
προσωπικού, και αφετέρου –και αυτό ήταν το σπουδαιότερο– λόγω της διεύρυνσής της 

µε τα νέα τµήµατα. Έτσι: 
• Το 1976 προστέθηκε ένας ακόµη όροφος στις δύο πτέρυγες, των Πολιτικών Mηχανικών 
και των Aρχιτεκτόνων. 

• Tην ίδια χρονιά αποπερατώθηκε και το µεγάλο διπλό αµφιθέατρο, δίπλα στην είσοδο της 
σχολής. 

• Το 1977 δηµιουργήθηκε και το πρώτο από τα κτίρια (προκατασκευασµένα της MOMA), στα 
οποία στεγάζονται σήµερα τα νέα τότε Tµήµατα των Mηχανολόγων, των Hλεκτρολόγων 
και των Xηµικών Mηχανικών. 

• Το 1978 ήταν έτοιµο το κτίριο των Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών (κτίριο B’). 
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Τοπογραφικό διάγραµµα για τη µελέτη 
ανέγερσης του µεγάλου αµφιθεάτρου 

της Πολυτεχνικής (1963). Σ’ αυτό 
δεν υπήρχε ακόµη πρόβλεψη για 
την ανάπτυξη της τρίτης πτέρυγας 
των Αγρονόµων - Τοπογράφων και 
των κτιρίων των Μηχανολόγων, 

Ηλεκτρολόγων και Χηµικών Μηχανικών. 

Η πτέρυγα των Τοπογράφων στο 
κτιριακό συγκρότηµα των πτερύγων 
(αριστερή φωτογραφία) που 
παραδόθηκε το 1985 και οι καθ’ 
ύψος επεκτάσεις των πτερύγων 
των Πολιτικών Μηχανικών και των 
Αρχιτεκτόνων (δεξιά φωτογραφία) που 
ολοκληρώθηκαν το 1976.
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• Το 1985 ολοκληρώθηκε µε τις επεκτάσεις της και παραδόθηκε και η τρίτη πτέρυγα στο 
αρχικό κτίριο, η πτέρυγα των Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών. 

• Tην επόµενη χρονιά τελείωσαν σε πρώτη φάση οι επεκτάσεις στις πτέρυγες των Πολιτικών 
Mηχανικών και των Aρχιτεκτόνων και ολοκληρώθηκαν σε δεύτερη φάση µερικά χρόνια 
αργότερα. 

• Tέλος, µε διαδοχικές προσθήκες δηµιουργήθηκαν και τα υπόλοιπα τµήµατα των κτιρίων 
µε τις πτέρυγές τους στο συγκρότηµα κτιρίων των Mηχανολόγων, των Hλεκτρολόγων 
και των Xηµικών Mηχανικών (κτίρια Γ’ και ∆’).

H συνολική δοµηµένη επιφάνεια της Πολυτεχνικής Σχολής είχε πλέον υπερδιπλασιαστεί και 
καταλάµβανε µια συνολική έκταση που παρέµενε σχεδόν ίδια µέχρι το 2000 περίπου, όταν άρ-
χισαν να κτίζονται τα νέα περιµετρικά κτίρια που πρόσφατα προστέθηκαν στον κτιριακό όγκο 
του συγκροτήµατος της Πολυτεχνικής. 

Για πολλά χρόνια επίσης οι στεγαστικές ανάγκες (ή τουλάχιστον κάποιες απ’ αυτές) των 
νέων τµηµάτων των Mηχανολόγων, των Hλεκτρολόγων και των Xηµικών Mηχανικών καλύ-
πτονταν εκτός πανεπιστηµιούπολης µε την …”επίταξη” κάποιων ορόφων µιας πολυκατοικίας 
στην ανατολική πλευρά της πόλης, του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Bασ. Όλγας 29B. 

Το µεγάλο αµφιθέατρο της σχολής, 
το οποίο παραδόθηκε το 1977, 
“διακοσµηµένο” µε φοιτητικά συνθήµατα 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 
(αριστερή φωτογραφία) και το τετράγωνο 
κτίριο των Τοπογράφων (κτίριο Β΄), που 
ήταν έτοιµο το 1978 (δεξιά φωτογραφία).
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Το προκατασκευασµένο κτίριο των 
Χηµικών Μηχανικών, το πρώτο τµήµα 
του οποίου παραδόθηκε το 1977 
(αριστερή φωτογραφία) και το κτίριο 
των Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, 
που παραδόθηκε λίγο αργότερα (δεξιά 
φωτογραφία).
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Eκεί στεγάζονταν τα γραφεία των εδρών. H κατάσταση όµως αυτή καθιστούσε τη λειτουργία 
των τµηµάτων δυσχερή, καθώς η διάθεση των βιβλιοθηκών για χρήση των σπουδαστών ήταν 
δύσκολη και ουσιαστικά ανύπαρκτη, αλλά και το προσωπικό των εδρών ήταν αποµονωµένο 
από τις λοιπές λειτουργίες του Α.Π.Θ., από τον κεντρικό υπολογιστή, από τη διοίκησή του κ.τ.λ. 
µε συνέπεια τη µειωµένη ερευνητική δραστηριότητα και τη δύσκολη διοίκηση και λειτουργία 
των εδρών.

Ωστόσο, µε τη δηµιουργία καινούργιων κτιρίων δεν ήταν όλα ρόδινα. Tόσο στα παλαιά, 
όσο και στα νέα κτίρια η κατάσταση από άποψη κατασκευής δεν ήταν και η ιδανική. ∆ιείσδυση 
βρόχινων νερών στις αίθουσες διδασκαλίας των τελευταίων ορόφων των πτερύγων και στις 
ενώσεις των αρµών στους ενωτικούς διαδρόµους, φραγή των σωληνώσεων και οσµές στο χώρο 
των αφοδευτηρίων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις εγκυµονούσες σοβαρότατους 
κινδύνους, σπασµένα τζάµια και µάρµαρα και πολλά άλλα που οφείλονταν κατά κύριο λόγο 
στην ελλιπή συντήρηση, αλλά και σε κακή αντιµετώπιση από πλευράς των χρηστών έδιναν µια 
εικόνα, την οποία το 1980 ο νέος κοσµήτορας (Θ. Aργυρόπουλος) µε την ανάληψη των καθη-
κόντων του σε αναφορά του προς την πρυτανεία δεν δίσταζε να την χαρακτηρίσει ως “άθλια” 
και “ελεεινή κατάσταση” που δεν αφήνει ούτε τις “στοιχειώδεις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας”. Kαι για την αντιµετώπισή της ζητούσε τη σύνταξη επείγουσας 
µελέτης από την Tεχνική Yπηρεσία για τη συντήρηση των κτιρίων και βεβαίως τη διάθεση των 
απαραίτητων κονδυλίων για την υλοποίηση της µελέτης και παράλληλα την οργάνωση µόνιµης 
εργολαβίας συντήρησης των κτιρίων (πρακτικά της σχολής, έγγραφο της 16/10/80).

Σχετική συζήτηση έγινε και σε µια από τις επόµενες συνεδριάσεις της σχολής, στην οποία 
από πολλούς καθηγητές επισηµάνθηκαν τα προβλήµατα που µερικές φορές δηµιουργούσαν 
κωµικοτραγικές καταστάσεις, που ενοχλούσαν καθηγητές και φοιτητές. Mάλιστα κάποια φορά 
καθηγητής της σχολής, όταν του ζητήθηκε από τους φοιτητές να σχολιάσει την εικόνα των 
κτιρίων της σχολής, µην έχοντας τι άλλο να πει, απάντησε χαριτολογώντας και µε µια αυτοσαρ-
καστική διάθεση: «Eπίτηδες είναι έτσι, για να µαθαίνετε τι δεν πρέπει να κάνετε!».

Κακοτεχνίες, αστοχίες και ελλειπής 
συντήρηση των κτιρίων είχαν δηµιουργήσει 
πληθώρα προβληµάτων στη Πολυτεχνική 
Σχολή, οαρά το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κτίρια ήταν καινούργια. Στη 
φωτογραφία η είσοδος του αµφιθεάτρου 
λίγα χρόνια µετά την παράδοσή του µε 
κουβάδες και κιβώτια για τη συλλογή των 
νερών της βροχής που έσταζαν µέσα στο 
κτίριο από τους αρµούς.
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Το κτιριακό συγκρότηµα της 
Πολυτεχνικής Σχολής, όπως 
τελικά διαµορφώθηκε στη 

δεκαετία του 1980.
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Mπορεί το 1968 η πρόταση για αυτονοµία της Πολυτεχνικής Σχολής να κινήθηκε ως 
απειλή, προκειµένου η σχολή να εξασφαλίσει αύξηση των κονδυλίων που είχαν 

περικοπεί από το πανεπιστήµιο και στην προοπτική της να µην είχε σχεδόν καµία 
πιθανότητα υλοποίησης. Όµως σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το 1981, η πρόταση για 
ανεξαρτητοποίηση καµία δεν υπέκρυπτε απειλή. Ήταν σχεδόν γεγονός µε το σχέδιο νόµου 
“περί µετατροπής της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
εις Tεχνικόν Πανεπιστήµιον και άλλων τινών διατάξεων”, που είχε ετοιµασθεί και είχε δοθεί 
προς συζήτηση στη σχολή.

Tο φυτίλι είχε ανάψει από παλιά και σιγόκαιγε άλλοτε δυναµώνοντας και άλλοτε 
χαµηλώνοντα ςτη φλόγα του. Aπό την άλλη το Mετσόβιο ποτέ δεν έπαψε να παρουσιάζεται 
ως πρότυπο στα µάτια των Bορειοελλαδιτών, παρά τις κατά καιρούς αντιθέσεις και τις 
αντιπαραθέσεις µαζί του. Tο όνοµα του Mετσοβίου µε µαθηµατική ακρίβεια ερχόταν στο 
στόµα πολλών στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους, όταν το Yπουργείο Παιδείας ανακοίνωνε 
το αριθµό των εισακτέων της επόµενης χρονιάς για κάθε τµήµα και κάθε σχολή όλων των 
πανεπιστηµίων. H σύγκριση αναπόφευκτη καθώς ο αριθµός των εισακτέων στα τµήµατα 
των δύο ανώτατων ιδρυµάτων ήταν σχεδόν ίδια αλλά η υποδοµή και η χρηµατοδότηση της 
Πολυτεχνικής του Aριστοτελείου υπολειπόταν πολλαπλασίως αυτής του Mετσοβίου. 

Έτσι µε την έναρξη της δεκαετίας του ‘80 τα προβλήµατα είχαν οξυνθεί υπέρµετρα 
και η σχολή οδηγούνταν σε “λειτουργικό αδιέξοδο”. Aναζητώντας τρόπο να επιτύχει µια 
“αποφασιστική οικονοµική ενίσχυση” και µια “ευκίνητη διοίκηση”, η Πολυτεχνική κατέφυγε 
στη λύση του διαχωρισµού της από το υπόλοιπο πανεπιστήµιο, κρατώντας όµως σε πολλές 
λειτουργίες της τα δεσµά µαζί του. H πρόταση συζητήθηκε κατ’ επανάληψη και διεξοδικά 
στη σχολή, που τελικά αποφάσισε να διεκδικήσει την αυτονοµία της. Λίγοι διαφώνησαν 
και αυτοί όχι τόσο για λόγους “αντικειµενικούς”, καθώς αναγνώριζαν προτερήµατα σε µια 
ενέργεια διαχωρισµού, όσο κυρίως για λόγους “συναισθηµατικούς” µιας και θεωρούσαν 
τη σχολή δεµένη µε το υπόλοιπο πανεπιστήµιο και γέννηµα δικό του που τράφηκε και 
µεγάλωσε απ’ αυτό.

Όταν τελικά το υπουργείο κατέθεσε στη σχολή για να µελετήσει το νοµοσχέδιο για 
την ανεξαρτητοποίηση της και τη µετεξέλιξή της σε Tεχνικό Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης , 
το θέµα επανήλθε προς συζήτηση µε το ερώτηµα της “επανεξέτασης της απόφασης για 
ανεξαρτητοποίηση”. Aυτή τη φορά οι απόψεις ήταν πιο προσεκτικές και οι θέσεις πιο 
συγκρατηµένες. ∆εν ήταν λίγοι αυτοί που δήλωσαν ότι ίσως να έσφαλαν στην πρώτη κρίση 
τους, ίσως και να αποφάσισαν υπό το κράτος της αγανάκτησης, εξαιτίας των δύσκολων 
περιόδων που διήγε η σχολή. Eίναι γεγονός πάντως ότι τα υπέρ και τα κατά της ενέργειας 
ξανασταθµίστηκαν και αυτή τη φορά η ζυγαριά δεν έγερνε αποφασιστικά προς τη µια 
πλευρά. 

Παρ’ όλα αυτά τον Iούνιο του 1981 η απόφαση έδειχνε να παίρνει το δρόµο της 
υλοποίησης, έστω και µε τον έντονο προβληµατισµό για την ορθότητα της επιλογής. Tο 
“άδοξο τέλος” αυτής της πορείας, που όµως έκανε πολλούς να ξεφυσήσουν µε ανακούφιση 
–έστω, και αν ποτέ δεν θέλησαν να το παραδεχθούν– ήρθε να δώσει η κυβερνητική αλλαγή 
τον Oκτώβριο του 1981, αφού πλέον η ριζική αναδιάρθρωση της δοµής της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, που ξεκίνησε σχεδόν αµέσως, ανέτρεπε άρδην το σκηνικό και δεν άφηνε 
περιθώρια για τέτοιους πειραµατισµούς.
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ÐáëéÝò óêÝøåéò ãéá Ðïëõôå÷íåéïýðïëçÐáëéÝò óêÝøåéò ãéá Ðïëõôå÷íåéïýðïëç

Σχεδιάγραµµα που κατατέθηκε το Mάρτιο του 1974 στη σχολή µαζί µε τη σχετική 
πρόταση για την ανάπτυξη Πολυτεχνειούπολης σε έκταση 1300 στρεµµάτων µεταξύ 
περοχής Πανοράµατος και Θέρµης.

H σκέψη για µεταστέγαση της σχολής 
είχε αρχίσει να καλλιεργείται 

από τις αρχές της δεκαετίας του 
‘70, προκειµένου αυτή να µπορέσει 
να αναπτυχθεί και να καλύψει τις 
διαρκώς διογκούµενες ανάγκες 
της. Mε την ίδρυση των δύο νέων 
τότε τµηµάτων των Mηχανολόγων 
- Hλεκτρολόγων Mηχανικών και των 
Xηµικών Mηχανικών η ανάγκη αυτή 
έγινε πιο έντονη και η σχολή ανέθεσε 
σε τριµελή επιτροπή αποτελούµενη 
από 3 καθηγητές της σχολής (N. 
Mουτσόπουλο, Λ. Mαυρίδη και A. 
Παπαδηµητρίου) να εξεύρει νέο τόπο 
και να υποβάλει σχετική εισήγηση. 

H πρόταση κατατέθηκε το Mάρτιο 
του 1974 και προέβλεπε την ανάπτυξη 
της Πολυτεχνειούπολης σε αγροτική 
έκταση 1300 στρεµµάτων στην 
περιοχή µεταξύ του Πανοράµατος και 
της Θέρµης. 

Kατέληγε χαρακτηριστικά: 
[…] «Γνωρίζοµεν υµίν ότι η 
εν λόγω περιοχή συνορεύει 
προς νότον µε την υπό 
κατασκευήν περιφερειακήν οδόν 
Θεσσαλονίκης (σ.σ. η κατασκευή 
της περιφερειακής οδού άρχισε 
περίπου 8 χρόνια αργότερα), 
τούθ’ όπερ καθιστά ταύτην 
εξαιρεικώς πλεονεκτικήν. Eκτός 
τούτου τόσον από απόψεως 
προσανατολισµού, κλίσεως, 
διαµορφώσεως του εδάφους 
κ.τ.λ. η εν λόγω περιοχή κρίνεται 
απολύτως κατάλληλος δια την 
ίδρυσιν εργαστηρίων και χώρων 
των νέων τµηµάτων της σχολής».

H σχολή µελέτησε τότε την 
πρόταση και την ενέκρινε οµόφωνα, 
θεωρώντας την περιοχή απολύτως 
κατάλληλη.



Ç ÐÅÑÉOÄOÓ ÔÇÓ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇÓ
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H κυβερνητική αλλαγή που επήλθε µε τις εκλογές της 18ης Oκτωβρίου 1981 σήµανε και 
διαφοροποίηση της κρατικής πολιτικής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Mε έναν καινούρ-
γιο νόµο τον 1268 του 1982, περισσότερο γνωστό ως “νόµο–πλαίσιο”, η νέα κυβέρνηση 

προχώρησε γρήγορα στην εφαρµογή ενός µεταρρυθµιστικού προγράµµατος, που αποτέλεσε 
τοµή στη δοµή και λειτουργία όλων των πανεπιστηµίων της χώρας, ανατρέποντας συνολικά 
τους µέχρι τότε υφιστάµενους ακαδηµαϊκούς συσχετισµούς στα ελληνικά πανεπιστήµια, όχι 
όµως και τα ίδια τα δοµικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος. Kαι ο νόµος αυτός 
συνεχίζει ακόµη και σήµερα να είναι ο βασικός νόµος, που µε µικρές µόνον αλλαγές, συνεχίζει 
να διέπει τη λειτουργία των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.

Oυσιαστικοί εµπνευστές και θεµελιωτές αυτού του νόµου υπήρξαν δύο καθηγητές της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ.: 

• ο Γιώργος Λιάνης, καθηγητής στην έδρα της Tεχνικής Mηχανικής του Tµήµατος Πολιτικών 
Mηχανικών από το 1976 (είχε έρθει µε µετάκληση από την Αµερική στην έδρα που είχε 
χηρέψει το 1975 µε το θάνατο του καθηγητή Αιµίλιου Κανελλόπουλου) και 

• ο ∆ηµήτρης Pόκος , έκτακτος καθηγητής από το 1980, µε τριετή θητεία, στην κενή από 
το 1976 τακτική έδρα του Kτηµατολογίου και Aναδασµού του Tµήµατος Aγρονόµων και 
Tοπογράφων Mηχανικών.

O πρώτος κατείχε στη νέα τότε κυβέρνηση του ΠA.ΣO.K. (από τον Oκτώβριο του 1981) τη 
θέση του υφυπουργού παιδείας και ο δεύτερος τη θέση του γενικού γραµµατέα στο ίδιο υπουρ-
γείο (µε αρµοδιότητα σε θέµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης).

Πριν την εφαρµογή του νόµου, το Yπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει από τις σχολές να κα-
ταθέσουν τις προτάσεις τους για τις αλλαγές που έπρεπε κατά τη γνώµη τους να γίνουν στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στην Πολυτεχνική Σχολή αρκετοί καθηγητές ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση του υπουργείου, καταθέτοντας άλλοι µακροσκελή και άλλοι σύντοµα υποµνήµατα 
µε τις απόψεις τους. 

H åöáñìïãÞ H åöáñìïãÞ 
ôïõ íüìïõ - ðëáéóßïõ ôïõ íüìïõ - ðëáéóßïõ 

óôçí Ðïëõôå÷íéêÞóôçí Ðïëõôå÷íéêÞ
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Οι δύο πρωτεργάτες 
της σύνταξης και 

προώθησης του «νόµου-
πλαισίου», του ν. 1268, 
οι βασικές διατάξεις του 
οποίου ισχύουν µέχρι 
και σήµερα, ο τότε 

υφυπουργός παιδείας 
Γιώργος Λιάνης (άνω 
φωτογραφία) και ο 
γενικός γραµµατέας 
του ίδιου υπουργείου 
∆ηµήτρης Ρόκος (κάτω 
φωτογραφία)∙ και οι 

δύο ήταν καθηγητές της 
Πολυτεχνικής Σχολής του 
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• Νοµοθετική κατοχύρωση του πανεπιστηµιακού ασύλου. Το 
άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. Kάθε παραβίασή 
του από δηµόσια δύναµη και χωρίς οµόφωνη έγκριση του 
θεσµοθετηµένου πανεπιστηµιακού οργάνου, στο οποίο 
συµµετέχουν και φοιτητές, θεωρείται αδίκηµα.

• Kατάργηση της «έδρας» και αντικατάστασή της από το σχήµα 
«τµήµα-τοµέας». 
– Το τµήµα αποτελεί τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα, που 
καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης και 
αναλαµβάνει την ευθύνη χάραξης της πολιτικής σε σχέση 
µε την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα στο 
πεδίο της επιστήµης αυτής και στο γνωστικό αντικείµενο 
που αφορά στο πτυχίο.

– O τοµέας αναλαµβάνει την ευθύνη της υλοποίησης των 
βασικών επιλογών του τµήµατος µε τις µικρότερες µονάδες, 
τα εργαστήρια, και το συντονισµό διδασκαλίας µέρους του 
γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος. 

– Tο τµήµα και ο τοµέας ανήκουν στη σχολή, η αρµοδιότητα 
της οποία περιορίζεται σε ζητήµατα συντονισµού, µε 
ταυτόχρονο περιορισµό των δικαιοδοσιών της σε θέµατα 
διδασκαλίας και έρευνας.

• Aλλαγή του τρόπου λήψης των αποφάσεων. Kυρίαρχα όργανα 
αποφάσεων στο τµήµα αναδεικνύονται: 
– H γενική συνέλευση του τµήµατος (στην οποία 
συµµετέχουν οι διδάσκοντες και οι προπτυχιακοί φοιτητές 
σε ποσοστό 50% και οι µεταπτυχιακοί στο 15%). 

– Το διοικητικό συµβούλιο του τµήµατος (που απαρτίζεται 
από τον πρόεδρο, τους διευθυντές των τοµέων, έναν 
εκπρόσωπο των φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των 
µεταπτυχιακών και έναν εκπρόσωπο του Ε.∆.Τ.Π. –σήµερα 
E.E.∆ι.Π.– σε περιπτώσεις που συζητούνται θέµατα του 
κλάδου). 

• Aνάλογα σχήµατα, µε τη συµµετοχή διδασκόντων και 
διδασκοµένων, θεσπίζονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
των A.E.I.: σύγκλητο, γενική συνέλευση της σχολής, γενική 
συνέλευση του τοµέα κ.τ.λ.

• ∆ιάρθρωση των σπουδών σε εξάµηνα 13 εβδοµάδων 
διδασκαλίας, µε δύο εξεταστικές περιόδους ανά εξάµηνο 
(αργότερα δόθηκε και γ’ εξεταστική στους τελειοφοίτους) 
και απεριόριστο δικαίωµα προσέλευσης των φοιτητών στις 
εξετάσεις κάθε µαθήµατος. O νόµος δεν προέβλεπε επίσης 
απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας λόγω αποτυχίας σε εξετάσεις.

• Θεσµοθέτηση και λειτουργία µεταπτυχιακών σπουδών µε 
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των τµηµάτων.

• Eκλογή των πανεπιστηµιακών αρχών:
– Πρύτανης και δύο αντιπρυτάνεις, κοσµήτορες σχολών, 
πρόεδροι και αναπληρωτές πρόεδροι τµηµάτων και 
διευθυντές τοµέων εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία, 
στην οποία συµµετέχουν το διδακτικό προσωπικό και 
εκπρόσωποι των άλλων φορέων της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας και φοιτητές, σε αριθµό ίσο µε αυτόν των 
διδασκόντων (Aργότερα η συµµετοχή των φοιτητών 
µειώθηκε κατά περίσταση στο 80% µε 50%). 

• Συγκρότηση του φορέα του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού (∆.E.Π.) και διάρθρωσή του σε 4 βαθµίδες 
(καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές και 
λέκτορες). 

• Προϋπόθεση για την ένταξη στο ∆.E.Π. αποτελεί η κατοχή 
διδακτορικού διπλώµατος και η πλήρωση ειδικά καθορισµένων 
κριτηρίων για ένταξη ή εξέλιξη σε κάθε βαθµίδα. Oι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος κατά την έναρξη ισχύος του νόµου 
επιµελητές, βοηθοί ή επιστηµονικοί συνεργάτες εντάσσονταν 
αυτοδίκαια σε θέσεις λεκτόρων.

• Ίδρυση Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.):
– Tο E.Σ.A.Π. εισηγείται στην κυβέρνηση την ίδρυση, 
κατάργηση, συγχώνευση και λειτουργία Α.Ε.Ι., σχολών και 
τµηµάτων, την κατανοµή πιστώσεων, βασικές κατευθύνσεις 
της πανεπιστηµιακής έρευνας, µετεγγραφές κ.ά. γενικά 
θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης.

Oé óçìáíôéêüôåñåò áëëáãÝò ðïõ åðÞëèáí ìå ôï í. 1268/82Oé óçìáíôéêüôåñåò áëëáãÝò ðïõ åðÞëèáí ìå ôï í. 1268/82
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O νόµος έγινε αποδεκτός από το µεγαλύτερο µέρος του καθηγητικού σώµατος, όχι όµως 
και από το σύνολο του. Mια σηµαντική µερίδα των καθηγητών αντέδρασε στην εφαρµογή του, 
καθώς αφενός αφαιρούσε από αυτούς βασικές εξουσίες που µέχρι τότε τους έδιναν την παντο-
δυναµία στα πανεπιστήµια και αφετέρου αναγνώριζε ισότιµα και έφερνε στη διοίκηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και τους άλλους φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

Tο E.∆.Π. αποδέχθηκε στις βασικές του κατευθύνσεις το νόµο, αν και στην αρχή (όταν πρω-
τοεµφανίστηκε ως νοµοσχέδιο) διατύπωσε επιφυλάξεις για ορισµένες διατάξεις, για τις οποίες 
ζήτησε διευκρινίσεις. Σε γενικές γραµµές όµως ικανοποιούσε απόλυτα όλες τις διεκδικήσεις 
του E.∆.Π. και υιοθετούσε πολλές από τις θέσεις που είχε επεξεργασθεί και είχε ψηφίσει στις 
πανελλαδικές του διασκέψεις.

Aπό την πλευρά του το φοιτητικό κίνηµα αδύναµο να αρθρώσει έναν εναλλακτικό πολιτικό 
λόγο, που θα αµφισβητούσε έµπρακτα τις κατευθύνσεις της εξουσίας, άλλοτε συµβιβαζόταν ασκώ-
ντας κριτική υποστήριξη στην κυβερνητική πολιτική και άλλοτε περιοριζόταν στη διατύπωση βελ-
τιωτικών προτάσεων, οι οποίες όµως ουδόλως ήταν συνδεδεµένες µε πρακτικές που αναδείκνυαν 
τις κοινωνικές αντιθέσεις. Έτσι, έκλεισε και ο πρώτος κύκλος του φοιτητικού κινήµατος, ο κύκλος 
τής µεταπολίτευσης, ενώ ο νέος που ξεκινούσε ήταν πλέον ο κύκλος της κρίσης, της µετεξέλιξης 
και της αφοµοίωσής του, µε κύρια χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα την αποδοχή της κυρίαρχης 
ιδεολογίας και την υποταγή στις απαιτήσεις της εκσυγχρονιστικής πολιτικής της.

Mε την εφαρµογή του νόµου - πλαισίου σχεδόν τα πάντα άλλαξαν µέσα στην Πολυτεχνική: 
Συγκροτήθηκαν τα τµήµατα σε αυτοδύναµες µονάδες σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του νόµου, 
ενώ ένα νέο τµήµα γεννήθηκε εκείνη τη χρονιά (1982): το Γενικό Tµήµα. ∆ηµιουργήθηκε από τις 
παλαιές έδρες των γενικών µαθηµάτων (µαθηµατικών, φυσικής, αντοχής των υλικών κ.τ.λ.), µε 
αποστολή να υποστηρίζει τα υπόλοιπα 6 τµήµατα στη διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών.

Συγκροτήθηκαν επίσης οι τοµείς και αναδιαρθρώθηκαν τα εργαστήρια µε την κατάργηση 
όλων των εδρών. Tο σύνολο του προσωπικού (διδακτικού, επικουρικού, διοικητικού) κλήθηκε να 
δηλώσει το τµήµα και το εργαστήριο, στο οποίο επιθυµούσε να ενταχθεί. Παρατηρήθηκε τότε 
µια «µετακίνηση πληθυσµού» στην µικροκλίµακα της Πολυτεχνικής. Άτοµα από το ένα εργα-
στήριο µετακινήθηκαν σε άλλο, λόγω της αλλαγής του τµήµατος που επέλεξαν. Tο κάθε τµήµα 

Ψηφοφορία σε αίθουσα της Νοµικής 
Σχολής για την ανάδειξη νέων 

πρυτανικών αρχών, τον Μάρτιο του 1983 
µε τη συµµετοχή τόσο των φοιτητών, 

όσο και όλων των βαθµίδων του 
διδακτικού προσωπικού. Τα ποσοστά 

αντιπροσώπευσης που έδωσε ο «νόµος-
πλαίσιο» στην κάθε µιά πανεπιστηµιακή 
οµάδα προκάλεσαν έντονη κριτική που 
κατέληξε σε µερικές περιπτώσεις και σε 

δικαστικές περιπέτειες. 
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απέκτησε πλέον τα δικά του εργαστήρια µε το δικό τους προσωπικό, και έπαψε να επικουρείται 
στα µαθήµατα από το προσωπικό άλλων τµηµάτων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και φυσικά 
του Γενικού Tµήµατος, που κάλυπτε διδακτικές ανάγκες όλων των υπόλοιπων τµηµάτων στον 
τοµέα της επιστήµης του.

Aλλά και χωροταξικά πολλοί εργασιακοί χώροι άλλαξαν τόπο. Πολλά εργαστήρια έπρεπε να 
στεγασθούν σε νέους χώρους, λόγω της αύξησης ή µείωσης του προσωπικού τους ή ακόµη και 
λόγω συγχώνευσης εργασιακών χώρων ή ανάπτυξης νέων. Ήταν τότε που ολοκληρώθηκε και η 
µεταστέγαση των πρώην εδρών όλων των νεότερων τµηµάτων στις εγκαταστάσεις των νέων 
κτιρίων και πτερύγων του κτιριακού συγκροτήµατος της Πολυτεχνικής. Στο αρχικό κτίριο των 
εδρών (γνωστό σήµερα ως κτίριο A) παρέµειναν πλέον µόνον το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών 
και µέρος του Tµήµατος των Aρχιτεκτόνων.

Aναδιαρθρώθηκαν όλα τα προγράµµατα σπουδών και προσαρµόστηκαν στη λογική των 
εξαµήνων. Nέα µαθήµατα προστέθηκαν σε όλα τα τµήµατα της σχολής, άλλα διασπάσθηκαν 
και άλλα συγχωνεύτηκαν, προκειµένου να καλύψουν τις απαιτήσεις των νέων προγραµµάτων 
σπουδών. 

Παράλληλα, προχώρησαν και οι διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικητικών οργάνων. 
Oρίστηκαν οι γενικές συνελεύσεις και µε την έλευση του νέου χρόνου (1983) εκλέχθηκαν και 
οι πρώτοι πρόεδροι τµηµάτων. Mέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου του 1983 είχαν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες εκλογής προέδρων σε όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής. 

Eξάλλου στα τέλη Mαΐου 1983 πραγµατοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 
κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής. O πρώτος κοσµήτορας που εκλέχθηκε, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του νέου νόµου, ήταν ο Mιχάλης Aντωνόπουλος Nτόµης , καθηγητής της πυρηνικής 
τεχνολογίας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο οποίος κατόπιν διεκδίκησε και αναδεί-
χθηκε στην κοσµητική αρχή και για δεύτερη θητεία  (1986-’88).

Για την προσαρµογή της σχολής και του προσωπικού της στα νέα δεδοµένα χρειάστηκε να 
παρέλθει ένα σηµαντικό διάστηµα περίπου δύο ετών, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι δεν 
προέκυπταν και αργότερα νέα προβλήµατα. Πάντως µέσα στην πρώτη τριετία της εφαρµογής 
του νόµου στην Πολυτεχνική είχαν υλοποιηθεί σχεδόν όλες οι προβλεπόµενες αλλαγές. Προ-
βλήµατα κυρίως εµφανίστηκαν από τις φοιτητικές αντιδράσεις στο εξεταστικό σύστηµα και στην 
εφαρµογή των εξαµήνων. Στη συνέχεια όµως και αυτά ξεπεράστηκαν και η σχολή προχώρησε 
σταθερά στη νέα της πορεία, καθώς από το 1984 σε όλα τα τµήµατα λειτουργούσαν πλέον τα 
νέα προγράµµατα σπουδών µε βάση τα εξάµηνα.

Με την εφαρµογή του ν. 1268/82 
οι φοιτητές πέτυχαν τη συµµετοχή 

τους σε όλα σχεδόν τα όργανα 
διοίκησης του πανεπιστηµίου, µε 
αρκετά επιβλητικά ποσοστά και 

δυνατότητες παρέµβασης. 
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Ο Μιχάλης Ντόµης 
Αντωνόπουλος, 

καθηγητής της πυρηνικής 
τεχνολογίας του 

Τµήµατος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, πρώτος 

κοσµήτορας της 
Πολυτεχνικής µετά την 

εφαρµογή του ν. 1268/82.
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Μ ε την ψήφιση του νόµου άρχισε το δύσκολο στάδιο της εφαρµογής του. Στο πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης οι πρώτες νοµικές δυσκολίες εµφανίστηκαν το φθινόπωρο του 1982. Το 
∆εκέµβριο της ίδιας χρονιάς, στην Πολυτεχνική Σχολή, προβλήµατα προέκυψαν, όταν 

αµφισβητήθηκε η νοµική υπόσταση των συλλόγων E.∆.Π. και κατά συνέπεια η νοµιµότητα της 
συµµετοχής των µελών τους στα εκλεκτορικά σώµατα, καθώς επίσης και η νοµιµότητα εκπρο-
σώπησης των φοιτητών από τους αναπληρωµατικούς τους. Τα προβλήµατα ξεπεράστηκαν τον 
Iανουάριο και το Φεβρουάριο της επόµενης χρονιάς (1983), οπότε και εξελέγησαν οι πρώτοι πρό-
εδροι, συγκροτήθηκαν οι τοµείς και άρχισε η επεξεργασία των νέων προγραµµάτων σπουδών.

Ωστόσο, το φθινόπωρο του 1983 προβλήµατα δυσλειτουργίας σκίασαν προς στιγµήν το 
Tµήµα Aρχιτεκτόνων. Στις 28 Nοεµβρίου ο πρόεδρος του τµήµατος Π. Tζώνος υπέβαλε την πα-
ραίτησή του, διότι –όπως εξηγούσε στο κείµενο της επιστολής του– η πλειοψηφία των µελών του 
τµήµατος, όπως αυτό προέκυπτε τουλάχιστον και από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, 
δεν φαινόταν να συµφωνούσε µε την τακτική του ως προέδρου για την εφαρµογή του νέου 
πανεπιστηµιακού νόµου και για τη γενικότερη αναδιοργάνωση του τµήµατος σε εκπαιδευτικό 
και διοικητικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο κτιριακής υποδοµής. Xρειάσθηκαν προσπάθειες 
κοντά δύο µηνών µε επάλληλες συναντήσεις µε τον τότε πρύτανη (και καθηγητή του Tµήµατος 
Aρχιτεκτόνων) ∆. Φατούρο και συζητήσεις µε πολλά µέλη του τµήµατος, για να παρακαµφθούν 
τελικά τα προβλήµατα, ο κ. Tζώνος να ανακαλέσει την παραίτησή του (21 Iανουαρίου 1983) και 
το τµήµα να ξαναβρεί το ρυθµό του.

H εκλογή προέδρων σε όλα τα τµήµατα του A.Π.Θ. είχε ολοκληρωθεί ως τις 20 Φεβρουαρίου 
1983. ∆εν είχε όµως ξεκινήσει ακόµη η διαδικασία ανάδειξης νέων πρυτανικών αρχών. Tελικά, 
ύστερα από παραστάσεις εκπροσώπων της Φ.E.A.Π.Θ., του E.∆.Π., του E.∆.T.Π., του E.E.Π. και 
των διοικητικών (Φεβρουάριος 1983), πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες µε το νέο θεσµικό πλαίσιο 
πρυτανικές εκλογές, από τις οποίες αναδείχτηκαν στις 31 Mαρτίου 1983 (σε δεύτερη επανα-
ληπτική ψηφοφορία) πρύτανης ένας από τους παλαιότερους καθηγητές της Πολυτεχνικής, ο 
καθηγητής του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων ∆ηµ. Φατούρος , µε αντιπρυτάνεις τους καθηγητές Σωτ. 
Λεοντίδη του Tµήµατος Kτηνιατρικής και Στρ. Kουνιά του Tµήµατος Mαθηµατικών. Tο ψηφο-
δέλτιο του καθ. Φατούρου υπερίσχυσε αυτών των συνυποψηφίων του καθ. Λυσ. Mαυρίδη (µε 
υποψήφιους αντιπρυτάνεις τους καθ. Γ. Παπαπαναγιώτου και Σπ. Γεωργάκη) και ∆ηµ. Mαρωνίτη 
(µε υποψήφιους αντιπρυτάνεις τους καθ. Aντ. Mανιτάκη και Γ. Πάσχο).

Oι νέες πρυτανικές αρχές ανέλαβαν καθήκοντα στις 17 Mαΐου και η σύγκλητος συνήλθε σε πρώ-
τη συνεδρίαση, παρόντος του τότε υφυπουργού παιδείας Στ. Παπαθεµελή, την 1η Iουνίου 1983.

Ìåô’ åìðïäßùí Ìåô’ åìðïäßùí 
ïé ðñþôåò åêëïãÝò ïé ðñþôåò åêëïãÝò 

ðñïÝäñùí ôùí ôìçìÜôùíðñïÝäñùí ôùí ôìçìÜôùí

O ι πρώτοι πρόεδροι που αναδείχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου νόµου 
στα 7 ακόµη τότε τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν:

Tµ. Πολιτικών Mηχανικών ............Iάκωβος Γκανούλης , καθ. υδραυλικής.
Tµ. Aρχιτεκτόνων Mηχανικών .....Παναγιώτης Tζώνος , καθ. κτιριολογίας.
Tµ. Mηχανολόγων Mηχανικών ....Kωνσταντίνος Πάττας , καθ. εφαρµ. θερµοδυναµικής.
Tµ. Hλεκτρολόγων Mηχανικών ....Eπαµεινώνδας Kριεζής , καθ. θεωρ. ηλεκτροτεχνίας.
Tµ. Tοπογράφων Mηχανικών .......∆ηµήτρης Bλάχος , καθ. τοπογραφίας.
Tµ. Xηµικών Mηχανικών ...............Nικόλαος Πλατάκης , καθ. τεχνολογίας υλικών.
Γενικό Tµήµα ..................................Hλίας Φλυτζάνης , καθ. ανώτερων µαθηµατικών.

Oé ðñþôïé ðñüåäñïé ôùí ôìçìÜôùí ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò (1983)Oé ðñþôïé ðñüåäñïé ôùí ôìçìÜôùí ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò (1983)
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Οι πρώτες πρυτανικές αρχές µετά την 
εφαρµογή του ν. 1268 το 1982. Ο πρύτανης 

∆ηµήτρης Φατούρος, καθηγητής του 
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων µε αντιπρυτάνεις 

τους καθηγητές Σωτ. Λεοντίδη του 
Tµήµατος Kτηνιατρικής και Στρ. Kουνιά 

του Tµήµατος Mαθηµατικών. Η σύγκλητος 
συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση, παρόντος 

του τότε υφυπουργού παιδείας Στ. 
Παπαθεµελή, την 1η Iουνίου 1983.
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Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων πρυτανικών αρχών στο Α.Π.Θ., µετά 
την εφαρµογή του ν. 1268/82, επειδή κατά την ψηφοφορία κανένα ψηφοδέλτιο 

δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία επί των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς 
καταλόγους, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε µεταξύ των δύο επικρατέστερων, οπότε 
αναδείχθηκε αυτό που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.
• Tα αποτελέσµατα κατά την πρώτη ψηφοφορία είχαν ως εξής:
 Eγγεγραµµένοι: 2.466. 
 Ψήφισαν: 2.182. Ποσοστό: 88,5%. 
 Έλαβαν:

Ψηφοδέλτιο Ψήφοι Ποσοστό επί 
εγγεγραµµένων

Ποσοστό επί 
εγκύρων

Ψηφοδέλτιο ∆. Φατούρου 1.112 45,1% 51,6%
Ψηφοδέλτιο Λ. Μαυρίδης 573 23,2% 26,6%
Ψηφοδέλτιο ∆. Μαρωνίτη 409 16,6% 19,0%
Λευκά 61 2,5% 2,8%
Άκυρα 27 1,1%

• Kατά τη δεύτερη ψηφοφορία τα αποτελέσµατα είχαν ως εξής:
 Eγγεγραµµένοι: 2.466. 
 Ψήφισαν: 2.071. Ποσοστό: 84,0%. 
 Έλαβαν:

Ψηφοδέλτιο Ψήφοι Ποσοστό επί 
εγγεγραµµένων

Ποσοστό επί 
εγκύρων

Ψηφοδέλτιο ∆. Φατούρου 1.138 46,1% 55,5%
Ψηφοδέλτιο Λ. Μαυρίδης 568 23,0% 27,7%
Λευκά 143 5,6% 7,0%
Άκυρα 22 0,9%

Oé ðñþôåò ðñõôáíéêÝò åêëïãÝò ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ í. 1268 Oé ðñþôåò ðñõôáíéêÝò åêëïãÝò ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ í. 1268 
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λήµατα που συνάντησε ο νόµος-πλαίσιο στα πρώτα βήµατα της εφαρµογής του 
χτηκαν ασήµαντα µπροστά σε εκείνα που αντιµετώπισε για µια ολόκληρη τετρα-
αφορµή σωρεία προσφυγών που κατέθεσαν στο Συµβούλιο Eπικρατείας πρώην 
θηγητές. Oι προσφυγές αµφισβητούσαν τη συνταγµατικότητα βασικών διατάξεων 
ύσαν στην αυτόµατη ένταξη των διδασκόντων στις 4 βαθµίδες του ∆.E.Π. και στη 
των φοιτητών και των άλλων πανεπιστηµιακών φορέων στα όργανα διοίκησης των 
αίτερα στα εκλεκτορικά σώµατα.

βρουαρίου 1984 το Γ’ τµήµα του Συµβουλίου Επικρατείας έκανε δεκτές τις προσφυ-
γές των καθηγητών, κρίνοντας αντισυνταγµατικές τις διατάξεις που αφορούσαν:

- στη δηµιουργία ενιαίου φορέα διδασκόντων, 
- στην αυτόµατη ένταξη του προσωπικού σε θέσεις ∆.Ε.Π., 
- στην κρίση για εξέλιξη, χωρίς προκήρυξη της θέσης, του υπηρετούντος προσωπικού, και 
- στα ποσοστά που προέβλεπε ο νόµος για τη φοιτητική συµµετοχή. 

Όµως, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, παρέπεµψε την προσφυγή για εκδίκαση στην 
ολοµέλεια του Συµβουλίου. H εξέλιξη αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων µέσα στα πανεπι-
στήµια από όλους σχεδόν τους φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας (συγκλήτους, E.∆.Π., 
E.Φ.E.E., Φ.E.A.Π.Θ.). 

H ολοµέλεια του Συµβουλίου της Eπικρατείας, στην απόφασή της της 28ης Iουνίου 1984, 
ακολούθησε την εισήγηση του Γ’ τµήµατος, γνωµοδοτώντας υπέρ της αντισυνταγµατικότητας 
των επίµαχων διατάξεων. Όµως µόλις δύο ηµέρες προηγουµένως, στις 25 Iουνίου, το πενταµελές 
A’ τµήµα του Aρείου Πάγου, µε αφορµή διαφορά εργατικού δικαίου που είχε εκδικάσει, έκρινε 
τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωµάτων για την εκλογή προέδρου πανεπιστηµιακού τµήµατος 
ως συνταγµατική.

H αντιδιαµετρική αυτή απόφαση των δύο ανώτατων δικαστηρίων της χώρας οδήγησε στην 
παραποµπή από την κυβέρνηση του ζητήµατος της συνταγµατικότητας του νόµου στο Aνώτατο 
Eιδικό ∆ικαστήριο. H απόφαση του Aνώτατου Eιδικού ∆ικαστηρίου, που εκδόθηκε στις 2 Mαΐου 
1985, έκρινε ως αντισυνταγµατικές δύο µόνο διατάξεις του νόµου: αυτές που αφορούσαν στην 
ισότιµη προς τις υπόλοιπες καθηγητικές βαθµίδες συµµετοχή των λεκτόρων στα εκλεκτορικά 
σώµατα για την εκλογή των προέδρων των τµηµάτων και των πρυτάνεων. 

Oé äéêáóôéêÝò 
ôïõ íüìïõ

Μετά την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου 
µε την οποία ο νόµος 1268/82 κρίθηκε 

αντισυνταγµατικός σε βασικές του διατάξεις, 
οι φοιτητές αντέδρασαν έντονα µε πορείες 
και διαδηλώσεις, στις οποίες όµως αυτή τη 
φορά συµµετείχαν το Ε.∆.Π. οι καθηγητές. 
Στη φωτογραφία πορεία που διοργάνωσε 

η Φ.Ε.Α.Π.Θ., επικεφαλής της οποίας 
βρίσκονται και οι πρυτανικές αρχές µε 
το προεδρείο του Ε.∆.Π. Ανάµεσά τους 

διακρίνεται ο κοσµήτορας της Πολυτεχνικής 
Μ. Ντόµης Αντωνόπουλος.
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H κυβέρνηση αντιµετώπισε το πρόβληµα µε νέα νοµοθετική ρύθµιση στο νόµο 1566, η συ-
νταγµατικότητα της οποίας επικυρώθηκε και από το Συµβούλιο Eπικρατείας (Mάρτιος 1986). 
Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση:

- µειώθηκαν τα ποσοστά συµµετοχής των λεκτόρων στα πανεπιστηµιακά όργανα, στις 
γενικές συνελεύσεις και στα εκλεκτορικά σώµατα, και 

- αυξήθηκαν τα απαιτούµενα προσόντα για την ένταξη στη βαθµίδα του λέκτορα, ώστε 
να µετέχουν πλέον ισότιµα µε τα λοιπά µέλη του ∆.Ε.Π., δηλαδή τους καθηγητές, τους 
αναπληρωτές καθηγητές και τους επίκουρους καθηγητές στον ενιαίο φορέα διδασκόντων, 
στις συνελεύσεις τµηµάτων, στα εκλεκτορικά σώµατα κ.τ.λ.

Oι περιπέτειες αυτές του νόµου είχαν µικρό αντίκτυπο και στην Πολυτεχνική Σχολή, όταν 
στις αρχές Φεβρουαρίου ο καθηγητής του Tµήµατος Tοπογράφων Λυσίµαχος Mαυρίδης µε 
προσφυγή του ζήτησε την ακύρωση της εκλογής του ∆ηµήτρη Βλάχου στη θέση του προέδρου 
του τµήµατος, αµφισβητώντας τη νοµιµότητα της συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία των 
εκλεκτόρων του E.∆.Π. και των φοιτητών (θεωρώντας ότι αυτοί υποδείχθηκαν από το σύλλο-
γό τους µε βάση τα αποτελέσµατα των φοιτητικών εκλογών και δεν προέκυψαν µε απευθείας 
εκλογές). Tελικά, µε τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων και τις διορθωτικές τροποποιή-
σεις που επήλθαν στο νόµο, τα προβλήµατα αυτά επιλύθηκαν σε κεντρικό επέιπεδο σε όλα τα 
πανεπιστήµια της χώρας.

H περίοδος των αµφισβητήσεων του νόµου τερµατίσθηκε το καλοκαίρι του 1987, όταν η 
κυβέρνηση ρύθµισε τα προβλήµατα που προέκυψαν από άλλες γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου 
Eπικρατείας το Μάιο και τον Iούνιο του 1987, ύστερα από νέες προσφυγές καθηγητών. 

O νέος νόµος - πλαίσιο έδινε τη δυνατότητα ανέλιξης στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία σε όσα µέλη 
του E.∆.Π. είχαν ή αποκτούσαν διδακτορικό δίπλωµα. Το νέο σώµα που δηµιουργούνταν, 
το ∆.E.Π. (∆ιδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό), καταργούσε την παλιά πόλωση µεταξύ 

καθηγητών και E.∆.Π., καθώς αποσκοπούσε στη σταδιακή ένταξη όλων των µελών E.∆.Π. σε 
ενιαίο φορέα, και νοµιµοποιούσε την εκπαιδευτική λειτουργία µέσα από συλλογικές διαδικασίες, 
µέρος ευθύνης των οποίων ανετίθετο και στους φοιτητές. Έτσι εξέλειπαν και οι όροι σύµπραξης 
φοιτητών - E.∆.Π. ∆ιδάσκοντες και διδασκόµενοι «συµπαρατάσσονταν» πλέον µέσα στους νέους 
θεσµούς και στις διαδικασίες που θέσπιζε ο νόµος - πλαίσιο, ενώ η άµβλυνση των αντιθέσεων 
µείωσε και τα φαινόµενα ριζοσπαστικοποίησης που παρατηρούνταν στο παρελθόν. 

Kαθοριστικό για την πορεία του κλάδου ήταν το 8ο συνέδριο του E.∆.Π., που πραγµατοποιή-
θηκε στην Aθήνα (9-12 Iουνίου 1983) µε τη συµµετοχή 180 εκπροσώπων από τους 32 συλλόγους 
όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας. Στο συνέδριο αυτό, που διεξήχθη µέσα σε κλίµα έντασης, συζητήθηκε 
η νέα συνδικαλιστική δοµή και το πρόγραµµα δράσης του κλάδου και οι αποφάσεις που έλαβε, σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα συνέδρια, υπερψηφίστηκαν µε πολύ µικρή πλειοψηφία (93 ψήφους 
υπέρ και 87 κατά). Oι σύνεδροι αποφάσισαν να αντικατασταθούν οι υφιστάµενοι σύλλογοι από 
νέους συνδικαλιστικούς φορείς, στους οποίους θα περιλαµβάνονταν όλα τα µέλη του ∆.E.Π. και 
του E.∆.Π. από καθηγητές πρώτης βαθµίδας µέχρι και επιστηµονικούς συνεργάτες. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν το E.∆.Π. σταδιακά έχασε τη δυναµική του, καθώς πολλά από τα 
µέλη του εντάχθηκαν στον ενιαίο φορέα του ∆.E.Π., και οι περισσότερες κινητοποιήσεις του κλάδου 
απέβλεπαν πλέον στην ικανοποίηση οικονοµικών περισσότερο και λιγότερο θεσµικών αιτηµάτων. 

Aλλά και το σώµα των πρώην τακτικών καθηγητών δεν έµεινε αδρανές. Mε τις Eνώσεις Kα-
θηγητών κατά πανεπιστηµιακό ίδρυµα, οι καθηγητές προχώρησαν στα τέλη Iανουαρίου 1984 

Tï E.Ä.Ð. Tï E.Ä.Ð. 
áðïöáóßæåé ôç íÝá áðïöáóßæåé ôç íÝá 

óõíäéêáëéóôéêÞ ôïõ ÝêöñáóçóõíäéêáëéóôéêÞ ôïõ Ýêöñáóç
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στη σύσταση της Πανελλήνιας Oµοσπονδίας Καθηγητών Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Στο σώµα αυτό εντάχθηκε ένα µέρος µόνο 
του καθηγητικού σώµατος, ενώ ένα άλλο προτίµησε να εκφρασθεί 
µέσω του Πανεπιστηµιακού Oµίλου και ένα τρίτο να µην ενταχθεί 
πουθενά. Πάντως, µετά τη λήξη των περιπετειών του νόµου-πλαισί-
ου, οι Eνώσεις και ο Όµιλος περιόρισαν τη δράση τους και σταδιακά 
αδρανοποιήθηκαν πλήρως. Tο ∆εκέµβριο του 1984, µε πρωτοβουλία 
πρώην µελών του παλαιού Ε.∆.Π. και καθηγητών της πρώτης βαθµί-
δας, άρχισαν οι προσπάθειες για τη σύσταση ενιαίου συλλόγου διδα-
σκόντων. Tο αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής ήταν η κατάρτιση 
καταστατικού, το 1985, ενός νέου συνδικαλιστικού φορέα, του Ενι-
αίου Συλλόγου ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Ε.Σ.∆.Ε.Π.). H 
ίδρυση του E.Σ.∆.E.Π. αποτέλεσε σταθµό στο συνδικαλιστικό κίνηµα 
των διδασκόντων του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης· επιπλέον ήρθε 
να καλύψει το κενό που δηµιουργήθηκε µε την ένταξη και εξέλιξη 
πολλών µελών του E.∆.Π. στις βαθµίδες του ∆.E.Π. και τη σταδιακή 
αφαίµαξη και αδρανοποίηση του παλαιού συλλόγου Ε.∆.Π. 

Oι διαδικασίες αυτές ολοκληρώθηκαν µε τη συγκρότηση, στα τέλη Mαΐου του 1989, της 
Πανελλήνιας Oµοσπονδίας Συλλόγων ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
(Π.O.Σ.∆.E.Π.), που φιλοδοξεί πια να συντονίζει τις ενέργειες των διδασκόντων σε όλα τα 
πανεπιστήµια. Πρωτεύουσα συµβολή σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες έχει το E.∆.Π. της Πολυ-
τεχνικής, καθώς πολλά από τα µέλη του κατελάµβαναν µονίµως θέσεις στα πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια όργανα του κλάδου µε την παλαιά ή τη νέα του έκφραση. 

Ω στόσο, ο νέος αυτός φορέας του E.Σ.∆.E.Π. δεν κατάφερε να λειτουργήσει όπως το παλαιό 
E.∆.Π. Mε την εφαρµογή του νόµου 1268/82 το ∆.E.Π. πολύ σύντοµα προσαρµόσθηκε 
στις νέες συνθήκες που ρύθµιζαν τη δοµή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τις σχέσεις 

µεταξύ των διαφόρων καθηγητικών βαθµίδων. H συλλογική δράση του παλαιού συµπαγούς 
E.∆.Π. παραχώρησε σταδιακά τη θέση της στην εξατοµίκευση της δραστηριότητας του κάθε 
µέλους ∆.E.Π. Kάτι τέτοιο αποτελούσε αναπόφευκτη εξέλιξη από τις ίδιες τις διαδικασίες που 
καθόριζε ο νόµος για την εξέλιξη των µελών ∆.E.Π. σε ανώτερες καθηγητικές βαθµίδες, καθώς 
και από την ανάδειξη του ερευνητικού τους ρόλου σε θέση ανώτερη του εκπαιδευτικού. Έτσι, 
πολύ σύντοµα ο E.Σ.∆.E.Π. προσδιόρισε το ρόλο του µέσα στα πανεπιστήµια περισσότερο σε επί-
πεδο συνδικαλιστικό και λιγότερο σέ θεσµικό και χωρίς να απεµπολήσει ποτέ τη συσσωρευµένη 
εµπειρία στην τακτική του αγώνα που είχαν αποκτήσει πολλά µέλη του ως E.∆.Π., προβλήθηκε 
σε διεκδικήσεις κυρίως οικονοµικού χαρακτήρα. 

Oι πρώτες κινητοποιήσεις του E.Σ.∆.E.Π. πραγµατοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 1988, 
µε αίτηµα την αύξηση των αποδοχών του διδακτικού προσωπικού του πανεπιστηµίου σε 
ποσοστό 30% µε 40% και τη χορήγηση επιδοµάτων για αγορά βιβλίων. H σχεδόν καθολική 
συµµετοχή των µελών ∆.E.Π. στις τρίωρες στάσεις εργασίας στα τέλη Nοεµβρίου 1988, 
στην 24ωρη απεργία στις 7 ∆εκεµβρίου και στη συνέχεια στην επταήµερη απεργία (σε 
περίοδο εξετάσεων) στις αρχές Φεβρουαρίου 1989 απέφεραν την εξαγγελία εκµέρους 
του Yπουργείου Παιδείας υποσχέσεων για την παροχή ετήσιας χορηγίας για την υποστή-
ριξη του ερευνητικού έργου των διδασκόντων σε A.E.I. και T.E.I. Oι εξαγγελίες αυτές δεν 
ικανοποίησαν τον E.Σ.∆.E.Π., ο οποίος συνέχισε τις απεργιακές κινητοποιήσεις µέσα στο 
Φεβρουάριο. Mόνο στα µέσα Mαρτίου του 1989, µε παρέµβαση των πρυτάνεων, επήλθε 
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Στιγµιότυπο από το 7ο πανελλαδικό 
συνέδριο του Ε.∆.Π., που 
πραγµατοποιήθηκε από 3 έως 6 Ιουνίου 
1982 στην Αθήνα.
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συµφωνία µεταξύ E.Σ.∆.E.Π. και υπουργείου για τη χορήγηση χρονοεπιδόµατος και ετήσιας 
ερευνητικής χορηγίας.

Aνάλογες κινητοποιήσεις πραγµατοποίησαν τα µέλη του E.Σ.∆.E.Π. και το 2002, προβάλ-
λοντας την ικανοποίηση οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων (µισθολογικό, συνταξιοδοτικό, 
κρατικές επιχορηγήσεις για τα Α.Ε.Ι., νοµοσχέδια για µεταπτυχιακά και έρευνα, αναθεώρηση 
του νόµου-πλαισίου κ.ά.).

Oι κινητοποιήσεις άρχισαν τον Iανουάριο εκείνης της χρονιάς µε παράσταση διαµαρτυρίας 
στο Yπουργείο Παιδείας, κλιµακώθηκαν µε 24-ωρες και 48-ωρες απεργίες τους επόµενους µή-
νες και κορυφώθηκαν µε δύο µεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις τον Iούνιο και το Σεπτέµβριο 
εκείνης της χρονιάς. Eπίκεντρο των κινητοποιήσεων ήταν και πάλι η Πολυτεχνική, που σηµείωνε 
το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής των µελών της σ’ αυτές, ενώ οι συνελεύσεις του κλάδου 
διεξάγονταν στο αµφιθέατρο των Tοπογράφων (που αργότερα στη µνήµη του A. Tσούµη του 
δόθηκε το όνοµά του). Tελικά, οι κινητοποιήσεις έληξαν το Σεπτέµβριο εκείνης της χρονιάς, 
αφού ο κλάδος πέτυχε την ικανοποίηση ενός µικρού µέρους των αιτηµάτων του, κυρίως οικο-
νοµικού χαρακτήρα. 

Σήµερα η µεγάλη πλειοψηφία του ιστορικού πλέον E.∆.Π. έχει εξελιχθεί στις ανώτερες καθη-
γητικές βαθµίδες και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις έχουν διαφοροποιηθεί. Έχουν καλλιερ-
γηθεί περισσότερο προσωπικές ευθύνες και στόχοι µέσα ατοµικές διαδροµές και διαφορετικές 
συµµαχίες, ενώ οι µαζικές κινητοποιήσεις έχουν ατονίσει και έχουν εκχωρήσει σχεδόν πλήρως 
την ευθύνη εγρήγορσης απέναντι στις εξελίξεις στην ευαισθησία, στη διορατικότητα και στην 
πολιτική ωριµότητα των συνδικαλιστικών οργάνων του κλάδου. 

Tις µικρότερες βαθµίδες έχουν καταλάβει νέα άτοµα, που δεν έχουν βιώσει την εποχή των 
µεγάλων κινητοποιήσεων· υπήρξαν φοιτητές στα µετέπειτα χρόνια και έχουν ενστερνισθεί δια-
φορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές πρακτικές, που µάλλον ελάχιστα προσιδιάζουν σ’ αυτές 
των συλλογικών και οργανωµένων δράσεων των πρώτων µεταπολιτευτικών χρόνων.

M ετά την εφαρµογή του ν. 1268/82 µειώθηκαν και οι φοιτητικές κινητοποιήσεις τόσο σε 
πλήθος και µαζικότητα, όσο και σε δυναµική και µαχητικότητα, συγκριτικά πάντα µε την 
προηγούµενη περίοδο. Ωστόσο, δεν έπαψαν να εµφανίζονται περίοδοι έξαρσης, κατά τις 

οποίες το φοιτητικό κίνηµα ερχόταν στην επικαιρότητα. Όπως κι αν είχαν πάντως τα πράγµατα, 
οι κινητοποιήσεις των φοιτητών δεν ήταν µόνο µειωµένες σε συχνότητα· είχαν χάσει και την 
παλιά τους θέρµη και ζωντάνια. Το διεκδικητικό τους πλαίσιο περιοριζόταν στην ικανοποίηση 
αιτηµάτων που σχετίζονταν κυρίως µε τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και της υλικοτεχνικής 
υποδοµής και σπάνια περιείχε στοιχεία κριτικής στο θεσµικό και ιδεολογικό ρόλο του εκπαι-
δευτικού συστήµατος. H µορφή, η διάρκεια, η δυναµική τους εξαρτιόνταν από το συσχετισµό 
δυνάµεων µέσα στη Φ.E.A.Π.Θ. και στις γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων. ∆εν ήταν 
βεβαίως σπάνιες και οι περιπτώσεις που τις κινητοποιήσεις άρχιζε µία µόνο φοιτητική παράταξη, 
καταµετρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και την επιρροή της στο φοιτητικό πληθυσµό. 

Oι πλέον πρόσφορες περίοδοι γι’ αυτού του τύπου τις κινητοποιήσεις υπήρξαν πάντα η 
άνοιξη και το φθινόπωρο, αµέσως µετά τις εξεταστικές περιόδους. Tέτοιες κινητοποιήσεις πραγ-
µατοποιήθηκαν το ∆εκέµβριο του 1984 και την άνοιξη και το Nοέµβριο του 1985, το Mάρτιο, 
τον Aπρίλιο και τον Oκτώβριο του 1986. Yπήρξαν άλλοτε ειρηνικές και άλλοτε επεισοδιακές και 
κυριαρχούνταν κυρίως από αιτήµατα για αύξηση των δαπανών για την παιδεία, τη λήψη µέτρων 
κατά της ανεργίας, την περιφρούρηση των κατακτήσεων του φοιτητικού κινήµατος κ.ά.
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Tα ιδιαίτερα προβλήµατα κάθε τµήµατος έδωσαν αρκετές φορές αφορµή για να δηµιουρ-
γηθεί ένταση, που ενίοτε έφθανε µέχρι τη δηµιουργία επεισοδίων µικρότερης ή µεγαλύτερης 
έκτασης. Oρισµένες φορές οι φοιτητές θεωρώντας ότι έχουν εξαντλήσει όλα τα «ήπια» µέσα 
διεκδίκησης των αιτηµάτων τους, προχωρούσαν σε πιο δυναµικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, η 
συχνότητα των κινητοποιήσεων και η συµµετοχή σ’ αυτές ήταν µειωµένες συγκριτικά µε αυτές 
της πρώτης µεταπολιτευτικής περιόδου.

T ο καλοκαίρι του 1983 έντονο προβληµατισµό προκάλεσε στα τµήµατα της Πολυτεχνικής 
η δηµοσιοποίηση του νοµοσχεδίου για την κατάργηση των K.A.T.E.E. και την ίδρυση των 
Tεχνολογικών Eκπαιδευτικών ιδρυµάτων (T.E.I.). Tο νοµοσχέδιο προκάλεσε, όπως ήταν 

επόµενο, τις περισσότερες αντιδράσεις στον κόσµο των µηχανικών· δηµιούργησε όµως ανησυ-
χίες και στα τµήµατα της Πολυτεχνικής, τα οποία µαζί µε το Tεχνικό Eπιµελητήριο  εξέφρασαν 
φόβους ότι µε την αναβάθµιση των πτυχίων της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, που επιδίωκε 
το νοµοσχέδιο, θα θίγονταν ενδεχοµένως επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών. Tελικά το 
νοµοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή το Σεπτέµβριο του 1983 και τον επόµενο µήνα ψηφίσθηκε 
από το σώµα, αφήνοντας τους µηχανικούς να παραµένουν µε τις επιφυλάξεις τους.

Tο Φεβρουάριο του 1989 ρυθµίστηκαν µε προεδρικό διάταγµα και οι προϋποθέσεις και οι δια-
δικασίες για την αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων των πρώην K.A.T.E.E. µε αυτά των T.E.I. Oι 
πτυχιούχοι των K.A.T.E.E. ήταν υποχρεωµένοι να εξεταστούν µε επιτυχία στα µαθήµατα που δεν 
είχαν διδαχθεί ή είχαν διδαχθεί ανεπαρκώς και τα οποία διδάσκονταν πλέον στα αντίστοιχα τµή-
µατα των T.E.I., προς τους τίτλους των οποίων επιθυµούσαν να «ισοτιµήσουν» τα πτυχία τους.

Tο ζήτηµα πάντως µε τα K.A.T.E.E. (και µετέπειτα T.E.I.) δεν ήταν καινούργιο. Eίχε απα-
σχολήσει την Πολυτεχνική Σχολή και στο παρελθόν, όπως και το Tεχνικό Eπιµελητήριο, που 
διέκριναν µια διαρκή τάση αναβάθµισης του ρόλου των υποµηχανικών και της διεκδίκησης 
µεριδίου από τα δικά τους επαγγελµατικά δικαιώµατα. Tο 1977 σχέδιο προεδρικού διατάγµατος 
που προέβλεπε την εισαγωγή πτυχιούχων K.A.T.E.E. στις πολυτεχνικές σχολές είχε προκαλέσει 
τις αντιδράσεις στη σχολή. H αντίθεση αυτή περιγράφεται έκδηλα µε την τοποθέτηση του 
εκπροσώπου του E.∆.Π. K. Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο κλάδος τους ήταν ριζικά 
αντίθετος µε το νοµοσχέδιο, δικαιολογώντας µεταξύ των άλλων τη θέση αυτή από το γεγονός 
ότι «ωθεί τους πτυχιούχους των K.A.T.E. να µην ασχοληθούν µε την εργασία του τεχνικού µέσης 
στάθµης που είναι απαραίτητη στη χώρα µας, αλλά να προσανατολίζονται προς τις πολυτεχνικές 
σχολές και δηµιουργεί άνιση µεταχείριση άναντι άλλων πτυχιούχων για τους οποίους υπάρχουν 
κατατακτήριες εξετάσεις».

Έ να θέµα που απασχολούσε πάντα –σχεδόν από γενέσεώς της– τη σχολή ήταν ο υψηλός 
αριθµός των κατ’ έτος εισαγοµένων φοιτητών, που ήταν δυσανάλογα µεγάλος µε τις εκ-
παιδευτικές της δυνατότητες τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και από 

υλικοτεχνικής υποδοµής. Άλλον αριθµό εισακτέων καθόριζε στις συνεδριάσεις της η σχολή και 
πρότεινε στο Yπουργείο  Παιδείας, άλλον, µεγαλύτερο, όριζε αυτό.

Όµως ο µεγάλος αυτός αριθµός φοιτητών είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική δια-
δικασία (ανεπαρκείς αίθουσες διδασκαλίας, περιορισµένη εκπαίδευση σε εργαστήρια, µεγάλα 
ακροατήρια, ελλιπή µετάδοση της γνώσης κ.τ.λ.), λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη ότι ο αριθµός 
των φοιτητών ήταν στην πραγµατικότητα πολύ µεγαλύτερος, καθώς προστίθενταν εκ των 
υστέρων σ’ αυτούς και οι εισαγόµενοι µε ειδικές κατηγορίες (ισοβαθµίσαντες, εκ µετεγγραφής 
από το εξωτερικού, µε κατατακτήριες εξετάσεις, µε εξετάσεις οµογενών, αλλοδαπών, εισαγό-
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µενοι λόγω υγείας ή κοινωνικών κριτηρίων κ.ά.). Yπήρχαν χρονιές που ο 
αριθµός των φοιτητών τελικά έφθανε να υπερδιπλασιασθεί, καθιστώντας 
την κατάσταση τραγική. Συγκριτικά µάλιστα µε το Mετσόβιο  που διέθετε 
καλύτερη υποδοµή, επικρατούσε µια εµφανής ανισοκατανοµή σε βάρος 
του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Xαρακτηριστικό το απόσπασµα από την εισήγηση του κοσµήτορα για 
τον αριθµό των εισακτέων για το ακαδηµαϊκό έτος 1965-’66, όπως έχει 
καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης της 25/5/65:
«Aνέκαθεν η σχολή δι’ εγγράφων και προφορικών παραστάσεων ενάπτυξε 
προς την πολιτείαν τας απόψεις της, όπως ο αριθµός των εισακτέων 
φοιτητών δέον είναι περιωρισµένος εις τρόπον ώστε οι καθηγηταί να 
επιτελούν το καθήκον των. Παρ’ όλα αυτά όµως το κράτος συνεχώς 
αυξάνει τον αριθµό εισακτέων εις τας πολυτεχνικάς ιδίως σχολάς, µε 
αποτέλεσµα η στάθµη µορφώσεως να κατέρχεται εις απαράδεκτα επίπεδα. 
H σχολή σταθµίζουσα εκάστοτε τας δυνατότητάς της ορίζει τον αριθµό των 
εισακτέων. ∆υστυχώς, οι προτάσεις της δεν εισακούονται”. 

Mε βάση τα παραπάνω η σχολή πρότεινε για το ακαδηµαϊκό έτος 1965-’66 την εισαγωγή:
– 60 φοιτητών στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών έναντι 201της προηγούµενης χρονιάς,
– 30 φοιτητών στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων, έναντι 136 της προηγούµενης χρονιάς και 
– 30 φοιτητών στο Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών έναντι 100 της προη-
γούµενης χρονιάς,

Tελικά εκείνη τη χρονιά (1965-’66) εισήχθησαν:
– 100 φοιτητές στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών,
– 73 φοιτητές στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων και 
– 66 φοιτητές στο Tµήµα Tοπογράφων Mηχανικών.

Aλλά φαίνεται πως η κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο το 1984 όταν το Yπουργείο Παι-
δείας στο πλαίσιο της ακολουθούµενης πολιτικής του, διπλασίασε τον αριθµό των εισαγοµένων 
εκείνης της χρονιάς χωρίς να λάβει υπόψη του τις αδυναµίες των τµηµάτων να απορροφήσουν 
τον αυξηµένο αριθµό των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του ιδρύµατος και να 
ανταποκριθούν στα δεδοµένα της καινούργιας κατάστασης που έθετε η εφαρµογή του νέου 
πανεπιστηµιακού νόµου. Eνδεικτικοί, αλλά χαρακτηριστικοί και αντιπροσωπευτικοί οι αριθµοί 
για το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών, που δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Aκαδηµαϊκό έτος Aρχικά 
εισαχθέντες

Eπιπρόσθετα 
εισαχθέντες

Σύνολο 
εισαχθέντων

1980 - 1981 98 101 199
1981 - 1982 120 135 255
1982 - 1983 135 98 233
1983 - 1984 136 104 240
1984 - 1985 300 93 393

Στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών από 136 που ήταν οι εισαχθέντες φοιτητές το 1983 αυξή-
θηκαν σε 300 το 1984, που µε τους πρόσθετους έφθασαν τελικά σχεδόν τους 400. Aντίθετα, 
στο Mετσόβιο ο αριθµός των εισαγόµενων εκείνης της χρονιάς παρέµεινε στα ίδια περίπου 
επίπεδα. 

Ο δυσανάλογα µεγάλος αριθµός 
φοιτητών µε τις δυνατότητες 
εκπαίδευσης που έχουν τα τµήµατα 
της Πολυτεχνικής αποτέλεσε πάντοτε 
πρόβληµα που δηµιούργησε εντάσεις 
µε το Υπουργείο Παιδείας.
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Tο ίδιο συνέβαινε και στα υπόλοιπα τµήµατα, που συνεδρίασαν έκτακτα για να αποφασίσουν 
τη στάση που θα κρατούσαν.

Mε απόφαση της γενικής του συνέλευσης το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών ζήτησε –ήδη από 
τον Iούνιο, πριν δηλαδή τη διαξεγωγή των εξετάσεων– ανακατανοµή του αριθµού των εισακτέων 
για το ακαδηµαϊκό έτος 1984-’85 σε όλα τα τµήµατα πολιτικών µηχανικών της χώρας µε βάση την 
υλικοτεχνική υποδοµή και το υπάρχον προσωπικό του κάθε τµήµατος και δήλωσε πως αν δεν 
ικανοποιηθεί το αίτηµά του, θα αναστείλει τις µετεγγραφές στο τµήµα. Tο Tµήµα Aρχιτεκτόνων 
προχώρησε ένα βήµα παραπάνω και ανέστειλε και τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Tις 
επόµενες ηµέρες το παράδειγµα των δύο τµηµάτων  ακολούθησαν και τα υπόλοιπα τµήµατα 
της σχολής.

H κοσµητεία της σχολής επισκέφθηκε τον υπουργό παιδείας, προκειµένου να του εκθέσει τη 
σοβαρότητα της κατάστασης που είχε δηµιουργηθεί µε την ανισοκατανοµή του αριθµού των 
νεοεισαχθέντων φοιτητών και την αδυναµία των τµηµάτων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
εκπαίδευσης του διπλάσιου αριθµού φοιτητών. 

Tο Σεπτέµβριο άρχισε η νέα ακαδηµαϊκή χρονιά και η κατάσταση προς στιγµή είχε γίνει 
εκρηκτική αφενός µε τη σχολή να µην εγγράφει τους πρωτοετείς και αφετέρου µε το υπουρ-
γείο να εµµένει στις θέσεις του. Tελικά, βρέθηκε συµβιβαστική λύση στις αρχές Oκτωβρίου και 
το Yπουργείο Παιδείας δέχθηκε να δεσµευθεί για ορθολογικότερη κατανοµή του αριθµού των 
εισακτέων κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 1985-’86, να επιχορηγήσει την Πολυτεχνική Σχολή 
µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 140.000.000 δραχµών για ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων 
και µε τα απαραίτητα κονδύλια που επιπλέον θα χρειαζόταν για την επίλυση του στεγαστικού 
προβλήµατος της σχολής και να προκηρύξει νέες θέσεις ∆.Ε.Π., Ε.∆.Τ.Π. και διοικητικού προσω-
πικού, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε τµήµατος. Kατόπιν αυτού τα τµήµατα ανακάλεσαν τις 
προηγούµενες αποφάσεις τους και ενέγραψαν τους φοιτητές.

Tο θέµα, πάντως, αν και εκείνη τη χρονιά έδειξε να διευθετείται, στην πραγµατικότητα ποτέ 
δεν έπαψε να ταλανίζει τη σχολή. Eπανήλθε το 1986, όταν το Yπουργείο Παιδείας εξήγγειλε 
υπερδιπλάσιο αριθµό θέσεων από αυτές που είχαν εισηγηθεί τα τµήµατα της Πολυτεχνικής. Kαι 
από τότε επανέρχεται σχεδόν κάθε χρόνο σε όλα τα τµήµατα της σχολής, παρά τις κατά καιρούς 
εξαγγελίες του υπουργείου για σταθεροποίηση του αριθµού των εισακτέων. O αριθµός των 
εξαγγελλόµενων θέσεων είναι πάντα τουλάχιστον διπλάσιος του αριθµού των προτεινόµενων 
από τα τµήµατα και καταλήγει να γίνεται σχεδόν υπερτριπλάσιος του αρχικώς προτεινόµενου 
µε την προσθήκη των ισοβαθµισάντων, των εισαγόµενων από µετεγγραφές εξωτερικού, µε 
κατατακτήριες εξετάσεις, εξετάσεις οµογενών, αλλοδαπών, εισαγοµένων λόγω κοινωνικών 
κριτηρίων κ.τ.λ. 

• Στους πίνακες και στα διαγράµµατα των 3 επόµενων σελίδων παρουσιάζεται ο αριθ-
µός των εισαχθέντων (ανδρών, γυναικών και σύνολο) και αποφοιτησάντων φοιτητών 
των τµηµάτων της Πολυτεχνικής από την ίδρυση της σχολής µέχρι την εφαρµογή του 
νόµου 1268/82. 

 O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος εισαχθέντων δεν συµφωνεί µε τον επίσηµο 
που ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους 
εισαγόµενους µε τις γενικές ή άλλου τύπου πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και όσους 
εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού 
αριθµού (αλλοδαποί, οµογενείς, Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατα-
τακτήριες  εξετάσεις κ.ά.). 

 O αριθµός των επιπλέον φοιτητών όλων αυτών των κατηγοριών ενίοτε φθάνει και το 
50% του αρχικού.ΠΗ
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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ MHXANIKΩN MEXPI THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN MEXPI THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος

Εισαχθέντες Αποφοιτήσαντες
Άρρ. Θήλ. Σύν. Άρρ. Θήλ. Σύν.

1955 - 1956 29
1956 - 1957 15
1957 - 1958 32 32
1958 - 1959 33 33
1959 - 1960 78 2 80 17 17
1960 - 1961 80 3 83 20 20
1961 - 1962 163 12
1962 - 1963 139 4 143 24 1 25
1963 - 1964 179 3 182 0
1964 - 1965 212 8 220 47 2 49
1965 - 1966 101 16 117 51 2 53
1966 - 1967 133 15 148 74 2 76
1967 - 1968 226 15 241 108 8 116
1968 - 1969 165 11 176 161 2 163
1969 - 1970 156 7 163 133 11 144
1970 - 1971 168 15 183 107 12 119
1971 - 1972 172 23 195 111 9 120
1972 - 1973 173 14 187 139 6 145
1973 - 1974 169 18 187 155 18 173
1974 - 1975 206 33 239 183 15 198
1975 - 1976 229 28 257 210 15 225
1976 - 1977 134 27 161 150 24 174
1977 - 1978 160 41 201 139 18 157
1978 - 1979 158 52 210 201 15 216
1979 - 1980 141 42 183 199 17 216
1980 - 1981 136 63 199 196 27 223
1981 - 1982 203 52 255 164 34 198

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος

Εισαχθέντες Αποφοιτήσαντες
Άρρ. Θήλ. Σύν. Άρρ. Θήλ. Σύν.

1955 - 1956
1956 - 1957 20
1957 - 1958 11 5 16
1958 - 1959 7 9 16
1959 - 1960 29 17 46
1960 - 1961 25 9 34
1961 - 1962 35 22 69
1962 - 1963 52 26 78 7 2 9
1963 - 1964 67 37 104 0
1964 - 1965 91 70 161 16 15 31
1965 - 1966 41 24 65 25 11 36
1966 - 1967 53 28 81 25 7 32
1967 - 1968 75 35 110 37 30 67
1968 - 1969 63 36 99 52 45 97
1969 - 1970 61 37 98 49 47 96
1970 - 1971 76 31 107 57 37 94
1971 - 1972 77 45 122 40 35 75
1972 - 1973 80 48 128 60 42 102
1973 - 1974 64 68 132 56 29 85
1974 - 1975 91 104 195 64 51 115
1975 - 1976 74 74 148 84 40 124
1976 - 1977 32 32 64 79 43 122
1977 - 1978 44 47 91 44 50 94
1978 - 1979 33 45 78 61 61 122
1979 - 1980 49 39 88 83 81 164
1980 - 1981 40 37 77 75 79 154
1981 - 1982 59 45 104 38 42 80
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OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN MEXPI THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHX. MEXPI THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος

Εισαχθέντες Αποφοιτήσαντες
Άρρ. Θήλ. Σύν. Άρρ. Θήλ. Σύν.

1955 - 1956
1956 - 1957
1957 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1960
1960 - 1961
1961 - 1962
1962 - 1963 45 1 46
1963 - 1964 72 3 75
1964 - 1965 99 7 106
1965 - 1966 51 10 61
1966 - 1967 85 11 96 16 1 17
1967 - 1968 108 7 115 32 1 33
1968 - 1969 86 7 93 54 8 62
1969 - 1970 87 1 88 49 1 50
1970 - 1971 79 14 93 40 6 46
1971 - 1972 86 9 95 49 7 56
1972 - 1973 80 10 90 53 2 55
1973 - 1974 109 14 123 55 1 56
1974 - 1975 210 29 239 98 12 110
1975 - 1976 108 19 127 81 7 88
1976 - 1977 72 19 91 72 13 85
1977 - 1978 84 31 115 48 8 56
1978 - 1979 88 27 115 22 3 25
1979 - 1980 57 15 72 71 7 78
1980 - 1981 55 16 71 71 17 88
1981 - 1982 62 19 81 39 12 51

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος

Εισαχθέντες Αποφοιτήσαντες
Άρρ. Θήλ. Σύν. Άρρ. Θήλ. Σύν.

1955 - 1956
1956 - 1957
1957 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1960
1960 - 1961
1961 - 1962
1962 - 1963
1963 - 1964
1964 - 1965
1965 - 1966
1966 - 1967
1967 - 1968
1968 - 1969
1969 - 1970
1970 - 1971
1971 - 1972
1972 - 1973 59 1 60
1973 - 1974 61 2 63
1974 - 1975 108 1 109
1975 - 1976 77 3 80
1976 - 1977 38 0 38 6 6
1977 - 1978 87 9 96 48 1 49
1978 - 1979 83 6 89 62 2 64
1979 - 1980 93 5 98 98 2 100
1980 - 1981 77 9 86 40 0 40
1981 - 1982 90 13 103 33 1 34
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OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΧΗΜΙΚΩΝ MHXANIKΩN MEXPI THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN MEXPI THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος

Εισαχθέντες Αποφοιτήσαντες
Άρρ. Θήλ. Σύν. Άρρ. Θήλ. Σύν.

1955 - 1956
1956 - 1957
1957 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1960
1960 - 1961
1961 - 1962
1962 - 1963
1963 - 1964
1964 - 1965
1965 - 1966
1966 - 1967
1967 - 1968
1968 - 1969
1969 - 1970
1970 - 1971
1971 - 1972
1972 - 1973
1973 - 1974
1974 - 1975
1975 - 1976
1976 - 1977 22 1 23
1977 - 1978 81 1 82
1978 - 1979 83 12 95
1979 - 1980 94 11 105 3 3
1980 - 1981 87 14 101 45 2 47
1981 - 1982 89 20 109 55 3 58

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος

Εισαχθέντες Αποφοιτήσαντες
Άρρ. Θήλ. Σύν. Άρρ. Θήλ. Σύν.

1955 - 1956
1956 - 1957
1957 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1960
1960 - 1961
1961 - 1962
1962 - 1963
1963 - 1964
1964 - 1965
1965 - 1966
1966 - 1967
1967 - 1968
1968 - 1969
1969 - 1970
1970 - 1971
1971 - 1972
1972 - 1973 44 3 47
1973 - 1974 57 3 60
1974 - 1975 65 11 76
1975 - 1976 59 7 66
1976 - 1977 36 10 46 12 12
1977 - 1978 43 21 64 28 2 30
1978 - 1979 67 10 77 38 2 40
1979 - 1980 43 9 52 43 9 52
1980 - 1981 49 14 63 44 4 48
1981 - 1982 54 22 76 40 13 53
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T ο φθινόπωρο του 1987 η Πολυτεχνική Σχολή αναστατώθηκε και πάλι, όπως άλλωστε και οι 
περισσότερες σχολές του A.Π.Θ., από το νέο κύµα των φοιτητικών καταλήψεων. Oι φοιτητές 
διεκδικούσαν βελτίωση του επιπέδου σπουδών και επίλυση των προβληµάτων που χρόνιζαν 

στα πανεπιστήµια. Ωστόσο, µεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων δεν επικρατούσε σύµπνοια. H 
Φ.E.A.Π.Θ. έφθασε σε αδιέξοδο, όταν µετά από µαραθώνια συνεδρίαση οι φοιτητικές παρατάξεις 
δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο διεκδικήσεων. Έτσι η πρωτο-
βουλία µεταφέρθηκε στις φοιτητικές γενικές συνελεύσεις. Στις αρχές Nοεµβρίου η µία µετά την 
άλλη οι γενικές φοιτητικές συνελεύσεις αποφάσιζαν να προχωρήσουν σε διήµερες καταλήψεις 
(στα Tµήµατα Πολιτικών Μηχανικών, Xηµικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Ηλεκτρολόγων και 
Μηχανολόγων) ή σε πενθήµερες (Tµήµα Aρχιτεκτόνων). Γρήγορα όµως εξελίχθηκαν σε επανα-
λαµβανόµενες και µε µικρές διακοπές διήρκεσαν µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου. 
Στο διάστηµα αυτό οι κινητοποιήσεις διανθίστηκαν µε πορείες προς το Yπουργείο Mακεδονίας 
- Θράκης, πικετοφορίες στους δρόµους και άλλες εκδηλώσεις.

Oι καταλήψεις σταµάτησαν και οι κινητοποιήσεις ανεστάλησαν, µόνον όταν το Yπουργείο 
Παιδείας σε µια χειρονοµία καλής θέλησης επιχορήγησε µε επιπλέον κονδύλια τα ανώτατα 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας και αύξησε κατά ένα τέταρτο τα προβλεπόµενα ποσά για 
την παιδεία στον προϋπολογισµό του 1988.

Όµως οι καταλήψεις αυτές είχαν µια ουσιαστική αδυναµία. Στερούνταν ενός συγκεκριµένου 
εννοιολογικού και ιδεολογικού πλαισίου που θα επέτρεπε µια εµπεριστατωµένη ανάλυση τής 
συγκυρίας και θα συνέβαλλε στην ανάδειξη των ταυτίσεων και των αντιθέσεων στο φοιτητικό 
κίνηµα µέσα από έναν συγκροτηµένο πολιτικό λόγο. Έτσι όταν στον απόηχο των καταλήψεων 
τής προηγούµενης χρονιάς οι φοιτητές των τµηµάτων των Πολιτικών Mηχανικών και των Aρχι-
τεκτόνων (και επίσης του Ψυχολογικού και της Kτηνιατρικής στις υπόλοιπες σχολές του A.Π.Θ.) 
ξεκίνησαν και πάλι καταλήψεις στις 24 Nοεµβρίου του 1988, προκειµένου να διεκδικήσουν την 
ικανοποίηση των αιτηµάτων τους, αυτές σύντοµα «ξεθύµαναν» και σταµάτησαν, χωρίς να επα-
ναληφθούν.

ÖïéôçôéêÝò ÖïéôçôéêÝò 
êéíçôïðïéÞóåéò êéíçôïðïéÞóåéò 

O ι φοιτητικές εκλογές του 1986 µπορούν να χαρακτηρισθούν 
σταθµός για το φοιτητικό κίνηµα. Από τη µεταπολίτευση του 

1974 και ως το 1982 το πανεπιστήµιο είχε αναδειχθεί σε κυρίαρχο 
χώρο των φοιτητικών παρατάξεων της Aριστεράς· θα µπορούσε 
µάλιστα κανείς να το χαρακτηρίσει ως εσωτερική υπόθεση 
της Aριστεράς. Oι παρατάξεις οι προσκείµενες στα καλούµενα 
κόµµατα της ∆εξιάς ήταν απούσες και ο πολιτικός τους λόγος 
σχεδόν ανύπαρκτος. Η παρουσία τους γινόταν αισθητή µόνο στις 
εκλογές µε µια καταγραφή της δύναµής τους σε ποσοστό της 
τάξης του 10%-12%. 

H αλλαγή ωστόσο του πολιτικού σκηνικού µετά το 1981 άλλαξε 
ριζικά το ιδεολογικό πλαίσιο των πανεπιστηµιακών εξελίξεων. 
H νέα πολιτική εξουσία, έχοντας οικειοποιηθεί πολλά από τα 
οράµατα και του στόχους των αριστερών φοιτητικών παρατάξεων, 
έθεσε σε δοκιµασία τη στρατηγική τους στην πανεπιστηµιακή 

διαχείριση και αφόπλισε τον πολιτικό τους λόγο. Oι αριστερές 
παρατάξεις περιορίστηκαν κυρίως σε οικονοµίστικες διεκδικήσεις 
και προτάσεις για τη βελτίωση των προτεινόµενων κυβερνητικών 
µέτρων ή αρκέστηκαν απλώς να ασκούν φραστική κριτική 
στον αποκαλούµενο τότε «αστικό εκσυγχρονισµό». Αντίθετα, 
η παράταξη της ∆AΠ–N∆ΦK, που οργανώθηκε στη βάση του 
αντίπαλου πολιτικού δέους και της εναλλακτικής λύσης, κατάφερε 
να αναδειχτεί –από τα µέσα της δεκαετίας του 1980– σε πρώτη 
δύναµη (από τις φοιτητικές εκλογές του 1987 σε πανελλαδικό 
επίπεδο). 
Έκτοτε και για 15 συνεχή χρόνια ποτέ δεν έχασε την 

πρωτοκαθεδρία, επιτυγχάνοντας σταδιακά να κερδίσει σε 
αρκετούς φοιτητικούς συλλόγους την απόλυτη πλειοψηφία, 
ένα δεδοµένο που καµία ως τότε φοιτητική παράταξη της 
πολυδιασπασµένης Aριστεράς δεν είχε επιτύχει.

Ôï öïéôçôéêü êßíçìá áëëÜæåé ôáõôüôçôáÔï öïéôçôéêü êßíçìá áëëÜæåé ôáõôüôçôá
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Κ αινούρια τροπή ξεκίνησαν να παίρνουν τα πράγµατα στην Πολυτεχνική Σχολή µετά το 
1992, όταν ψηφίστηκε ο νόµος 2083 επί υπουργού παιδείας Γ. Σουφλιά, που φιλοδοξούσε 
να φέρει σηµαντικές αλλαγές στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα. Τα τµήµατα ξεκίνησαν 

και πάλι διαδικασίες αναδιαµόρφωσης των προγραµµάτων των σπουδών τους.

O νέος νόµος προέβλεπε µεταξύ άλλων για τα τµήµατα της Πολυτεχνικής την καθιέρωση δύο 
κύκλων σπουδών. O πρώτος κάλυπτε το διάστηµα των 6 πρώτων εξαµήνων σπουδών, ενώ ο δεύ-
τερος των υπολοίπων 4. H µετάβαση στο δεύτερο κύκλο προϋπέθετε την επιτυχή ολοκλήρωση 
του πρώτου. Το τελικό αποτέλεσµα θα ήταν και η εισαγωγή του θεσµού των προαπαιτουµένων 
µαθηµάτων, που προκάλεσε όµως πλήθος αντιδράσεων από την πλευρά των φοιτητών.

Ωστόσο, στο µεγαλύτερο µέρος του ο «νόµος Σουφλιά» δεν πρόλαβε να εφαρµοστεί, επειδή 
η ισχύς των περισσοτέρων διατάξεών του ανακλήθηκε το Φεβρουάριο του 1994, όταν η νέα 
κυβέρνηση, που προήλθε από τις εκλογές του 1993, µε υπουργό παιδείας τον πρώην πρύτανη 
του A.Π.Θ. και καθηγητή του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων ∆ηµήτρη Φατούρο ψήφισε νέο νόµο, τον 
2188, µε τον οποίο ουσιαστικά επανέφερε µε µικρές τροποποιήσεις τις διατάξεις του 1268/82, 
του βασικού νόµου που θεωρούσε άλλωστε “πνευµατικό της τέκνο”. 

T ο τελευταίο και πλέον πρόσφατο κύµα καταλήψεων γνώρισε η σχολή µετά από µακρά περί-
οδο δεκαετούς και πλέον ηρεµίας την άνοιξη του 2001, όταν οι φοιτητές της Πολυτεχνικής, 
πρωτοστατώντας σε κινητοποιήσεις µέσα στο A.Π.Θ., κατέλαβαν και πάλι µε αποφάσεις 

των γενικών τους συνελεύσεων όλο το κτιριακό συγκρότηµα της Πολυτεχνικής. 

Aφορµή στάθηκε το νοµοσχέδιο για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου των T.E.I. και την 
ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. H Πολυτεχνική Σχολή εξέφρασε τις αντιρρήσεις της, 
επισηµαίνοντας τους κινδύνους υποβάθµισης της ανώτατης εκπαίδευσης από την χωρίς κριτήρια 
αναβάθµιση των τίτλων των T.E.I. Mαζί και το T.Ε.Ε., οι επαγγελµατικοί σύλλογοι των µηχανικών 
και άλλες ανώτατες σχολές µε συναφές µε την επιστήµη τους γνωστικό αντικείµενο στα τεχνο-
λογικά ιδρύµατα. Όµως, παρά τις αντιδράσεις της πανεπιστηµιακής κοινότητας, το νοµοσχέδιο 
ψηφίστηκε από τη Βουλή και έγινε νόµος του κράτους στις 15 Mαΐου 2001.

Λίγες ηµέρες αργότερα ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των φοιτητών. Είχαν όµως διεκδικητικό 
πλαίσιο διαφορετικό αυτού των πανεπιστηµιακών. Oι φοιτητές διεκδικούσαν ενιαία πτυχία σπου-

H åðßäñáóç H åðßäñáóç 
ôïõ «íüìïõ ÓïõöëéÜ»ôïõ «íüìïõ ÓïõöëéÜ»

H Üíïéîç H Üíïéîç 
ôùí ôåëåõôáßùí ôùí ôåëåõôáßùí 
êéíçôïðïéÞóåùíêéíçôïðïéÞóåùí

Με αφορµή την αλλαγή του θεσµικού 
πλαισίου των Τ.Ε.Ι. και την ένταξή τους 
στην ανώτατη εκπαίδευση οι φοιτητές 
της Πολυτεχνικής µαζί µε συναδέλφους 
τους άλλων σχολών ξεκίνησαν 
κινητοποιήσεις διεκδικώντας ενιαία πτυχία 
σπουδών µε παράλληλη κατοχύρωση 
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των 
αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
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δών ανά γνωστικό αντικείµενο, µε παράλληλη κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 
των αποφοίτων των A.E.I. και των T.E.I. Στις διεκδικήσεις τους πρόβαλαν επίσης το αίτηµα για 
ανεξαρτησία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σπουδών από τις απαιτήσεις της αγοράς και τον 
προσανατολισµό της ερευνητικής δραστηριότητας στις ανάγκες της κοινωνίας. Oι καταλήψεις 
διήρκεσαν περίπου ένα µήνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήµατα στην εκπαιδευτική, ερευνητική 
και διοικητική λειτουργία της σχολής. 

O ι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου είχαν αρχίσει από το 1981 να ξανακερδί-
ζουν ένα µέρος του κόσµου που τα προηγούµενα χρόνια τις είχε µάλλον εγκαταλείψει. 
Oι πορείες υπήρξαν ειρηνικές, περνούσαν και πάλι έξω από την αµερικανική πρεσβεία 

στην Aθήνα και από το προξενείο στη Θεσσαλονίκη, συµµετείχαν σ’ αυτές πολλά κυβερνητικά 
στελέχη και µεταδίδονταν από την τηλεόραση. Tώρα όµως η επέτειος, έχοντας αποκτήσει επί-
σηµο χαρακτήρα και µεγαλοπρέπεια, µετουσιώθηκε πλέον σε εθνική εορτή και, αναπόφευκτα, 
έχασε τη δυναµική και τα οράµατα των πρώτων µεταπολιτευτικών χρόνων. Έτσι άρχισε και πάλι 
η αποµαζικοποίηση των εκδηλώσεων. H πορεία κάθε χρονιάς ήταν µικρότερη σε µέγεθος από 
αυτήν της προηγούµενης.

Το 1985 ήταν και η πρώτη χρονιά που στο µνηµείο του Πολυτεχνείου κατέθεσαν στεφάνι 
τα Σώµατα Aσφαλείας, προκαλώντας ανάµεικτα συναισθήµατα στους παρευρισκοµένους. Kαι 
ενώ στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη χρονιά το κλίµα παρέµεινε γενικά ήπιο, στην Aθήνα η επέτειος 
συνοδεύτηκε από οδοµαχίες διαδηλωτών και αστυνοµίας, που κατέληξαν στον άδικο θάνατο 
ενός ακόµη διαδηλωτή, του Mιχάλη Kαλτεζά, από σφαίρα αστυνοµικού –γεγονός που πυροδό-
τησε νέες πορείες και διαδηλώσεις. 

Oι εκδηλώσεις για την 14η επέτειο, το Nοέµβριο του 1987, βρήκαν για πρώτη φορά κατει-
ληµµένες όλες σχεδόν τις σχολές, µαζί και την Πολυτεχνική, από τους φοιτητές που αντιδρού-
σαν στην εφαρµοζόµενη κυβερνητικ  πολιτική στα πανεπιστήµια. Στη Θεσσαλονίκη η πορεία 
έληξε ειρηνικά, ενώ στην Aθήνα δηµιουργήθηκαν και πάλι επεισόδια µεταξύ αστυνοµικών και 
αναρχικών.

Tåëåõôáßá áíáëáìðÞ Tåëåõôáßá áíáëáìðÞ 
ôùí åðåôåßùí ôùí åðåôåßùí 

ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ

17 Nοεµβρίου 1983. Ο πρύτανης του 
A.Π.Θ. ∆. Φατούρος, παρουσία και του 
προέδρου της Φ.E.A.Π.Θ. M. Aλεξανδρίδη 
αποκαλύπτει την αναµνηστική πλάκα 
για την εξέγερση του Πολυτεχνείου που 
βρίσκεται στον περίβολο της αυλής, δεξιά 
από την είσοδο (αριστερή φωτογραφία).
17 Nοεµβρίου 1985. Εκπρόσωποι της 
αστυνοµίας καταθέτουν για πρώτη φορά 
στεφάνι στο µνηµείο. Μια κίνηση που 
προκάλεσε ανάµεικτα συναισθήµατα 
(δεξιά φωτογραφία).
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Σ τη δεκαετία του ’90 η επέτειος του Πολυτεχνείου είχε πλέον απογυµνωθεί σχεδόν πλήρως 
από τις παρακαταθήκες της εποχής του και τα οράµατα των πρωταγωνιστών του. Aντίθετα, 
στη συνείδηση του περισσότερου κόσµου είχε πλέον συνταυτισθεί µε τις συγκρούσεις µε 

την αστυνοµία και την πρόκληση επεισοδίων, που εκδηλώνονταν κυρίως στην Aθήνα. Eλάχιστες 
ήταν οι φορές που όλα τελείωσαν ειρηνικά… Aντίθετα, στη Θεσσαλονίκη ανάλογα επεισόδια 
δεν συνέβησαν παρά ελάχιστες φορές και σε µικρή έκταση.

Tο 1994 στή Θεσσαλονίκη η πορεία πραγµατοποιήθηκε σέ εντελώς υποτονικό κλίµα και µε 
ελάχιστη συµµετοχή του κόσµου. Aυτή τη φορά όµως η Φ.E.A.Π.Θ. κατάφερε το ακατόρθωτο! Oι 
έριδες µεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων από τη µια και η αδράνεια των µελών του κεντρικού 
συµβουλίου από την άλλη δεν επέτρεψαν να βρεθεί η σηµαία και να λάβει θέση στην κεφαλή 
της πορείας, όπως γινόταν κάθε χρόνο.

Iδιαίτερα επεισοδιακή υπήρξε και η 22η επέτειος, το 1995. Tων ηµερών της επετείου είχαν 
προηγηθεί στην Aθήνα έντονες συγκρούσεις µεταξύ αστυνοµικών και οµάδων αναρχικών µετά 
το πέρας πορείας διαµαρτυρίας για την κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση. Kαι δυστυχώς 
οι φόβοι για κλιµάκωση της αναταραχής δεν διαψεύσθηκαν, καθώς ανήµερα της πορείας του 
Πολυτεχνείου, στις 17 Nοέµβρη, οι οµάδες των αναρχικών βρίσκονταν ήδη µέσα στο Ε.Μ.Π. Tα 
γεγονότα της Aθήνας τροφοδότησαν αιµατηρά επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας οµάδας αναρχικών στην Kαµάρα µε αίτηµα την απελευθέρωση συλληφθέντος 
οµοϊδεάτη τους κατέληξε σε συµπλοκές µε την αστυνοµία και είχε ως αποτέλεσµα να µετατραπεί 
το κέντρο της πόλης σε πεδίο µάχης. 

Tα επόµενα χρόνια οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου κύλησαν σε σχετικά 
πιο ήρεµο κλίµα µε ελάχιστα συγκριτικά µε τις προηγούµενες χρονιές επεισόδια, αλλά και µε 
όλο και πιο αποδιοργανωµένες τη Φ.E.A.Π.Θ. και την E.Φ.E.E. και µε διαρκώς µειούµενη την 
προσέλευση του κόσµου. Mοναδική εξαίρεση η επέτειος του 2002, που ήταν η µεγαλύτερη των 
τελευταίων χρόνων τόσο στην Aθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πολιτική συγκυρία 
(σύνοδος αρχηγών κρατών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, επεισόδια στη Γένοβα την προηγούµενη 
χρονιά, η αµερικανική εισβολή στο Aφγανιστάν και η αναµενόµενη στο Iράκ κ.τ.λ.) είχαν ανα-
θερµάνει το πολιτικό κλίµα. 

Oé åðÝôåéïé Oé åðÝôåéïé 
ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ 

óõíþíõìåò óõíþíõìåò 
ôùí åðåéóïäßùí ôùí åðåéóïäßùí 
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17 Nοεµβρίου 1997. Ο πρύτανης του 
A.Π.Θ. Μ. Παπαδόπουλος καταθέτει 
στεφάνι στο µνηµείο παρουσία του 
υπουργού Μακεδονίας Θράκης Φ. 
Πετσάλνικου, των αντιπρυτάνεων Ο. 
Γκίµπα-Τζιαµπίρη και Ι. Αντωνόπουλου, 
του κοσµήτορα Β. Παπαγεωργίου 
και καθηγητών της σχολής (αριστερή 
φωτογραφία). 
17 Nοεµβρίου 2002. Στην επέτειο εκείνης 
της χρονιάς το κλίµα αναθερµάνθηκε 
εξαιτίας της αµερικανικής εισβολής στο 
Αφγανιστάν και της αναµενόµενης στο 
Ιράκ (δεξιά φωτογραφία).
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O νόµος 1268, αν και άνοιξε τις πόρτες στη φοιτητική συµµετοχή στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων στα πανεπιστήµια και φάνηκε να ικανοποιεί πάγιες θέσεις του φοιτητικού 
κινήµατος, σταδιακά έφερε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα. Oι φοιτητές έδειξαν να 

αδιαφορούν γι’ αυτό το «αναπάντεχο δώρο». H συµµετοχή τους στα συλλογικά πανεπιστηµια-
κά όργανα γινόταν όλο και περισσότερο υποτονική και ο λόγος τους άχρωµος και καχεκτικός. 
Tο φοιτητικό κίνηµα έδειχνε να χάνει διαρκώς τη δυναµική του και να αδυνατεί να αρθρώσει 
επεξεργασµένο πολιτικό λόγο.

Kαι καθώς η συλλογική δράση έδωσε σιγά σιγά τη θέση της στην εξατοµίκευση των προβλη-
µάτων και η ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα των αµφιθεάτρων αντικαταστάθηκε από τον καθωσπρε-
πισµό του µελετηρού φοιτητή και καταρτισµένου µελλοντικού επιστήµονα, άλλαξε και ο τρόπος 
ζωής των φοιτητών. H Πολυτεχνική Σχολή ακολούθησε αναπόφευκτα τη µοίρα του υπόλοιπου 
πανεπιστηµίου: οι χώροι της έπαψαν πια να λειτουργούν ως χώρος φοιτητικής συνάθροισης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Έχοντας µάλιστα περιοριστεί στο ελάχιστο η εκπαιδευτική 
διαδικασία κατά τις απογευµατινές ώρες, η σχολή συχνά ερήµωνε πριν τη δύση του ηλίου και 
ελάχιστοι φοιτητές τριγύριζαν στους διαδρόµους και στο κυλικείο, αλλά και αυτοί µέχρι τις 
πρώτες βραδινές ώρες. Άλλωστε και το κυλικείο γύρω στις 8 το βράδυ έκλεινε. Tο Πολυτεχνείο 
έγινε πλέον αποκλειστικά χώρος εργασίας, και σχεδόν κανένας δεν τον αισθανόταν ως χώρο 
της ζωής του, ως δικό του χώρο.

Ό σο για τους περίφηµους χορούς της Aρχιτεκτονικής, αυτοί χάθηκαν πριν ακόµη η δεκα-
ετία του ’80 περπατήσει τα µισά του δρόµου της. Tα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης 
οι χοροί έφτασαν στο αποκορύφωµά τους και έγραψαν µοναδικές «σελίδες δόξας», 

συγκεντρώνοντας πλήθος κόσµου και προσφέροντας ακόµη και ειδήσεις για τις κοσµικές σε-
λίδες των εφηµερίδων. Πολύ σύντοµα το προηγούµενο των αρχιτεκτόνων αποπειράθηκαν να 
µιµηθούν και τα άλλα τµήµατα της Πολυτεχνικής, διοργανώνοντας και αυτά τον δικό τους χορό, 
χωρίς όµως να καταφέρουν να φθάσουν την αίγλη της Aρχιτεκτονικής. Έτσι, ο Φεβρουάριος 
έσφιζε από χορούς στο Πολυτεχνείο. Tα 3 µε 4 Σάββατα της Aποκριάς, πριν την Kαθαρή ∆ευ-
τέρα, κάποιος από τους φοιτητικούς συλλόγους θα είχε το χορό του. Άλλοι ήταν επιτυχηµένοι 
και συγκέντρωναν µεγάλο αριθµό φοιτητών, άλλοι πάλι δύσκολα κατάφερναν να σταθούν και 
την επόµενη χρονιά. 
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Mόνον τη χρονιά του 1980 έκλεψαν την παράσταση οι πολιτικοί µηχανικοί. Έχοντας διεκδι-
κήσει από την κοσµητεία τους χώρους της σχολής πολύ νωρίτερα από τον καθιερωµένο χρόνο, 
επέλεξαν πρώτοι το Σάββατο του Φεβρουαρίου που θα διοργάνωναν το χορό τους. Mε καλή 
οργάνωση και αρκετή εργασία µετέτρεψαν όλους τους χώρους της σχολής σε έναν τεράστιο 
αποκριάτικο χώρο διασκέδασης. Oι τοίχοι των διαδρόµων, ακόµη και αυτοί των αιθουσών δι-
δασκαλίας καλύφθηκαν µε τεράστια πολύχρωµα ζωγραφισµένα χαρτοπανό, ενώ κατάλληλοι 
φωτισµοί διαµόρφωναν την απαραίτητη ατµόσφαιρα. H ποικιλία της µουσικής από χώρο σε 
χώρο και η συντονισµένη διάθεση των προσκλήσεων προσέλκυσαν µεγάλο πλήθος κόσµου, που 
επέτρεψε στους πεµπτοετείς φοιτητές του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών να συγκεντρώσουν 
τόσα χρήµατα, που να µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν στο τέλος της χρονιάς τη µεγάλη τους 
εκδροµή, άλλοι στην Tαϋλάνδη και άλλοι στις τότε ανατολικές χώρες. Mέχρι τότε κατά κανόνα τα 
ταξίδια στις εξωτικές χώρες ήταν αποκλειστικό προνόµιο των αρχιτεκτόνων, που πετύχαιναν τη 
µεγαλύτερη προσέλευση κόσµου στο χορό τους, ενώ τα έσοδα από τους χορούς των υπολοίπων 
τµηµάτων δεν επέτρεπαν αυτού του είδους τις πολυτέλειες…

Ήδη όµως οι χοροί είχαν προκαλέσει την αµφισβήτηση ορισµένων πολιτικών οµάδων, µε 
αποτέλεσµα η σχολή µετά το τέλος της εκδήλωσης να έχει σχεδόν πάντα «όψη θερινή». Aποτέ-
λεσµα αυτής της κατάστασης ήταν αφενός ο εκφυλισµός των χορών και αφετέρου η άρνηση της 
κοσµητείας να παραχωρεί τους χώρους στους φοιτητικούς συλλόγους, δεδοµένου ότι έπρεπε 
µετά να αντικαθιστά σχεδόν όλες τις σπασµένες τζαµαρίες της εισόδου και πολλών ισόγειων 
χώρων της σχολής. Έτσι γύρω στο ’83 µε ’84 οι χοροί σταµάτησαν. 

Λίγα χρόνια αργότερα στη θέση των χορών εµφανίστηκαν διάφορα πάρτι ή συναυλίες, 
που οργάνωναν φοιτητικές παρατάξεις ή φοιτητικοί σύλλογοι µε αφορµή κάποιο γεγονός. ∆εν 
είχαν όµως καµία σχέση µε τους περίφηµους χορούς της Πολυτεχνικής. ∆ιοργανώνονταν σε 
τυχαίους χρόνους και δεν συνδέονταν µε τις Aποκριές. Ήταν απλοί, χωρίς ιδιαίτερη διακόσµηση 
και προετοιµασία. Bέβαια και κάποια από αυτά τα πάρτι είχαν τη ίδια κατάληξη µε τους χορούς, 
γι αυτό και η κοσµητεία έγινε πολύ φειδωλή στη διάθεση των χώρων, και συνήθως ζητούσε 
από τους οργανωτές εγγυήσεις για την παράδοση της σχολής σε ακέραια κατάσταση. Ωστόσο, 
παρά τις δεσµεύσεις και τις διαβεβαιώσεις, οι εγγυήσεις ορισµένες φορές κατέπιπταν… µαζί 
µε τις τζαµαρίες!

Η αφίσα 
από τον 

αποκριάτικο 
χορό των 
πολιτικών 

µηχανικών 
του 1980.

ΠΗ
ΓΗ

: Φ
ΩΤ

Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΙΚ
Ο

 Α
ΡΧ

ΕΙ
Ο 
∆.

 Α
ΡΑ

ΒΑ
ΝΤ

ΙΝ
ΟΥ

Στα παλαιότερα χρόνια τα έσοδα 
από τους χορούς χρησίµευαν για την 
οικονοµική ενίσχυση της µεγάλης 
εκδροµής που πραγµατοποιούσαν οι 
τελειόφοιτοι (αριστερή φωτογραφία). 
Τώρα πλέον οι χοροί διοργανώνονται 
από φοιτητικές παρατάξεις ή 
συλλόγους σε τυχαίους χρόνους και 
έχουν συνήθως αρνητική κατάληξη 
(δεξιά φωτογραφία).
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A πό την εφαρµογή του νέου θεσµικού καθεστώτος, που επέβαλε ο νόµος 1268 και µέχρι 
σήµερα η Πολυτεχνική Σχολή συµµετείχε ανελλιπώς ενεργά στη διοίκηση του πανεπιστη-
µίου, έχοντας πάντα κάποιο από τα µέλη της στο πρυτανικό σχήµα.
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• Πρώτος πρύτανης µετά την εφαρµογή του νόµου αναδείχτηκε το 
1983 µε καθολική ψηφοφορία των µελών της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας ο καθηγητής του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων ∆ηµήτρης 
Φατούρος , έχοντας ως αντιπρυτάνεις τους καθηγητές Σωτήρη Λε-
οντίδη του Tµήµατος Kτηνιατρικής και Στρατή Kουνιά του Tµήµατος 
Mαθηµατικών. 

• Στις εκλογές του 1986 ο καθηγητής ∆. Φατούρος επανεκλέχτηκε 
για δεύτερη τριετή θητεία, έχοντας τον καθηγητή Σωτ. Λεοντίδη 
και πάλι αντιπρύτανη, ενώ τη θέση του δεύτερου αντιπρύτανη 
κατέλαβε ο καθηγητής του Tµήµατος Iστορίας και Aρχαιολογίας 
Γεώργιος Xουρµουζιάδης.

• Για την τριετία 1988-1991, µε πρύτανη τον καθηγητή του Tµήµατος 
Iατρικής Aντώνη Tρακατέλλη, αντιπρυτάνεις αναδείχθηκαν ο καθη-
γητής Kωνσταντίνος ∆εµίρης του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών 
και ο καθηγητής Aντώνης Mάντης του Tµήµατος Kτηνιατρικής. 

• Το ίδιο σχήµα επικράτησε στις επόµενες εκλογές την άνοιξη του 
1991 και ανέλαβε την πρυτανεία και για την τριετία 1991-1994.

• Όταν τον Iούνιο του 1994 ο πρύτανης A. Tρακατέλλης εκλέχτηκε 
ευρωβουλευτής και παραιτήθηκε από τη θέση του στην πρυτανεία, 
προκειµένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, τον αντικατέστησε 
στις υποχρεώσεις του µέχρι τη λήξη της πρυτανικής θητείας ο µέχρι 
τότε αντιπρύτανης K. ∆εµίρης.

• Στην τριετία 1994-1997 µε πρύτανη του A.Π.Θ. τον προηγούµενο 
αντιπρύτανη καθηγητή του Tµήµατος Kτηνιατρικής Aντώνη Mάντη, 
αντιπρυτάνεις ανέλαβαν ο καθηγητής του Tµήµατος Nοµικής Πανα-
γιώτης Λαδάς και ο καθηγητής του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών 
Mιχάλης Παπαδόπουλος.

• O καθηγητής Mιχάλης Παπαδόπουλος αναδείχθηκε το 1997 πρύ-
τανης για την τριετία 1997- 2000, έχοντας ως αντιπρυτάνεις την 
καθηγήτρια του Tµήµατος Iατρικής Oλυµπία Γκίµπα-Tζιαµπίρη και 
τον καθηγητή του Tµήµατος Φυσικής Iωάννη Aντωνόπουλο.

• H εκλογή της ίδιας πρυτανικής αρχής επαναλήφθηκε το 2000 και 
για την επόµενη τριετία.

• Στις εκλογές του 2003 και για την τρέχουσα τριετία πρύτανης αναδεί-
χθηκε ο καθηγητής του Tµήµατος Φυσικής Iωάννης Aντωνόπουλος 
µε αντιπρυτάνεις (στα µεγάλα πανεπιστήµια είχαν γίνει πλέον τέσ-
σερις) την καθηγήτρια του Tµήµατος Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας Aικατερίνη ∆ούκα - Kαµπίτογλου, τον καθηγητή του Tµήµατος 
Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών Xριστογεώργη Kαλτσίκη 
και τον καθηγητή του Iατρικού Tµήµατος Aριστείδη Kάζη.

Σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις στα αντίπαλα ψηφοδέλτια υπήρχαν επίσης πάντοτε µέλη 
της Πολυτεχνικής Σχολής, είτε ως υποψήφιοι πρυτάνεις είτε ως υποψήφιοι αντιπρυτάνεις.

∆. Φατούρος

Κ. ∆εµίρης

Μ. Παπαδόπουλος

Χ. Καλτσίκης
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Η δεύτερη πρυτανεία Φατούρου µε 
αντιπρυτάνεις τους καθ. Σ. Λεοντίδη 
και Γ. Χουρµουζιάδη.
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Ο πρύτανης Μ. Παπαδόπουλος µε τους 
αντιπρυτάνεις καθ. Ο. Γκίµπα-Τζιαµπίρη 
και Ι. Αντωνόπουλο.



133

Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Tï ñõèìéóôéêü ôïõ A.Ð.È. áðü ïìÜäá ôçò Ðïëõôå÷íéêÞòTï ñõèìéóôéêü ôïõ A.Ð.È. áðü ïìÜäá ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò

Tο πανεπιστήµιο έχοντας µια διαρκή 
ανάπτυξη, αλλά και µια συνεχή 

διόγκωση προσωπικού και φοιτητών 
σύντοµα αισθάνθηκε την ασφυκτική 
πίεση των σχολών για την ανάπτυξη 
των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 
απαιτήσεις για τη στέγαση των νέων 
δραστηριοτήτων τους Aποτέλεσµα αυτής 
της κατάστασης ήταν πολλά οργανωµένα 
αρχιτεκτονικά και περιβαλλοντικά 
συγκροτήµατα να υποστούν πάµπολλες 
προσθήκες, χωρίς κάποιον αναλυτικό 
ή κεντρικό σχεδιασµό. Έτσι, η ανάγκη 
δηµιουργίας ενός ρυθµιστικού σχεδίου 
προέκυψε πλέον επιτακτική, προκειµένου 
να αντιµετωπισθεί συνολικά η ανάπτυξη 
της πανεπιστηµιούπολης και να 
διευθετηθούν οι χώροι της.

Tην κατάσταση αυτή ήρθε να 
αντιµετωπίσει το ρυθµιστικό σχέδιο του 
A.Π.Θ. Σ’ αυτό, αφενός, εντάχθηκαν σε 
έναν ενιαίο σχεδιασµό τα υφιστάµενα 
κτίρια, και οι υπό εξέλιξη ή µελλοντικές 
προσθήκες και επεµβάσεις στο χώρο 
της πανεπιστηµιούπολης –που κατά 
παράδοση γίνονταν µέχρι τότε µε 
τοπικές πρωτοβουλίες– και, αφετέρου, 
αναδείχθηκαν όσα σηµαντικά κτίρια 
υπήρχαν στο χώρο του πανεπιστηµίου. 
Θεσµοθετήθηκαν νέοι όροι δόµησης 
στην κεντρική πανεπιστηµιούπολη και 
ανακόπηκε το καθεστώς “παρατυπίας”, 
που χαρακτήριζε επί χρόνια όλες σχεδόν 
τις οικοδοµικές εργασίες στο A.Π.Θ. 

Tο όλο εγχείρηµα ανέλαβε (1990 
- 1993) οµάδα της Πολυτεχνικής, 
συνεπικουρούµενη και από εξωτερικούς 
συνεργάτες, στο πλαίσιο προγραµµάτων 
που αφορούσαν:
• στις προτάσεις για τον ευρύτερο 
χώρο της πλατείας του Xηµείου 
(οµάδα εργασίας µε συντονιστές 

τους καθηγητές της Πολυτεχνικής A. 
Kωτσιόπουλο και Π. Παναγιωτόπουλο), 

• στις προτάσεις για το υπόλοιπο τµήµα 
της πανεπιστηµιούπολης (οµάδα 
εργασίας µε συντονιστές τους καθηγητές 
A. Kωτσιόπουλο, Γ. Kονταξάκη και Π. 
Παναγιωτόπουλο) και

• στην καταγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης (οµάδα εργασίας µε 
συντονιστή τον καθηγητή Γ. Kονταξάκη).

Το νέο ρυθµιστικό σχέδιο, που ήδη 
εφαρµόζεται, έχει λάβει υπόψη του τις 
προοπτικές διεύρυνσης και τις τάσεις 
ανάπτυξης των επιµέρους σχολών µέσα στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Για το λόγο 
αυτό θεωρείται σχέδιο άµεσης προοπτικής. 
Έχει δε θέσει ως επιµέρους στόχους:

• την ικανοποίηση µόνο των άµεσων και 
ιδιαίτερα σοβαρών αναγκών για νέους 
χώρους, δεδοµένης της απροθυµίας 
αλλά και της αντικειµενικής δυσκολίας 
να εγκαταλειφθεί η κεντρική έκταση της 
πανεπιστηµιούπολης από ένα σηµαντικό 
µέρος του πανεπιστηµιακού της 
πληθυσµού,

• τη διατήρηση και την ανάπτυξη των 

ελεύθερων χώρων και των χώρων 
πρασίνου,

• την ανάπτυξη των υπαίθριων χώρων 
και των βασικών πεζόδροµων της 
πανεπιστηµιούπολης και παράλληλα 
τη σύνδεσή της µε τον περιβάλλοντα 
αστικό ιστό,

• τη διόρθωση από αισθητική 
και λειτουργική άποψη των 
προβληµατικών σηµείων της 
πανεπιστηµιούπολης και την 
αναβάθµιση των απρόσιτων και 
υποβαθµισµένων περιοχών των 
κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.

Tο σύνολο του υλικού που αφορά στο 
ρυθµιστικό σχέδιο και στις αναλυτικές 
µελέτες των επιµέρους κτιρίων 
βρίσκεται κατατεθειµένο στην Tεχνική 
Yπηρεσία του πανεπιστηµίου, ενώ µια 
συνοπτική περιγραφή τους περιέχεται 
σε τεύχος που εξέδωσε το A.Π.Θ. µε 
τίτλο “Tο νέο ρυθµιστικό σχέδιο της 
πανεπιστηµιούπολης του A.Π.Θ. και οι 
νέες κτιριακές µονάδες”, µε την επιµέλεια 
του καθηγητή της αρχιτεκτονικής A. 
Kωτσιόπουλου.

Η πρόταση κύριων παρεµβάσεων (τονίζονται µε κίτρινο χρώµα) του ρυθµιστικού σχεδίου Α.Π.Θ.
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T ο 1994 ένα ακόµη τµήµα πολιτικών µηχανικών ήρθε να προστεθεί στα 4 που ήδη λειτουρ-
γούσαν µέχρι τότε (στο E.M.Π., στο A.Π.Θ. στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο ∆ηµοκρίτειο 
της Θράκης)· Ήταν αυτό στο νέο τότε Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 

H επίδραση του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών του A.Π.Θ. στην εξέλιξη του νέου τµήµατος 
υπήρξε καθοριστική και γι’ αυτό η οργάνωση των σπουδών του παρουσιάζει πολλές οµοιότητες 
µε αυτήν του A.Π.Θ., τόσο στη δοµή του προγράµµατος, όσο και στο περιεχόµενο των διδα-
σκόµενων µαθηµάτων. Tο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
ανταποκρίνεται στις κλασικές σπουδές του πολιτικού µηχανικού, εκσυγχρονισµένες µε την ει-
σαγωγή µαθηµάτων εφαρµογών της πληροφορικής σε θέµατα πολιτικού µηχανικού, ενώ δόθηκε 
έµφαση σε περιβαλλοντικά θέµατα και σε θέµατα διαχείριση µεγάλων έργων.

Πρώτος πρόεδρος και για 4 συνεχή χρόνια υπήρξε ο καθηγητής του Tµήµατος Πολιτικών 
Mηχανικών του A.Π.Θ. ∆ηµήτρης Tολίκας , ο οποίος ήταν και µέλος της διοικούσας επιτροπής 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του τµήµατος δίδαξαν 
σ’ αυτό πολλά µέλη του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών, αλλά και άλλων τµηµάτων της Πολυ-
τεχνικής, µεταξύ των οποίων οι A Μουρατίδης, Π. Σαββαΐδης, Κ. Παπαϊωάννου, Σ. Μπαντής, Ν. 
Oικονόµου, Χ. Πυργίδης, Σ. Μπάσµπας και Ν. Θεοδοσίου.

Σήµερα στο νέο τµήµα υπηρετούν πολλά µέλη ∆.Ε.Π. που αποφοίτησαν από το Τµήµα Πολι-
τικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., όπως και ο επί σειρά ετών πρόεδρος του τµήµατος καθ. Αντώνης 
Λιακόπουλος. Όλα αυτά τα µέλη ∆.Ε.Π. έχουν συµβάλει καθοριστικά στη διάχυση της νοοτρο-
πίας και της φιλοσοφίας των σπουδών, που διέπει το Α.Π.Θ. στη δοµή και στην οργάνωση του 
νέου τµήµατος.

Eξίσου σηµαντική ήταν και η προσφορά της Πολυτεχνικής στην ανάπτυξη του Πολυτεχνείου 
της Kρήτης, όπου πρώτος πρόεδρος χρηµάτισε ο καθηγητής του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων Θαλής 
Aργυρόπουλος. Πλαισιώθηκε από συναδέλφους του της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. και 
κυρίως από το Tµήµα Aρχιτεκτόνων που τον βοήθησαν στο έργο του. 

Tέλος, η Πολυτεχνική Σχολή είχε αναλάβει τη διοικητική µέριµνα για τη λειτουργία του 
Tµήµατος Mηχανικών ∆ιαχείρισης Eνεργειακών Πόρων, που ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί 
από το πανεπιστηµιακό έτος 1999-’00 στην Kοζάνη µε πρώτο πρόεδρό του τον καθηγητή του 
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Απόστολο Γούλα. Tο τµήµα αυτό µαζί µε άλλα τρία έχουν 
όλα αποσπασθεί από το A.Π.Θ. και έχουν αποτελέσει τον πυρήνα του νέου Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Mακεδονίας, που ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια.

Ç óõìâïëÞ Ç óõìâïëÞ 
óôçí áíÜðôõîç óôçí áíÜðôõîç 

Üëëùí ôìçìÜôùíÜëëùí ôìçìÜôùí

Οι εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο 
Βόλο (αριστερή φωτογραφία) 
και του Tµήµατος Mηχανικών 
∆ιαχείρισης Eνεργειακών Πόρων του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 
στην Κοζάνη (δεξιά φωτογραφία). Η 
συµβολή της Πολυτεχνικής Σχολής στην 
ανάπτυξή τους ήταν καθοριστική
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T ο καθεστώς που διέπει σήµερα τη δοµή και λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και 
όλων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας συνεχίζει να είναι αυτό του νόµου 
1268/82, τροποποιηµένο σε ορισµένες διατάξεις του από νεότερους νόµους, προεδρικά 

διατάγµατα και άλλες νοµοθετικές πράξεις, που κατά καιρούς ψηφίστηκαν από την ελληνική 
βουλή ή εκδόθηκαν µε πράξεις θεσµοθετηµένων οργάνων της ελληνικής πολιτείας.

H Πολυτεχνική Σχολή υπάγεται στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, που είναι 
δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα, τελεί υπό την αιγίδα του κράτους και ενισχύεται οικονοµικά απ’ 
αυτό. H σχολή καλύπτει ένα σύνολο συγγενών επιστηµών, µε τρόπο που να εξασφαλίζει την 
αναγκαία για την επιστηµονική εξέλιξή τους αλληλεπίδραση και τον αναγκαίο για την έρευνα και 
τη διδασκαλία συντονισµό τους. Eίναι οργανωµένη σε 8 τµήµατα, καθένα των οποίων αποτελεί 
βασική ακαδηµαϊκή µονάδα, και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης:

• Πολιτικών Mηχανικών, 
• Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, 
• Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών,
• Mηχανολόγων Mηχανικών,
• Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών,
• Xηµικών Mηχανικών,
• Γενικό Tµήµα Φυσικών και Mαθηµατικών Eπιστηµών και
• Tµήµα Mηχανικών Xωροταξίας και Aνάπτυξης (µε έδρα στη Bέροια). 

Kάθε τµήµα είναι υπεύθυνο για το πρόγραµµα σπουδών, την έρευνα, την οικονοµική διαχείριση 
και την εκλογή και εξέλιξη του διδακτικού του προσωπικού. Το πρόγραµµα σπουδών του κάθε 
τµήµατος οδηγεί σε ενιαίο αδιάσπαστο δίπλωµα της ειδικότητας των µηχανικών που εκπαιδεύει. 
Eιδικά το Γενικό Tµήµα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των άλλων τµηµάτων της σχολής, 
έχοντας την ευθύνη διδασκαλίας γενικών µαθηµάτων και δεν παρέχει δικό του δίπλωµα.

ÄïìÞ ÄïìÞ 
êáé ëåéôïõñãßá êáé ëåéôïõñãßá 
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Τα τµήµατα υποδιαιρούνται σε τοµείς. Κάθε τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του 
γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης. 

Aκόµη µικρότερες µονάδες αποτελούν τα εργαστήρια, που ανήκουν στον τοµέα, στο τµήµα 
ή στη σχολή και καλύπτουν µέρος του γνωστικού αντικειµένου µιας επιστήµης.

Σ ύµφωνα µε το βασικό νόµο 1268/82, που διέπει τη δοµή και λειτουργία όλων των ιδρυµά-
των της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους νόµους 2083/92 και 2817/00, µε τους οποίους 
τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν διατάξεις του βασικού νόµου, το προσωπικό που 

εργάζεται στην Πολυτεχνική Σχολή διακρίνεται σε:
• ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆.E.Π.), που ασκεί το διδακτικό και ερευνητικό έργο 
και αποτελείται από τους καθηγητές, τους αναπληρωτές καθηγητές, τους επίκουρους 
καθηγητές και τους λέκτορες.

• ∆ιδάσκοντες µε το Π.∆. 407/80, οι οποίοι είναι επιστήµονες αναγνωρισµένου επιστηµονι-
κού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας.

• Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (E.∆.Π.), που ασκεί και αυτό διδακτικό και ερευνη-
τικό έργο και απαρτίζεται από τους παλαιούς επιµελητές, τους βοηθούς και τους επιστη-
µονικούς συνεργάτες. Από το 1982, µε την εφαρµογή του νόµου 1268, δεν προβλέπεται 
ο διορισµός νέου προσωπικού σε θέσεις E.∆.Π.

• Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.∆ι.Π.), που επιτελεί ειδικό εργαστηριακό 
και εφαρµοσµένο διδακτικό έργο και διακρίνεται σε δύο κλάδους:
– Κλάδο Ι, µε αντικείµενο τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας 

(ως ξένης σε αλλοδαπούς), του σχεδίου, των καλών και εφαρµοσµένων τεχνών και 
της φυσικής αγωγής.

– Κλάδο ΙΙ, µε αντικείµενο τη διεξαγωγή εργαστηριακού εφαρµοσµένου διδακτικού έργου, 
κλινικών και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρµογής των οικείων επιστηµών.

• Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), που παρέχει έργο υποδοµής στην 
εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές 
υπηρεσίες.

Tï ðñïóùðéêü Tï ðñïóùðéêü 
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Το προκατασκευασµένο κτίριο 
Γ΄ των Χηµικών Μηχανικών, 
στο οποίο επίσης στεγάζονται 

χώροι των Μηχανολόγων και των 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
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• ∆ιοικητικό προσωπικό, στο οποίο υπάγονται οι διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κατη-
γοριών, που εργάζονται σε διοικητικές θέσεις σύµφωνα µε τον Oργανισµό ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών Α.Π.Θ. (Π.∆. 47/96, Φ.Ε.Κ. 33 Α’).

Το εκπαιδευτικό έργο ασκείται επίσης και από εντεταλµένους επίκουρους καθηγητές ή ειδι-
κούς επιστήµονες, που καλούνται να διδάξουν κάποιο συγκεκριµένο µάθηµα.

Σήµερα η Πολυτεχνική Σχολή διαθέτει σε όλα µαζί τα τµήµατά της 371 µέλη του διδακτικού 
και ερευνητικού προσωπικού που αναλύονται κατά βαθµίδα σε:

– 61 λέκτορες,
– 93 επίκουρους καθηγητές,
– 65 αναπληρωτές καθηγητές,
– 152 καθηγητές,

Στο διδακτικό έργο συµβάλλουν επίσης:
– 34 διδάσκοντες σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 407/80,
– 43 βοηθοί και επιστηµονικοί συνεργάτες του κλάδου του E.∆.Π.,
– 42 µέλη του E.E.∆ι.Π. και των δύο κλάδων (I και II).

Συνεπικουρούν επίσης στα εργαστηριακά και φροντιστηριακά µαθήµατα πολλοί µεταπτυ-
χιακοί φοιτητές υποψήφιοι διδάκτιορες.

Tέλος παρέχουν έργο υποδοµής 
– 104 µέλη του κλάδου E.T.E.Π. και 
– 81 διοικητικοί υπάλληλοι.

Eίναι γεγονός ότι η σχολή, αν και διαθέτει πολυάριθµο διδακτικό, ερευνητικό, επικουρικό 
και διοικητικό προσωπικό, αυτό δεν επαρκεί καθώς ο υπέρµετρος αριθµός φοιτητών καθιστά 
τη µετάδοση της γνώσης δύσκολη σε ακροατήρια των 200, 300 και πλέον ατόµων. Aπό την 
άλλη η προσπάθεια διάσπασης των τάξεων σε µικρότερα τµήµατα δεν είναι πάντοτε εφικτή, 
δεδοµένου του περιορισµένου αριθµού διαθέσιµων αιθουσών διδασκαλίας, που δεν επιτρέπει 
ταυτόχρονη διδασκαλία σε πολλά τµήµατα. 

Παρ’ όλα αυτά θα µπορούσε κανείς χωρίς φόβο υπερβολής να υποστηρίξει ότι η Πολυτεχνική 
Σχολή παρουσιάζει συνεχώς µια ανοδική πορεία, έχοντας να επιδείξει µια πλούσια δραστηριό-
τητα τόσο στον επιστηµονικό όσο και στον ερευνητικό τοµέα. 

Τα περισσότερα εργαστήρια διαθέτουν έναν ικανοποιητικό εξοπλισµό, ώστε να µπορούν 
να ανταποκριθούν µε σχετική επάρκεια στις ανάγκες του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους 
έργου. Τα µέλη του ∆.E.Π. είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. ∆ιαθέτουν µεταπτυχιακές 
και µεταδιδακτορικές σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Eλλάδας ή του εξωτερι-
κού, εκτεταµένη και αναγνωρισµένη διδακτική και ερευνητική εµπειρία και δραστηριότητα και 
πληθώρα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, µονογραφίες, διδακτικά 
βιβλία και πολλές άλλες δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις. 

H εξέλιξη των µελών της Πολυτεχνικής Σχολής από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι 
σήµερα δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού του 
τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι σήµερα.

Το κρίριο Β΄ των Αγρονόµων και 
Τοπογράφων Μηχανικών στο οποίο 
στεγάζεται και το Γενικό Τµήµα 
Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών.
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EΞEΛIΞH TOY ∆.E.Π. TΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983 69 8 2 55
1983 - 1984 65 29 10 59
1984 - 1985 66 35 15 56
1985 - 1986 65 44 21 58
1986 - 1987 81 60 21 58
1987 - 1988 87 72 20 59
1988 - 1989 83 78 30 58
1989 - 1990 89 85 34 67
1990 - 1991 86 89 36 67
1991 - 1992 83 98 40 71
1992 - 1993 83 103 50 73
1993 - 1994 77 97 53 79
1994 - 1995 73 90 59 82
1995 - 1996 61 88 68 90
1996 - 1997 56 89 70 86
1997 - 1998 59 88 73 92
1998 - 1999 58 90 69 99
1999 - 2000 60 84 67 113
2000 - 2001 58 82 63 122
2001 - 2002 55 86 62 126
2002 - 2003 54 88 65 133
2003 - 2004 53 85 70 136
2004 - 2005 61 93 65 152

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Λοιπό

διδ. προσωπ.
Ε.Τ.Ε.Π.

και διοικητ.
1982 - 1983 134 203 152
1983 - 1984 163 193 142
1984 - 1985 172 175 144
1985 - 1986 188 175 145
1986 - 1987 220 167 149
1987 - 1988 238 155 155
1988 - 1989 249 146 154
1989 - 1990 275 138 158
1990 - 1991 278 134 161
1991 - 1992 292 118 157
1992 - 1993 309 111 153
1993 - 1994 306 107 175
1994 - 1995 304 104 181
1995 - 1996 307 94 169
1996 - 1997 301 92 165
1997 - 1998 312 84 159
1998 - 1999 316 84 157
1999 - 2000 324 73 153
2000 - 2001 325 84 148
2001 - 2002 329 92 151
2002 - 2003 340 91 143
2003 - 2004 344 105 133
2004 - 2005 371 120 124

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Η διοίκηση συνολικά της σχολής και επιµέρους των τµηµάτων της ασκείται από όργανα 
που εκλέγονται µε βάση δηµοκρατικές αρχές και συλλογικές διαδικασίες και καλύπτουν 
όλες τις µορφές και όλα τα επίπεδα της διδακτικής, ερευνητικής και διοικητικής δραστη-

ριότητας.
Tο κάθε τµήµα έχει την ευθύνη χάραξης της πολιτικής σε σχέση µε την εκπαιδευτική και 

ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της αντίστοιχης επιστήµης, στο γνωστικό αντικείµενο 
που αφορά στο αντίστοιχο πτυχίο, ενώ ο τοµέας έχει την ευθύνη υλοποίησης στην καθηµερινή 
πανεπιστηµιακή δραστηριότητα των βασικών επιλογών του τµήµατος.

Tα όργανα της σχολής είναι η γενική συνέλευση, η κοσµητεία και ο κοσµήτορας.
H γενική συνέλευση απαρτίζεται από τα µέλη των γενικών συνελεύσεων των τµηµάτων και 

έχει όλες τις αρµοδιότητες εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα.
H κοσµητεία απαρτίζεται από τον κοσµήτορα, τους προέδρους των τµηµάτων και από έναν 

εκπρόσωπο των φοιτητών του κάθε τµήµατος.
O κοσµήτορας εισηγείται στη γενική συνέλευση την κατανοµή των κονδυλίων στα τµήµατα 

και στα εργαστήρια, επεξεργάζεται προτάσεις των τµηµάτων για τη δηµιουργία νέων θέσεων 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και αποφασίζει για την οργάνωση των υπηρεσιών 
της κοσµητείας. O κοσµήτορας αναδεικνύεται για τριετή θητεία κατά τρόπο ανάλογο µε τον 
πρόεδρο του τµήµατος. Tο αντίστοιχο σώµα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των 
εκλεκτορικών σωµάτων που ορίζονται για την εκλογή των προέδρων των τµηµάτων που ανή-
κουν στη σχολή.

O κοσµήτορας συγκαλεί τη γενική συνέλευση της σχολής και την κοσµητεία, καταρτίζει 
την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, συντονίζει τα κοινά µαθήµατα των 
τµηµάτων, µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της σχολής 
και της κοσµητείας και συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριµένων 
θεµάτων.

H äéïßêçóç H äéïßêçóç 
ôçò ó÷ïëÞòôçò ó÷ïëÞò
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να του τµήµατος είναι η γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο και ο πρόεδρος. 
ενική συνέλευση του τµήµατος απαρτίζεται από το διδακτικό-ερευνητικό προσω-
ό, εκπροσώπους των φοιτητών σε αριθµό ίσο προς το 50% και εκπροσώπους των 
κών φοιτητών σε αριθµό ίσο προς το 15% των µελών του διδακτικού-ερευνητικού 
ύ που είναι µέλη της γενικής συνέλευσης.

κή συνέλευση µετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Ε.Ε.∆ι.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των µη 
ν βοηθών, επιστηµονικών συνεργατών και επιµελητών που κατέχουν οργανικές 
οσοστό 5%.

 Εφόσον ο αριθµός των µελών του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού είναι µικρότερος 
ή ίσος του 30, στη γενική συνέλευση συµµετέχουν όλα τα µέλη του.

• Εφόσον ο αριθµός τους είναι µεγαλύτερος του 40, στη γενική συνέλευση συµµετέχουν 
30 εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέµονται στους τοµείς ανάλογα µε το συνολικό αριθµό 
των µελών τους και εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία, για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία 
των µελών της κάθε βαθµίδας.

• Εφόσον ο αριθµός των µελών του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού του τµήµατος 
είναι µεταξύ 31 και 40, η γενική συνέλευση αποφασίζει αν σ’ αυτή θα συµµετέχουν όλα 
τα µέλη του τµήµατος ή 30 εξ αυτών ως εκπρόσωποι.

H γενική συνέλευση του τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
• Tη γενική εποπτεία της λειτουργίας του τµήµατος και της τήρησης των νόµων και του 
εσωτερικού κανονισµού.

• Tον καθορισµό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του τµήµατος, τον 
προγραµµατισµό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του και τον τακτικό 
απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων 
της συγκλήτου.

• Tη διατύπωση γνώµης για συγκρότηση σχολής, για µετονοµασία, συγχώνευση, κατάτµη-
ση ή κατάργηση του τµήµατος και για σύσταση, κατάργηση, κατάτµηση, µετονοµασία ή 
συγχώνευση τοµέων, εργαστηρίων ή κλινικών.
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• Tην κατανοµή, ύστερα από γνώµη των γενικών συνελεύσεων των τοµέων, των εργαστη-
ρίων και των κλινικών, του εξοπλισµού και του προσωπικού στους τοµείς.

• Tην κατανοµή πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες 
του τµήµατος.

• Tον προγραµµατισµό και την προκήρυξη θέσεων µελών ∆.E.Π., καθώς και τη συγκρότηση 
των οικείων εκλεκτορικών σωµάτων.

• Tην πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών και την προκήρυξη θέσεων εντεταλµένων επί-
κουρων καθηγητών και ειδικών επιστηµόνων.

• Tην κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών και τη διατύπωση γνώµης 
για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του τµήµατος.

• Tη συγκρότηση επιτροπής µεταπτυχιακών σπουδών.
• Tην άσκηση αρµοδιοτήτων διοικητικού συµβουλίου του τµήµατος όπου τούτο δεν λει-
τουργεί.

• Tη σύνταξη εσωτερικού κανονισµού του τµήµατος, ο οποίος όµως δεν µπορεί να βρίσκεται 
σε αντίθεση µε τον κανονισµό λειτουργίας του A.E.I.

• Tη κατάρτιση και διαβίβαση στη σύγκλητο των ετήσιων δραστηριοτήτων του τµήµατος.
• Tην απονοµή τίτλου επίτιµου διδάκτορα.
• Tο διορισµό διευθυντή τοµέα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και
• Tη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της στο διοικητικό συµβούλιο ή σε άλλα όργανα του τµή-

µατος και στην επιτροπή σπουδών.

Tο διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο του 
τµήµατος, τους διευθυντές των τοµέων, δύο εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών και 
έναν των µεταπτυχιακών. Όταν συζητούνται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου τους 
συµµετέχει, ανάλογα µε το συζητούµενο θέµα, ένας εκπρόσωπος του E.E.∆ι.Π., του E.T.Ε.Π. και 
των βοηθών – επιµελητών - επιστηµονικών συνεργατών.

Για κάθε άλλο θέµα πλην των υπαγόµενων στην αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης, 
για το οποίο η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει τη λήψη απόφασης ή την παροχή γνώµης ή την 
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υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο τµήµατος, η σχετική αρµοδιότητα ανήκει στο διοι-
κητικό συµβούλιο του τµήµατος, το οποίο έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία 
εφαρµογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, καθώς και την ευθύνη της τρέχουσας και 
διαρκούς εποπτείας για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος και την τήρηση των νόµων και 
του εσωτερικού κανονισµού του A.E.I.

O πρόεδρος του τµήµατος και ο αναπληρωτής του, ο οποίος τον αντικαθιστά όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται, εκλέγονται για διετή θητεία από ειδικό σώµα εκλεκτόρων, που απαρ-
τίζεται από:

• το σύνολο των µελών ∆.E.Π. του τµήµατος,
• εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 80% του αριθµού των µελών ∆.E.Π. και
• εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθµού των µελών ∆.E.Π. από κάθε µία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 
– µεταπτυχιακών φοιτητών, 
– επιµελητών, βοηθών, επιστηµονικών συνεργατών, 
– E.E.∆ι.Π. εφόσον κατέχουν οργανικές θέσεις στο τµήµα και 
– E.T.Ε.Π. µε τον περιορισµό ότι σε καµία περίπτωση ο αριθµός των εκπροσώπων 
κάθε κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβεί το ήµισυ του συνολικού αριθµού των 
µελών της.

O τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος, 
που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης. Όργανα του τοµέα είναι η γενική 
συνέλευση και ο διευθυντής.

H γενική συνέλευση του τοµέα απαρτίζεται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του 
τοµέα, δύο έως πέντε εκπροσώπους των φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοι-
τητών και από έναν εκπρόσωπο των Ε.Ε.∆ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των βοηθών – επιµελητών - επιστη-
µονικών συνεργατών. 

¼ñãáíá ¼ñãáíá 
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H γενική συνέλευση του τοµέα: 
• Εκλέγει το διευθυντή του τοµέα.
• Συντονίζει το έργο του τοµέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης τµή-

µατος.
• Υποβάλλει προτάσεις προς τη γενική συνέλευση τµήµατος σχετικά µε το πρόγραµµα 
σπουδών.

• Κατανέµει τα κονδύλια του τοµέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστη-
ριότητες.

• Αναθέτει καθήκοντα διευθυντή εργαστηρίου.
• Αποφασίζει για την κατανοµή του διδακτικού έργου στα µέλη του ∆.E.Π. του τοµέα.

Oι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του τοµέα παραπέµπονται στη γενική συνέλευση 
τµήµατος, εάν αυτό ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1/4) των µελών της.

O διευθυντής του τοµέα που εκλέγεται για ετήσια θητεία, συγκαλεί τη γενική συνέλευση 
του τοµέα, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της, και µεριµνά για την 
εφαρµογή των αποφάσεών της.

H ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστηµιακά όργανα (γενική συνέλευση 
τµήµατος, τοµέα, κοσµητεία, κ.τ.λ.) γίνεται για ετήσια θητεία από το φοιτητικό σύλλογο 
κάθε τµήµατος.

O καθορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών εκπροσώπων των φοιτητών στη γενική 
συνέλευση του τµήµατος και στα εκλεκτορικά σώµατα που αναδεικνύουν τον πρόεδρο τµήµατος 
και τον κοσµήτορα γίνεται από το ∆.Σ. µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Oι εκπρόσωποι 
ορίζονται από το ∆.Σ. του συλλόγου τους, ακόµη και αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώµα.

Åêðñïóþðçóç Åêðñïóþðçóç 
ôùí öïéôçôþí ôùí öïéôçôþí 

óôá ðáíåðéóôçìéáêÜ óôá ðáíåðéóôçìéáêÜ 
üñãáíáüñãáíá

Tï ðáíåðéóôçìéáêü ÜóõëïTï ðáíåðéóôçìéáêü Üóõëï

Θεσµός ιστορικός πλέον, το πανεπιστηµιακό άσυλο έχει συνδεθεί 
στενά µε τους αγώνες του φοιτητικού κινήµατος και έχει ταυτισθεί 

µε το δικαίωµα της ελευθερίας και της δηµοκρατίας.

Η νοµοθετική και θεσµική του κατοχύρωση µε το νόµο 1268/82 
ικανοποίησε ένα πάγιο αίτηµα του φοιτητικού κόσµου. Σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα νόµο καλύπτει όλους τους χώρους των A.E.I. και συνίσταται 
στην απαγόρευση επέµβασης της δηµόσιας δύναµης στους χώρους 
αυτούς, χωρίς πρόσκληση ή άδεια του αρµόδιου πανεπιστηµιακού 
οργάνου, που αποτελείται από τον πρύτανη, έναν εκπρόσωπο του 
καθηγητικού σώµατος που είναι µέλος της συγκλήτου και έναν 
εκπρόσωπο των συγκλητικών φοιτητών.

H Πολυτεχνική Σχολή προσηλωµένη στο πνεύµα της υπεράσπισης 
της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία 
στον τοµέα αυτό και στο παρελθόν έχει αντιδράσει (τόσο το προσωπικό, 
όσο και οι φοιτητές της) σε κάθε προσπάθεια παραβίασης του ασύλου ή 
τροποποίησης του θεσµικού πλαισίου που κατοχυρώνει το απαραβίαστο. 

Στιγµιότυπα από παλαιότερες κινητοποιήσεις των 
φοιτητών για τη διαφύλαξη του πανεπιστηµιακού ασύλου.
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Tá TìÞìáôá Tá TìÞìáôá 
ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò 

Ó÷ïëÞòÓ÷ïëÞò
Η διάρθρωση της Πολυτεχνικής Σχολής σε τµήµατα και σε τοµείς παρουσιάζεται στον πί-

νακα της παραπλεύρως σελίδας. Αναλυτικότερη αναφορά στη δοµή του κάθε τµήµατος 
χωριστά γίνεται στη συνέχεια, παρουσιάζοντας τους τοµείς µε τα εργαστήριά τους και 

τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές µονάδες που υπάγονται σ’ αυτό. Παράλληλα καταγράφονται οι 
πρόεδροι των τµηµάτων, οι διευθυντές των τοµέων και οι διευθυντές των εργαστηρίων, όπου 
αυτοί έχουν εκλεγεί.

διάγραµµα σελ. 
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Tï TìÞìá Tï TìÞìá 
Ðïëéôéêþí Ðïëéôéêþí 

Mç÷áíéêþíMç÷áíéêþí

καθ. Ιάκωβος Γκανούλης 28/1/1983 – 31/8/1984
καθ. ∆ηµήτρης Τολίκας 1/9/1984 – 31/8/1985
καθ. ∆ηµήτρης Τολίκας 1/9/1985 – 31/8/1987
καθ. Γεώργιος Πενέλης 1/9/1987 – 31/8/1989
καθ. Παναγ. Παναγιωτόπουλος 1/9/1989 – 31/8/1991
καθ. Γεώργιος Γιαννόπουλος 1/9/1991 – 31/8/1993
καθ. Περικλής Λατινόπουλος 1/9/1993 – 31/8/1995
καθ. Περικλής Λατινόπουλος 1/9/1995 – 31/8/1997
καθ. Κυριαζής Πιτιλάκης 1/9/1997 – 31/8/1999
καθ. Κυριαζής Πιτιλάκης 1/9/1999 – 31/8/2001
κσθ. Γεώργιος Τσώχος 1/9/2001 – 31/8/2003
καθ. Ιωάννης Αβραµίδης 1/9/2003 – 31/8/2005

OI ∆IATEΛEΣANTEΣ ΠPOE∆POI TOY TMHMATOΣ

Τ ο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών είναι το µεγαλύτερο και αρχαιότερο τµήµα της Πολυτεχνικής 
Σχολής. Άρχισε να λειτουργεί παράλληλα µε την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 1955-’56.

Σήµερα είναι διαρθρωµένο σε 4 τοµείς, στους οποίους υπάγονται 17 νοµοθετηµένα ερ-
γαστήρια ενώ άλλα δύο βρίσκονται υπό ίδρυση. Προσφάτως µάλιστα (2004) ορισµένα από 
αυτά, λαµβάνοντας υπόψη την εισαγωγή νέων κατευθύνσεων και τη διεύρυνση του γνωστικού 
αντικειµένου στον αντίστοιχο επιστηµονικό τους τοµέα µετονοµάστηκαν και οργανώθηκαν σε 
νέα βάση, εγκρίνοντας τον εσωτερικό τους κανονισµό και εκλέγοντας νέους διευθυντές εργα-
στηρίων. H διάρθρωση του τµήµατος εµφανίζεται σε παραστατικό διάγραµµα µε τους τοµείς 
και τα εργαστήρια στην παραπλεύρως σελίδα. 

Το Εργαστήριο 
Αντοχής των Υλικών.
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Η ιστοσελίδα του 
Τµήµατος Πολιτικών 

Μηχανικών στη 
διεύθυνση

www.civil.auth.gr
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ιευθυντής τοµέα:

καθ. Παναγιώτης Πρίνος

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Ιωάννης Υφαντής

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ιευθύντρια τοµέα:

αναπλ. καθ. Γλυκ. Καλφακάκου

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
∆ιευθυντής τοµέα:

καθ. Χαράλ. Μπανιωτόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γεώργιος Μάνος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Ιωάννης Αβραµίδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ* 
 

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

* Eπίκειται η διάσπαση του Εργαστηρίου Οικοδοµικής και ∆οµησίµων 
Υλικών και η µετεξέλιξή του σε δύο αυτόνοµα εργαστήρια:

 α) Oικοδοµικής και Φυσικής των Kτιρίων και β) ∆οµικών Yλικών.
 Oι αντίστοιχοι διευθυντές θα εκλεγούν µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας διάσπασης.

** Οι διευθυντές των δύο υπό ίδρυση εργαστηρίων θα εκλεγούν προ-
φανώς µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
∆ιευθυντής εργαστηρίου:

καθ. Κοσµάς-Αθαν. Στυλιανίδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 ∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Χαράλ. Μπανιωτόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ 

ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Ιάκωβος Γκανούλης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ιευθύντρια εργαστηρίου:
καθ. Νικούλα Λεπτίδου-∆ερµίση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Ιωάννης Κρεστενίτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. ∆ηµήτριος Τολίκας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Στέφανος Τσότσος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 
∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Σταύρος Μπαντής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

 
∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Ευάγγελος Πάτµιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

∆ιευθύντρια εργαστηρίου:
αναπλ. καθ. Γλυκ. Καλφακάκου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

 

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Αθανάσιος Νικολαΐδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 

∆ιευθύντρια εργαστηρίου:
καθ. Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Παναγιώτης Τζαµαλίκος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** 

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟ- 
ΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** 
∆ιευθυντής εργαστηρίου:

–

ÔÌÇÌÁ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Πρόεδρος: καθ. ∆ηµοσθένης Αγγελίδης

Αναπλ. πρόεδρος: καθ. Θεόδωρος Χατζηγώγος

Υπό ίδρυση εργαστήρια

Στον Τ.Ε.Τ.Κ.

Στον Τ.Μ.Σ.Υ.∆.Ε.Α.

Υπάγεται απευθείας στο Τµήµα

H ∆IAPΘPΩΣH TOY TMHMATOΣ ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣE TOMEIΣ KAI EPΓAΣTHPIA
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XΩPOTAΞIKH KATANOMH TΩN XΩPΩN TOY TM. ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN 

Tο προσωπικό του τµήµατος συνολικά ανέρχεται σε 168 άτοµα, που κατανέµονται κατά 
κατηγορία και κλάδο ως εξής: 

• 104 µέλη ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆.E.Π.), εκ των οποίων είναι:
– 50 καθηγητές,
– 16 αναπληρωτές καθηγητές,
– 18 επίκουροι καθηγητές,
– 20 λέκτορες.

• 12 µέλη Eπιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.∆.Π.).
• 13 µέλη Eιδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.Ε.∆ι.Π.).
• 24 µέλη Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.).
• 12 διοικητικούς υπαλλήλους.

O αριθµός των φοιτητών που εκπαιδεύει το τµήµα σε προπτυχιακό επίπεδο ανέρχεται στα 
2720 άτοµα.

H εξέλιξη των µελών του τµήµατος από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα 
δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπι-
κού του τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι 
σήµερα.

Oι εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
Πολιτικών Μηχανικών (γραφεία, 

εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας) 
στεγάζονται σήµερα στο παλαιό κτίριο 

των εδρών (κτίριο A’) και στα περιµετρικά 
κτίρια στο πίσω µέρος του, στη δεύτερη 

πτέρυγα του κτιρίου των πτερύγων 
(πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών) 

και στο κτίριο της Yδραυλικής, όπως 
φαίνεται παραστατικά στο παραπλεύρως 
σκαρίφηµα µε τη χωροταξική διάρθρωση 
των ελεύθερων χώρων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

EΞEΛIΞH TOY ∆.E.Π. TOY TM. ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983 20 4 0 16
1983 - 1984 17 5 2 15
1984 - 1985 16 7 3 12
1985 - 1986 14 11 8 13
1986 - 1987 16 11 8 13
1987 - 1988 19 13 6 15
1988 - 1989 19 12 9 16
1989 - 1990 20 17 8 20
1990 - 1991 21 20 8 20
1991 - 1992 18 23 11 20
1992 - 1993 22 27 13 21
1993 - 1994 22 26 14 23
1994 - 1995 20 21 19 24
1995 - 1996 16 22 21 27
1996 - 1997 12 24 25 26
1997 - 1998 18 22 22 31
1998 - 1999 16 21 17 39
1999 - 2000 19 19 15 45
2000 - 2001 17 17 15 47
2001 - 2002 17 17 14 48
2002 - 2003 11 17 15 52
2003 - 2004 12 16 16 54
2004 - 2005 20 18 16 50

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY TM. ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Λοιπό

διδ. προσωπ. Ε.Τ.Ε.Π.

1982 - 1983 40 74 51
1983 - 1984 39 74 51
1984 - 1985 38 69 50
1985 - 1986 46 66 49
1986 - 1987 48 63 50
1987 - 1988 53 57 51
1988 - 1989 56 52 52
1989 - 1990 65 47 52
1990 - 1991 69 44 49
1991 - 1992 72 42 47
1992 - 1993 83 36 46
1993 - 1994 85 33 48
1994 - 1995 84 31 48
1995 - 1996 86 30 45
1996 - 1997 87 30 44
1997 - 1998 93 22 43
1998 - 1999 93 21 40
1999 - 2000 98 19 40
2000 - 2001 96 29 36
2001 - 2002 96 27 36
2002 - 2003 95 27 35
2003 - 2004 98 37 26
2004 - 2005 104 28 24

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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T ο Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών είναι το δεύτερο τµήµα που άρχισε να λειτουργεί στην 
Πολυτεχνική Σχολή, δύο χρόνια µετά την ίδρυσή της. Yποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1957-’58. Σήµερα είναι διαρθρωµένο σε 5 τοµείς, στους οποίους 

υπάγονται 10 νοµοθετηµένα εργαστήρια, καθώς και 
– το Μουσείο Αρχιτεκτονικής και Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Προπλασµάτων και
– Εργαστήριο Χρήσης Η/Υ στο σχεδιασµό του χώρου.

H διάρθρωση του τµήµατος εµφανίζεται σε παραστατικό διάγραµµα µε τους τοµείς και τα 
εργαστήρια στην παραπλεύρως σελίδα. 

Tï TìÞìá Tï TìÞìá 
Áñ÷éôåêôüíùí Áñ÷éôåêôüíùí 

Mç÷áíéêþíMç÷áíéêþí

καθ. Παναγιώτης Τζώνος 1/2/1983 – 31/8/1984
καθ. Αλέξ. - Φαίδων Λαγόπουλος 1/9/1984 – 31/8/1986
καθ. Παναγιώτης Τζώνος 1/9/1986 – Παραιτήθηκε στις 22/1/87 (Φ.E.K. 19/5/1987). Tον αναπλήρωσε ο A. Λαγόπουλος ως αναπληρωτής πρόεδρος.
καθ. ∆ηµήτριος Φατούρος 5/10/1987 – Ορίστηκε προσωρινός ως πρόεδρος από τη σύγκλητο, επειδή κανένας δεν δέχθηκε να θέσει υποψηφιότητα.
καθ. Γεώργιος Λάββας 29/6/1988 – Ορίστηκε ως προσωρινός πρόεδρος από τη σύγκλητο.
καθ. Αναστάσιος Κωτσιόπουλος 1/9/1989 – Παραιτήθηκε στις 18-12-89 (δηµοσιεύτηκε στο Φ.E.K. στις 5/3/1990).
καθ. Γεώργιος Λάββας Eκλέχθηκε στις 23/3/1990. Aνέλαβε καθήκοντα στις 18/6/90 (Φ.E.K.). Παραιτήθηκε στις 20/2/91 (Φ.E.K. 10/4/1991).
καθ. Γεώργιος Κονταξάκης 1/9/1991 – 31/8/1993
καθ. Εµµανουήλ Τζεκάκης 1/9/1993 – 31/8/1995
καθ. Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ 1/9/1995 – 31/8/1997
καθ. Αναστάσιος Κωτσιόπουλος 1/9/1997 – 31/8/1999
καθ. Αναστάσιος Κωτσιόπουλος 1/9/1999 – 31/8/2001
κσθ. Ζωή Καραµάνου - Ροδολάκη 1/9/2001 – 31/8/2003
καθ. Ζωή Καραµάνου - Ροδολάκη 1/9/2003 – 31/8/2005

OI ∆IATEΛEΣANTEΣ ΠPOE∆POI TOY TMHMATOΣ
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Μακέτα από έκθεση 
αρχιτεκτονικού έργου 

στο λιµάνι µε την 
ευκαιρία τπυ εορτασµού 

των 50 χρόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής.
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Β΄ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

∆ιευθύντρια τοµέα:
αναπλ. καθ. Αρ. Παπαδοπούλου

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ιευθύντρια τοµέα:

καθ. Βίλµα Χαστάογλου

∆΄ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΜΟΡΦΟΛ. & ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

∆ιευθύντρια τοµέα:
αναπλ. καθ. Μαρία Καµπούρη

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
∆ιευθυντής τοµέα:

αναπλ. καθ. Γεώρ. Παπακώστας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
∆ιευθυντής εργαστηρίου:

–

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

(υπό ίδρυση)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

(υπό ίδρυση)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
∆ιευθυντής εργαστηρίου:

–

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΙΙ

(υπό ίδρυση)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡ. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(υπό ίδρυση)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

(υπό ίδρυση)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛ.
(υπό ίδρυση)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

ÔÌÇÌÁ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Πρόεδρος: καθ. Νικόλαος Καλογήρου

Αναπλ. πρόεδρος: αναπλ. καθ. Μιχαήλ Νοµικός

Υπάγονται απευθείας στο Τµήµα

H ∆IAPΘPΩΣH TOY TMHMATOΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ MHXANIKΩN ΣE TOMEIΣ KAI EPΓAΣTHPIA

Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙ-
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιευθυντής τοµέα:
αναπλ. καθ. Κων. Αντωνίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

(υπό ίδρυση)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 

ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

H κατανοµή των εργαστηρίων στους τοµείς έχει γίνει µε πρόσφατη απόφαση της γενικής συνέλευσης, και δεν έχει 
αποκτήσει ακόµη θεσµικό χαρακτήρα, καθώς δεν έχει δηµοσιευθεί στο Φ.E.K.

Η ιστοσελίδα του 
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών στη διεύθυνση
www.arch.auth.gr
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XΩPOTAΞIKH KATANOMH TΩN XΩPΩN TOY TM. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ MHXANIKΩN 

Tο προσωπικό του τµήµατος συνολικά ανέρχεται σε 128 άτοµα, που κατανέµονται κατά 
κατηγορία και κλάδο ως εξής: 

• 76 µέλη ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆.E.Π.), εκ των οποίων είναι:
– 24 καθηγητές,
– 19 αναπληρωτές καθηγητές,
– 26 επίκουροι καθηγητές,
– 7 λέκτορες.

• 2 µέλη Eπιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.∆.Π.).
• 6 µέλη Eιδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.Ε.∆ι.Π.).
• 11 µέλη Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.).
• 18 διοικητικούς υπαλλήλους.

O αριθµός των φοιτητών που εκπαιδεύει το τµήµα σε προπτυχιακό επίπεδο ανέρχεται στα 
1680 άτοµα.

H εξέλιξη των µελών του τµήµατος από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα 
δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπι-
κού του τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι 
σήµερα.

Oι εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (γραφεία, 

εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας) 
στεγάζονται σήµερα στο παλαιό κτίριο 
των εδρών (κτίριο A’) και στην πρώτη 
πτέρυγα του κτιρίου των πτερύγων 

(πτέρυγα Αρχιτεκτόνων), στο διάδροµο 
του επάνω ορόφου του ίδιου κτιρίου που 

έχει µετατραπεί σε χώρο εκθέσεων και στο 
υπόγειο του κτιρίου των δύο αµφιθεάτρων. 

Tο διατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών που συντονίζει το Tµήµα 

Aρχιτεκτόνων θα στεγαστεί πολύ σύντοµα 
στο καινούργιο υπόσκαφο κτίριο που 

βρίσκεται µεταξύ του AXEΠA και του κτιρίου 
των πτερύγων. Oι χώροι του τµήµατος 

φαίνονται παραστατικά στο παραπλεύρως 
σκαρίφηµα µε τη χωροταξική διάρθρωση 
των ελεύθερων χώρων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ



153

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

EΞEΛIΞH TOY ∆.E.Π. TOY TM. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩN MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983 24 0 1 8
1983 - 1984 15 15 3 8
1984 - 1985 19 12 6 9
1985 - 1986 19 12 6 9
1986 - 1987 27 21 6 9
1987 - 1988 30 27 6 9
1988 - 1989 31 27 8 7
1989 - 1990 32 30 5 10
1990 - 1991 31 29 5 9
1991 - 1992 34 31 3 11
1992 - 1993 32 34 3 11
1993 - 1994 31 30 8 11
1994 - 1995 31 30 8 11
1995 - 1996 24 31 13 11
1996 - 1997 22 30 15 9
1997 - 1998 19 31 17 9
1998 - 1999 17 32 18 8
1999 - 2000 15 30 19 11
2000 - 2001 15 28 19 14
2001 - 2002 10 30 20 16
2002 - 2003 9 30 21 17
2003 - 2004 8 28 23 18
2004 - 2005 7 26 19 24

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY TM. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩN MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Λοιπό

διδ. προσωπ. Ε.Τ.Ε.Π.

1982 - 1983 33 28 25
1983 - 1984 41 22 26
1984 - 1985 46 21 26
1985 - 1986 46 21 26
1986 - 1987 63 21 27
1987 - 1988 72 21 27
1988 - 1989 73 21 27
1989 - 1990 77 21 26
1990 - 1991 74 18 25
1991 - 1992 79 18 23
1992 - 1993 80 17 22
1993 - 1994 80 17 21
1994 - 1995 80 17 21
1995 - 1996 79 16 20
1996 - 1997 76 12 19
1997 - 1998 76 12 16
1998 - 1999 75 11 15
1999 - 2000 75 11 15
2000 - 2001 76 10 15
2001 - 2002 76 19 14
2002 - 2003 77 18 12
2003 - 2004 77 18 11
2004 - 2005 76 23 11

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Tï TìÞìá Tï TìÞìá 
Aãñïíüìùí & TïðïãñÜöùí Aãñïíüìùí & TïðïãñÜöùí 

Mç÷áíéêþí Mç÷áíéêþí 

καθ. ∆ηµήτρης Βλάχος 1/9/1982 – 31/8/1984
καθ. ∆ηµήτρης Βλάχος 1/9/1984 – 31/8/1985
καθ. ∆ηµήτρης Βλάχος 1/9/1985 – 31/8/1987
καθ. Ευάγγελος Λιβιεράτος 1/9/1987 – 31/8/1989
καθ. Ευάγγελος Λιβιεράτος 1/9/1989 – 31/8/1991
καθ. Χριστογιώργης Καλτσίκης 1/9/1991 – 31/8/1993
καθ. Χριστογιώργης Καλτσίκης 1/9/1993 – 31/8/1995
καθ. Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος 1/9/1995 – 31/8/1997
καθ. Αλέξανδρος Τσιούµης 1/9/1997 – 31/8/1999
καθ. Αλέξανδρος Τσιούµης 1/9/1999 – 31/8/2001
κσθ. Χριστογιώργης Καλτσίκης 1/9/2001 – 31/8/2003
καθ. Πέτρος Παπάς 1/9/2003 – 31/8/2005

OI ∆IATEΛEΣANTEΣ ΠPOE∆POI TOY TMHMATOΣ

T ο Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών είναι το τρίτο από πλευράς ηλικίας τµήµα 
της Πολυτεχνικής Σχολής. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος 1955-’56. H απόφαση 
για την ίδρυσή του πάρθηκε το 1961 και την επόµενη χρονιά δέχθηκε τους πρώτους του 

φοιτητές. 

Σήµερα το Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών στελεχώνεται από 35 διδάσκο-
ντες, οι οποίοι καλύπτουν το 90% και πλέον των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών, ενώ 
τα υπόλοιπα µαθήµατα διδάσκονται από διδάσκοντες άλλων τµηµάτων του A.Π.Θ. Tο τµήµα 
είναι διαρθρωµένο σε 3 τοµείς, στους οποίους υπάγονται 4 νοµοθετηµένα εργαστήρια. H διάρ-
θρωση του τµήµατος εµφανίζεται σε παραστατικό διάγραµµα µε τους τοµείς και τα εργαστήρια 
στην παραπλεύρως σελίδα. 
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Η ιστοσελίδα 
του Τµήµατος 
Αγρονόµων και 
Τοπογράφων 

Μηχανικών στη 
διεύθυνση

www.topo.auth.gr
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Μύρων Μυρίδης

ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

∆ιευθυντής τοµέα:
αναπλ. καθ. Επ. Σιδηρόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Ηλίας Τζιαβός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Ηλίας Τζιαβός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Μύρων Μυρίδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Μύρων Μυρίδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Χρήστος Τζιµόπουλος

ÔÌÇÌÁ ÁÃÑÏÍÏÌÙÍ ÊÁÉ ÔÏÐÏÃÑÁÖÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Πρόεδρος: καθ. Πέτρος Πατιάς

Αναπλ. πρόεδρος: καθ. Αριστείδης Φωτίου

H ∆IAPΘPΩΣH TOY TMHMATOΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIKΩN ΣE TOMEIΣ KAI EPΓAΣTHPIA

Εργαστηριακός εξοπλισµός 
παρακολούθησης µετώπου 
υγρασίας κατά τη διάρκεια 

οριζόντιας διάχυσης.
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΚΥΛΙΚΕΙΟ
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XΩPOTAΞIKH KATANOMH TΩN XΩPΩN TOY TM. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIKΩN 

Tο προσωπικό του τµήµατος συνολικά ανέρχεται σε 55 άτοµα, που κατανέµονται κατά κα-
τηγορία και κλάδο ως εξής: 

• 37 µέλη ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆.E.Π.), εκ των οποίων είναι:
– 22 καθηγητές,
– 5 αναπληρωτές καθηγητές,
– 5 επίκουροι καθηγητές,
– 5 λέκτορες.

• 5 µέλη Eιδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.Ε.∆ι.Π.).
• 8 µέλη Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.).
• 5 διοικητικούς υπαλλήλους.

Στο Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών δεν υπάρχουν σήµερα µέλη Eπιστηµο-
νικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.∆.Π.).

O αριθµός των φοιτητών που εκπαιδεύει το τµήµα σε προπτυχιακό επίπεδο ανέρχεται στα 
890 άτοµα.

H εξέλιξη των µελών του τµήµατος από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα 
δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού του 
τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι σήµερα.

Oι εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
Aγρονόµων και Tοπογράφων 

Mηχανικών (γραφεία, εργαστήρια και 
αίθουσες διδασκαλίας) στεγάζονται 
σήµερα στο τετράγωνο κτίριο των 

Tοπογράφων (κτίριο B’) και στο 
υπόγειο και στο ισόγειο της τρίτης 

πτέρυγας του κτιρίου των πτερύγων 
(πτέρυγα Τοπογράφων), όπως φαίνεται 

παραστατικά στο παραπλεύρως 
σκαρίφηµα µε τη χωροταξική 

διάρθρωση των ελεύθερων χώρων 
και των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

Πολυτεχνικής Σχολής.
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EΞEΛIΞH ΤΟΥ ∆.E.Π. TOY TM. ΑΓΡΟΝΟΜΩN ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983 4 1 0 7
1983 - 1984 6 1 1 6
1984 - 1985 5 6 1 6
1985 - 1986 4 8 1 6
1986 - 1987 7 9 1 6
1987 - 1988 11 9 1 5
1988 - 1989 8 11 3 5
1989 - 1990 12 9 6 5
1990 - 1991 9 10 8 5
1991 - 1992 4 13 8 8
1992 - 1993 2 11 11 8
1993 - 1994 1 11 9 10
1994 - 1995 1 9 12 10
1995 - 1996 2 4 13 14
1996 - 1997 2 4 12 14
1997 - 1998 3 4 12 15
1998 - 1999 3 3 13 15
1999 - 2000 3 3 8 21
2000 - 2001 3 4 7 22
2001 - 2002 6 5 7 22
2002 - 2003 4 5 5 22
2003 - 2004 4 5 5 22
2004 - 2005 5 5 5 22

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY TM. ΑΓΡΟΝΟΜΩN ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Ε.Τ.Ε.Π.

και διοικητ.
1982 - 1983 12 17
1983 - 1984 14 5
1984 - 1985 18 5
1985 - 1986 19 5
1986 - 1987 23 5
1987 - 1988 26 5
1988 - 1989 27 5
1989 - 1990 32 5
1990 - 1991 32 5
1991 - 1992 33 5
1992 - 1993 32 5
1993 - 1994 31 5
1994 - 1995 32 13
1995 - 1996 33 5
1996 - 1997 32 5
1997 - 1998 34 5
1998 - 1999 34 6
1999 - 2000 35 5
2000 - 2001 36 5
2001 - 2002 40 8
2002 - 2003 36 6
2003 - 2004 36 15
2004 - 2005 37 13

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Tï TìÞìá Tï TìÞìá 
Ìç÷áíïëüãùí Ìç÷áíïëüãùí 

Mç÷áíéêþí Mç÷áíéêþí 

καθ. Κωνσταντίνος Πάττας 1983 – 31/8/1985
καθ. Κωνσταντίνος Πάττας 1/9/1985 – 31/8/1987
καθ. Ροβέρτος - Γεράσιµος Γραικούσης 1/9/1987 – 31/8/1989
καθ. ∆ηµήτριος Ψωινός 1/9/1989 – 31/8/1991
καθ. Βλάσιος Σωτηρόπουλος 1/9/1991 – 31/8/1993
καθ. Κωνσταντίνος - ∆ιονύσιος Μπουζάκης 1/9/1993 – 31/8/1995
καθ. Απόστολος Γούλας 1/9/1995 – 31/8/1997
καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος 1/9/1997 – 31/8/1999
καθ. Γεώργιος Αθανασιάδης 1/9/1999 – 31/8/2001
κσθ. ∆ηµήτριος Τσιπάς 1/9/2001 – 31/8/2003
καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος 1/9/2003 – 31/8/2005

OI ∆IATEΛEΣANTEΣ ΠPOE∆POI TOY TMHMATOΣ

Tο Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών είναι το ένα από τα τρία νεότερα τµήµατα της 
Πολυτεχνικής Σχολής, που άρχισαν µαζί να λειτουργούν το 1972. Στα πρώτα του βή-
µατα αποτελούσε ενιαίο τµήµα µε των Hλεκτρολόγων ως Tµήµα Mηχανολόγων Hλε-

κτρολόγων Mηχανικών. Tο 1976 έγινε ο διαχωρισµός των δύο και από τότε ακολούθησε 
ανεξάρτητη πορεία.

Σήµερα είναι διαρθρωµένο σε 3 τοµείς, στους οποίους υπάγονται 10 νοµοθετηµένα εργα-
στήρια.

H διάρθρωση του τµήµατος εµφανίζεται σε παραστατικό διάγραµµα µε τους τοµείς και τα 
εργαστήρια στην παραπλεύρως σελίδα. 
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Η ιστοσελίδα 
του Τµήµατος 
Μηχανολόγων 
Μηχανικών στη 

διεύθυνση
www.meng.auth.gr
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ 

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Γεώργιος Ταγαράς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ 

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Στέφανος Σκολιανός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Σωτήριος Νατσιάβας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Ζήσης Σαµαράς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
αναπλ. καθ. Νικόλαος Κυριάκης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γεώργιος Ταγαράς

ÔÌÇÌÁ ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Πρόεδρος: καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Αναπλ. πρόεδρος: καθ. Κωνσταντίνος - ∆ιονύσιος Μπουζάκης

H ∆IAPΘPΩΣH TOY TMHMATOΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN ΣE TOMEIΣ KAI EPΓAΣTHPIA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Κων. - ∆ιον. Μπουζάκης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. ∆ηµήτριος Τσιπάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γεώργιος Αθανασιάδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Απόστολος Γούλας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ιευθυντής εργαστηρίου:
αναπλ. καθ. Ελευθ. Ιακώβου
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΚΥΛΙΚΕΙΟ
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XΩPOTAΞIKH KATANOMH TΩN XΩPΩN TOY TM. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN 

Tο προσωπικό του τµήµατος συνολικά ανέρχεται σε 75 άτοµα, που κατανέµονται κατά κα-
τηγορία και κλάδο ως εξής: 

• 33 µέλη ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆.E.Π.), εκ των οποίων είναι:
– 9 καθηγητές,
– 5 αναπληρωτές καθηγητές,
– 11 επίκουροι καθηγητές,
– 8 λέκτορες.

• 10 µέλη Eπιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.∆.Π.).
• 7 µέλη Eιδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.Ε.∆ι.Π.).
• 17 µέλη Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.).
• 8 διοικητικούς υπαλλήλους.

O αριθµός των φοιτητών που εκπαιδεύει το τµήµα σε προπτυχιακό επίπεδο ανέρχεται στα 
1520 άτοµα.

H εξέλιξη των µελών του τµήµατος από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα 
δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπι-
κού του τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι 
σήµερα.

Oι εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
Mηχανολόγων Mηχανικών 

(γραφεία, εργαστήρια και αίθουσες 
διδασκαλίας) στεγάζονται σήµερα στο 
εννεαώροφο κτίριο ∆’, στην πτέρυγα 
των προκατασκευασµένων κτιρίων 

(συγκρότηµα κτιρίων Γ’) που βλέπει προς 
την οδό Γ’ Σεπτεµβρίου και στον πρώτο 

και δεύτερο όροφο της δεύτερης πτέρυγας 
του κτιρίου των πτερύγων και στο τµήµα 
του νέου κτιρίου E’ που βλέπει επίσης 
προς την οδό Γ’ Σεπτεµβρίου. Oι χώροι 
του τµήµατος φαίνονται παραστατικά 
στο παραπλεύρως σκαρίφηµα µε τη 

χωροταξική διάρθρωση των ελεύθερων 
χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της Πολυτεχνικής Σχολής.



161

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

EΞEΛIΞH TOY ∆.E.Π. TOY TM. MHXANΟΛΟΓΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983 4 0 7
1983 - 1984 3 1 7
1984 - 1985 4 1 6
1985 - 1986 3 1 7
1986 - 1987 7 1 7
1987 - 1988 5 2 7
1988 - 1989 5 3 1 7
1989 - 1990 7 3 2 8
1990 - 1991 5 5 2 8
1991 - 1992 7 5 2 6
1992 - 1993 5 9 2 6
1993 - 1994 6 8 2 6
1994 - 1995 5 8 2 6
1995 - 1996 5 8 1 7
1996 - 1997 6 8 1 7
1997 - 1998 3 8 4 8
1998 - 1999 4 8 5 7
1999 - 2000 3 6 6 7
2000 - 2001 3 6 4 8
2001 - 2002 4 6 4 7
2002 - 2003 8 9 5 8
2003 - 2004 7 10 5 9
2004 - 2005 8 11 5 9

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY TM. MHXANΟΛΟΓΩN MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Λοιπό

διδ. προσωπ. Ε.Τ.Ε.Π.

1982 - 1983 11 36
1983 - 1984 11 34
1984 - 1985 11 28
1985 - 1986 11 30
1986 - 1987 15 26
1987 - 1988 14 22
1988 - 1989 16 24
1989 - 1990 20 24
1990 - 1991 20 27
1991 - 1992 20 22
1992 - 1993 22 22
1993 - 1994 22 23 23
1994 - 1995 21 23 23
1995 - 1996 21 17 23
1996 - 1997 22 20 23
1997 - 1998 23 22 23
1998 - 1999 24 24 23
1999 - 2000 22 21 23
2000 - 2001 21 24 23
2001 - 2002 21 25 23
2002 - 2003 30 24 23
2003 - 2004 31 22 23
2004 - 2005 33 17 17

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Tï TìÞìá Tï TìÞìá 
Hëåêôñïëïãùí Mç÷áíéêþí Hëåêôñïëïãùí Mç÷áíéêþí 

êáé Mç÷áíéêþí Yðïëïãéóôþíêáé Mç÷áíéêþí Yðïëïãéóôþí

καθ. Επαµεινώνδας Κριεζής 1/2/1983 – 31/8/1984
καθ. Επαµεινώνδας Κριεζής 1/9/1984 – 31/8/1985
καθ. Επαµεινώνδας Κριεζής 1/9/1985 – 31/8/1987
καθ. Μιχαήλ - Γεράσιµος Στρίντζης 1/9/1987 – 31/8/1989
καθ. Ιωάννης Κοντολέων 1/9/1989 – 31/8/1991
καθ. Ιωάννης Κοντολέων 1/9/1991 – 31/8/1993
καθ. Σταύρος Πανάς 1/9/1993 – 31/8/1995
καθ. Σταύρος Πανάς 1/9/1995 – 31/8/1997
καθ. Θεόδωρος Τσιµπούκης 1/9/1997 – 31/8/1999
καθ. Θεόδωρος Τσιµπούκης 1/9/1999 – 31/8/2001
κσθ. Πέτρος Ντοκόπουλος 1/9/2001 – 31/8/2003
καθ. Πέτρος Ντοκόπουλος 1/9/2003 – 31/8/2005

OI ∆IATEΛEΣANTEΣ ΠPOE∆POI TOY TMHMATOΣ

T ο Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 1972 ως ενιαίο τµήµα µε το αντίστοιχο των Mηχανολόγων. O διαχωρισµός των δύο 
έγινε το 1976 και το τµήµα ονοµάστηκε Hλεκτρολόγων Mηχανικών. Aκολουθώντας τις νέ-

ες θεµατολογικές περιοχές και τις διαµορφούµενες ανάγκες εφαρµογής στη σύγχρονη εποχή 
το τµήµα µετονοµάστηκε σε Tµήµα Hλεκτρολογων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, 
ονοµασία που φέρει µέχρι σήµερα. 

Σήµερα είναι διαρθρωµένο σε 3 τοµείς, στους οποίους υπάγονται 10 νοµοθετηµένα εργαστή-
ρια, το ένα των οποίων απαρτίζεται από 6 εργαστηριακές µονάδες. H διάρθρωση του τµήµατος 
εµφανίζεται σε παραστατικό διάγραµµα µε τους τοµείς και τα εργαστήρια στην παραπλεύρως 
σελίδα. 
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Η ιστοσελίδα 
του Τµήµατος 
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών 

και Μηχανικών 
Υπολογιστών στη 

διεύθυνση
www.ee.auth.gr
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H ∆IAPΘPΩΣH TOY TMHMATOΣ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣE TOMEIΣ KAI EPΓAΣTHPIA

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

∆ιευθυντής τοµέα:
αναπλ. καθ. Περικλής Μήτικας

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

∆ιευθυντής τοµέα:
αναπλ. καθ. Χρ. Αντωνόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Πέτρος Ντοκόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Πέτρος Ντοκόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Α. Χατζόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Β. Πετρίδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Σ. Πανάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ

∆ιευθ. εργαστ. (προσωρινός):
επίκ. καθ. Β. Χατζηαθανασίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΥΨΗΛΩΝ
ΤΑΣΕΩΝ

∆ιευθ. εργαστ. (προσωρινός):
επίκ. καθ. Π. Μικρόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Μ. Αντωνόπουλος-Ντόµης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
αναπλ. καθ. Περικλής Μήτικας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γ. Χασάπης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
αναπλ. καθ. Γ. Λιναρδάκης

ΡΑΝΤΑΡ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εργαστηριακές µονάδες

ÔÌÇÌÁ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ 
& ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

Πρόεδρος: καθ. Νικόλαος Ι. Μάργαρης
Αναπλ. πρόεδρος: αναπλ. καθ. Φωτεινή - Νιόβη Παυλίδου
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΚΥΛΙΚΕΙΟ
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XΩPOTAΞIKH KATANOMH TΩN XΩPΩN TOY TM. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Tο προσωπικό του τµήµατος συνολικά ανέρχεται σε 86 άτοµα, που κατανέµονται κατά κα-
τηγορία και κλάδο ως εξής: 

• 44 µέλη ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆.E.Π.), εκ των οποίων είναι:
– 16 καθηγητές,
– 14 αναπληρωτές καθηγητές,
– 8 επίκουροι καθηγητές,
– 6 λέκτορες.

• 6 µέλη Eπιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.∆.Π.).
• 9 µέλη Eιδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.Ε.∆ι.Π.).
• 16µέλη Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.).
• 11 διοικητικούς υπαλλήλους.

O αριθµός των φοιτητών που εκπαιδεύει το τµήµα σε προπτυχιακό επίπεδο ανέρχεται στα 
2330 άτοµα.

H εξέλιξη των µελών του τµήµατος από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα 
δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπι-
κού του τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι 
σήµερα.

Oι εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών 

Yπολογιστών (γραφεία, εργαστήρια 
και αίθουσες διδασκαλίας) στεγάζονται 
σήµερα στο υπόγειο, στον 4ο, 5ο και 6ο 
όροφο του εννεαώροφου κτιρίου ∆’, 

στην πτέρυγα των προκατασκευασµένων 
κτιρίων (συγκρότηµα κτιρίων Γ’) που 

βλέπει προς το κτίριο της Παιδαγωγικής 
Σχολής και στο 2ο όροφο της τρίτης 
πτέρυγας (πτέρυγα Tοπογράφων) του 
κτιρίου των πτερύγων. Oι χώροι του 
τµήµατος φαίνονται παραστατικά 

στο παραπλεύρως σκαρίφηµα µε τη 
χωροταξική διάρθρωση των ελεύθερων 

χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΠΤ
ΕΡ
ΥΓ
Α 

ΠΟ
ΛΙΤ

ΙΚΩ
Ν Μ

ΗΧ
ΑΝ
ΙΚΩ

Ν



165

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

EΞEΛIΞH TOY ∆.E.Π. TOY TM. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983 7 2 0 6
1983 - 1984 7 1 2 6
1984 - 1985 5 3 3 6
1985 - 1986 7 6 4 6
1986 - 1987 10 7 4 6
1987 - 1988 10 7 4 6
1988 - 1989 9 10 4 6
1989 - 1990 7 12 4 7
1990 - 1991 10 12 4 8
1991 - 1992 9 12 6 8
1992 - 1993 10 9 9 8
1993 - 1994 5 10 11 8
1994 - 1995 3 9 12 9
1995 - 1996 1 11 13 9
1996 - 1997 1 10 13 10
1997 - 1998 2 10 14 9
1998 - 1999 3 10 12 10
1999 - 2000 4 9 14 10
2000 - 2001 4 8 15 10
2001 - 2002 5 7 14 12
2002 - 2003 7 6 17 13
2003 - 2004 6 7 17 13
2004 - 2005 6 8 14 16

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY TM. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHX. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Λοιπό

διδ. προσωπ.
Ε.Τ.Ε.Π.

και διοικητ.
1982 - 1983 15 18 21
1983 - 1984 16 20 22
1984 - 1985 17 17 23
1985 - 1986 23 20 23
1986 - 1987 27 19 26
1987 - 1988 27 16 26
1988 - 1989 29 15 25
1989 - 1990 30 12 25
1990 - 1991 34 12 32
1991 - 1992 35 9 32
1992 - 1993 36 9 32
1993 - 1994 34 9 32
1994 - 1995 33 8 32
1995 - 1996 34 6 31
1996 - 1997 34 6 31
1997 - 1998 35 6 29
1998 - 1999 35 6 29
1999 - 2000 37 6 29
2000 - 2001 37 6 29
2001 - 2002 38 6 29
2002 - 2003 43 6 30
2003 - 2004 43 6 30
2004 - 2005 44 15 27

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Tï TìÞìá Tï TìÞìá 
×çìéêþí ×çìéêþí 

Mç÷áíéêþíMç÷áíéêþí

καθ. Νικόλαος Πλατάκης 1/9/1983 – 31/8/1984
καθ. Αναστάσιος Καράµπελας 1/9/1984 – 31/8/1986
καθ. Αυγουστίνος Αναγνωστόπουλος 1/9/1986 – 31/8/1988
καθ. Αυγουστίνος Αναγνωστόπουλος 1/9/1988 – 31/8/1991
καθ. Βασίλειος Παπαγεωργίου 1/9/1991 – 31/8/1993
καθ. Βασίλειος Παπαγεωργίου 1/9/1993 – 31/8/1995
αναπλ. καθ. Μάρκος Ασσαέλ 1/9/1995 – 31/8/1997
καθ. Βασίλειος Παπαγεωργίου 1/9/1997 – 31/8/1999
καθ. Γεώργιος Σακελλαρόπουλος 1/9/1999 – 31/8/2001
κσθ. Γεώργιος Σακελλαρόπουλος* 1/9/2001 – 29/1/2002
κσθ. Μαρία Λιακοπούλου-Κυριακίδου* 1/2/2002 – 31/8/2003
καθ. Βασίλειος Παπαγεωργίου 1/9/2003 – 31/8/2005

OI ∆IATEΛEΣANTEΣ ΠPOE∆POI TOY TMHMATOΣ

T ο Tµήµα Xηµικών Mηχανικών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 παράλληλα µε το ενιαίο 
τότε Tµήµα Mηχανολόγων Hλεκτρολόγων Mηχανικών. Σήµερα είναι διαρθρωµένο σε 4 
τοµείς, στους οποίους υπάγονται 11 νοµοθετηµένα εργαστήρια.

H διάρθρωση του τµήµατος εµφανίζεται σε παραστατικό διάγραµµα µε τους τοµείς και τα 
εργαστήρια στην παραπλεύρως σελίδα. 

Oι πρόεδροι παρουσιάζονται µε την καθηγητική βαθµίδα, στην οποία 
βρίσκονταν κατά την εκλογή τους. 
* Στις 29/1/2002 ο καθ. Γ. Σακελλαρόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση 

του προέδρου και ανέλαβε καθήκοντα η αναπληρώτρια πρόεδρος 
καθ. Μ. Λιακοπούλου - Κυριακίδου.
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Η ιστοσελίδα του 
Τµήµατος Χηµικών 
Μηχανικών στη 

διεύθυνση
www.cheng.auth.gr
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ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Μ. Στουκίδης

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Κ. Κυπαρισσίδης

ΤΟΜΕΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ

∆ιευθύντρια τοµέα:
καθ. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

(εκκρεµεί η διαδικασία θεσµο-
θέτησής του στο Υπ. Παιδείας)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

(εκκρεµεί η διαδικασία θεσµο-
θέτησής του στο Υπ. Παιδείας)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

(εκκρεµεί η διαδικασία θεσµο-
θέτησής του στο Υπ. Παιδείας)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Α΄ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γ. Σακελλαρόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Πρ. Νταουτίδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Β΄ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

H ∆IAPΘPΩΣH TOY TMHMATOΣ ΧΗΜΙΚΩΝ MHXANIKΩN ΣE TOMEIΣ KAI EPΓAΣTHPIA

????????? ??????????? 
??????????? ????????????/ 

??????????? ?????????/ 
?????????/ ????????? 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

(εκκρεµεί η διαδικασία θεσµο-
θέτησής του στο Υπ. Παιδείας)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Α΄ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γ. Σακελλαρόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γ. Σακελλαρόπουλος
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ÔÌÇÌÁ ×ÇÌÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Πρόεδρος: καθ. Βασίλειος Παπαγεωργίου

Αναπλ. πρόεδρος: καθ. Γεώργιος Σακελλαρόπουλος
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΚΥΛΙΚΕΙΟ
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XΩPOTAΞIKH KATANOMH TΩN XΩPΩN TOY TM. ΧΗΜΙΚΩΝ MHXANIKΩN 

Tο προσωπικό του τµήµατος συνολικά ανέρχεται σε 68 άτοµα, που κατανέµονται κατά κα-
τηγορία και κλάδο ως εξής: 

• 35 µέλη ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆.E.Π.), εκ των οποίων είναι:
– 11 καθηγητές,
– 5 αναπληρωτές καθηγητές,
– 11 επίκουροι καθηγητές,
– 8 λέκτορες.

• 19 µέλη Eπιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.∆.Π.).
• 11 µέλη Eιδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.Ε.∆ι.Π.).
• 20 µέλη Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.).
• 2 διοικητικούς υπαλλήλους.

O αριθµός των φοιτητών που εκπαιδεύει το τµήµα σε προπτυχιακό επίπεδο ανέρχεται στα 
1100 άτοµα.

H εξέλιξη των µελών του τµήµατος από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα 
δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπι-
κού του τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι 
σήµερα.

Oι εγκαταστάσεις του Τµήµατος Xηµικών 
Mηχανικών (γραφεία, εργαστήρια και 
αίθουσες διδασκαλίας) στεγάζονται 
σήµερα στο εννεαώροφο κτίριο ∆’ 

(στους τρεις πρώτους ορόφους), στην 
πτέρυγα των προκατασκευασµένων 
κτιρίων (συγκρότηµα κτιρίων Γ’) που 
βλέπει προς την Eγνατία οδό και προς 
την οδό Γ’ Σεπτεµβρίου, καθώς και 

στη µία από τις δύο πτέρυγες του νέου 
κτιρίου E’ µπροστά από την Παιδαγωγική 
Σχολή. Oι χώροι του τµήµατος φαίνονται 

παραστατικά στο παραπλεύρως 
σκαρίφηµα µε τη χωροταξική διάρθρωση 
των ελεύθερων χώρων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.
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EΞEΛIΞH TOY ∆.E.Π. TOY TM. ΧΗΜΙΚΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983 10 1 1 11
1983 - 1984 10 1 1 11
1984 - 1985 10 1 1 11
1985 - 1986 11 1 1 10
1986 - 1987 9 5 1 11
1987 - 1988 9 6 1 11
1988 - 1989 9 7 1 11
1989 - 1990 9 7 1 11
1990 - 1991 8 6 1 11
1991 - 1992 9 7 3 11
1992 - 1993 9 7 6 11
1993 - 1994 9 7 5 11
1994 - 1995 9 7 5 11
1995 - 1996 9 7 5 11
1996 - 1997 9 7 3 11
1997 - 1998 9 7 3 11
1998 - 1999 9 10 3 11
1999 - 2000 9 11 4 10
2000 - 2001 9 11 2 11
2001 - 2002 8 12 2 11
2002 - 2003 8 12 2 11
2003 - 2004 8 11 4 10
2004 - 2005 8 11 5 11

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY TM. ΧΗΜΙΚΩN MHXANIKΩN KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Λοιπό

διδ. προσωπ.
Ε.Τ.Ε.Π.

και διοικητ.
1982 - 1983 23 34 27
1983 - 1984 23 30 27
1984 - 1985 23 26 29
1985 - 1986 23 26 31
1986 - 1987 26 26 31
1987 - 1988 27 27 35
1988 - 1989 28 23 33
1989 - 1990 28 23 37
1990 - 1991 26 22 37
1991 - 1992 30 16 37
1992 - 1993 33 17 36
1993 - 1994 32 16 35
1994 - 1995 32 16 33
1995 - 1996 32 17 34
1996 - 1997 30 16 32
1997 - 1998 30 16 32
1998 - 1999 33 16 33
1999 - 2000 34 12 30
2000 - 2001 33 12 30
2001 - 2002 33 12 31
2002 - 2003 33 10 31
2003 - 2004 33 10 22
2004 - 2005 35 10 22

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Tï Ãåíéêü TìÞìá Tï Ãåíéêü TìÞìá 
Öõóéêþí êáé Máèçìáôéêþí Öõóéêþí êáé Máèçìáôéêþí 

EðéóôçìþíEðéóôçìþí

καθ. Ηλίας Φλυτζάνης 1982 – 1984
καθ. Γεώργιος Λαζαρίδης 1984 – 31/8/1985
καθ. Γεώργιος Λαζαρίδης 1/9/1985 – 31/8/1987
καθ. Γεώργιος Λαζαρίδης 1/9/1987 – 31/8/1989
αναπλ. καθ. Γεώργιος Γκουνταρούλης 1/9/1989 – 31/8/1991
αναπλ. καθ. Αθανάσιος Τροχίδης 1/9/1991 – 31/8/1993
αναπλ. καθ. Γεώργιος Γκουνταρούλης 1/9/1993 – 31/8/1995
καθ. Χαράλαµπος Φραγκάκις 1/9/1995 – 31/8/1997
καθ. Χαράλαµπος Φραγκάκις 1/9/1997 – 31/8/1999
καθ. Αθανάσιος Τροχίδης 1/9/1999 – 31/8/2001
κσθ. Κωνσταντίνος Τσούρος 1/9/2001 – 31/8/2003
καθ. Κωνσταντίνος Τσούρος 1/9/2003 – 31/8/2005

OI ∆IATEΛEΣANTEΣ ΠPOE∆POI TOY TMHMATOΣ

Φωτογραφία του τµήµατος?

T ο Γενικό Tµήµα ιδρύθηκε το 1982 µε την εφαρµογή του νόµου πλαισίου 1268. ∆ηµιουργή-
θηκε από τις παλαιές έδρες των γενικών µαθηµάτων (µαθηµατικών, φυσικής, αντοχής των 
υλικών κ.τ.λ.), µε αποστολή να υποστηρίζει τα υπόλοιπα 6 τµήµατα στη διδασκαλία των 

µαθηµάτων αυτών.

Σήµερα είναι διαρθρωµένο σε 4 τοµείς, στους οποίους υπάγονται 4 νοµοθετηµένα εργα-
στήρια και ένα σπουδαστήριο. 

H διάρθρωση του τµήµατος εµφανίζεται σε παραστατικό διάγραµµα µε τους τοµείς και τα 
εργαστήρια στην παραπλεύρως σελίδα. 

Oι πρόεδροι παρουσιάζονται µε την καθηγητική βαθµίδα, στην οποία 
βρίσκονταν κατά την εκλογή τους. 
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Η ιστοσελίδα του 
Γενικού Τµήµατος 

Φυσικών και 
Μαθηµατικών 
Επιστηµών στη 

διεύθυνση
http://web.auth.gr/gen/
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

∆ιευθύντρια τοµέα:
καθ. Μ. Κωνσταντινίδου-

Σεραφειµίδου

ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ
∆ιευθυντής τοµέα:

καθ. Κ. Κλαύδιος Τσούρος

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Ηλίας Αϋφαντής

ΤΟΜΕΑΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ

∆ιευθυντής τοµέα:
καθ. Γ. Λαζαρίδης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Γεράσιµος Κουρούκλης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
∆ιευθυντής εργαστηρίου:

–

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
∆ιευθυντής εργαστηρίου:

καθ. Γ. Πάγκαλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
καθ. Ηλίας Αϋφαντής

H ∆IAPΘPΩΣH TOY ΓΕΝΙΚΟΥ TMHMATOΣ ΣE TOMEIΣ KAI EPΓAΣTHPIA

ÃÅÍÉÊÏ ÔÌÇÌÁ 
ÖÕÓÉÊÙÍ ÊÁÉ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ

Πρόεδρος: καθ. Γεράσιµος Κουρούκλης
Αναπλ. πρόεδρος: καθ. Φίλιππος Ξένος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙΟ

∆ιευθυντής εργαστηρίου:
–

Φωτογραφία του 
τµήµατος

Φωτογραφία του 
τµήµατος
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΚΥΛΙΚΕΙΟ
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XΩPOTAΞIKH KATANOMH TΩN XΩPΩN TOY ΓΕΝΙΚΟΥ TMΗΜΑΤΟΣ

Tο προσωπικό του τµήµατος συνολικά ανέρχεται σε 40 άτοµα, που κατανέµονται κατά κα-
τηγορία και κλάδο ως εξής: 

• 28 µέλη ∆ιδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού (∆.E.Π.), εκ των οποίων είναι:
– 10 καθηγητές,
– 0 αναπληρωτές καθηγητές,
– 12 επίκουροι καθηγητές,
– 6 λέκτορες.

• 3 µέλη Eπιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.∆.Π.).
• 3 µέλη Eιδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (E.Ε.∆ι.Π.).
• 4 µέλη Eιδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.).
• 2 διοικητικούς υπαλλήλους.

H εξέλιξη των µελών του τµήµατος από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα 
δίνεται παραστατικά στα δύο διαγράµµατα της παραπλεύρως σελίδας:

• Στο πρώτο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη του προσωπικού ∆.E.Π. του τµήµατος κατά 
βαθµίδα, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268, από το 1982 µέχρι σήµερα.

• Στο δεύτερο παριστάνεται η κατ’ έτος εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών του προσωπι-
κού του τµήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς του νόµου 1268 από το 1982 µέχρι 
σήµερα.

Oι εγκαταστάσεις του Γενικού Τµήµατος 
Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών 

(γραφεία, εργαστήρια και αίθουσες 
διδασκαλίας) στεγάζονται σήµερα στον 

1ο και 2ο όροφο του τετράγωνου κτιρίου 
των Tοπογράφων (κτίριο B΄), στον πρώτο 

όροφο του κτιρίου των εδρών (κτίριο 
Α΄), καθώς και στο ισόγειο της τρίτης 
πτέρυγας (πτέρυγας Tοπογράφων) του 
κτιρίου των πτερύγων, όπως φαίνεται 
στο παραπλεύρως σκαρίφηµα µε τη 

χωροταξική διάρθρωση των ελεύθερων 
χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΚΤΙΡΙΟ Α΄
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EΞEΛIΞH TOY ∆.E.Π. TOY ΓΕΝΙΚΟΥ TMΗΜΑΤΟΣ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Aκαδηµαϊκό 
έτος Λέκτορες Eπίκουροι 

καθηγητές
Aναπληρ.
καθηγητές Kαθηγητές

1982 - 1983
1983 - 1984 7 5 1 6
1984 - 1985 7 5 1 6
1985 - 1986 7 5 1 7
1986 - 1987 5 6 1 6
1987 - 1988 3 8 2 6
1988 - 1989 2 8 4 6
1989 - 1990 2 7 8 6
1990 - 1991 2 7 8 6
1991 - 1992 2 7 7 7
1992 - 1993 3 6 6 8
1993 - 1994 3 5 4 10
1994 - 1995 4 6 1 11
1995 - 1996 4 5 2 11
1996 - 1997 4 6 1 9
1997 - 1998 5 6 1 9
1998 - 1999 6 6 1 9
1999 - 2000 7 6 1 9
2000 - 2001 7 8 1 10
2001 - 2002 5 9 1 10
2002 - 2003 7 9 0 10
2003 - 2004 8 8 0 10
2004 - 2005 6 12 0 10

EΞEΛIΞH TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY ΓΕΝΙΚΟΥ TMΗΜΑΤΟΣ KATA BAΘMI∆A ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268

Λέκτορες
Επίκουροι καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Καθηγητές

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Aκαδηµαϊκό 
έτος ∆.Ε.Π. Λοιπό

διδ. προσωπ.
Ε.Τ.Ε.Π.

και διοικητ.
1982 - 1983 0 13 11
1983 - 1984 19 13 11
1984 - 1985 19 13 11
1985 - 1986 20 12 11
1986 - 1987 18 12 10
1987 - 1988 19 12 11
1988 - 1989 20 11 12
1989 - 1990 23 11 13
1990 - 1991 23 11 13
1991 - 1992 23 11 13
1992 - 1993 23 10 12
1993 - 1994 22 9 11
1994 - 1995 22 9 11
1995 - 1996 22 8 11
1996 - 1997 20 8 11
1997 - 1998 21 6 11
1998 - 1999 22 6 11
1999 - 2000 23 4 11
2000 - 2001 26 3 10
2001 - 2002 25 3 10
2002 - 2003 26 6 6
2003 - 2004 26 6 6
2004 - 2005 28 6 6

∆.Ε.Π.
Λοιπό διδ. προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Tï TìÞìá Tï TìÞìá 
Mç÷áíéêþí Xùñïôáîßáò Mç÷áíéêþí Xùñïôáîßáò 

êáé AíÜðôõîçòêáé AíÜðôõîçò
T ο νεότερο τµήµα προστέθηκε στο δυναµικό της Πολυτεχνικής είναι το Tµήµα Mηχανικών 

Xωροταξίας και Aνάπτυξης. Iδρύθηκε τον Iούνιο του 2004 και δέχθηκε αµέσως τους πρώ-
τους φοιτητές του από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-’05. Tο νεοσύστατο τµήµα ανήκει µεν 

οργανικά στην Πολυτεχνική Σχολή του A.Π.Θ., έχει όµως την έδρα του στη Bέροια, όπου και 
στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτίριο που παραχώρησε για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος Bεροίας, έχοντας 
την υποστήριξη πολλών τοπικών φορέων.

Tο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή και σκοπό να προσφέρει 
γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείµενα που αφορούν στην οργάνωση και στη διαχείριση 
γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως: 

• Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικό επίπεδο, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά 
σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδοµές, τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα, αξιο-
λόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιµη ανάπτυξη) και

• Πολεοδοµικός προγραµµατισµός και αστική ανάπτυξη: Pυθµιστικά σχέδια, γενικά πο-
λεοδοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες, αστικός σχεδιασµός, σχέδια ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελµατικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική 
διάσταση στην οργάνωση του χώρου.

H πρώτη απόπειρα για τη δηµιουργία ανάλογου τµήµατος στην Πολυτεχνική Σχολή του 
A.Π.Θ. έγινε πριν 6 περίπου χρόνια, όµως για διάφορους λόγους δεν καρποφόρησε. Eπανήλθε 
απρόσµενα, όταν η προσπάθεια δηµιουργίας ειδικής σχολής ή τµήµατος σχολής στη Bέροια για 
φοιτητές της οµογένειας ναυάγησε. Tότε το ενδιαφέρον στράφηκε προς την Πολυτεχνική που 
έχοντας τη στήριξη του ∆ήµου Bέροιας και των τοπικών φορέων αποδέχθηκε την πρόταση που 
υποβλήθηκε στο Yπουργείο Παιδείας και έγινε αποδεκτή. 

H κοσµητεία της Πολυτεχνικής όρισε µια επιτροπή συντονισµού και διαχείρισης του νέου 
τµήµατος, η οποία µετεξελίχθηκε στην προσωρινή γενική συνέλευση. Aυτή αποτελείται από 
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11 µέλη, που ορίζουν τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο και είναι όλα µέλη του επι-
στηµονικού προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής (εκτός από ένα µέλος που ανήκει στο Tµήµα 
Oικονοµικών Eπιστηµών. 

Tο νέο τµήµα στεγάστηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου της Aγίας 
Bαρβάρας, που ανακατασκευάστηκαν και διαµορφώθηκαν σε σύγχρονους χώρους µε αίθουσες 
διδασκαλίας, κυλικείο και κτίριο γραφείων.

Bασικές θεµατικές συνιστώσες που συνθέτουν το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος εί-
ναι: 

• H χωροταξική και κατ’ επέκταση η πολεοδοµική, συµπεριλαµβανοµένων των χρήσεων 
γης, των µεταφορών κ.τ.λ. σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

• H αναπτυξιακή, που περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση µεγάλων έργων, 
την οικονοµία, την οργάνωση και την ανάπτυξη του πρωτογενούς, του δευτερογενούς 
και του τριτογενούς τοµέα, καθώς και τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό.

• H γεωγραφική µε την τοπογραφική, που περιλαµβάνουν τις σύγχρονες τεχνικές και τις 
µεθόδους που είναι απαραίτητες για τη µελέτη και τον προγραµµατισµό - σχεδιασµό του 
περιφερειακού και του αστικού χώρου.

Στις βασικές αυτές θεµατικές ενότητες πρέπει να προσθέσει κανείς και δύο επιµέρους ενότη-
τες που εξασφαλίζουν ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων, όπως είναι αυτές των θετικών επιστηµών 
(µαθηµατικά, πληροφορική, στατιστική), αλλά και ορισµένες γνώσεις κοινωνικών επιστηµών 
για την ολοκληρωµένη ανθρωπιστική µόρφωση των αποφοίτων του τµήµατος.

Tο έργο του τµήµατος στηρίζουν 30 µέλη ∆.E.Π. στην πλειοψηφία τους διδάσκοντες της 
Πολυτεχνικής Σχολής και συµβασιούχοι διδάσκοντες σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα του 
407/80. Kαι ο αριθµός των φοιτητών του τµήµατος στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του 
ανέρχεται σε 130 άτοµα.

Tο Tµήµα προς το παρόν διοικείται από διοικούσα επιτροπής, πρόεδρος της οποία είναι ο 
καθηγητής του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών Nικόλαος Pοδολάκης.
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Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας 
και ανάπτυξης στη Βέροια, που 
παραχώρησε γι’ αυτό το σκοπό ο δήµος 
της πόλης (αριστερή φωτογραφία).
Στιγµιότυπο από τη διεξαγωγή 
µαθήµατος (δεξιά φωτογραφία).
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Σ τον εκπαιδευτικό τοµέα τα τµήµατα της σχολής έχουν σήµερα αναπτύξει αναβαθµισµένα 
προγράµµατα σπουδών που καλύπτουν µε επάρκεια το ευρύ φάσµα της κλασικής επιστή-
µης και αυτό των νεότερων κατευθύνσεων και έχουν δηµιουργήσει αξιόλογο υπόβαθρο 

σε εργαστηριακό εξοπλισµό και σε στελεχικό δυναµικό, µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης, που 
µπορεί χωρίς δισταγµούς και επιφυλάξεις να συγκριθεί µε αυτό µεγάλων ξένων πανεπιστηµίων. 
Πάντοτε, ωστόσο, γίνονται προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωσή του επιπέδου σπουδών µε 
συµπληρώσεις, αναδιαρθρώσεις και αναθεωρήσεις των προγραµµάτων σπουδών. 

Το πρόγραµµα σπουδών αποτελεί το πλαίσιο, µέσα στο οποίο επιτελείται η εκπαιδευτική 
διαδικασία. Εκφράζει τον προσανατολισµό του κάθε τµήµατος και αποτελεί τον κύριο µοχλό 
υλοποίησης των κατευθύνσεών του. Καθορίζει το είδος και την αλληλουχία των γνώσεων που 
θα µεταδοθούν στους φοιτητές στα πέντε έτη των σπουδών τους, ώστε να διαµορφωθούν σε 
νέους επιστήµονες. Τέλος, αποτελεί τον πυρήνα, από τον οποίο πηγάζουν τα κριτήρια για τον 
καθορισµό των επαγγελµατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του µηχανικού.

Στόχος του κάθε προγράµµατος σπουδών είναι να καταστήσει το φοιτητή ολοκληρωµένο επι-
στήµονα, άνθρωπο ευαισθητοποιηµένο στα προβλήµατα της σύγχρονης εποχής και ικανό να αντε-
πεξέλθει στις ανάγκες της κοινωνίας, δίνοντας βαρύτητα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Bασική παράµετρος που διέπει την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η εκπαιδευτική ελευθερία, 
νοούµενη ως διττή ελευθερία, δηλαδή ως ελευθερία της διδασκαλίας και ως ελευθερία των 
σπουδών. H ελευθερία των σπουδών, ως ιδιαίτερη αρχή που αντιστοιχεί στο φοιτητικό σώµα, 
συµπληρώνει τη θεσµικά κατοχυρωµένη ελευθερία της διδασκαλίας. Kαι η αλληλοσυµπλήρωση 
αυτή νοείται µόνο µε την έννοια του αµοιβαίου σεβασµού απέναντι στις δύο αρχές, του αµοι-
βαίου σεβασµού µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων. 

Παράλληλα η αναζήτηση µιας βελτιωµένης εκπαίδευσης του µηχανικού που θα ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις του µέλλοντος έχει οδηγήσει σε πολλές συζητήσεις για τις κατευθύνσεις 
και τους στόχους των σύγχρονων σπουδών. Tα τµήµατα της Πολυτεχνικής αντιλαµβανόµενα 

H ïñãÜíùóç H ïñãÜíùóç 
ôùí ðñïðôõ÷éáêþí ôùí ðñïðôõ÷éáêþí 

óðïõäþíóðïõäþí
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ότι ο νέος µηχανικός δεν αρκεί να έχει γνώσεις και δεξιότητες µόνο της επιστήµης του, αλλά 
µια ευρεία παιδεία που θα του παρέχει την ευχέρεια να επιδεικνύει ευελιξία και κριτικό πνεύµα 
στις αποφάσεις του και τη δυνατότητα να κατανοεί όχι µόνο το επιστηµονικό του αντικείµενο, 
αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο εντάσσεται. 

Aυτό σηµαίνει ότι αφενός πρέπει να αποκτά τόσο γενικές, όσο και εξειδικευµένες γνώσεις 
και αφετέρου να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήµης στον τοµέα των ενδιαφερόντων µε 
τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του. Γι’ αυτό και 
οι γνώσεις αυτές µπορεί να παρέχονται σε κύκλους σπουδών, θα συγκροτούν όµως ένα ενιαίο 
σύνολο που δεν θα µπορεί να λειτουργεί αποσπασµατικά ούτε και διαιρετικά. 

∆εδοµένης µάλιστα της αλµατώδους εξέλιξης των υπολογιστών και της σχετικής τεχνολογίας 
απαιτείται η συνεχής ανανέωση των προγραµµάτων σπουδών προκειµένου να καθιερωθούν 
µηχανισµοί επικαιροποίησης και συστηµατικής ένταξης των εξελίξεων της πληροφορικής και να 
αναπτυχθεί µια διαρκής, αποτελεσµατική και λειτουργική σύνδεση των πληροφορικών εργαλεί-
ων και υπολογιστικών τεχνικών µε το αντικείµενο σπουδών. Tελικός σκοπός είναι η σύνδεση του 
γνωστικού αντικειµένου της ειδικότητας µε τις επιστηµονικές δυνατότητες που προσφέρουν τα 
εργαλεία της πληροφορικής ενώ παράλληλα ώστε η γνώση τους να αποτελεί πλεονέκτηµα για 
την δια βίου απρόσκοπτη ενηµέρωση των µελλοντικών µηχανικών.

Τα τµήµατα µε αντικειµενικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και της αποτελεσµα-
τικότητας των αποφοίτων τους στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, έχουν ήδη ξεκινήσει τη 
διεύρυνση και αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών τους µε την εισαγωγή εξειδικευµένων 
µαθηµάτων πληροφορικής, σύγχρονων µεθοδολογιών οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού 
και χρήσης νέων τρόπων διδασκαλίας καθώς και µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

Σήµερα η Πολυτεχνική Σχολή παρέχει σε όλα τα τµήµατά της προπτυχιακές σπουδές ενιαίας 
πενταετούς διάρκειας που τόσο σε επίπεδο τµηµάτων, όσο και σε γενικότερο επίπεδο σχολής 
έχει επαναβεβαιώσει τις θέσεις της για ενιαίες αδιάσπαστες σπουδές πενταετούς διάρκειας 
που οδηγούν σε δίπλωµα µηχανικού µε θεσµικά κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
για κάθε κλάδο. 
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Έτσι, η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 10 εξάµηνα. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει 
τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, ενώ άλλες 3 ως 4 εβδοµάδες διαρκούν οι εξετάσεις 
σε κάθε µία από τις δύο εξεταστικές περιόδους (κύρια και επαναληπτική) του κάθε εξαµήνου.

Mε βάση τα παραπάνω οι κατευθύνσεις που έχουν υιοθετήσει τα περισσότερα τµήµατα στα 
προγράµµατα των σπουδών τους αποβλέπουν:

• Στην ανάπτυξη και προσαρµογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και στη 
χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.

• Στην εισαγωγή, ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας, µε στόχο 
την εξάσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους και την ανάπτυξη πρόσθετων 
δεξιοτήτων.

• Στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον τοµέα της πληροφορικής και στην 
εισαγωγή οµάδας εξειδικευµένων µαθηµάτων πληροφορικής δεδοµένης της αλµατώδους 
εξέλιξης των υπολογιστών και της σχετικής τεχνολογίας.

• Στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα προγράµµατα σπουδών.
• Στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καλύπτοντας τις πολλαπλές διαστάσεις 
του πεδίου του περιβάλλοντος αλλά και στην εµβάθυνση σε απαραίτητα στο µηχανικό 
θέµατα περιβάλλοντος.

• Στην ενίσχυση του εργαστηριακού και σεµιναριακού χαρακτήρα των σπουδών, κυρίως 
στα µεγαλύτερα έτη σπουδών.

Σηµαντικό ρόλο στην εµπέδωση της διδασκόµενης ύλης του προπτυχιακού προγράµµατος 
σπουδών παίζει η πρακτική άσκηση των φοιτητών, κατά την οποία καλούνται να εφαρµόσουν 
στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που αποκτούν στην καθηµερινότητα της άσκησης 
του επαγγέλµατός τους. Aρωγός στην προσπάθεια αυτή βρίσκεται το Eπιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα Eκπαίδευσης και Aρχικής Eπαγγελµατικής Kατάρτισης (E.Π.E.A.E.K.) και ο µη κυβερνητικός 
και µη κερδοσκοπικός οργανισµός International Assosiation for the Exchange of Studentsfor 
Technical Experience (I.A.E.S.T.E.).

Επιπλέον, εφόσον εξασφαλιστούν σε µόνιµη βάση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε προσω-
πικό και υποδοµή, στόχος της σχολής είναι να µπορούν οι µηχανικοί µετά την αποφοίτησή τους 
να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ανώτερο επίπεδο ή να διατηρούν µια συνεχή επαφή µε 
τα τµήµατα της σχολής σε µια διαδικασία δια βίου εκπαίδευσης.

H φιλοσοφία και η διάρθρωση του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών καθώς και οι 
δυνατότητες που το κάθε τµήµα προσφέρει στους σπουδαστές του αναλύεται διεξοδικά στους 
αντίστοιχους οδηγούς σπουδών που τα τµήµατα εκδίδουν κατ’ έτος µε όλες τις αλλαγές τροπο-
ποιήσεις ή αναθεωρήσεις που τυχόν έχουν γίνει την προηγούµενη χρονιά και διανέµεται δωρεάν 
σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές. 

Σε γενικές γραµµές η διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών στο κάθε τµήµα παρουσιάζεται 
στις επόµενες σελίδες:
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Στα παραπλεύρως διαγράµµατα και στους αντίστοιχους συνοδευτικούς πίνακες παρουσιάζεται ο αριθµός των εισαχθέντων και 
αποφοιτησάντων φοιτητών συνολικά της Πολυτεχνικής Σχολής από την ίδρυσή της µέχρι την εφαρµογή του νόµου 1268/82 και από την 
εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα. O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος εισαχθέντων δεν συµφωνεί µε τον επίσηµο που 

ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους εισαγόµενους µε τις γενικές ή άλλου τύπου πανελλαδικές 
εξετάσεις, αλλά και όσους εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού αριθµού (αλλοδαποί, 

οµογενείς, Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.).
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OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1955 - 1956 29
1956 - 1957 35
1957 - 1958 48
1958 - 1959 49
1959 - 1960 126 17
1960 - 1961 117 20
1961 - 1962 232 12
1962 - 1963 267 34
1963 - 1964 361 38
1964 - 1965 487 80
1965 - 1966 243 89
1966 - 1967 325 125
1967 - 1968 466 216
1968 - 1969 368 322
1969 - 1970 349 290
1970 - 1971 383 259
1971 - 1972 412 251
1972 - 1973 512 302
1973 - 1974 565 314
1974 - 1975 858 423
1975 - 1976 678 437
1976 - 1977 423 399
1977 - 1978 649 386
1978 - 1979 664 467
1979 - 1980 598 624
1980 - 1981 597 600
1981 - 1982 728 474

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1982 - 1983 556 514
1983 - 1984 805 545
1984 - 1985 1248 486
1985 - 1986 1232 495
1986 - 1987 1080 592
1987 - 1988 949 587
1988 - 1989 971 540
1989 - 1990 1028 641
1990 - 1991 975 630
1991 - 1992 1020 650
1992 - 1993 975 725
1993 - 1994 968 768
1994 - 1995 948 825
1995 - 1996 974 833
1996 - 1997 972 874
1997 - 1998 1048 846
1998 - 1999 1218 798
1999 - 2000 1343 871
2000 - 2001 1520 644
2001 - 2002 1392 950
2002 - 2003 1344 918
2003 - 2004 1301 991
2004 - 2005

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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T ο πρόγραµµα σπουδών στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών διαρθρώνεται κατά τέτοιο τρόπο 
που οι πανεπιστηµιακές σπουδές να αποτελούν το βασικό σπόνδυλο µιας συνεχούς µαθη-
σιακής διαδικασίας που θα εξελίσσεται δια βίου. Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα 

εξειδίκευσης σε µία από τις βασικές κατευθύνσεις του πολιτικού µηχανικού, που αντιστοιχούν 
στους 4 τοµείς του τµήµατος:

– ∆οµοστατικό (Eπιστήµης και Tεχνολογίας των Kατασκευών)
– Yδραυλικό (Yδραυλικής και Tεχνικής Περιβάλλοντος)
– Γεωτεχνικό (Γεωτεχνικής Mηχανικής)
– Συγκοινωνιακό και οργάνωσης (Mεταφορών, Συγκοινωνιακής Yποδοµής, ∆ιαχείρισης 
Έργων και Aνάπτυξης).

Tο πρόγραµµα µαθηµάτων διαχωρίζεται σε µαθήµατα κορµού και µαθήµατα επιλογής. 

Tα µαθήµατα κορµού καλύπτουν τα 7 πρώτα εξάµηνα του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών 
και µέρος του 8ου εξαµήνου. H ειδίκευση, η οποία αρχίζει στο 8ο εξάµηνο, συνεχίζεται στο 9ο 
και 10ο εξάµηνο µε παρακολούθηση µαθηµάτων και ολοκληρώνεται στο 10ο εξάµηνο µε την 
εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας στον τοµέα ειδίκευσης που επιλέγει κάθε φοιτητής. Είναι, 

H ∆IAPΘPΩΣH TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOY∆ΩN ΣTO TM. ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN

Ïé óðïõäÝò Ïé óðïõäÝò 
óôï TìÞìá óôï TìÞìá 

Ðïëéôéêþí Mç÷áíéêþíÐïëéôéêþí Mç÷áíéêþí

Σχηµατική παράσταση της 
οργάνωσης σπουδών στο Tµήµα 

Πολιτικών Mηχανικών.
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ωστόσο, δυνατόν ο φοιτητής να επιλέξει και να εκπονήσει διατοµεακού τύπου διπλωµατική 
εργασία µε τη συνεργασία διδασκόντων από διαφορετικούς τοµείς του τµήµατος.

Tο σύνολο των µαθηµάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε φοιτητής του τµήµατος 
είναι στο πρόγραµµα κορµού 48 και στο πρόγραµµα επιλογών 16, συνολικά 48 + 16 = 64. Oρισµένα 
από τα µαθήµατα επιλογής είναι υποχρεωτικά για τον τοµέα που θα επιλέξει ο φοιτητής. 

H κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων στα εξάµηνα είναι ενδεικτική και δίνει την ευελιξία 
στους φοιτητές να επιλέξουν άλλη σειρά µαθηµάτων. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανο-
νικής φοίτησης προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων φοίτησης, που απαιτού-
νται για τη λήψη του πτυχίου. O φοιτητής µε την έναρξη του κάθε εξαµήνου έχει την υποχρέωση 
να επιλέξει τα µαθήµατα της προτίµησής του, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη γραµµατεία.

H διπλωµατική εργασία είναι µια επιστηµονική εργασία που εκπονεί ο φοιτητής πολιτικός 
µηχανικός στο τελευταίο (10ο) εξάµηνο για την ολοκλήρωση των σπουδών του και την απόκτηση 
του διπλώµατός του. Σκοπό έχει να τον βοηθήσει αφενός να συστηµατοποιήσει και να εφαρµόσει 
τις γνώσεις που απέκτησε από τις σπουδές του και αφετέρου να εµβαθύνει σε συγκεκριµένο 
γνωστικό αντικείµενο. Παράλληλα η διπλωµατική εργασία αποτελεί το πρώτο εκτεταµένο τεχνι-
κό και επιστηµονικό κείµενο, που καλείται να συντάξει ο µέλλων πολιτικός µηχανικός σύµφωνα 
µε µια επιστηµονική µεθοδολογία.

Στον πίνακα και στο παραπλεύρως του διάγραµµα παρουσιάζεται ο αριθµός των εισαχθέντων και αποφοιτησάντων φοιτητών του Tµήµατος Πολιτικών 
Mηχανικών από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα. O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος εισαχθέντων δεν συµφωνεί µε τον επίσηµο 
που ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους εισαγόµενους µε τις γενικές ή άλλου τύπου πανελλαδικές 
εξετάσεις, αλλά και όσους εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού αριθµού (αλλοδαποί, οµογενείς, 
Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.).

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1982 - 1983 135 190
1983 - 1984 240 158
1984 - 1985 393 144
1985 - 1986 336 149
1986 - 1987 292 189
1987 - 1988 252 227
1988 - 1989 281 161
1989 - 1990 312 177
1990 - 1991 310 169
1991 - 1992 306 172
1992 - 1993 263 179
1993 - 1994 269 218
1994 - 1995 234 253
1995 - 1996 244 231
1996 - 1997 247 291
1997 - 1998 287 299
1998 - 1999 313 220
1999 - 2000 344 213
2000 - 2001 420 137
2001 - 2002 368 269
2002 - 2003 341 246
2003 - 2004 321 264
2004 - 2005 316 294

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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H ενότητα των αρχιτεκτονικών σπουδών εννοούµενη ως σύνθεση της αρχιτεκτονικής παι-
δείας σε όλες τις κλίµακες του χώρου και τα επίπεδα σχεδιασµού και σε όλο το φάσµα του 
σχεδιασµού - ανασχεδιασµού είναι η αρχή που ορίζει την έκταση των σπουδών στο Tµήµα 

Aρχιτεκτόνων. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή οι σπουδές καλύπτουν του αρχιτεκτονικού και αστικού 
σχεδιασµού, της συντήρησης και αποκατάστασης, του σχεδιασµού τοπίου και περιβάλλοντος 
και του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. H ενότητα των αρχιτεκτονικών σπουδών 
απαιτεί την ανάπτυξη της παρεχόµενης από το τµήµα εκπαίδευσης σε ένα εκτεταµένο φάσµα 
τοµέων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήµης. 

Γενικός σκοπός του προγράµµατος σπουδών είναι η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της συνθετικής 
ικανότητας στο πλαίσιο της ενότητας των σπουδών και στο πνεύµα της ενότητας θεωρίας και 
σχεδιασµού.

Για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού τα εργαστήρια (συνθετικά µαθήµατα) εντάσσο-
νται σε ευρείες, αλλά εκπαιδευτικά συνεκτικές περιοχές σχεδιαστικής πρακτικής, που επιτρέπουν 

Ïé óðïõäÝò Ïé óðïõäÝò 
óôï TìÞìá óôï TìÞìá 

Áñ÷éôåêôüíùí Mç÷áíéêþíÁñ÷éôåêôüíùí Mç÷áíéêþí

∆εν υπάρχει φωτογραφία

H ∆IAPΘPΩΣH TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOY∆ΩN ΣTO TM. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩN MHXANIKΩN

Σχηµατική παράσταση της 
οργάνωσης σπουδών στο Tµήµα 

Αρχιτεκτόνων Mηχανικών.
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την προγραµµατική σύνδεση των συνθετικών µαθηµάτων µε διακεκριµένα µαθήµατα θεωρή-
σεων του σχεδιασµού και της τεχνολογίας. Oι προγραµµατικές αυτές συνδέσεις συγκροτούν τα 
εργαστηριακά προγράµµατα, που αποτελούν τον πυρήνα της προγραµµατικής δοµής. Yπάρχουν 
τέσσερα εργαστηριακά προγράµµατα, στα οποία οι σχεδιαστικές πρακτικές διαχωρίζονται και 
διαπλέκονται κατά τον ακόλουθο τρόπο. 

– Oίκηµα I: Σχεδιασµός κτιρίων και αντικειµένων.
– Oίκηµα II: Συντήρηση και αποκατάσταση, αναβίωση και ανασχεδιασµός κτιρίων.
– Oικισµός I: Aστικός σχεδιασµός, σχεδιασµός τοπίου και περιβάλλοντος.
– Oικισµός II: Πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός.

Συµπληρωµατικό προς τα εργαστηριακά προγράµµατα είναι το γενικό πρόγραµµα, σκοπός 
του οποίου είναι η ανάπτυξη της θεωρίας και των νοητικών µέσων, που καλύπτουν το σύνολο 
των εργαστηριακών προγραµµάτων.

Iδιαίτεροι στόχοι του γενικού προγράµµατος είναι: 
• H σύνδεση των κατά σχεδιαστική πρακτική θεωρήσεων του σχεδιασµού µε τις γενικές 
θεωρίες, η ένταξή τους στο ιστορικό πλαίσιο της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και της 
πολεοδοµίας, και η σύνδεσή τους µε τις συµβάλλουσες επιστήµες.

• H εξειδικευµένη ανάπτυξη των αναγκαίων για τις αρχιτεκτονικές σπουδές νοητικών µέσων. 

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ MHXANIKΩN ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Στον πίνακα και στο παραπλεύρως του διάγραµµα παρουσιάζεται ο αριθµός των εισαχθέντων και αποφοιτησάντων φοιτητών του Tµήµατος 
Αρχιτεκτόνων Mηχανικών από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα. O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος εισαχθέντων δεν συµφωνεί 
µε τον επίσηµο που ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους εισαγόµενους µε τις γενικές ή άλλου τύπου 
πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και όσους εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού αριθµού (αλλοδαποί, 
οµογενείς, Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.).

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1982 - 1983 172 102
1983 - 1984 138 58
1984 - 1985 194 77
1985 - 1986 162 107
1986 - 1987 138 91
1987 - 1988 119 95
1988 - 1989 124 88
1989 - 1990 137 90
1990 - 1991 116 82
1991 - 1992 130 72
1992 - 1993 125 175
1993 - 1994 128 116
1994 - 1995 121 97
1995 - 1996 140 126
1996 - 1997 137 101
1997 - 1998 166 101
1998 - 1999 211 128
1999 - 2000 297 121
2000 - 2001 320 102
2001 - 2002 280 141
2002 - 2003 257 154
2003 - 2004 225 169
2004 - 2005 182 208

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Tα δέκα εξάµηνα των σπουδών καλύπτονται από τρία εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
– Tα δύο πρώτα εξάµηνα καλύπτονται από το πρόγραµµα εισαγωγής , 
– τα έξι επόµενα από το πρόγραµµα βασικών σπουδών, και 
– τα δύο τελευταία από το πτυχιακό πρόγραµµα. 

Σε κάθε έναν από τους χρονικούς κύκλους του προγράµµατος συµβάλλουν όλες οι περιοχές 
της δοµής του. H γενική αυτή κατεύθυνση ακολουθεί τις αρχές της ενότητας των σπουδών και 
της ενότητας θεωρίας και σχεδιασµού.

H αναλυτική βάση της προγραµµατικής δοµής είναι η διαίρεση της εκπαιδευτικής ύλης σε 
θεµατικές περιοχές. Oι θεµατικές περιοχές του προγράµµατος έχουν το µέγιστο, ως προς την 
εκπαιδευτική συνοχή, θεµατικό εύρος και συνδέονται τόσο µε τις επαγγελµατικές διαιρέσεις 
της σχεδιαστικής πρακτικής, όσο και µε τις πανεπιστηµιακές διαιρέσεις του γνωστικού αντι-
κειµένου. 

Oι θεµατικές περιοχές του προγράµµατος αναλύονται σε θεµατικές ενότητες, έτσι ώστε κάθε 
µάθηµα να καλύπτει πλήρως µία θεµατική ενότητα. H διαφορά της θεµατικής ενότητας από το 
περιεχόµενο του µαθήµατος είναι σηµαντική, καθώς αντιστοιχεί στη διαφορά της συλλογικής 
προγραµµατικής ευθύνης από την ατοµική διδακτική ευθύνη. 

Oι θεµατικές ενότητες είναι είτε υποχρεωτικές είτε ελεύθερης επιλογής. Oι υποχρεωτικές 
θεµατικές ενότητες εξασφαλίζουν το ενιαίο των σπουδών. Oι θεµατικές ενότητες ελεύθερης 
επιλογής συµβάλλουν στην ευρύτητα και το βάθος των σπουδών και στην εκπαιδευτική ελευ-
θερία. Στην εκπαιδευτική ελευθερία συµβάλλει και η επιλογή µαθήµατος στις υποχρεωτικές 
θεµατικές ενότητες. Γενική κατεύθυνση του προγράµµατος είναι η εξασφάλιση της επιλογής 
µαθήµατος σε όλες τις υποχρεωτικές θεµατικές ενότητες της αρχιτεκτονικής και πολεοδοµικής 
θεωρίας και σχεδιασµού.

H ερευνητική εργασία είναι θεωρητική, ενώ η διπλωµατική είναι συνθετική. Oι δύο ερ-
γασίες µπορεί να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους ή να συνδέονται θεµατικά. Στη δεύτερη 
περίπτωση διατηρούν την εκπαιδευτική τους αυτοτέλεια. Tα θέµατα των δύο εργασιών 
ορίζονται σε όλο το φάσµα των θεµατικών περιοχών που καλύπτει το πτυχίο του τµήµατος. 
Oι εργασίες µπορεί να είναι ατοµικές ή οµαδικές, όπως επίσης ατοµική ή οµαδική µπορεί να 
είναι και η εποπτεία τους.
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Α πό την ακαδηµαϊκή χρονιά 2004-’05 άρχισε στο Tµήµα Aγρονόµων & Tοπογράφων Mηχα-
νικών η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προγράµµατος σπουδών. Tο πρόγραµµα διαρθρώ-
νεται σε δύο κύκλους σπουδών:

– σ’ ένα πρώτο κύκλο 3 ετών, στον οποίο µε 41 υποχρεωτικά µαθήµατα (20 υποδοµής των 
τριών πρώτων εξαµήνων και 21 κορµού των τριών εποµένων) διαµορφώνεται η βασική 
“φυσιογνωµία” του τµήµατος και 

– σ’ ένα δεύτερο κύκλο µε 2 υποχρεωτικά και 12 από 67 µαθήµατα επιλογής τοµέα, κατά 
τον οποίο επιδιώκεται ο προσανατολισµός του φοιτητή στην εξειδίκευση σε κάποιες από 
τις βασικές κατευθύνσεις του τµήµατος. 

O δεύτερος κύκλος περιλαµβάνει 4 διδακτικά εξάµηνα, εκ των οποίων το τελευταίο είναι 
αφιερωµένο στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Για τη λήψη του διπλώµατος απαιτού-
νται συνολικά 55 µαθήµατα και η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας.

Aπό τα 12 µαθήµατα επιλογής τοµέα τουλάχιστον 10 πρέπει να είναι του ιδίου τοµέα. Στο 7ο 
ή και σε επόµενο εξάµηνο γίνεται η επιλογή τοµέα, η οποία είναι υποχρεωτική µέχρι το πέρας 

Ïé óðïõäÝò Ïé óðïõäÝò 
óôï TìÞìá Aãñïíüìùí óôï TìÞìá Aãñïíüìùí 

êáé TïðïãñÜöùí êáé TïðïãñÜöùí 
Mç÷áíéêþíMç÷áíéêþí

H ∆IAPΘPΩΣH TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOY∆ΩN ΣTO TM. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIKΩN

Σχηµατική παράσταση της οργάνωσης 
σπουδών στο Tµήµα Αγρονόµων και 

Τοπογράφων Mηχανικών.
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των σπουδών. Προϋπόθεση για την επιλογή τοµέα είναι ο φοιτητής να έχει περάσει 10 από τα 
µαθήµατα υποδοµής (των τριών πρώτων εξαµήνων) και 10 από τα µαθήµατα κορµού (των τριών 
εποµένων εξαµήνων). 

H διπλωµατική εργασία είναι το αποτέλεσµα της σπουδής του φοιτητή στο τµήµα. Kάθε 
χρόνο οι τοµείς ανακοινώνουν τα θέµατα των διπλωµατικών εργασιών που προτείνονται στους 
φοιτητές. Η διπλωµατική εργασία επιλέγεται από το 8ο εξάµηνο και µόνον εφόσον έχει γίνει 
η επιλογή τοµέα και ο φοιτητής έχει περάσει 35 συνολικά µαθήµατα. Εκπονείτε στον τοµέα 
επιλογής. Είναι ωστόσο δυνατό να εκπονούνται και διατοµεακές διπλωµατικές εργασίες µε την 
προϋπόθεση ότι ο κύριος επιβλέπων θα είναι από τον τοµέα επιλογής. Το χρονικό διάστηµα 
εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 εξάµηνα, διαφορετικά ο 
φοιτητής χάνει το συγκεκριµένο θέµα εκτός εάν υπάρχει αιτιολόγηση για παράταση από τον 
κύριο επιβλέποντα.

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIKΩN ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Στον πίνακα και στο παραπλεύρως του διάγραµµα παρουσιάζεται ο αριθµός των εισαχθέντων και αποφοιτησάντων φοιτητών του Tµήµατος Αγρονόµων 
και Τοπογράφων Mηχανικών από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα. O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος εισαχθέντων δεν συµφωνεί 
µε τον επίσηµο που ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους εισαγόµενους µε τις γενικές ή άλλου τύπου 
πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και όσους εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού αριθµού (αλλοδαποί, 
οµογενείς, Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.).

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1982 - 1983 83 78
1983 - 1984 97 106
1984 - 1985 171 62
1985 - 1986 122 46
1986 - 1987 119 69
1987 - 1988 114 41
1988 - 1989 113 64
1989 - 1990 118 114
1990 - 1991 114 77
1991 - 1992 120 46
1992 - 1993 111 88
1993 - 1994 100 92
1994 - 1995 102 86
1995 - 1996 101 94
1996 - 1997 107 105
1997 - 1998 106 83
1998 - 1999 121 82
1999 - 2000 116 93
2000 - 2001 137 50
2001 - 2002 116 111
2002 - 2003 116 110
2003 - 2004 120 66
2004 - 2005 114 74

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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υδές του µηχανολόγου µηχανικού περιλαµβάνουν συνολικά 48 µαθήµατα, από 
ποία τα 30 είναι υποχρεωτικά, ενώ για τα υπόλοιπα 18 υπάρχει ευχέρεια επιλογής 
µάτων, κατά οργανωµένο τρόπο, µε οµαδοποίηση των µαθηµάτων επιλογής κατά 

ποχρεωτικά είναι συγκεκριµένα βασικά µαθήµατα των σπουδών της µηχανολογίας, 
ποία πρέπει οπωσδήποτε να τα παρακολουθήσει κάθε φοιτητής.
τ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι µαθήµατα εµβάθυνσης σε διάφορους ειδικούς τοµείς.

δές του µηχανολόγου µηχανικού περιλαµβάνουν τρεις κύκλους σπουδών.
• O πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί έξι εξάµηνα (1ο ως 6ο) και περιλαµβάνει 30 υποχρε-
ωτικά µαθήµατα, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών, καθώς και την 
προαιρετική εκπόνηση σπουδαστικής εργασίας.

• O δεύτερος κύκλος σπουδών διαρκεί δύο εξάµηνα (7ο και 8ο), στα οποία δίνεται η δυ-
νατότητα στους φοιτητές µε βάση τα ενδιαφέροντά τους να επιλέξουν µία από τις εξής 
κατευθύνσεις σπουδών:

Ï

Mç÷áíïëüãùí 

H ∆IAPΘPΩΣH TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOY∆ΩN ΣTO TM. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN

Σχηµατική παράσταση της 
οργάνωσης σπουδών στο Tµήµα 

Μηχανολόγων Mηχανικών.

∆εν υπάρχει φωτογραφία
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– Κατασκευαστική κατεύθυνση.
– Ενεργειακή κατεύθυνση.
– Κατεύθυνση βιοµηχανικής διοίκησης.

 Η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών, την οποία θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής 
καθορίζεται µε αντίστοιχη δήλωση για ένταξη σε κατεύθυνση σπουδών, την οποία κα-
ταθέτει ο ίδιος στη γραµµατεία του τµήµατος στην αρχή του δεύτερου κύκλου σπουδών 
(7ο εξάµηνο). 

 O δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαµβάνει:
– 7 µαθήµατα ανά κατεύθυνση σπουδών (5 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) και
– 4 µαθήµατα επιλογής, τα οποία επιλέγονται µεταξύ όλων των µαθηµάτων του δεύτε-
ρου κύκλου σπουδών των άλλων κατευθύνσεων σπουδών (2 µαθήµατα ανά κατεύ-
θυνση). 

• O τρίτος κύκλος σπουδών διαρκεί δύο εξάµηνα (9ο και 10ο) και περιλαµβάνει 7 µαθήµατα 
επιλογής, οργανωµένα σε κύκλους εξειδίκευσης. 

 Oι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους εξής κύκλους εξειδίκευσης, 
ανάλογα µε την κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει στο δεύτερο κύκλο 
σπουδών:

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Στον πίνακα και στο παραπλεύρως του διάγραµµα παρουσιάζεται ο αριθµός των εισαχθέντων και αποφοιτησάντων φοιτητών του Tµήµατος 
Μηχανολόγων Mηχανικών από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα. O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος εισαχθέντων δεν συµφωνεί 
µε τον επίσηµο που ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους εισαγόµενους µε τις γενικές ή άλλου τύπου 
πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και όσους εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού αριθµού (αλλοδαποί, 
οµογενείς, Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.).

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1982 - 1983 115 80
1983 - 1984 110 68
1984 - 1985 170 66
1985 - 1986 236 76
1986 - 1987 182 92
1987 - 1988 154 89
1988 - 1989 155 76
1989 - 1990 154 76
1990 - 1991 146 92
1991 - 1992 153 123
1992 - 1993 151 107
1993 - 1994 153 134
1994 - 1995 155 123
1995 - 1996 156 129
1996 - 1997 148 105
1997 - 1998 152 139
1998 - 1999 189 123
1999 - 2000 187 135
2000 - 2001 201 91
2001 - 2002 178 143
2002 - 2003 168 125
2003 - 2004 166 106
2004 - 2005 153

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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– Κατασκευαστική κατεύθυνση.
 Κύκλοι Εξειδίκευσης: Τεχνολογία Υλικών.
  Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών.
  Τεχνική Μορφοποιήσεων.

– Ενεργειακή κατεύθυνση.
 Κύκλοι εξειδίκευσης: Παραγωγή και χρήση ενέργειας.
  Περιβάλλον και τεχνολογία αντιρρύπανσης.
  Ανάλυση διεργασιών µε τη βοήθεια Η/Υ.

– Κατεύθυνση βιοµηχανικής διοίκησης.
 Κύκλος εξειδίκευσης: Βιοµηχανική διοίκηση.

Σε κάθε κύκλο υπάρχουν τουλάχιστον 10 µαθήµατα, εκ των οποίων τα 4 είναι υποχρεωτικά 
και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 3 από τα υπόλοιπα 6 τουλάχιστον µαθήµατα.

O κύκλος εξειδίκευσης, τον οποίον θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής, καθορίζεται µε αντί-
στοιχη δήλωση για ένταξη σε κύκλο εξειδίκευσης, την οποία καταθέτει ο ίδιος στη γραµµατεία 
του τµήµατος στην αρχή του τρίτου κύκλου σπουδών (9ο εξάµηνο).

Oι σπουδές ολοκληρώνονται µε την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Η εργασία αυτή 
είναι µία εκτεταµένη µελέτη σε µία επιστηµονική περιοχή του τµήµατος. Κάθε φοιτητής µπορεί 
να επιλέξει την περιοχή, στην οποία θέλει να εκπονήσει τη διπλωµατική του εργασία. O µόνος 
περιορισµός σ’ αυτή την επιλογή είναι, ότι η διπλωµατική εργασία πρέπει να αντιστοιχεί στο 
γνωστικό αντικείµενο ενός τουλάχιστον από τα µαθήµατα της κατεύθυνσης σπουδών του, το 
οποίο έχει ο ίδιος παρακολουθήσει.
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Τ ο Τµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών καλύπτει τα βασικά γνωστικά 
αντικείµενα της ηλεκτρικής ενέργειας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απο-
τελούν µαζί το ειδικό περιβάλλον που ονοµάζεται επιστήµη του ηλεκτρολόγου µηχανικού. 
Η διάρθρωση του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών είναι τέτοια ώστε µετά την ει-

σαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες, αρχές και γνώσεις της επιστήµης τους µέσω ενός 
αρχικού πυρήνα µαθηµάτων να εφοδιάζονται στη συνέχεια µε τις απαραίτητες σύγχρονες 
γνώσεις µέσω ενός αριθµού εξειδικευµένων µαθηµάτων. Έτσι, µετά τα πέντε πρώτα εξάµηνα 
του βασικού κύκλου σπουδών αρχίζουν οι τρεις κύκλοι σπουδών εξειδίκευσης: της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της ηλεκτρονικής και υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών.

• Στα πρώτα πέντε εξάµηνα του βασικού κύκλου σπουδών το σύνολο των µαθηµάτων 
είναι 26 και επιπλέον 2 µαθήµατα επιλογής και 3 µαθήµατα ξένων γλωσσών (αγγλικών, 
γαλλικών και γερµανικών).

• Oι κύκλοι σπουδών εξειδίκευσης αρχίζουν από το έκτο εξάµηνο. Για να προχωρήσει 
κάποιος φοιτητής σε κύκλο σπουδών στο έκτο εξάµηνο θα πρέπει να έχει εξετασθεί 
επιτυχώς σε δέκα βασικά µαθήµατα (προαπαιτούµενα) από τα παρακάτω: 2 µαθήµατα 
µαθηµατικών, 2 µαθήµατα κυκλωµάτων, 2 µαθήµατα ηλεκτρονικής, 2 µαθήµατα ηλεκτρο-
µαγνητικού πεδίου και 4 µαθήµατα της επιλογής του φοιτητή.

• Στο 10ο εξάµηνο των σπουδών τους οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωµατική τους εργασία.

Ïé óðïõäÝò Ïé óðïõäÝò 
óôï TìÞìá óôï TìÞìá 

Hëåêôñïëüãùí Mç÷áíéêþí Hëåêôñïëüãùí Mç÷áíéêþí 
êáé Mç÷áíéêþí Yðïëïãéóôþíêáé Mç÷áíéêþí Yðïëïãéóôþí

H ∆IAPΘPΩΣH TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOY∆ΩN ΣTO TM. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN

Σχηµατική παράσταση της οργάνωσης 
σπουδών στο Tµήµα Ηλεκτρολόγων 

Mηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών αποσκοπεί στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κα-
τάρτιση των φοιτητών που µετά την αποφοίτηση τους θα στελεχώσουν διάφορους τοµείς της 
παραγωγικής δραστηριότητας.
Στα πρώτα δύο εξάµηνα η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι προαιρετική και αποβλέ-

πει στην απόκτηση ή συµπλήρωση των γνώσεων εκείνων που θα επιτρέψουν στο φοιτητή να 
παρακολουθήσει στα επόµενα εξάµηνα τη διδασκαλία σε επίπεδο ειδικότητας. Στα επόµενα 
εξάµηνα η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Στο 3ο και 4ο εξάµηνο διδάσκονται κείµενα 
σχετικά µε την ειδικότητα µε σκοπό την εξοικείωση µε την αντίστοιχη ορολογία της επιστήµης, 
ενώ στο 5ο και 6ο εξάµηνο η διδασκαλία στόχο έχει την απόκτηση δυνατότητας γραπτής και 
προφορικής επικοινωνίας. 

H επιλογή της διπλωµατικής εργασίας µπορεί να γίνει µετά το 7ο εξάµηνο και µε την προ-
ϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 45 µαθήµατα. Oι φοιτητές γνωρίζουν τη 
θεµατολογία των προτεινόµενων διπλωµατικών εργασιών από σχετικές ανακοινώσεις των 
εργαστηρίων και αφού συνεννοηθούν µε τον επιβλέποντα του θέµατος που τους ενδιαφέρει, 
προσέρχονται στη γραµµατεία του τµήµατος και καταθέτουν σχετική δήλωση. O φοιτητής έχει 
την υποχρέωση να περατώσει την τη διπλωµατική εργασία του το αργότερα µέχρι και την 5η 
εξεταστική περίοδο από την επιλογή της. 

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Στον πίνακα και στο παραπλεύρως του διάγραµµα παρουσιάζεται ο αριθµός των εισαχθέντων και αποφοιτησάντων φοιτητών του Tµήµατος 
Ηλεκτρολόγων Mηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα. O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος 
εισαχθέντων δεν συµφωνεί µε τον επίσηµο που ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους εισαγόµενους µε τις 
γενικές ή άλλου τύπου πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και όσους εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού 
αριθµού (αλλοδαποί, οµογενείς, Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.).

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1982 - 1983
1983 - 1984 159 91
1984 - 1985 240 83
1985 - 1986 246 74
1986 - 1987 244 106
1987 - 1988 198 77
1988 - 1989 188 86
1989 - 1990 197 112
1990 - 1991 179 133
1991 - 1992 185 134
1992 - 1993 194 127
1993 - 1994 186 166
1994 - 1995 200 151
1995 - 1996 204 161
1996 - 1997 203 155
1997 - 1998 207 140
1998 - 1999 234 171
1999 - 2000 259 212
2000 - 2001 314 137
2001 - 2002 316 173
2002 - 2003 324 164
2003 - 2004 343 186
2004 - 2005 317 157

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.: 5050 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

O κύριος ρόλος του χηµικού µηχανικού είναι η ανάλυση, ο σχεδιασµός, η βελτιστοποίηση 
και ο έλεγχος της χηµικής βιοµηχανίας και των συναφών µονάδων µεταποίησης υλικών. 
Για το σκοπό αυτό, οι απόφοιτοι θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τις χηµικές µεταβολές 

και την κινητική των αντιδράσεων που διαλαµβάνονται, τις ιδιότητες και τη συµπεριφορά των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, καθώς επίσης και τις αρχές της θερµοδυναµικής, της ρευστοδυνα-
µικής και της µεταφοράς θερµότητας και µάζας. 

Εποµένως, οι περιοχές αυτές διαµορφώνουν και τον πυρήνα των διδασκοµένων µαθηµάτων. 
Έτσι, σκοπός του Tµήµατος Χηµικών Μηχανικών είναι να εκπαιδεύσει επιστήµονες µηχανικούς 
ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των µεθόδων 
παραγωγής βιοµηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και στην παραγωγή ενέργειας. 

Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη µελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τε-
χνική υποστήριξη διαφόρων εγκαταστάσεων, στη διαχείριση-διοίκηση έργων και στην 
εφαρµογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας).

Ïé óðïõäÝò Ïé óðïõäÝò 
óôï TìÞìá óôï TìÞìá 

×çìéêþí Mç÷áíéêþí ×çìéêþí Mç÷áíéêþí 

H ∆IAPΘPΩΣH TOY ΠPOΓPAMMATOΣ ΣΠOY∆ΩN ΣTO TM. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ MHXANIKΩN

Σχηµατική παράσταση της 
οργάνωσης σπουδών στο Tµήµα 

Χηµικών Μηχανικών.
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Για να αξιοποιήσουν στην πράξη τις τεχνικές πληροφορίες που διδάσκονται στα παραπάνω 
θέµατα, οι φοιτητές χηµικοί µηχανικοί θα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις οικονοµικών, σχε-
δίασης µε Η/Υ, ελέγχου των διεργασιών και αριστοποίησης. Επίσης, πρέπει να έχουν ισχυρό 
υπόβαθρο στα µαθηµατικά και στον προγραµµατισµό µε Η/Υ, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της 
εργασίας τους (ανάλυση, σχεδίαση κ.τ.λ.) να χαρακτηρίζονται από θεωρητική επάρκεια και 
υπολογιστική ακρίβεια. Κατά συνέπεια, τα αντικείµενα αυτά συνιστούν ένα επίσης ουσιώδες 
µέρος του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών.

Τέλος, οι φοιτητές χηµικοί µηχανικοί θα πρέπει να έχουν µια γενική κατάρτιση που θα τους 
επιτρέπει να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον και να κατανοήσουν τον γύρω τους κόσµο. 
Για το σκοπό αυτό, το πρόγραµµα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα επιλογής και µη τεχνικών 
µαθηµάτων, έτσι ώστε οι φοιτητές να µπορούν να αναπτύξουν και άλλα ενδιαφέροντα και να 
διευρύνουν τους ορίζοντες τόσο της επαγγελµατικής τους απασχόλησης, όσο και της κοινωνικής 
τους προσφοράς.

Oι απαιτήσεις για αποφοίτηση περιλαµβάνουν την επιτυχή συµπλήρωση των υποχρεωτικών 
46 και των κατ’ επιλογήν 9 µαθηµάτων, µέσω των οποίων δίνεται µια κατεύθυνση ειδικότητας 
στις σπουδές, καθώς και την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας.

OI KAT’ ETOΣ EIΣAXΘENTEΣ ΦOITHTEΣ KAI AΠOΦOITOI TOY TM. ΧΗΜΙΚΩΝ MHXANIKΩN ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 

Στον πίνακα και στο παραπλεύρως του διάγραµµα παρουσιάζεται ο αριθµός των εισαχθέντων και αποφοιτησάντων φοιτητών του Tµήµατος Χηµικών 
Μηχανικών από την εφαρµογή του νόµου 1268/82 µέχρι σήµερα. O αναγραφόµενος αριθµός των κατ’ έτος εισαχθέντων δεν συµφωνεί µε τον επίσηµο 
που ανακοινώνεται από το Yπουργείο Παιδείας, διότι δεν συµπεριλαµβάνει µόνον τους εισαγόµενους µε τις γενικές ή άλλου τύπου πανελλαδικές 
εξετάσεις, αλλά και όσους εισάγονται επιπροσθέτως ως διάφορες ειδικές κατηγορίες σε ποσοστό επί του αρχικού αριθµού (αλλοδαποί, οµογενείς, 
Kύπριοι, για λόγους υγείας, εκ µετεγγραφής, ή µε κατατακτήριες εξετάσεις κ.ά.).

Aκαδηµαϊκό 
έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1982 - 1983 51 64
1983 - 1984 61 64
1984 - 1985 80 54
1985 - 1986 130 43
1986 - 1987 105 45
1987 - 1988 112 58
1988 - 1989 110 65
1989 - 1990 110 72
1990 - 1991 110 77
1991 - 1992 126 103
1992 - 1993 131 49
1993 - 1994 132 42
1994 - 1995 136 115
1995 - 1996 129 92
1996 - 1997 130 117
1997 - 1998 130 84
1998 - 1999 150 74
1999 - 2000 140 97
2000 - 2001 128 127
2001 - 2002 134 113
2002 - 2003 138 119
2003 - 2004 126 200
2004 - 2005

Εισαχθέντες
Αποφοιτήσαντες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.: 5050 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

ÐñáêôéêÞ Üóêçóç ôùí öïéôçôþíÐñáêôéêÞ Üóêçóç ôùí öïéôçôþí

Η πρακτική άσκηση είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που 
συνδυάζει τις εκπαιδευτικές θεωρητικές γνώσεις µε την 

πράξη και αποτελεί µια απόπειρα πρώτης επαφής των φοιτητών 
µε το µελλοντικό τους επάγγελµα. Ως οργανωµένο πρόγραµµα 
εφαρµόστηκε σε τµήµατα της Πολυτεχνικής στο δεύτερο µισό 
της δεκαετίας του ‘90 (1997 ως 1999) και έκτοτε συνεχίζεται µέχρι 
σήµερα. 

Το πρόγραµµα της πρακτικής άσκησης εντάσσεται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) που καλύπτει 
το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του, ενώ το υπόλοιπο 
καλύπτεται από τους πόρους των τµηµάτων. 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών είναι αφενός 
η ουσιαστική άσκηση του φοιτητή στους χώρους εργασίας 
(εργοτάξια, µελετητικά και κατασκευαστικά γραφεία, παραγωγικές 
µονάδες, βιοµηχανίες ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών), και 
αφετέρου η στενότερη σύνδεση των επιχειρήσεων και των 
οργανισµών µε τα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής, µε την 
ανάπτυξη –παράλληλα– αµοιβαίων σχέσεων εµπιστοσύνης που 
θα συµβάλουν στη βιωσιµότητα της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών µετά τη λήξη του προγράµµατος.

Το περιεχόµενό της αφορά σε εφαρµοσµένα αντικείµενα που 
ασκούν δηµόσιοι φορείς και οργανισµοί και σηµαντικά ιδιωτικά 
γραφεία µελετών και τεχνικές εταιρείες και εποµένως αφορά 
σε ουσιαστικές δραστηριότητες ενταγµένες στην καθηµερινή 
λειτουργία των φορέων αυτών. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει 

σε µεγάλο βαθµό και την ποιότητα της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους ασκούµενους 
να δουν και να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας των φορέων 
αυτών στην πράξη και τους προετοιµάζει για την επαγγελµατική 
τους σταδιοδροµία. 

Eπιδίωξη είναι να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρακτικής 
άσκησης όλων των φοιτητών, τουλάχιστον για µια φορά κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους. Η άσκηση έχει ενταχθεί πλέον στα 
προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων που την εφαρµόζουν και 
σε άλλα αποτελεί µάθηµα επιλογής στους κύκλους εξειδίκευσης, 
που ακολουθεί τις υποχρεώσεις των άλλων µαθηµάτων και 
σε άλλα έχει µεν ενταχθεί στον κύκλο των κατ’ επιλογήν 
µαθηµάτων, αλλά δεν είναι υποχρεωτική, 

Προκειµένου οι φοιτητές να µπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκησή 
τους, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκείς βασικές γνώσεις 
στο αντικείµενο των σπουδών τους και γι’ αυτό το λόγο δικαίωµα 
συµµετοχής έχουν κατ’ αρχήν οι φοιτητές των προχωρηµένων 
εξαµήνων σπουδών (π.χ. µετά το 7ο εξάµηνο σπουδών). Mπορούν, 
ωστόσο, να συµµετάσχουν και φοιτητές µικρότερων εξαµήνων, 
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Η περίοδος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ποικίλλει στα 
διάφορα τµήµατα από 1 ως 4 µήνες και κατά κανόνα χρονικά 
εντάσσεται στη θερινή περίοδο. Το πρόγραµµα όµως µπορεί να 
υλοποιείται και κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, εφόσον 
οι ασκούµενοι φοιτητές δεν έχουν υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το πρόγραµµα των σπουδών τους.ΠΗ
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Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η ραγδαία εξέλιξη των επιστηµών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και η δια-
φαινόµενη προοπτική ανάπτυξής τους στο µέλλον είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
νέων γνώσεων και τεχνολογιών, καθώς και τη δηµιουργία νέων κατευθύνσεων µε όλες 

σχεδόν τις επιστήµες.

Με στόχο την εµβάθυνση των γνώσεων των διπλωµατούχων µηχανικών σε ιδιαίτερους 
τοµείς της επιστήµης τους συγκροτήθηκαν και λειτουργούν σήµερα σε όλα τα τµήµατα της 
Πολυτεχνικής Σχολής µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, που είτε οδηγούν στη λήψη δι-
δακτορικού διπλώµατος είτε στην απόκτηση διπλώµατος ειδίκευσης. Tα προγράµµατα αυτά 
παρέχουν εξειδικευµένη γνώση στο νέο επιστηµονικό δυναµικό και ανοίγουν νέες ερευνητικές 
κατευθύνσεις στους διάφορους τοµείς της επιστήµης του µηχανικού.

H ïñãÜíùóç H ïñãÜíùóç 
ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí 

óðïõäþíóðïõäþí

Oé ðñïçãïýìåíåò áðüðåéñåò ãéá ôçí ïñãÜíùóç ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþíOé ðñïçãïýìåíåò áðüðåéñåò ãéá ôçí ïñãÜíùóç ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí

T ο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη οργανωµένου κύκλου 
µεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι καινούργιο, είναι παλαιό 
και σε βάθος χρόνου σχεδόν ταυτίζεται µε το χρόνο ίδρυσης 

της σχολής. Oι πρώτες σκέψεις και συζητήσεις ξεκίνησαν στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘60, µε αφορµή µάλιστα τη δηµιουργία 
του τρίτου τµήµατος της σχολής, αυτού του Aγρονόµων και 
Tοπογράφων Mηχανικών (1962) και του σχετικού προβληµατισµού 
που προηγήθηκε µε το δίληµµα της προσήκουσας για την εποχή 
εκείνη επιλογής µεταξύ της ενίσχυσης των υφιστάµενων δύο 
τότε τµηµάτων (Πολιτικών Mηχανικών και Aρχιτεκτόνων) και της 
ανάπτυξη νέων. 
Έκτοτε το θέµα µε ποικίλες αφορµές ανακινήθηκε πολλές φορές 

και, άλλοτε ακροθιγώς, άλλοτε µε συζήτηση σε µεγαλύτερο βάθος, 
απασχόλησε το σώµα των καθηγητών. Σηµαντικότερη ίσως ήταν 
η συζήτηση που προκλήθηκε µε αφορµή έγγραφο της πρυτανείας 
(υπ’ αριθµ. 871 της 22/9/67), µε το οποίο ζητούνταν η επεξεργασία 
από όλες τις σχολές µακροχρόνιου προγράµµατος για την κάλυψη 
των αναγκών της εκπαίδευσης. Tο θέµα των µεταπτυχιακών 
σπουδών τέθηκε και πάλι προς συζήτηση και απασχόλησε σχεδόν 
στο σύνολό της τη συνεδρίαση, σε σηµείο που τα υπόλοιπα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για την επόµενη συνεδρίαση 
“λόγω του προκεχωρηκότος της ώρας και της επελθούσης κοπώσεως 
των µελών”. 

Mάλιστα στη συνεδρίαση εκείνη οι αρχιτέκτονες καθηγητές 
N. Mουτσόπουλος, X. Mπούρας, Θ. Aργυρόπουλος και Π. 
Kαραντινός κατέθεσαν συνοπτική πρόταση περί “ιδρύσεως 
µεταπτυχιακών σπουδών αρχιτεκτόνων - αρχαιολόγων - 
αναστηλωτών και πολεοδόµων παρά τω Aρχιτεκτονικώ Tµήµατι 
της Πολυτεχνικής Σχολής”, µε την οποία καθόριζαν το αντικείµενο 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος, τις προβλεπόµενες 
ειδικότητες και τις ανάγκες του σε προσωπικό και υποδοµή, 
προτείνοντας και την ίδρυση νέων εδρών.

Στη διάρκεια της δικτατορίας, µε σχέδιο νόµου που αφορούσε 
στη συνολική οργάνωση των σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής, 
προβλεπόταν και πάλι η λειτουργία οργανωµένων µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σπουδών που θα άρχιζαν να λειτουργούν από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1971-’72, χωρίς ωστόσο η σχετική διάταξη να 
τεθεί σε ισχύ.

Mε νέο σχέδιο νόµου το Φεβρουάριο του 1974 η πρόταση 
για ίδρυση τµηµάτων µεταπτυχιακών επανήλθε, προβλέποντας 
5 µεταπτυχιακά τµήµατα, ένα για κάθε τµήµα της σχολής 
(είχαν ήδη αρχίσει να λειτουργούν και τα δύο νέα τµήµατα των 
Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων Mηχανικών και των Xηµικών 
Mηχανικών), µε αντίστοιχες ειδικότητες που οδηγούσε στην 
απόκτηση διπλώµατος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώµατος:

• Στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών τις ειδικότητες δοµικού, 
υδραυλικού, συγκοινωνιολόγου και γεωτεχνικού.

• Στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων τις ειδικότητες πολεοδόµου, 
κτιριολόγου, αναστηλωτή µνηµείων και αρχιτέκτονα τοπίου.

• Στο Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών τις 
ειδικότητες γαιοδέτη και αγρονόµου.

• Στα δύο νέα τµήµατα (Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων 
Mηχανικών και Xηµικών Mηχανικών) οι ειδικότητες θα 
ορίζονταν αργότερα µε προεδρικό διάταγµα και ύστερα 
από σχετική πρόταση της σχολής.

Kαι αυτό όµως το σχέδιο δεν πρόλαβε να εφαρµοσθεί, διότι µε 
την πτώση της δικτατορίας το θέµα των µεταπτυχιακών σπουδών 
τέθηκε σε νέα βάση, αναβάλλοντας και πάλι την υλοποίησή τους.

Tα επόµενα χρόνια ανάλογα θέµατα ήρθαν κατ’ επανάληψη 
προς συζήτηση στη σχολή ή στα επιµέρους τµήµατά της µετά την 
εφαρµογή του νόµου 1268/82, δεδοµένου ότι ο νόµος προέβλεπε 
τη δυνατότητα συγκρότησης µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
σπουδών σε όλα τα τµήµατα όλων των πανεπιστηµίων της χώρας.
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T α προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώµατος 
λειτουργούν το καθένα ανεξάρτητα στο κάθε τµήµα. Άρχισαν να συστηµατοποιούνται σε οργα-
νωµένες σπουδές στα µέσα της δεκαετίας του ‘90, ακολουθώντας ένα µεθοδικό πρόγραµµα. 

Ωστόσο, η σχολή από γενέσεώς της σχεδόν παρείχε τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής δι-
ατριβής και αναγόρευε διδάκτορες, χωρίς όµως να υπάρχει οργανωµένο πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών που να οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώµατος. Oι υποψήφιοι διδάκτορες εργάζονταν 
αυτοτελώς σε συνεργασία µε τους επιβλέποντες καθηγητές (ή τους καθηγητές της τριµελούς επι-
τροπής, µετά το 1982) που παρακολουθούσαν την πορεία της διδακτορικής του διατριβής. 

Στόχοι των σηµερινών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στη λήψη 
διδακτορικού διπλώµατος είναι αφενός η οργάνωση και ανάπτυξη της εξειδικευµένης γνώ-
σης και αφετέρου η παραγωγή νέων γνώσεων και τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείµενο και 
στις ερευνητικές κατευθύνσεις της κάθε επιστήµης. Παράλληλα επιτυγχάνεται η εξασφάλιση 
συντονισµένης εξειδίκευσης σε τοµείς βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας των αποφοίτων 
διπλωµατούχων µηχανικών, αλλά και η βελτίωση τόσο του επιστηµονικού δυναµικού, όσο και 
της σχετικής υποδοµής της χώρας.

• Σε τρία τµήµατα (Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών, Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mη-
χανικών και Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών) υπάρχουν 
θεσµοθετηµένα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στη λήψη διδα-
κτορικού διπλώµατος. 

• Στα υπόλοιπα τµήµατα οι αντίστοιχες µεταπτυχιακές σπουδές για τη λήψη διδακτορικού 
διπλώµατος δεν έχουν οργανωθεί σε θεσµοθετηµένο πρόγραµµα σπουδών και ακολου-
θείται η παλαιά διαδικασία.

Στα τµήµατα µε το θεσµοθετηµένο πρόγραµµα οι µεταπτυχιακές σπουδές για το διδακτορικό 
είναι οργανωµένες στο στάδιο των συστηµατικών σπουδών για την απόκτηση των απαραίτητων 
γνώσεων και εµπειριών στο εξειδικευµένο αντικείµενο ενασχόλησής του µεταπτυχιακού φοιτη-
τή και στο στάδιο της ερευνητικής εργασίας, που αποσκοπεί στη συστηµατική διερεύνηση και 

Tá ìåôáðôõ÷éáêÜ Tá ìåôáðôõ÷éáêÜ 
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στην πρωτότυπη επεξεργασία του θέµατος, επάνω στο οποίο εργάζεται πλέον ο µεταπτυχιακός 
φοιτητής ως υποψήφιος διδάκτορας.

H ελάχιστη διάρκεια σπουδών στα περισσότερα προγράµµατα σπουδών είναι τα 6 εξάµηνα, 
ενώ η µέγιστη τα 10 µε 12 εξάµηνα. Oι σπουδές ολοκληρώνονται µε την εκπόνηση και υποβολή 
πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής, που παρουσιάζει ο υποψήφιος σε δηµόσια συνεδρίαση 
ενώπιον επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής 
και τα άλλα δύο µέλη της συµβουλευτικής του επιτροπής, H επταµελής επιτροπή κρίνει την 
εργασία ως προς την πρωτοτυπία της και ως προς τη συµβολή της στην επιστήµη. Σε περίπτω-
ση θετικής κρίσης, θεωρείται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας έχει πλέον περατώσει επιτυχώς τις 
µεταπτυχιακές του σπουδές.

Σε όλα τα τµήµατα η αναγόρευσή του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται ενώπιον της γενικής 
συνέλευσης ειδικής σύνθεσης σε δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία του πρυτάνεως ή ενός εκ των 
τριών αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ., κατά την οποία του απονέµεται ο τίτλος του διδάκτορα.

Ακαδηµαϊκό 
έτος

Τµήµα
Πολιτικών
Μηχανικών

Τµήµα
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

Τµήµα
Αγρονόµων
& Τοπογρ. 
Μηχανικών

Τµήµα 
Μηχανολόγ. 
Μηχανικών

Τµήµα
Ηλεκτρολ. 
Μηχανικών
& Μηχ. Υπολ.

Τµήµα
Χηµικών
Μηχανικών

Γενικό
Τµήµα Σύνολο

1983 - 1984 2 1 2 0 2 7
1984 - 1985 5 4 2 1 0 12
1985 - 1986 5 3 5 1 2 3 19
1986 - 1987 8 2 2 1 2 0 15
1987 - 1988 7 3 0 0 0 1 11
1988 - 1989 7 2 1 4 0 2 16
1989 - 1990 5 2 0 4 1 2 14
1990 - 1991 28 2 0 3 2 3 38
1991 - 1992 9 0 3 4 6 2 24
1992 - 1993 5 4 2 1 3 5 0 20
1993 - 1994 2 0 1 2 5 2 1 13
1994 - 1995 14 0 2 1 5 5 0 27
1995 - 1996 10 3 1 2 5 5 2 28
1996 - 1997 6 1 1 3 7 1 4 23
1997 - 1998 11 2 1 7 7 5 2 35
1998 - 1999 9 2 3 3 12 1 4 34
1999 - 2000 14 3 5 4 11 8 8 53
2000 - 2001 10 4 2 7 1 2 6 32
2001 - 2002 15 4 0 5 7 9 3 43
2002 - 2003 17 4 2 4 8 5 5 40
2003 - 2004 13
2004 - 2005 6
Σύνολο 184 46 35 57 71 61 50 504

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ THN EΦAPMOΓH TOY N. 1268 
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Ηλεκτρολόγ
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T α µεταπτυχιακά προγράµµατα ειδίκευσης έχουν σαφή επαγγελµατικό προσανατολισµό 
και στόχο την ταχεία εξειδίκευση των µηχανικών σε κάποιο επιµέρους επιστηµονικό και 
τεχνολογικό πεδίο του τοµέα της επιστήµης τους. 

Άρχισαν να λειτουργούν από το 1998 και σχεδόν στο σύνολό τους ήταν ενταγµένα στο 
Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα Eκπαίδευσης και Aρχικής Eπαγγελµατικής Kατάρτισης (E.Π.E.A.E.K.), 
επιδοτούµενα από το Kοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Σήµερα άλλα συνε-
χίζουν να χρηµατοδοτούνται απ’ αυτό, ενώ κάποια άλλα, στα οποία έχει σταµατήσει η χρηµα-
τοδότηση, προχωρούν αυτοδύναµα µε τη στήριξη του αντίστοιχου τµήµατος. 

Σχεδόν όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής έχουν οργανώσει περισσότερα του ενός 
µεταπτυχιακά προγράµµατα ειδίκευσης που είτε υποστηρίζονται αποκλειστικά από το δικό τους 
δυναµικό και τη δική τους υποδοµή (µονοτµηµατικά) είτε συνεργάζονται σε κοινή βάση µε τη 
συµµετοχή δύο ή περισσοτέρων τµηµάτων που αλληλοστηρίζονται µε τη συµµετοχή του προ-
σωπικού όλων των εµπλεκόµενων τµηµάτων και τη χρήση της υποδοµής τους ή έχουν αποκτήσει 
δική τους υποδοµή (διατµηµατικά). Tέλος, τα τµήµατα της Πολυτεχνικής συµµετέχουν και σε 
διατµηµατικά προγράµµατα άλλων τµηµάτων ή πανεπιστηµίων, είτε απλώς συµµετέχοντας είτε 
έχοντας αναλάβει ρόλο συντονιστή των λειτουργιών τους. 

Tα µεταπτυχιακά προγράµµατα ειδίκευσης είναι µονοετούς ή διετούς φοίτησης και έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν σ’ αυτά τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο τόσο διπλωµα-
τούχοι µηχανικοί απόφοιτοι των τµηµάτων της σχολής, όσο και πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων του 
πανεπιστηµίου ή άλλων πανεπιστηµίων, ανάλογα µε το αντικείµενο του κάθε προγράµµατος. 
Oι προϋποθέσεις που τίθενται σε κάθε περίπτωση και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για 
την εισαγωγή ενός µεταπτυχιακού φοιτητή σε κάποιο από τα προγράµµατα µεταπτυχιακών 
σπουδών έχουν ορισθεί από τα τµήµατα και έχουν θεσµοθετηθεί µε υπουργικές αποφάσεις και 
διατάγµατα που έχουν δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως.

Tá ìåôáðôõ÷éáêÜ Tá ìåôáðôõ÷éáêÜ 
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Tα µεταπτυχιακά αυτά προγράµµατα ειδίκευσης καλύπτουν διαπιστωµένες ανάγκες της οικο-
νοµίας, της κοινωνίας και της επιστήµης, και στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν καλύπτονται 
από κανένα υπάρχον προπτυχιακό πρόγραµµα που προσφέρεται από κάποιο τµήµα του Α.Π.Θ.

Στην Πολυτεχνική Σχολή σήµερα λειτουργούν:
– 6 µονοτµηµατικά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης και 
– 6 διατµηµατικά, στο ένα των οποίων συµµετέχουν όλα τα τµήµατα της σχολής. 

Eπίσης τα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής συµµετέχουν σε άλλα 4 προγράµµατα, τα οποία 
συντονίζουν άλλα τµήµατα από το πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ή άλλο πανεπιστήµιο.

Eιδικότερα τα προγράµµατα αυτά είναι:

► Mονοτµηµατικά προγράµµατα της Πολυτεχνικής.
• Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Mονοτµηµατικό πρόγραµµα του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών.
• Αντισεισµικού Σχεδιασµού Τεχνικών Έργων.
 Mονοτµηµατικό πρόγραµµα του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών.
• Γεωπληροφορικής µε 4 ειδικεύσεις: 

– Tοπογραφικές Εφαρµογές Υψηλής Ακρίβειας, 
– Σύγχρονες Γαιωδαιτικές Εφαρµογές, 
– ∆ιαχείριση Φωτογραµµετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπισης σε Περιβάλλον ΣΓΠ. 

- Yδατικοί Πόροι.
Mονοτµηµατικό πρόγραµµα του Tµήµατος Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών.

• Τεχνικών και Μέθοδων στην Ανάλυση, Σχεδιασµό και ∆ιαχείριση του Χώρου, µε 3 ειδι-
κεύσεις: 
– Κτηµατολόγιο και ∆ιαχείριση Χωρικών ∆εδοµένων, 
– Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση, 
– Oργάνωση και ∆ιαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης.
Mονοτµηµατικό πρόγραµµα του Tµήµατος Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών.

• ∆ιοίκησης Παραγωγικών Συστηµάτων.
Mονοτµηµατικό πρόγραµµα του Tµήµατος Mηχανολόγων Mηχανικών.
 Tο πρόγραµµα αυτό αναγκάστηκε προσωρινά να διακόψει την λειτουργία του λόγω 
έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα.
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ΟΙ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1998 - 1999 30 27

1999 - 2000 30 28

2000 - 2001 30 30

2001 - 2002 30 28

2002 - 2003 30 28

2003 - 2004 30 28

Σύνολο 180 169

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1998 - 1999 22 19

1999 - 2000 20 20

2000 - 2001 20 20

2001 - 2002 20 18

2002 - 2003 20 20

2003 - 2004 20 19

Σύνολο 122 116

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1997 - 1999 6

1999 - 2001 5

2001 - 2002 13

2002 - 2003 13

2003 - 2004 18

Σύνολο 55

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1997 - 1999 6

1999 - 2001 3

2001 - 2002 16

2002 - 2003 16

2003 - 2004 16

Σύνολο 57

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1998 - 1999 22

1999 - 2000 11

2000 - 2001 19 28

2001 - 2002 19

2002 - 2003 17

2003 - 2004 14

Σύνολο 71 59

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1998 - 2000 35

2000 - 2002 38

2002 - 2004 37

2004 - 2006

Σύνολο 110

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

2003 - 2004 20 19

Σύνολο 20 19

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΟΥ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

2002 - 2003 16 16

2003 - 2004 16 16

Σύνολο 16 16

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

2002 - 2003 14 14

2003 - 2004 14 14

Σύνολο 28 28

∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

1998 - 2000 25 22

2000 - 2002 17 16

2002 - 2004 28 21

Σύνολο 70 59

ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ακαδηµ. έτος Εισαχθέντες Απόφοιτοι

2003 - 2004 45 45

Σύνολο 45 45
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► ∆ιατµηµατικά προγράµµατα, τα οποία συντονίζουν τµήµατα της Πολυτεχνικής.
• Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνηµείων Πολιτισµού, µε δύο ειδικεύ-
σεις: 
– Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνηµείων, 
– Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισµών.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών.
Συµµετέχουν: Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών,
 Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών,
 Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών,
 Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών,
 Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών,
 Tµήµα Xηµικών Mηχανικών,
 Γενικό Tµήµα Φυσικών & Mαθηµατικών Eπιστηµών.

• Σχεδιασµού, Oργάνωσης και ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Μεταφορών.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών.
Συµµετέχουν: Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών,
 Tµήµα Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών.
Συνεργάζεται το Eλληνικό Iνστιτούτο Mεταφορών.

• Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών.
Συµµετέχουν: Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών,
 Γεωπονική Σχολή του A.Π.Θ. (πρώην Tµήµα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτε-

χνικών Eπιστηµών).
• Μουσειολογίας.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών.
Συµµετέχουν: Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών,
 Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών,
 Tµήµα Eπιιστηµών Προσχολικής Aγωγής & Eκπαίδευσης του A.Π.Θ.,
 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Eκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου ∆. Mακεδονίας.

• ∆ιεργασιών και Τεχνολογίας Προηγµένων Υλικών.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών.
Συµµετέχουν: Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών,
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 Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών,
 Tµήµα Xηµικών Mηχανικών,
 Γενικό Tµήµα Φυσικών και Mαθηµατικών Eπιστηµών.
 Tµήµα Xηµείας A.Π.Θ.

• Προηγµένων Συστηµάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών.
Συµµετέχουν: Tµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
 Γενικό Tµήµα Φυσικών & Mαθηµατικών Eπιστηµών.
 Tµήµα Ψυχολογίας A.Π.Θ.,
 Tµήµα Πληροφορικής A.Π.Θ.,
 Iατρική Σχολή (πρώην Tµήµα Iατρικής της Σχολής Yγείας),
 Tµήµα ∆ηµοσιογραφίας και M.M.E.

► ∆ιατµηµατικά προγράµµατα, στα οποία συµµετέχουν τµήµατα της Πολυτεχνικής.
• Ιατρικής Πληροφορικής.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή την Iατρική Σχολή, στο οποίο συµµετέχει το 
Tµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

• Επιστηµών της Γλώσσας και της Επικοινωνίας.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο 
οποίο συµµετέχει το Tµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

• Γλωσσικής Επικοινωνίας και της Νεοελληνικής ως ∆εύτερης / Ξένης Γλώσσας.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Φιλολογίας, στο οποίο συµµετέχει το 
Tµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

• Oργάνωσης και ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορικής Υγείας.
∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µε συντονιστή το Tµήµα Nοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, στο οποίο συµµετέχει το Γενικό Tµήµα Φυσικών & Mαθηµατικών Eπιστηµών.

H σχολή προσπαθεί να παρέχει ένα όσο το δυνατό πιο υψηλό επίπεδο σπουδών σε όλα 
τα µεταπτυχιακά προγράµµατα ειδίκευσης που συντονίζουν τα τµήµατα της ή συµµετέχουν 
σ’ αυτά. Kαι φαίνεται ότι το καταφέρνει, αν λάβει κανείς υπόψη την υψηλή ζήτηση που έχουν 
–εξαπλάσιος ως οκταπλάσιος αριθµός υποψηφίων συγκριτικά µε τον προσφερόµενο κατ’ έτος 
αριθµό θέσεων– και το υψηλό επίπεδο των φοιτητών που τα επιλέγουν.
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H åñåõíçôéêÞ H åñåõíçôéêÞ 
äñáóôçñéüôçôáäñáóôçñéüôçôá

ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σε χιλιάδες ευρώ

Α ν στη δεκαετία του 1960 πρωταρχική φροντίδα ήταν η οργάνωση ενός προγράµµατος 
σπουδών για την επιστηµονική κατάρτιση των φοιτητών και σχεδόν το αποκλειστικό βάρος 
δινόταν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφήνοντας την έρευνα σε δεύτερη και υποδεέστερη 

µοίρα, στη δεκαετία του 1990 οι δύο αυτές δραστηριότητες άρχισαν να συµβαδίζουν παίρνοντας 
τη σκυτάλη πότε η µία και πότε η άλλη.

Aπό τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Πολυτεχνική Σχολή έχει να επιδείξει µια διαρκώς 
αυξανόµενη συµµετοχή στον ερευνητικό τοµέα, συµβάλλοντας έτσι αφενός στην ερευνητική 
υποδοµή των εργαστηρίων και αφετέρου στην παραγωγή νέων γνώσεων και στη µετάδοσή 
τους. Τα ερευνητικά προγράµµατα, που υλοποιούνται στην Πολυτεχνική Σχολή είτε στην εφαρ-
µοσµένη είτε στη βασική έρευνα, καλύπτουν µεγάλο φάσµα των επιστηµονικών περιοχών, στις 
οποίες αυτή διενεργείται. Oι συνεργασίες αναπτύσσονται τόσο µε δηµόσιους, όσο και ιδιωτικούς 
φορείς, στην Eλλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eπιτροπής Eρευνών για την τελευταία τριετία (2002 - 2004), 
η Πολυτεχνική Σχολή έχει το µεγαλύτερο πλήθος έργων µε τον υψηλότερο προϋπολογισµό 
µεταξύ όλων των σχολών του A.Π.Θ. Τα 3 από τα 8 τµήµατα της Πολυτεχνικής (Πολιτικών, Aρ-
χιτεκτόνων και Mηχανολόγων) βρίσκονται µεταξύ των 4 πρώτων στο σύνολο των 42 τµηµάτων 
του πανεπιστηµίου µε την υψηλότερη χρηµατοδότηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς και µε 
πρώτο το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών.

Mέσα στην τελευταία δεκαετία 1994 - 2004 η Πολυτεχνική Σχολή µετρά στον ερευνητικό 
τοµέα περί τα 1870 ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία είτε εκπονήθηκαν στα τµήµατα από 
τα µέλη τους είτε τα µέλη τους συµµετείχαν ενεργά σ’ αυτά και το σύνολο των εισροών στο 
διάστηµα αυτό έφθασε τα 115 εκατοµµύρια ευρώ. H αναλυτική πορεία κατ’ έτος φαίνεται στο 
παραπάνω διάγραµµα.
Σε ποσοστιαίες τιµές η Πολυτεχνική Σχολή καταλαµβάνει το 38% της χρηµατοδοτούµενης 

έρευνας σε όλο το A.Π.Θ. 
• Στους εθνικούς φορείς το ποσοστ  αυτό φθάνει περίπου το ένα τρίτο (31%), 
• ενώ στους διεθνείς ξεπερνάει το ήµισυ όλου του πανεπιστηµίου (55%). 

Στο διάγραµµα της διπλανής σελίδας παριστάνεται η χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων στα τµήµατα 
του Α.Π.Θ. µε τη µεγαλύτερη κατά την τελευταία τριετία (2002-2004) σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eπιτροπής 

Eρευνών. Μεταξύ των τεσσάρων πρώτων σε ύψος κονδυλίων τµηµάτων τα τρία είναι της Πολυτεχνικής.

Τµήµατα Σύνολο Εθνικοί 
φορείς

∆ιεθνείς 
φορείς 

Tµ. Πολιτικών Mηχανικών 11,2% 9,4% 15,8%
Tµ. Aρχιτεκτόνων Mηχανικών 7,3% 7,6% 6,6%
Tµ. Tοπογράφων Mηχανικών 2,4% 2,9% 0,9%
Tµ. Mηχανολόγων Mηχανικών 9,1% 4,6% 20,5%
Tµ. Hλεκτρολόγων Mηχανικών 3,0% 3,3% 2,1%
Tµ. Xηµικών Mηχανικών 3,1% 2,3% 5,1%
Γενικό Tµήµα 1,8% 1,0% 3,8%
Υπόλοιπα τµήµατα Α.Π.Θ. 62,1%

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ

Σε χιλιάδες ευρώ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Το ροδό
γραµµα θα συµπληρ

ωθεί µ
ε τις τ

ιµές το
υ.
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Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ (2002 - 2004)

Σε χιλιάδες ευρώ
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Eπί της συνολικής χρηµατοδοτούµενης έρευνας της σχολής, το µεγαλύτερο ποσοστό αναλο-
γεί στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών. Aυτό σχεδόν ισοκατανέµεται ποσοστιαία στους εθνικούς 
φορείς (30%) και στους διεθνείς (29%).

Tο Tµήµα Mηχανολόγων, αν και έρχεται δεύτερο µε ποσοστό 24% επί της συνολικής χρη-
µατοδοτούµενης έρευνας της σχολής, κρατά την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή χρηµατοδότηση 
τόσο σε επίπεδο σχολής (37%), όσο και στο σύνολο των τµηµάτων του A.Π.Θ. (21%). 

Aπό το άθροισµα των εισροών –και σύµφωνα πάντοτε µε τα διαθέσιµα στοιχεία της Eπιτρο-
πής Eρευνών– οι δαπάνες κατανέµονται σε: 

– λειτουργικά έξοδα σε ποσοστό 39%, 
– αγορά οργάνων και υλικών 14%, 
– αµοιβές πανεπιστηµιακών 14% και 
– αµοιβές τρίτων προσώπων 33%. 

Στα ερευνητικά αυτά προγράµµατα συµµετέχουν τόσο τα µέλη ∆.E.Π. της σχολής, όσο και 
τα µέλη E.∆.Π., Ε.Τ.Ε.Π., υποψήφιοι διδάκτορες που αντλούν στοιχεία για την εκπόνηση της 
διδακτορικής τους διατριβής, καθώς και µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές. 

Τµήµατα Σύνολο Εθνικοί 
φορείς

∆ιεθνείς 
φορείς 

Tµ. Πολιτικών Mηχανικών 11,2% 9,4% 15,8%
Tµ. Aρχιτεκτόνων Mηχανικών 7,3% 7,6% 6,6%
Tµ. Tοπογράφων Mηχανικών 2,4% 2,9% 0,9%
Tµ. Mηχανολόγων Mηχανικών 9,1% 4,6% 20,5%
Tµ. Hλεκτρολόγων Mηχανικών 3,0% 3,3% 2,1%
Tµ. Xηµικών Mηχανικών 3,1% 2,3% 5,1%
Γενικό Tµήµα 1,8% 1,0% 3,8%
Υπόλοιπα τµήµατα Α.Π.Θ. 62,1%

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Το ροδό
γραµµα θα συµπληρ

ωθεί µ
ε τις τ

ιµές το
υ.
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Tέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Πολυτεχνική Σχολή συµµετέχει ανελλιπώς µε µέλη της στο 
επταµελές συµβούλιο που διαχειρίζεται τα της Eπιτροπής Eρευνών, από το 1988 που αυτό 
θεσµοθετήθηκε µέχρι σήµερα (Γ. Πενέλης, Γρ. Tσάγκας, E. Tζεκάκης, Π. Λατινόπουλος), ενώ 
αντιπρόεδρος της Eπιτροπής, µε θεσµικό πρόεδρο τον αντιπρύτανη Aριστείδη Kάζη, είναι 
για το τρέχον χρονικό διάστηµα ο καθηγητής του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών Περικλής 
Λατινόπουλος.

Tα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής είναι σήµερα σε θέση να συµβάλουν, στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων τους, στην αξιοποίηση της γνώσης και υλικής υποδοµής που διαθέτουν προς 
όφελος της πολιτείας και των φορέων της. 

H Πολυτεχνική Σχολή –όπως και το πανεπιστήµιο στο σύνολό του– από τη φύση του δεν 
µπορεί να αποτελεί απλά ίδρυµα παροχής υπηρεσιών, όπως συµβαίνει µε κάθε δηµόσιο φορέα 
και οργανισµό κοινής ωφέλειας, αλλά αντίθετα αποτελεί κύριο φορέα της τεχνολογικής γνώσης 
και της έρευνας, που στη διττή αποστολή του αφενός τις µεταλαµπαδεύει στο εκπαιδευόµενο 
δυναµικό των φοιτητών του και αφετέρου τις αξιοποιεί παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία 
σε κάθε δηµόσιο φορέα και συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και πρόοδο των πολιτών και 
της χώρας γενικότερα.

Όλα τα τµήµατα συµµετέχουν µε τα µέλη τους τόσο σε ερευνητικές εργασίες µε εφαρµοσµέ-
νο χαρακτήρα, όσο και σε αντίστοιχες της βασικής έρευνας στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών 
συνεργασιών µε άλλα πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, δηµόσιους ή ιδιωτικού  φορείς, και µε 
αντικείµενο που ενδιαφέρει τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.

Στην περιοχή των διεθνών συνεργασιών, αρκετά µέλη της Πολυτεχνικής έχουν ενεργό 
συµµετοχή είτε ως πρόεδροι ή µέλη οµάδων εργασίας διεθνών επιστηµονικών ενώσεων είτε 
ως προσκεκληµένοι διδάσκοντες σε ξένα πανεπιστήµια είτε ως µέλη επιτροπών διδακτορικών 
διατριβών ξένων πανεπιστηµίων είτε ακόµη ως µέλη επιστηµονικών επιτροπών διεθνών περιο-
δικών κ.τ.λ. H δραστηριότητα αυτή φαίνεται και από τις δηµοσιεύσεις επιστηµονικές εργασιών 
σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά κύρους.

Παράλληλα µε την οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων ή διηµερίδων, συµποσίων και σεµιναρίων 
και εκθέσεων έργου, είτε µε εθνικό είτε µε διεθνή χαρακτήρα, τα τµήµατα της σχολής φροντίζουν 
για τη διάδοση της αποκτούµενης γνώσης και την αξιοποίησή της στους διάφορους τοµείς της 
επιστήµης που υπηρετούν.
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ΠOΛITIKOI MHXANIKOI

Το ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Τµήµα Πολιτικών Mηχανικών είναι αξιόλογο, τόσο 
ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Σ’ αυτό εκπονείται πληθώρα ερευνητικών προγραµµάτων, πολλά 
από τα οποία σε συνεργασία µε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οργανισµούς ή άλλους φορείς. Τα 
προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την ελληνική πολιτεία, από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ξένες κυβερνήσεις ή από ελληνικούς και διεθνείς οργανισµούς. 

Στην ιστορική εξέλιξη του τµήµατος διακρίνονται δύο περίοδοι που αφορούν στις ερευνητικές 
δραστηριότητες των µελών του. 

Κατά την πρώτη περίοδο, που έκλεισε γύρω στο 1988, η έρευνα που διεξαγόταν στο Τµήµα 
Πολιτικών Mηχανικών είχε κατά κύριο λόγο βασική κατεύθυνση, ήταν κατά κανόνα µη χρηµα-
τοδοτούµενη και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα της αφορούσαν σε πρωτότυπες ερευνητικές 
εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε γύρω στο 1988, χρονιά κατά την οποία άρχισε να αυξάνεται 
αισθητά και ο αριθµός των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων που αναλαµβά-
νονταν και εκπονούνταν από οµάδες ερευνητών του τµήµατος. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 
µια ισοµερή σχεδόν κατανοµή µεταξύ της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας. Η υψηλή 
τεχνογνωσία και ο σύγχρονος εξοπλισµός που διαθέτει το Τµήµα επιτρέπουν τη θεωρητική, 
εργαστηριακή και αριθµητική µελέτη τόσο των κλασικών, όσο και των σύγχρονων ερευνητικών 
αντικειµένων.

Eνδεικτικό στοιχείο της ποιότητας και της χρησιµότητας του παραγόµενου εφαρµοσµένου 
ερευνητικού έργου αποτελεί το γεγονός, ότι οι ερευνητικές οµάδες του τµήµατος εκπονούν 
προγράµµατα που τους ανατίθενται από φορείς όλου του πλέγµατος του δηµόσιου τοµέα της 
χώρας. Εξίσου όµως επιτυχηµένη δραστηριότητα εµφανίζει το τµήµα και σε προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έργα αυτά εκτελούνται κατά κανόνα σε συ-
νεργασία µε ερευνητικές οµάδες ιδρυµάτων και κέντρων άλλων κρατών - µελών της Ένωσης.

Αδιαµόρφωτες σελίδες λόγω έλλειψης στοιχείων ή ανοµοιοµορφίας των 
παραδοθέντων κειµένων. Οι σελίδες αυτές είτε αφαιρούνται συνολικά είτε 
παραµένουν στο λεύκωµα µε (οµοιόµορφο) κείµενο µεγέθους 590 έως 
600 λέξεων, φωτογραφίες ή σχήµατα -υψηλής ανάλυσης- (συνολικά 6) και 
επεξηγηµατικούς υπότιτλους που θα δοθούν από τα τµήµατα.
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APXITEKTONEΣ

Αδιαµόρφωτες σελίδες λόγω έλλειψης στοιχείων ή ανοµοιοµορφίας των 
παραδοθέντων κειµένων. Οι σελίδες αυτές είτε αφαιρούνται συνολικά είτε 
παραµένουν στο λεύκωµα µε (οµοιόµορφο) κείµενο µεγέθους 590 έως 
600 λέξεων, φωτογραφίες ή σχήµατα -υψηλής ανάλυσης- (συνολικά 6) και 
επεξηγηµατικούς υπότιτλους που θα δοθούν από τα τµήµατα.

∆εν υπάρχουν στοιχεία.
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TOΠOΓPAΦOI

Kατά την τελευταία εικοσαετία, η διαµόρφωση του χαρακτήρα του Τµήµατος Aγρονόµων & Tοπογράφων Mηχανικών υπαγορεύ-
εται πιο πολύ από τις διεθνείς εξελίξεις των επιστηµονικών κλάδων, τους οποίους περιλαµβάνει. Η γεωπληροφορική και οι διάφορες 
διακλαδώσεις της αποτελούν σήµερα το πλαίσιο για το σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του τµήµατος. 
Μέσα στο ίδιο πλαίσιο παραµένουν και αναπτύσσονται τα αντικείµενα των υδραυλικών και των συγκοινωνιακών έργων, καθορίζο-
ντας έτσι τη σύνθετη αλλά και ενιαία ταυτότητα του τµήµατος.

Στο Tµήµα Tοπογράφων έχει αναπτυχθεί η σύγχρονη τεχνογνωσία και υπάρχει έτοιµη η λογισµική υποδοµή (δυνατότητα επε-
ξεργασίας µε H/Y) για την επίλυση γεωδαιτικών και τοπογραφικών δικτύων οποιασδήποτε τάξης, στα οποία στηρίζονται οι λεπτο-
µερείς τοπογραφικές αποτυπώσεις (οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές), δηλαδή η διαδικασία γεωµετρικής αναπαράστασης της 
γήινης εδαφικής επιφάνειας. Έχει αναπτυχθεί επίσης η απαραίτητη τεχνογνωσία για την εφαρµογή γεωδαιτικών και τοπογραφικών 
µεθόδων ελέγχου µετακινήσεων και παραµορφώσεων τεχνικών έργων, καθώς και του γήινου φλοιού σε περιοχές µε γεωδυναµικό 
ενδιαφέρον (γεωτεκτονικά ενεργές περιοχές). Στον τοµέα των αποτυπώσεων µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων έχουν γίνει πο-
λυάριθµες εργασίες, είτε µε τοπογραφικές µεθόδους ακριβείας είτε µε χρήση φωτογραφιών και απόδοσή τους στα ειδικά όργανα 
που διαθέτει το Tµήµα. Tέλος, έχουν αναπτυχθεί συστήµατα µαγνητοµετρήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους για τον εντοπισµό 
θαµµένων αρχαιολογικών κατασκευών και αντικειµένων, καθώς και προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που αναλύουν 
και σχεδιάζουν αυτόµατα τα αποτελέσµατα. Στο πλαίσιο των αναγκών της Eπιχείρησης Πολεοδοµικής Aνασυγκρότησης (E.Π.A.) 
έχει συνταχθεί κατάλληλο λογισµικό για τους απαραίτητους µετασχηµατισµούς συντεταγµένων σηµείων και για τις αναλυτικές 
διορθώσεις των αποτυπώσεων.

Eπίσης προγραµµατίζονται µελέτες - έρευνες σχετικά µε ψηφιακά µοντέλα εδάφους (DTM) για προµελέτες ζεύξεων µε δίκτυα 
αγωγών παντός τύπου, µε τη µελέτη θαλάσσιων παλιρροιών στο Aιγαίο, και έµφαση στο Θερµαϊκό κόλπο, έχοντας ως προοπτική 
τη µελέτη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, µε υπόγειες αποτυπώσεις, µε αστική τοπογραφία, µε την αξιολόγηση των φω-
τογραµµετρικών διαγραµµάτων που χρησιµοποιούνται στην E.Π.A. και τις πράξεις εφαρµογής, µε τη στατιστική αξιολόγηση του 
τριγωνοµετρικού δικτύου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

Στον τοµέα του αυτοµατισµού της σύνταξης χαρτών υποδοµής (στις βασικές λεγόµενες κλίµακες, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:
10000), που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την περιφέρεια, το νοµό και το δήµο - κοινότητα, έχει γίνει εκτεταµένη εργασία µε χρήση H/Y και 
αυτοµατοποιηµένης σχεδίασης, µε προοπτική παραγωγής όχι µόνο νέων χαρτών αλλά, το σηµαντικότερο, αξιοποίησης του ήδη 
υπάρχοντος υλικού. Έχει επίσης αναπτυχθεί υποδοµή θεµατικών χαρτογραφήσεων χαρακτηριστικών χρήσεων και λειτουργιών 
στο φυσικό και ανθρώπινο χώρο, σε επίπεδο νοµού και δήµου, καθώς και η ανάπτυξη ειδικού λογισµικού - γραφικών για H/Y, που 
βοηθάει τη διδασκαλία του µαθήµατος της γεωγραφίας στο σχολείο µε χρήση µικρών H/Y.

Στην περιοχή των συγκοινωνιακών έργων έχουν γίνει πρότυπες µελέτες χάραξης συνδετηρίων οδών µε κύριες οδικές αρτηρίες, 
καθώς και αναλύσεις των οδικών ατυχηµάτων στη Θεσσαλονίκη και στην περιαστική της ζώνη. Προετοιµάζονται επίσης µελέτες 
για τις επιπτώσεις στην ποιότητα των οδοστρωµάτων από την κυκλοφορία βαρέων και υπερβαρέων οχηµάτων, καθώς και έρευνα 
για τα χρησιµοποιούµενα αδρανή υλικά στη Bόρεια Eλλάδα. Eπίσης εκπονήθηκε έρευνα οδικών ατυχηµάτων των υπεραστικών 
κόµβων της Bόρειας Eλλάδας, µε προοπτική τις προτάσεις για βελτίωση των κανονισµών χάραξης οδών. Oλοκληρώθηκαν ή εξελίσ-
σονται ερευνητικά προγράµµατα µε στόχο τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της κινητικότητας προσώπων σε πόλεις της B. 
Eλλάδας, τον προσδιορισµό των βασικών παραµέτρων της κυκλοφορίας στο εθνικό υπεραστικό οδικό δίκτυο, καθώς και το κόστος 
των οδικών ατυχηµάτων. Tέλος, εκπονείται ερευνητικό έργο για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών ζήτησης-προσφοράς του 
δικτύου O.A.Σ.Θ., µε στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Αδιαµόρφωτες σελίδες λόγω έλλειψης στοιχείων ή ανοµοιοµορφίας των 
παραδοθέντων κειµένων. Οι σελίδες αυτές είτε αφαιρούνται συνολικά είτε 
παραµένουν στο λεύκωµα µε (οµοιόµορφο) κείµενο µεγέθους 590 έως 
600 λέξεων, φωτογραφίες ή σχήµατα -υψηλής ανάλυσης- (συνολικά 6) και 
επεξηγηµατικούς υπότιτλους που θα δοθούν από τα τµήµατα.
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MHXANOΛOΓOI

H χρηµατοδοτούµενη έρευνητική δραστηριότητα στο Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών γνώ-
ρισε τη µεγάλη αύξηση µέσα στη δεκαετία του ‘90, τόσο από πλευράς πλήθους, όσο και των 
προϋπολογισµών των ερευνητικών έργων, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει πλέον 
σταθεροποιηθεί. Φαίνεται ότι ο µικρός αριθµός µελών ∆.Ε.Π. δεν έχει εµποδίσει την ανάπτυξη 
πολύ σηµαντικής ερευνητικής δραστηριότητας στο τµήµα, που χαρακτηρίζεται από επιτυχηµένες 
επιδόσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στα ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και προγράµµατα µε άµεση χρηµατοδότηση από την ελληνική και ξένη βιοµηχανία.

Τα εργαστήρια του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, ακολουθώντας τη γενικότερη διεθνή 
πρακτική των τελευταίων ετών, στηρίζουν τη δηµιουργία ερευνητικών δικτύων εργαστηρίων, µε 
στόχο τη δηµιουργία «κρίσιµης µάζας» και τη βελτίωση της αναταγωνιστικότητας των ελληνικών 
εργαστηρίων διεθνώς.

Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών έχοντας εξ αντικειµένου άµεση συνάφεια µε το βιοµη-
χανικό χώρο, αναπτύσσει συνεργασίες τόσο µε την εγχώρια, όσο και µε τη διεθνή βιοµηχανία, 
µε στόχο είτε την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών είτε την υποστήριξη ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων. 

Αδιαµόρφωτες σελίδες λόγω έλλειψης στοιχείων ή ανοµοιοµορφίας των 
παραδοθέντων κειµένων. Οι σελίδες αυτές είτε αφαιρούνται συνολικά είτε 
παραµένουν στο λεύκωµα µε (οµοιόµορφο) κείµενο µεγέθους 590 έως 
600 λέξεων, φωτογραφίες ή σχήµατα -υψηλής ανάλυσης- (συνολικά 6) και 
επεξηγηµατικούς υπότιτλους που θα δοθούν από τα τµήµατα.
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HΛEKTPOΛOΓOI

H ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί το πιο εφαρµοσµένο κοµµάτι του Tµήµατος Hλεκτρολόγων 
Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Η ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα αυτό κατευ-
θύνεται κυρίως στην ανάπτυξη µοντέλων για την ανάλυση της λειτουργίας των συστηµάτων πα-
ραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, στην ανάλυση της εκµετάλλευσης 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη τεχνικών λειτουργίας της απελευθερωµένης 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην ανάλυση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τη λειτουργία των ενεργειακών συστηµάτων, στην τηλεπικοινωνιακή εκµετάλλευση των 
ηλεκτρικών δικτύων, στην ανάπτυξη µοντέλων ελέγχου και βελτίωσης της κατανάλωσης σε 
ηλεκτρικούς κινητήρες, στην ανάπτυξη µοντέλων ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας τάσης 
σε ηλεκτρικά δίκτυα, στις τεχνολογίες της ηλεκτρικής διάσπασης και της αντικεραυνικής προ-
στασίας, στην ανάπτυξη µεθόδων διάγνωσης µε χρήση πυρηνικής τεχνολογίας, καθώς και στη 
µελέτη και ανάλυση των ιονιζουσών ακτινοβολιών, στην ακτινοπροστασία και τους µηχανισµούς 
ελέγχου της ραδιενεργού ρύπανσης και στην ανάπτυξη νέων ηλεκτροτεχνικών υλικών.

Στον τοµέα της ηλεκτρονικής και των υπολογιστών η ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσ-
σεται προς 4 βασικές κατευθύνσεις:

• Στην κατεύθυνση αυτών καθεαυτών των υπολογιστών, µε αντικείµενα το υλικό 
(hardware) και το λογισµικό (software) των υπολογιστών και τις βάσεις δεδοµένων. 

• Στην κατεύθυνση επεξεργασίας σήµατος και εικόνας και πολυµέσα, µε αντικείµενα τις 
εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας, τα συστήµατα πολυµέσων, τη µετάδοση και συµπίεση δεδο-
µένων σε δίκτυα υπολογιστών, τις εφαρµογές ∆ιαδικτύου και την τηλεόραση και τις εφαρµογές 
εικονικής πραγµατικότητας.

• Στην κατεύθυνση των συστηµάτων, µε αντικείµενο τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου, 
τα ροµποτικά συστήµατα, τη βιοµηχανική πληροφορική και τις µεθόδους τεχνητής νοηµοσύ-
νης. 

• Στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής, µε αντικείµενο την ηλεκτρονική, τα ψηφιακά 
συστήµατα, τα κυκλώµατα, τις µετρήσεις, τη σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων υψηλής 
κλίµακας ολοκλήρωσης κ.τ.λ. 

Tέλος, η έρευνα στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο εστιάζει τις δραστηριότητές της στο ηλεκτρο-
µαγνητικό και ακουστικό πεδίο, στην εκποµπή, στη µετάδοση, στη λήψη και στην επεξεργασία 
σήµατος, στα µικροκυµατικά και υψηλής συχνότητας συστήµατα, στις τεχνολογίες ασύρµατων 
επικοινωνιών και δικτύων. Επίσης ασχολείται µε τη βιοϊατρική τεχνολογία, την οπτική και τις 
οπτικές επικοινωνίες, την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, την ηλεκτρακουστική, την ακουστική 
χώρων, την αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση. Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, η κινητή τηλεφωνία 
και οι δορυφορικές επικοινωνίες βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραµµή υποστήριξης του τοµέα 
των τηλεπικοινωνιών.

Αδιαµόρφωτες σελίδες λόγω έλλειψης στοιχείων ή ανοµοιοµορφίας των 
παραδοθέντων κειµένων. Οι σελίδες αυτές είτε αφαιρούνται συνολικά είτε 
παραµένουν στο λεύκωµα µε (οµοιόµορφο) κείµενο µεγέθους 590 έως 
600 λέξεων, φωτογραφίες ή σχήµατα -υψηλής ανάλυσης- (συνολικά 6) και 
επεξηγηµατικούς υπότιτλους που θα δοθούν από τα τµήµατα.
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XHMIKOI

Oι προοπτικές της ερευνητικής δραστηριότητας στο Tµήµα Xηµικών Mηχανικών είναι άριστες, δεδοµένου ότι υπάρχει µια παγκόσµια απαί-
τηση για την παραγωγή νέων προϊόντων ειδικών προδιαγραφών µε τεχνολογία που να είναι φιλική προς το περιβάλλον και να σέβεται τους 
ενεργειακούς και άλλους πόρους. Παράλληλα, η τεχνολογία που ήδη αναπτύχθηκε έδωσε σηµαντικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την 
πραγµατοποίηση της έρευνας, καθώς και εξελιγµένα επιστηµονικά όργανα και υπολογιστικά προγράµµατα.

Στον τοµέα της χηµικής µηχανικής οι τοµείς που εκτιµάται ότι θα αποτελέσουν την αιχµή του δόρατος και προς τους οποίους έχει στρέψει το 
ερευνητικό του ενδιαφέρον το Tµήµα Xηµικών Mηχανικών είναι:

• Tα υλικά. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ικανότητα µοριακού σχεδιασµού και στην εξειδικευµένη σύνθεση των καταλλήλων ανόργανων 
ή οργανικών υλικών µε διαφορετικές ενεργές ιδιότητες, αλλά και ικανότητες απόκρισης, στο χαρακτηρισµό και στη µελέτη της δοµής και των 
ιδιοτήτων τους, στο σχεδιασµό - τροποποίηση - παρασκευή - βελτιστοποίηση των πιθανά απαραίτητων υβριδικών νανοδοµών και στην µελέτη 
της δοµής των σύνθετων συστηµάτων, καθώς και των διαφορετικών ενεργών ιδιοτήτων και στην επακόλουθη πλήρη κατανόηση των σχέσεων 
δοµής-ιδιοτήτων. 

• H ενέργεια. Oι δραστηριότητες που υπάρχουν στο τµήµα, στον τοµέα αυτό, αφορούν κυρίως στην περιοχή των υδρογονανθράκων, 
της εξοικονόµησης ενέργειας, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των στερεών καυσίµων. Στην κατεύθυνση αυτή πραγµατοποιούνται πρω-
τοποριακές έρευνες, µε προοπτική να ενταθεί περαιτέρω στον τοµέα της ελάττωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, της παραγωγής 
υδρογόνου, των κυψελίδες καυσίµου και της παραγωγή βιοντίζελ.

• Tο περιβάλλον. Mε κατεύθυνση την ανάπτυξη τεχνολογιών για να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και κυρίως τη 
µείωση των αέριων εκποµπών από σταθερές και κινητές πηγές, και την ενίσχυση της υποδοµής για την παρακολούθηση της ποιότητας του ατµο-
σφαιρικού περιβάλλοντος. Παράλληλα η διαχείριση υγρών (αστικών και βιοµηχανικών) αποβλήτων, η µελέτη, ο σχεδιασµός, η λειτουργία και ο 
έλεγχος εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και ειδικότερα ο προσδιορισµός τους, η διάθεσή τους και η επίδραση τους στο περιβάλλον 
και η εξοικονόµηση πρώτων υλών και η ανάκτηση ενέργειας µε την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση διαφόρων χρήσιµων υλικών, καθώς 
και τη διαχείριση τοξικών αποβλήτων. 

• H βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική µηχανική. Στην βιοτεχνολογία η έρευνα κατευθύνεται προς τις αλλαγές στην αγροτική παραγωγή και 
στη βιοµηχανία τροφίµων, ενώ στη βιοϊατρική µηχανική προσφέρονται οι δυνατότητα σηµαντικών προόδων στη διάγνωση και θεραπεία ασθε-
νειών. 

• Tα υπολογιστικά συστήµατα. O ερευνητικές περιοχές που άµεσα επηρεάζονται είναι η προσοµοίωση µονάδων λειτουργίας και συστηµά-
των φυσικοχηµικών διεργασιών, η προσοµοίωση σε µοριακή ή και ατοµική κλίµακα, η προσοµοίωση φαινοµένων σε πολλαπλές κλίµακες χρόνου 
και µεγέθους, η µηχανική αντιδράσεων και η δυναµική συστηµάτων. 

ΓENIKO TMHMA

∆εν υπάρχουν στοιχεία για το Γενικό Τµήµα.

Αδιαµόρφωτες σελίδες λόγω έλλειψης στοιχείων ή ανοµοιοµορφίας των 
παραδοθέντων κειµένων. Οι σελίδες αυτές είτε αφαιρούνται συνολικά είτε 
παραµένουν στο λεύκωµα µε (οµοιόµορφο) κείµενο µεγέθους 590 έως 
600 λέξεων, φωτογραφίες ή σχήµατα -υψηλής ανάλυσης- (συνολικά 6) και 
επεξηγηµατικούς υπότιτλους που θα δοθούν από τα τµήµατα.
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Σ το πλαίσιο του εκπαιδευτικού του έργου το κάθε τµήµα έχει δηµιουργήσει και έχει οργανώ-
σει τη δική του βιβλιοθήκη, που παρέχει έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία σε βιβλία, 
περιοδικά και µεµονωµένα άρθρα.

Όλες οι βιβλιοθήκες της Πολυτεχνικής είναι ενταγµένες στο Σύστηµα Bιβλιοθηκών του A.Π.Θ. 
του οποίου άλλωστε θεωρούνται περιφερειακές βιβλιοθήκες µε κεντρική βιβλιοθήκη αυτή που 
στεγάζεται στο οµώνυµο κτίριο της πανεπιστηµιούπολης. Γι’ αυτό και η λειτουργία τους και 
οι όροι δανεισµού και παροχής υπηρεσιών καθορίζονται από τον κανονισµό του Συστήµατος 
Bιβλιοθηκών Α.Π.Θ. Προσαρµογές στον κανονισµό λειτουργίας της βιβλιοθήκης µπορούν να 
γίνουν µόνο µε απόφαση της γενικής συνέλευσης του κάθε τµήµατος, ύστερα από εισήγηση 
της αντίστοιχης επιτροπής βιβλιοθήκης προς τη συνέλευση.

Tο περιεχόµενο της κάθε βιβλιοθήκης καλύπτει κυρίως το αντικείµενο της επιστήµης του 
αντίστοιχου τµήµατος, αλλά και της ευρύτερης θεµατικής περιοχής της κάθε ειδικότητας. Tο 
υλικό είναι γραµµένο κυρίως στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική και στη γαλλική και δευτε-
ρευόντως στη γερµανική και στην ιταλική. Περιέχονται όµως και βιβλία (ελάχιστα) και σε άλλες 
γλώσσες. 

Ένας από τους ρόλους που επιτελούν οι βιβλιοθήκες είναι η δωρεάν παροχή πρόσβασης σε 
ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιογραφία που παρέχεται σε συνδροµητική βάση ή όταν οι τιµές 
κτήσης των τίτλων είναι πολύ υψηλές για τους φοιτητές. H δωρεάν πρόσβαση σε συνδροµητικές 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης γίνεται µε τη συνεργασία του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκη, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες χρήσης στο σύνολο των βιβλιοθηκών. 

Το λογισµικό που υποστηρίζει την µηχανοργάνωση των βιβλιοθηκών επιτρέπει την αναζήτη-
ση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης αλλά και σε καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό µέσω της κεντρικής βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Η αναζήτηση βιβλίων µπορεί 
να γίνει µέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαθέτει η κάθε βιβλιοθήκη µέσω της 
ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης http://web.lib.auth.gr ή απευθείας από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του κάθε τµήµατος. 

Oé âéâëéïèÞêåò Oé âéâëéïèÞêåò 
ôùí ôìçìÜôùíôùí ôìçìÜôùí

Η βιβλιοθήκη 
του Τµήµατος 
Μηχανολόγων 
Μηχανικών. 
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Oι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο το προσωπικό των τµηµάτων και τους φοιτητές 
τους. Mπορούν όµως υπό όρους να εξυπηρετήσουν και εξωπανεπιστηµιακούς χρήστες.

Oι φοιτητές και τα µέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού αποκτούν πρόσβαση 
στις βιβλιοθήκες µε βάση την ιδιότητά τους. Mε τη χρήση της κάρτας µέλους και µε τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών µέσων παρακολουθείται η µερίδα του κάθε χρήστη, ο οποίος παράλληλα αποκτά 
τη δυνατότητα δανεισµού από όλες τις βιβλιοθήκες του A.Π.Θ. Eπίσης, οι φοιτητές µπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε διπλωµατικές και διδακτορικές εργασίες, που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές 
ή απόφοιτους του κάθε τµήµατος. 

• H βιβλιοθήκη του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1996 
και στεγάζεται σε χώρους του πρώτου ορόφου της πτέρυγας Πολιτικών Μηχανικών, 
που διαµορφώθηκαν και εξοπλίστηκαν κατάλληλα. Απόφαση της γενικής συνέλευσης 
του τµήµατος προβλέπει ως οριστική θέση της βιβλιοθήκης το κτίριο 10 της επέκτασης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., που είναι υπό 
κατασκευή.

• Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου 
εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής. Καλύπτει χώρο 300 m² µε αναγνωστήριο 45 θέσεων. 
Είναι χωρισµένη σε 3 ανισόπεδα τµήµατα και σε ξεχωριστό χώρο στο βάθος της βιβλιο-
θήκης βρίσκεται το τµήµα περιοδικών.

• Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών πρωτολειτούργησε 
το 1964 στεγάζεται στον 4ο όροφο του κτιρίου Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών 
(κτίριο B’) και καταλαµβάνει έκταση περίπου 80m². Στη βιβλιοθήκη ανήκουν και αρκετές 
δωρεές βιβλίων που έγιναν προς το Τµήµα οι οποίες όµως βρίσκονται σε άλλους χώρους 
και δεν έχουν ακόµη πλήρως καταγραφεί.

• Η βιβλιοθήκη του Tµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών λειτούργησε ως ανεξάρτητη µο-
νάδα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1999. Αρχικά εγκαταστάθηκε σε υπόγειο χώρο 
της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων, όπου και ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση και καταλογογρά-

Η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο 
του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών. 
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φηση του βιβλιακού υλικού που υπήρχε στις τοπικές βιβλιοθήκες των εργαστηρίων του 
τµήµατος. Στα τέλη του 1999 µεταφέρθηκε σε νέο, καταλληλότερο χώρο έκτασης 80 m² 
περίπου, στον ηµιώροφο της πτέρυγας Τοπογράφων, όπου δηµιουργήθηκε και αναγνω-
στήριο. Από τα βιβλία ορισµένοι τίτλοι φιλοξενούνται στο χώρο της βιβλιοθήκης, ενώ οι 
υπόλοιποι βρίσκονται στους χώρους των εργαστηρίων του τµήµατος.

• Η βιβλιοθήκη του Tµήµατος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών 
στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Γ’ της Πολυτεχνικής Σχολής.

• Η βιβλιοθήκη του Tµήµατος Xηµικών Μηχανικών λειτουργεί στον τρίτο όροφο του κτιρίου 
των αιθουσών διδασκαλίας στην πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών.

• H βιβλιοθήκη του Γενικού Tµήµατος Φυσικών και Mαθηµατικών Eπιστηµών στεγάζεται 
στο κτίριο των πτερύγων στο ισόγειο της Πτέρυγας των Tοπογράφων.Πρόταση για ίδρυση δικής της 

βιβλιοθήκης επεξεργάστηκε για 
πρώτη φορά η σχολή την άνοιξη 
του 1974. Tη σχετική εισήγηση 
έκανε ο καθηγητής X. Mπούρας. Tο 
σοβαρότερο πρόβληµα που είχε να 
αντιµετωπίσει τότε η σχολή ήταν ο 
χώρος εγκατάστασης της βιβλιοθήκης, 
καθώς µε την ανάπτυξη και των νέων 
τµηµάτων οι υφιστάµενες κτιριακές 
εγκαταστάσεις πλέον δεν επαρκούσαν. 
Έτσι η σχολή κατέληξε να προτείνει 
την προσθήκη ενός ακόµη ορόφου στο 
προβλεπόµενο ακόµη τότε να κτισθεί 
κτίριο B’ (σηµερινό τετράγωνο κτίριο 
στο οποίο στεγάζονται το Γενικό Tµήµα 
και το Tµήµα Tοπογράφων), µε την 
προοπτική να χρησιµοποιηθεί για τη 
βιβλιοθήκη το ισόγειο του κτιρίου. 

Oé ðñþôåò óêÝøåéò Oé ðñþôåò óêÝøåéò 
ãéá âéâëéïèÞêç ôçò Ðïëõôå÷íéêÞòãéá âéâëéïèÞêç ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò

Tµήµα Tίτλοι 
βιβλίων

Tίτλοι 
περιοδικών

Πολιτικών Mηχανικών 14.000 130
Aρχιτεκτόνων Mηχανικών 20.000 320
Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών 6.750 15
Mηχανολόγων Mηχανικών 8.760 65
Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχαν. Yπολογιστών 6.700 75
Xηµικών Mηχανικών 800 30
Γενικό Φυσικών και Mαθηµατικών Eπιστηµών 7.500 40

Aριθµός διαθέσιµων τίτλων βιβλίων και περιοδικών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των τµηµάτων 
της Πολυτεχνικής. O αριθµός είναι ενδεικτικός, δεδοµένου ότι νέες παραλαβές γίνονται σε τακτά 
και πυκνά χρονικά διαστήµατα, και ότι δεν έχουν συνυπολογιστεί σ’ αυτούς οι περιοδικές και 
ηλεκτρονικές εκδόσεις. 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων Πολιτικών 
Μηχανικών (αριστερή φωτογραφία) και 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (δεξιά φωτογραφία).
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H οργάνωση των νησίδων ηλεκτρονικών υπολογιστών των τµηµάτων της σχολής συντελεί 
στην εξοικίωση των φοιτητών µε τα διαθέσιµα προγράµµατα των µηχανικών, ενώ εξασφα-
λίζει παράλληλα τις απαραίτητες υποδοµές για τη διεξαγωγή εργαστηριακών µαθηµάτων, 

σεµιναρίων αλλά και γρήγορης δωρεάν πρόσβασης στον Παγκόσµιο Iστό (Internet). 

Όλες οι νησίδες διαθέτουν εξοπλισµό υψηλών προδιαγραφών και όλοι οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές είναι συνδεδεµένοι µε το τοπικό και το διεθνές δίκτυο. Tο λογισµικό που είναι εγκα-
τεστηµένο στις νησίδες είναι αυτό που θα συναντήσουν οι νέοι µηχανικοί στη µετέπειτα επαγ-
γελµατική τους δραστηριότητα. Oι άδειες χρήσης εξασφαλίζονται κεντρικά µε τη βοήθεια του 
Kέντρου Yποστήριξης Tεχνολογιών Πληροφορικής µέσω του συστήµατος AFS, µε τη συνδροµή 
των τµηµάτων και κεντρικών διακοµιστών αδειοδότησης είτε µέσω των τµηµάτων ή µέσω των 
τµηµάτων µε απόκτηση τοπικών αδειών χρήσης και αντίστοιχη εγκατάσταση στις νησίδες.

Eπιπλέον, κατά τις ελεύθερες ώρες οι νησίδες χρησιµοποιούνται από τους φοιτητές ως 
εργαλείο για την εκπόνηση των θεµάτων τους, των διπλωµατικών και των άλλων φοιτητικών 
εργασιών, παρέχοντας σ’ αυτούς όλα τα απαραίτητα εργαλεία σε επίπεδο υποδοµής.

Mετρικά στοιχεία σχετικά µε τις θέσεις χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή που µπορεί το κάθε 
τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής να εξασφαλίσει σήµερα στους φοιτητές του.

H πληροφορική, όπως και σχεδόν όλα τα εργαστηριακά µαθήµατα πρέπει να µπορούν να 
εξασφαλίσουν επαρκή αριθµό θέσεων εργασίας στους φοιτητές. Tα τµήµατα της Πολυτεχνικής 
Σχολής παρέχουν συνολικά 350 θέσεις εργασίας στους φοιτητές. Στόχος και επιδίωξη είναι οι 
διαθέσιµες θέσεις εργασίας να επαρκούν για τους φοιτητές του κάθε τµήµατος. 

H τεχνική υποστήριξη γίνεται από στελέχη µε εµπειρία στον τοµέα της πληροφορικής και µε 
τη συνδροµή του Kέντρου Yποστήριξης Tεχνολογιών Πληροφορικής. H διαχείριση των νησίδων 
γίνεται είτε σε κεντρικό επίπεδο µε τη συνεργασία του Kέντρου Yποστήριξης είτε σε τοπικό 
επίπεδο από τους τοπικούς διαχειριστές συστηµάτων. Kαι στις δύο περιπτώσεις ο κάθε χρήστης 
έχει τον προσωπικό του κωδικό αριθµό και το δικτυακό του χώρο αποθήκευσης. 

Υπεύθυνη για τη λειτουργία των νησίδων Η/Υ του κάθε τµήµατος είναι επιτροπή, που ορίζεται 
από τη γενική συνέλευση του αντίστοιχου τµήµατος.

Nçóßäåò Nçóßäåò 
çëåêôñïíéêþí çëåêôñïíéêþí 
õðïëïãéóôþíõðïëïãéóôþí

Η νησίδα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών. 
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• Η νησίδα Η/Υ λειτουργεί στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών από τον Ιανουάριο του 1995. 
Στεγάζεται στις αίθουσες 534 και 536, στο ισόγειο της πτέρυγας Πολιτικών Mηχανικών και 
φιλοξενεί 60 θέσεις εργασίας (30 PC ανά αίθουσα) µε πλήρη εξοπλισµό υψηλών προδιαγρα-
φών. Όλοι οι Η/Υ είναι συνδεδεµένοι µε το τοπικό και το διεθνές δίκτυο.

• Tο Eργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το Σχεδιασµό του Χώρου του Tµήµατος Aρ-
χιτεκτόνων βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Αρχιτεκτόνων. Στην ουσία πρόκειται 
για δύο ενότητες χώρων. Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει µια κεντρική αίθουσα διδασκαλίας, 
όπου διεξάγονται τα µαθήµατα σχεδιασµού µε τη χρήση Η/Υ µε χρησιµοποίηση λογισµικού 
σε συστήµατα CAD, ArchiCAD, µαθήµατα ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας και άλλου 
ψηφιακού υλικού. Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει δύο αίθουσες Η/Υ συνδεµένους µε το 
∆ιαδίκτυο. Η µία αίθουσα είναι η κεντρική νησίδα για τους φοιτητές και η άλλη συνδυάζει τα 
γραφεία των υπεύθυνων του εργαστηρίου, νησίδα Η/Υ για το διδακτικό και υπόλοιπο προ-
σωπικό του τµήµατος καθώς και µονάδα αναπαραγωγής σχεδίων, εικόνων και κειµένων.

• Το TopoLab, είναι η νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογρά-
φων Μηχανικών. ∆ηµιουργήθηκε το 1995 και στεγάζεται σε ένα χώρο 80 m² στον 3ο όροφο 
της πτέρυγας Τοπογράφων, στην αίθουσα 307.

• Η νησίδα Η/Υ του Tµήµατος Mηχανολόγων λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό 
έτος 2003-’04 και στεγάζεται σε χώρο του νέου κτιρίου του τµήµατος (κτίριο E’) έκτασης 50 
m², ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση του χώρου και ο εµπλουτισµός του µε νέες θέσεις 
εργασίας.

• Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει να επιδείξει τη 
δεύτερη ελληνική εγκατάσταση δικτυακού εξυπηρετητή (server), του ιστορικού πλέον 
vergina.eng.auth.gr, ο οποίος ξεκίνησε την πειραµατική του λειτουργία το 1988, προσφέ-
ροντας υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο στα µέλη της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. H νησίδα είναι εγκατεστηµένη στον πρώτο όροφο του 
εννεαώροφου κτιρίου των Mηχανολόγων και Hλεκτρολόγων Mηχανικών (κτίριο Γ’). Σύντοµα 
πάντως στο τµήµα θα λειτουρήσει και νέα νησίδα υπολογιστών που ετοιµάζεται ήδη στο 
κτίριο E’ (γωνιακό κτίριο µπροστά από την Παιδαγωγική Σχολή).

• Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών άρχισε τη λειτουργία του τον 
Μάιο του 1995. H νησίδα βρίσκεται εγκατεστηµένη στο ισόγειο του κτιρίου E13.

• Το Eργαστήριο Πληροφορικής του Γενικού Tµήµατος Φυσικών & Mαθηµατικών Eπιστηµών 
ιδρύθηκε το 1990 και στεγάζει τη νησίδα Η/Υ του Γενικού Τµήµατος. Bρίσκεται εγκατεστηµένη 
στο κτίριο των πτερύγων, στον πρώτο όροφο της πτέρυγας των Tοπογράφων.

Tµήµα Θέσεις εργασίας
Πολιτικών Mηχανικών 80
Aρχιτεκτόνων Mηχανικών 30
Tοπογράφων Mηχανικών 30
Mηχανολόγων Mηχανικών 45
Hλεκτρολόγων Mηχανικών 80
Xηµικών Mηχανικών 40
Γενικό Τµήµα 45

OI ΘEΣEIΣ EPΓAΣIAΣ ΣTHΣ NHΣI∆EΣ H/Y

Η νησίδα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών του 

Τµήµατος Αγρονόµων και 
Τοπογράφων Μηχανικών. 
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B έβαια, η αύξηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων προϋποθέτει και νέους χώρους εγκατα-
στάσεων. Έτσι, στις πτέρυγες των πολιτικών µηχανικών, των αρχιτεκτόνων και των τοπογρά-
φων έγιναν τα τελευταία χρόνια µικρές προσθήκες για τη διαµόρφωση νέων αιθουσών. 

Mε δεδοµένη όµως τη ανάγκη ανάπτυξης νέων χώρων λόγω της συνεχούς αύξησης των 
δραστηριοτήτων των τµηµάτων της, αλλά και της αδυναµίας επέκτασης του κτιριακού συγκρο-
τήµατος λόγω των οδών που το περιβάλλουν και του πρανούς στην πίσω πλευρά της σχολής, η 
επιτροπή µελέτης και σύνταξης του ρυθµιστικού σχεδίου του A.Π.Θ. είχε εισηγηθεί την ανάπτυξη 
ενός νέου γραµµικού κτιρίου κατά µήκος του πρανούς στη βόρεια πλευρά των 3 πτερύγων της 
σχολής και µέχρι την οδό της 3ης Σεπτεµβρίου, καθώς και την κατασκευή µιας σειράς συµπλη-
ρωµατικών χώρων υπό την επιφάνεια του εδάφους µεταξύ των σηµερινών πτερύγων και του 
νέου γραµµικού κτιρίου.

Oι νέες αυτές εγκαταστάσεις, άλλες των οποίων έχουν ολοκληρωθεί και άλλες βρίσκονται 
στο στάδιο της κατασκευής, αναµένεται να δώσουν σε χρήση συνολική επιφάνεια περίπου 
24.000 m², Tα νέα αυτά κτίρια δεν θα είναι άµεσα ορατά, δεδοµένου ότι θα εκµεταλλεύονται 
την κλίση του πρανούς, θα βλέπουν προς τον ακάλυπτο χώρο των πτερύγων και η στάθµη του 
δώµατός τους θα βρίσκεται στη στάθµη του σηµερινού πεζόδροµου που διασχίζει την πανεπι-
στηµιούπολη από τη Φιλοσοφική Σχολή µέχρι τη Φοιτητική Λέσχη. Mε τον τρόπο αυτό επιδιώ-

KôéñéáêÝò KôéñéáêÝò 
åãêáôáóôÜóåéò åãêáôáóôÜóåéò 
êáé ìåëëïíôéêÞ êáé ìåëëïíôéêÞ 

áíÜðôõîçáíÜðôõîç

Οι νέες κτιριακές 
εγκαταστάσεις στις 
οποίες θα στεγαστεί 

το διατµηµατικό 
πρόγραµµα 

µεταπτυχιακών 
σπουδών της 
“Προστασίας, 

Συντήρησης και 
Αποκατάστασης 

Μνηµείων 
Πολιτισµού”

Το νέο κτίριο Ε΄, στο οποίο 
στεγάζονται εγκαταστάσεις του 
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Χηµικών Μηχανικών (αριστερή 
φωτογραφία) και το υπό ανέγερση νέο 
κτίριο, παραπλεύρως του κτιρίου της 
Υδραυλικής (δεξιά φωτογραφία)
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κεται διπλός στόχος: Aφενός να επεκταθεί ο ωφέλιµος χώρος της σχολής χωρίς την ανάπτυξη 
νέων δοµηµένων όγκων που θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και αφετέρου να αναβαθµισθεί 
η πίσω όψη του συγκροτήµατος και να αναδειχθεί σε κύρια µε παράλληλη αναβάθµιση του 
περιβάλλοντα χώρου. 
Στις νέες εγκαταστάσεις τα τµήµατα που έχουν ολοκληρωθεί είναι 
• το τριώροφο επίµηκες κτίριο σχήµατος L, στα όρια της Παιδαγωγικής Σχολής, που κα-
ταλήγει στην οδό της Γ’ Σεπτεµβρίου και στο οποίο στεγάζονται δραστηριότητες των 
Tµηµάτων Mηχανολόγων και Xηµικών Mηχανικών και

• το υπόσκαφο διώροφο κτίριο κατά µήκος του πρανούς του εδάφους µεταξύ της πτέρυ-
γας των αρχιτεκτόνων και του δρόµου που διαχωρίζει το συγκρότηµα από το χώρο του 
AXEΠA, στο οποίο είναι να στεγαστούν κυρίως οι δραστηριότητες του διατµηµατικού 
µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ενός ακόµη γραµµικού κτιρίου µε επίσης υπόσκαφους 
χώρους που κι’ αυτό εκµεταλλεύεται την κλίση του πρανούς του εδάφους και βρίσκεται µεταξύ 

AìöéèÝáôñï AìöéèÝáôñï ““ÐáíáãÞò ÐáíáãéùôüðïõëïòÐáíáãÞò Ðáíáãéùôüðïõëïò””

O Π. Παναγιωτόπουλος υπήρξε χαρισµατική 
προσωπικότητα, τόσο για την επιστήµη, 

όσο και για το ήθος του και αποτελούσε 
καύχηµα για το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών. 
Eκλέχθηκε καθηγητής το 1978, σε ηλικία 28 
ετών, στην έδρα των Σιδηρών Kατασκευών. 
Στα 24 χρόνια του είχε ήδη αποκτήσει τον 
τίτλο τού διδάκτορα, ενώ στα 26 του τού είχε 

ανατεθεί διδασκαλία µαθήµατος στο γερµανικό πανεπιστήµιο τού 
Άαχεν ως υφηγητή. Mετά τον κέρδισε το Aριστοτέλειο. Ωστόσο, 
τα ξένα πανεπιστήµια δεν σταµάτησαν να ζητούν τη συνδροµή 
του, προσδίδοντάς του διεθνή αναγνώριση. 

Mελέτησε τη µόνιµη και µη µόνιµη συµπεριφορά των δοµικών 
υλικών και ανέπτυξε έναν καινούργιο κλάδο τής µηχανικής, 
αυτόν τής “µη λείας µηχανικής”. ∆ιαµόρφωσε τη θεωρία των 

“ανισοτήτων ηµι-µεταβολών” και µε την ανάπτυξη ενός δικού 
του αλγορίθµου, έλυσε πολλά πρακτικά προβλήµατα στη 
συµπεριφορά των δοµικών υλικών σε ακραίες καταστάσεις 
δυναµικής φόρτισης. Το έργο του τόσο σε θεωρητικό όσο 
και σε πρακτικό επίπεδο, έχει καταγραφεί σε 7 βιβλία και σε 
περισσότερες από 240 επιστηµονικές ανακοινώσεις σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια και περιοδικά. 

Το 1988, σε ηλικία 38 ετών, η Aκαδηµία Aθηνών τον εξέλεξε 
αντεπιστέλλον µέλος της. Ένα χρόνο αργότερα, το 1989, τον 
εξέλεξε µέλος της και η Eυρωπαϊκή Aκαδηµία, έναν από τούς 5 
µόνον Έλληνες όλων τών επιστηµονικών ειδικοτήτων. 

Tη διετία 1989-’91 διετέλεσε πρόεδρος του Tµήµατος 
Πολιτικών Mηχανικών και εκπροσώπησε το τµήµα στη σύγκλητο 
του πανεπιστηµίου.

Πρόκειται για το µεγάλο 
αµφιθέατρο της Πολυτεχνικής που 

χρησιµοποιείται κυρίως για εκδηλώσεις 
και τελετές, στον κτιριακό όγκο των 
δύο αµφιθεάτρων, που διαµορφώνεται 
στα αριστερά της κεντρικής εισόδου 
της σχολής. Eίναι αφιερωµένο στον 
Παναγή Παναγιωτόπουλο, έναν από τούς 
πιο διακεκριµένους και γνωστούς στο 
διεθνή χώρο καθηγητή της Πολυτεχνικής 
Σχολής, που έφυγε από τη ζωή στις 12 
Aυγούστου 1998, σε ηλικία µόλις 48 ετών. ΠΗ
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των υφιστάµενων πτερύγων των Πολιτικών Mηχανικών και των Tοπογράφων και του κτιρίου 
της Υδραυλικής. Aναµένεται να παραδοθεί µέσα στα επόµενα δύο χρόνια.

Στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής θα πρέπει τέλος να προστεθούν και εκείνες στη Bέ-
ροια, στις οποίες στεγάζεται το νεότευκτο Tµήµα των Mηχανικών Xωροταξίας και Aνάπτυξης. 
Πρόκειται για τους χώρους του πρώην στρατόπεδου της Aγίας Bαρβάρας, που παραχώρησε ο 
∆ήµος Bέροιας στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και µέρος των οποίων διαµορφώθηκε κατάλληλα 
για να στεγάσει το νέο τµήµα. 

Σήµερα η Πολυτεχνική Σχολή µε τις νέες της εγκαταστάσεις καλύπτει συνολική ωφέλιµη επι-
φάνεια περίπου 62.000 m² και στην πλήρη της ανάπτυξη αναµένεται να φθάσει γύρω στα 75.000 
m². Περιλαµβάνει πλήθος αιθουσών διδασκαλίας, αµφιθεάτρων, αιθουσών διαλέξεων, εργαστηρί-
ων, βιβλιοθηκών, σπουδαστηρίων, σχεδιαστηρίων, νησίδων ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.τ.λ. και 
αποτελεί το µεγαλύτερο κτιριακό συγκρότηµα του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Παρ’ όλα αυτά 
συνεχίζει να έχει σηµαντικές ελλείψεις σε εργαστηριακούς χώρους και σε αίθουσες διδασκαλίας, 
σε βαθµό που ορισµένες φορές καθίσταται δυσχερής η διεξαγωγή των µαθηµάτων.

AìöéèÝáôñï AìöéèÝáôñï ““AëÝîáíäñïò TóéïýìçòAëÝîáíäñïò Tóéïýìçò””

O Aλέκος Tσιούµης ήταν πτυχιούχος 
(1959) και διδάκτορας (1974) του 

Tµήµατος Φυσικής του A.Π.Θ. ∆ιετέλεσε 
επίσης επί διετία επιστηµονικός συνεργάτης 
του Astronomisches Recheninstitut του 
Πανεπιστηµίου της Xαϊδελβέργης. Aπό το 
1965 υπηρέτησε στο Tµήµα Aγρονόµων 
Tοπογράφων του A.Π.Θ., αρχικά ως βοηθός 

και αφού ανελίχθη σε όλες τις ακαδηµαϊκές βαθµίδες, εκλέχθηκε 
το 1992 καθηγητής του Tοµέα Γεωδαισίας και Tοπογραφίας του 
T.A.T.M. και άφησε τη σφραγίδα του στα πεδία της γεωδαιτικής 
αστρονοµίας και των αρχαιοµετρικών διασκοπήσεων, τις 
οποίες εισήγαγε και διακόνησε ο ίδιος µε ιδιαίτερο ζήλο και 

αποτελεσµατικότητα. Συνέγραψε 10 βιβλία και µονογραφίες και 
περισσότερες από 60 επιστηµονικές εργασίες.

Yπήρξε επώνυµος συνδικαλιστής του πανεπιστηµιακού 
κινήµατος και διετέλεσε πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου E.∆.Π. 
της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. το 1974-75. Παρέµεινε όµως 
και κατόπιν, ως µέλος ∆.E.Π., ένα από τα πιο ενεργά άτοµα του 
E.Σ.∆.E.Π. του A.Π.Θ. µέχρι το θάνατό του.

∆ιετέλεσε διαδοχικά διευθυντής τοµέα, αναπληρωτής πρόε-
δρος επί τετραετία και πρόεδρος του Tµήµατος Aγρονόµων και 
Tοπογράφων Mηχανικών για δύο θητείες από το 1997 έως το 2001. 
Eκπροσώπησε επί πολλά έτη το Tµήµα Tοπογράφων στη σύγκλητο, 
και υπήρξε µέλος και πρόεδρος της Eπιτροπής Kληροδοτηµάτων.

E ίναι το αµφιθέατρο που βρίσκεται στο 
υπόγειο του τετράγωνου κτιρίου των 

Tοπογράφων (κτίριο B’). Σ’ αυτό έχουν 
διεξαχθεί πολλά συνέδρια και άλλες 
επιστηµονικές εκδηλώσεις όπως επίσης σ’ 
αυτό έχουν φιλοξενηθεί οι συνελεύσεις 
των κλάδων διαφόρων πανεπιστηµιακών 
και επαγγελµατικών φορέων. Eίναι 
αφιερωµένο στον Aλέξανδρο Tσιούµη, έναν 
καταξιωµένο επιστήµονα και έναν από τους 
πιο προσηνείς καθηγητές του Tµήµατος 
Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών, 
που έχασε τη µάχη µε το θάνατο στις 25 
Oκτωβρίου 2002, σε ηλικία 65 ετών. ΠΗ
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Σ την Πολυτεχνική Σχολή λειτουργεί επίσης µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών µονάδων υπαγό-
µενων στη γενική εποπτεία ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων ή ενταγµένων σε εργαστήρια 
ή –τέλος– αυτοτελών, που συµβάλλουν στο εκπαιδευτικό έργο των τµηµάτων. 

H παλαιότερη αυτοτελής εκπαιδευτική µονάδα (από το 1957) είναι το Eργαστήριο Aντοχής 
των Yλικών, που υπαγόταν παλαιότερα στη σχολή και σήµερα είναι ενταγµένο ως αυτοδύναµο 
εργαστήριο στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών. Άλλες τέτοιες µονάδες είναι:

• το Mηχανουργείο, που ανήκει στο Tµήµα Xηµικών Mηχανικών και εξυπηρετεί τις εκπαι-
δευτικές ανάγκες των φοιτητών του, στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου ∆’ και είναι 
εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία (τόρνο, φρέζα, δράπανο κ.ά.),

• Tα αντίστοιχα µηχανολογικά εργαστήρια του Tµήµατος Mηχανολόγων στα κτίρια Γ’ και ∆’,
• τα διάφορα εργαστήρια χηµείας του Tµήµατος Xηµικών Mηχανικών,
• το εργαστήριο υδραυλικών οµοιωµάτων στο κτίριο Yδραυλικής,
• το Eργαστήριο ∆οµικών Yλικών του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών,
• το εργαστήρια εικαστικών τεχνών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Tµήµατος Aρχιτε-
κτόνων,

καθώς και πολλά άλλα εργαστήρια που είναι διάσπαρτα στη σχολή.

¢ëëåò ¢ëëåò 
åãêáôáóôÜóåéò åãêáôáóôÜóåéò 

õðïäïìÞòõðïäïìÞò

Mïõóåßï áñ÷éôåêôïíéêþí ðñïðëáóìÜôùíMïõóåßï áñ÷éôåêôïíéêþí ðñïðëáóìÜôùí

Πρόκειται για ένα µουσείο µε πολύτιµο υλικό της ελληνικής 
παράδοσης, που ετοιµάζεται να λειτουργήσει σε χώρο που 

διαµορφώθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και ο οποίος βρίσκεται 
αριστερά και πίσω από το µικρό αµφιθέατρο της Πολυτεχνικής 
Σχολής (κάτω από το µεγάλο αµφιθέατρο). Το µουσείο θα 
περιλαµβάνει προπλάσµατα παραδοσιακών κτισµάτων, 
λαϊκών και αστικών, και συγχρόνως θα καλύπτει ένα µέρος της 
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.
Το υλικό αυτό αποτελεί προϊόν φοιτητικών ασκήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας, διευθυντής του 
οποίου υπήρξε ο καθηγητής Ν. Κ. Μουτσόπουλος, οµότιµος πλέον 
σήµερα. O στόχος των φοιτητικών ασκήσεων ήταν προφανής. Η 
γνωριµία των φοιτητών µε τα υλικά, την κλίµακα και τις µεθόδους 
οργάνωσης, καθώς και την εξοικείωση τους µε τα παραδοσιακά 

κτίσµατα. Tα εκθέµατα αυτά επί σειρά ετών παρέµεναν 
αποθηκευµένα και αναξιοιποίητα λόγω έλλειψης κατάλληλα 
διαµορφωµένου εκθεσιακού χώρου.

O νέος διαµορφωµένος χώρος θα περιλαµβάνει την έκθεση, 
συντήρηση και αποθήκευση του υλικού, καθώς και γραφείο για 
τις λειτουργικές ανάγκες του µουσείου. Το εκθεσιακό υλικό θα 
εναλλάσσεται, επειδή ο χώρος είναι σχετικά περιορισµένος, αλλά 
και επειδή θα απαιτείται συνεχής συντήρησή του. Αναµφίβολα, 
είναι πολύτιµο το υλικό αυτό σήµερα για τους φοιτητές, οι οποίοι 
πρέπει να γίνουν κοινωνοί της ελληνικής παράδοσης που χάνεται, 
δυστυχώς τόσο ως εικόνα όσο και ως γνώση.

Oργανικά το µουσείο ανήκει στο Mουσείο Aρχιτεκτονικής 
και Eργαστήριο Aρχιτεκτονικών Προπλασµάτων, που υπάγεται 
απευθείας στο Tµήµα Aρχιτεκτόνων.
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Tρεις καθηγητές στην Aκαδηµία Aθηνών

Iδιαίτερο τίτλο τιµής για την Πολυτεχνική Σχολή αποτελεί η εκλογή τριών καθηγητών της 
σε µέλη της Aκαδηµίας Aθηνών. H Aκαδηµία µε την αναγόρευσή τους ουσιαστικά αναγνώρισε 
το έργο τους στον τοµέα της επιστήµης τους και τους συµπεριέλαβε στα µέλη της. Πρόκειται 
για τους:

• Nικόλαο Mουτσόπουλο, ως αντεπιστέλλον µέλος από το 1980,

• Παναγή Παναγιωτόπουλο ως αντεπιστέλλον µέλος από το 1988 και 

• Γεώργιο Λάββα ως τακτικό µέλος από το 2003.

Φωτογραφίες

O οµότιµος καθηγητής του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων Nικόλαος Mουτσόπουλος.

O οµότιµος καθηγητής του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων Γεώργιος Λάββας.

O καθηγητής του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών Παναγής Παναγιωτόπουλος, που έφυγε 
πρόωρα από τη ζωή το 1998.

Ïé äéáôåëÝóáíôåò êáèçãçôÝò ôùí ôìçìÜôùíÏé äéáôåëÝóáíôåò êáèçãçôÝò ôùí ôìçìÜôùí

Σ ήµερα 50 χρόνια µετά την ίδρυση της σχολής, όλοι από τους πρώτους καθηγητές της 
έχουν αποχωρήσει πια από αυτήν έχοντας συµπληρώσει το προβλεπόµενο όριο ηλικίας. 
πολλοί ωστόσο παραµένουν ακόµη δραστήριοι, προσφέροντας µε την εµπειρία και τις 

γνώσεις τους σηµαντικό έργο στην επιστήµη τους. Oι περισσότεροι, όπως είναι και αναµενό-
µενο, προέρχονται από τα δύο πρώτα τµήµατα της σχολής: των Πολιτικών Mηχανικών και των 
Aρχιτεκτόνων. 

H σχολή και κατόπιν τα τµήµατα θέλοντας να τους τιµήσουν για την προσφορά τους έχουν 
απονείµει στους περισσότερους από αυτούς τον τίτλο του οµότιµου καθηγητή. 

O τίτλος αυτός µέχρι το 1982 απονεµόταν αυτοδικαίως από τη σχολή σε όλα τα µέλη που 
αποχωρούσαν έχοντας συµπληρώσει τουλάχιστον 10-ετή (και αργότερα 5-ετή) θητεία στην 
έδρα τους.

Mετά το 1982 (µε την εφαρµογή του νόµου 1268) ο τίτλος απονέµεται µε απόφαση της 
γενικής συνέλευσης του κάθε τµήµατος, που ως αυτοδύναµη πλέον µονάδα αποφασίζει και 
χαράζει την πολιτική της.

Oι διατελέσαντες καθηγητές του (Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών)

Oρισµένοι καθηγτές του Γενικού Tµήµατος Φυσικών και Mαθηµατικών Eπιστηµών εµφανί-
ζονται και σε άλλα τµήµατα, διότι µε την εφαρµογή του νόµου 1268/82 εντάχθηκαν στο Γενικό. 
Άλλοι πάλι που εµφανίζονται ως διατελέσαντες, συνεχίζουν σήµερα να είναι εν ενεργεία σε 
άλλα τµήµατα, διότι µετατάχθηκαν αργότερα σ’ αυτά.

Oµότιµοι καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής 
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– Aυδής Iωάννης
– Mωλιώτης Παναγιώτης
– Σκοπετέας Παρασκευάς
– Φλωράς Mιλτιάδης
– Xωραφάς Nικόλαος

Oµότιµοι καθηγητές του (Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών)

Για όλα τα τµήµατα 
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H Πολυτεχνική ή τα τµήµατά της, θέλοντας να τιµήσουν ορισµένους ανθρώπους που έχουν 
διαπρέψει στον τοµέα της επιστήµης τους ή έχουν διακριθεί ως προσωπικότητες µε το 
έργο τους, τη δράση τους ή την ευρύτερη κοινωνική τους, προσφορά απονέµουν σ’ αυτούς 

µε απόφαση της γενικής τους συνέλευσης τον τίτλο του επίτιµου διδάκτορα.

Πρόκειται για τιµητική διάκριση αµοιβαίας εκτίµησης: της σχολής ή του τµήµατος προς τον 
τιµώµενο για το κύρος, τη φήµη και την προσφορά του στην επιστήµη, στην κοινωνία, στον 
πολιτισµό και του τιµώµενου προς τη σχολή ή το τµήµα για τη συνεισφορά των µελών τους στην 
παιδεία και στην έρευνα µε την ποιότητα του προσφερόµενου έργου τους.

Mέχρι το 1982 ο τίτλος του επίτιµου διδάκτορα απονεµόταν από τη σχολή. Mε την εφαρµο-
γή του νόµου 1268/82 και την ανάδειξη των τµηµάτων σε βασική ακαδηµαϊκή µονάδα ο τίτλος 
του επίτιµου διδάκτορα απονέµεται από τα τµήµατα, χωρίς ωστόσο να στερείται αυτού του 
δικαιώµατος και η σχολή. 

H Πολυτεχνική Σχολή έχει µέχρι τώρα απονείµει τον τίτλο του επίτιµου διδάκτορα σε 9 προ-
σωπικότητες, σε όλες κατά την περίοδο 1955 ως 1982.

Tα τµήµατά της από το 1982 έχουν απονείµει τον τίτλο συνολικά σε 24 προσωπικότητες που 
κατά τµήµα κατανέµονται ως ακολούθως:

– Σε 9 το Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών.
– Σε 6 το Tµήµα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών.
– Σε 4 το Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών.
– Σε 1 το Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών.
– Σε 4 το Γενικό Tµήµα Φυσικών και Mαθηµατικών Eπιστηµών.

Tα τµήµατα των Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών, των Xηµικών Mηχανικών και 
των Mηχανικών Xωροταξίας και Aνάπτυξης δεν έχουν αναγορεύσει κανέναν σε επίτιµο δι-
δάκτορα.

ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ AΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Leopold Escande
Γάλλος φυσικός και ακαδηµαϊκός, που γεννήθηκε στην Τουλούζη το 1902. Μεταξύ άλλων 

διετέλεσε µηχανικός στο Ινστιτούτο Ηλεκτροτεχνικής της Τουλούζης, καθηγητής της Σχολής Επι-
στηµών της ίδιας πόλης και διευθυντής της Ανώτατης Σχολής Ηλεκτροτεχνικής – Ηλεκτρονικής 
και Υδραυλικής επίσης της ίδιας πόλης. Το συγγραφικό του έργο αναφέρεται στη µηχανική των 
υγρών, τον υπολογισµό των φραγµάτων και την τεχνική των βελτιωµένων µοντέλων. 

• Είναι ο πρώτος επίτιµος διδάκτορας της σχολής. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το χρόνο 
αναγόρευσης.

Walter Fricke
Γερµανός αστρονόµος, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Astronomisches Rechen-Institut 

της Χαϊδελβέργης. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο και 
αξιόλογο. Μεταξύ των δηµοσιεύσεών του αναφέρονται ενδεικτικά παλαιότερες µελέτες του 
µε τίτλους «Probleme der klassischen Astronomie im Internationalen Geophysikalischen Jahr» 
(1958), «The system of fundamental stars» (1960), «Struktur und Kinetik der Miechstrasse» 
(1961), «The proposed revision of the Albany General Catalogue» (1962) και από τα νεότερα 

Oé åðßôéìïé Oé åðßôéìïé 
äéäÜêôïñåòäéäÜêôïñåò
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έργα του το βιβλίο µε τίτλο «Fundamental catalogues, past, present and future» (1985) και τα 
βιβλία που συνέγραψε µε συνεργάτες µε τίτλους «Fifth fundamental catalogue – The basic 
fundamental stars-Part I» (1988) και «Fifth fundamental catalogue – New fundamental stars-
Part II» (1991). 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 15 Mαΐου 1968.
 

Κωνσταντίνος Γεωργικόπουλος
Μηχανολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1889. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη 

Γερµανία. ∆ιετέλεσε µεταξύ άλλων καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρύτανης 
σ’ αυτό. Συνέγραψε πολλά επιστηµονικά έργα, µεταξύ των οποίων η «Γραφοστατική» και η 
«Τεχνική Μηχανική». 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 15 Mαΐου 1968. 

Heinrich Press
Γερµανός µηχανικός, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής της Τεχνικής των Υδραυλικών Έργων 

στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, τιµήθηκε για 
την προσφορά του στον τοµέα αυτό της µηχανικής. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 15 Mαΐου 1968. 

Piero Gazzola
Ιταλός καθηγητής της αρχιτεκτονικής, το έργο του οποίου είναι αφιερωµένο στην αναστή-

λωση και συντήρηση ιστορικών µνηµείων. Ιδρυτής το 1964 του Ιταλικού Ινστιτούτου Κάστρων. 
Εκ των συνιδρυτών της ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), συνυπέγραψε 
το διεθνή χάρτη συντήρησης και αναστήλωσης µνηµείων στη Βενετία το 1964. Η ICOMOS έχει 
θεσπίσει διεθνές βραβείο, το οποίο φέρει το όνοµά του. Ανάµεσα στα βιβλία του ξεχωρίζει εκείνο 
µε τίτλο «San Zeno, bible de pauvres, porte de bronze de Verona». 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 1969. 

Ιωάννης Τραυλός
Γεννήθηκε στο Ροστώβ της Ρωσίας το 1908 και πέθανε το 1985. Αρχιτέκτονας και αρχαι-

ολόγος µε σηµαντική προσφορά στον τοµέα των ανασκαφών και των αναστηλώσεων των 
µνηµείων. Το αναστηλωτικό του έργο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Μεταξύ άλλων και µε βάση την 
εξαντλητική µελέτη των ερειπίων και τις αναπαραστάσεις, αναστήλωσε µε δική του επίβλεψη 
τη στοά Αττάλου. Υπήρξε µέλος της Επιτροπής Συντήρησης των Μνηµείων της Ακρόπολης και 
µελέτησε το σύστηµα διακίνησης των επισκεπτών του ιερού βράχου. ∆ηµοσίευσε µακροσκελή 
άρθρα και µελέτες. Τα βιβλία του εστιάζονται κυρίως στην αρχαία πόλη των Αθηνών και στην 
εξέλιξη αυτής µέσα στο χρόνο. Η µεγάλη του συµβολή στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και 
τη µελέτη των µνηµείων είχε γενική αναγνώριση, η οποία εκδηλώθηκε µε πολλές τιµητικές 
διακρίσεις. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 1974. 
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Άρης Κωνσταντινίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913 και πέθανε το 1993. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Μόναχο. 

Εργάσθηκε τόσο ως ελεύθερος επαγγελµατίας, όσο και ως υπάλληλος σε διάφορες δηµόσιες 
υπηρεσίες, συµβάλλοντας επί δεκαετίες στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Το αρχιτεκτονικό του 
έργο χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και συνέπεια µορφής και κατασκευής, καθώς και από τη 
δηµιουργική ένταξή του στην κλίµακα και στις απαιτήσεις του ελληνικού τοπίου. Συνδύασε 
τη σύγχρονη κατασκευαστική σκέψη και τα νέα δοµικά υλικά µε τις αρετές της µακραίωνης 
οικιστικής παράδοσης του ελληνικού χώρου. Τις αξίες της παραδοσιακής µας αρχιτεκτονικής 
έκανε γνωστές µε δηµοσιεύσεις, µε διαλέξεις και µε εκθέσεις τόσο στην Eλλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό. Το έργο του έχει αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί διεθνώς. Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα βιβλία του «Τα χωριά της Μυκόνου» (1943), «Παλιά αθηναϊκά σπίτια» (1951), και «Εκκλησάκια 
της Μυκόνου» (1953). 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 21 Φεβρουαρίου 1978. 

Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας
Γεννήθηκε το 1906 στην Αθήνα. Ζωγράφος, οµότιµος καθηγητής της ζωγραφικής του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ακαδηµαϊκός, ασχολήθηκε, πλην της ζωγραφικής, µε τη 
χαρακτική, τη γλυπτική, τη σκηνογραφία και την εικονογράφηση βιβλίων. Έργα του εκτίθενται 
τόσο στην Εθνική Πινακοθήκη, σε αίθουσα η οποία φέρει το όνοµά του, όσο και σε αντίστοιχη 
του Μουσείου Μπενάκη. Επίσης, έργα του εκτίθενται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης των 
Παρισίων, στην Tate Gallery του Λονδίνου και στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία του «Μελέτες - δοκίµια - ελληνικοί προβληµατισµοί» (1986), 
«Η γέννηση της νέας τέχνης» (1987), «Εξ Ανατολών» (1989), «Ενώπιος άλλων»(1990), «Περι-
πέτειες σκέψης» (1990). O Oδυσσέας Ελύτης γράφει γι’ αυτόν «Τα ιδανικά που σίµωσε, δεν τα 
σίµωσε τυχαία, όπως έκαναν ένα σωρό άλλοι που έµειναν για τούτο χαµένοι µεσοπέλαγα. Το 
κάθε βήµα του ανταποκρινόταν σε µία βασική παρόρµηση που αντιπροσώπευε την επιταγή 
µίας συγκεκριµένης σκοπιάς».

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 4 Mαρτίου 1980. 

Jean Courbon
Γεννήθηκε στο Pollusin της Γαλλίας το 1913. Καθηγητής της αντοχής υλικών της Ecole 

Nationale des Ponts et des Chaussees των Παρισίων και οι θεωρητικές του µελέτες αναφέρο-
νται σε θέµατα, πολλά από τα οποία είναι πρωτοποριακά. Κυριότερο έργο του θεωρείται το 
δίτοµο σύγγραµµα µε τίτλο «Αντοχή των υλικών». Στο σύγγραµµα αυτό αντιµετωπίζονται, µε 
τρόπο πολλές φορές πρωτότυπο, όλα τα προβλήµατα υπολογισµού που συναντά ο πολιτικός 
µηχανικός. Μεταξύ των άλλων έργων του αναφέρονται τα «Υπολογισµός των κρεµαστών γεφυ-
ρών µε δοκούς ακαµψίας» (1943), «Oι αριθµητικοί υπολογισµοί στην αντοχή των υλικών» (1951), 
«Η ανεπάρκεια ορισµένων λύσεων των προβληµάτων ελαστικότητας» (1954), «Θεωρία καµπύλων 
γεφυρών» (1960), «Βασικές αρχές της θεωρίας των δοκών» (1971), και «Ακτινικές ταλαντώσεις 
σφαιρικών κατασκευών µεγάλου πάχους» (1971).

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 4 Mαρτίου 1980. 
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ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ AΠΟ ΤΟ TΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ MΗΧΑΝΙΚΩΝ

Giulio Maier
Ιταλός µηχανικός κατασκευών που γεννήθηκε στο Capodistria της Τεργέστης το 1931. Σπού-

δασε την αεροναυπηγική και την επιστήµη του πολιτικού µηχανικού στο Πανεπιστήµιο της Τεργέ-
στης. ∆ιδάκτορας της αεροδιαστηµικής µηχανικής του Πανεπιστηµίου της Ρώµης και καθηγητής 
της Επιστήµης των Κατασκευών στη Σχολή Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Μιλάνου. Είναι 
διεθνώς γνωστός για τις εργασίες του επάνω στη θεωρία της πλαστικότητας, µε την οποία άνοιξε 
ένα νέο δρόµο στον υπολογισµό των κατασκευών, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 
χρήση των αλγορίθµων βελτιστοποίησης. Aσχολήθηκε µε τη ντετερµινιστική και στοχαστική 
θεωρία ταυτοποίησης των διάφορων παραµέτρων σε φορείς, µε τη βοήθεια µετρήσεων σε 
πραγµατικές κατασκευές και στην επέκταση των µεθόδων των ολοκληρωτικών εξισώσεων και 
των συναφών µε αυτές θεωριών συνοριακών στοιχείων στην ελαστοπλαστικότητα. Έχει πλούσιο 
ερευνητικό και συγγραφικό έργο και έχει τύχει πολλαπλών τιµητικών διακρίσεων. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 30 Mαΐου 1985. 

Ernst Nemecek
Γεννήθηκε στην Αυστρία το 1918 και σπούδασε πολιτικός µηχανικός στο Τεχνικό Πανεπι-

στήµιο της Βιέννης. Είναι ευρύτατα γνωστός στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα τόσο για 
τα επιστηµονικά του επιτεύγµατα στους τοµείς της υπόγειας υδραυλικής και προστασίας των 
υπόγειων νερών, όσο και στο πεδίο της εφαρµογής έργων πολιτικού µηχανικού και κυρίως στα 
έργα φρεάτων και υδροηλεκτρικών διευθετήσεων. Τακτικός καθηγητής στο Πολυτεχνείο του 
Graz της Αυστρίας από το 1965 και τεχνικός σύµβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας και ∆ασικής 
Οικονοµίας έχει να παρουσιάσει ένα µεγάλο αριθµό επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, γνωµατεύ-
σεων και ευρεσιτεχνιών σε διατάξεις µετρήσεων και βελτιώσεων της ποιότητας του νερού. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 10 ∆εκεµβρίου 1987. 

Gaetano Fichera
Γεννήθηκε στην Acireale της Κατάνια της Ιταλίας το 1922 και σπούδασε µαθηµατικός. ∆ιε-

τέλεσε από το 1949 έως το 1956 καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Τεργέστης και από το 1956 
έως το 1987 καθηγητής στο Πανεπιστήµιο I της Ρώµης, διδάσκοντας ανώτερα µαθηµατικά. Είναι 
γνωστός για την επίλυση του 3ου προβλήµατος συνοριακών τιµών της θεωρίας ελαστικότητας, 
καθώς και για το 4ο πρόβληµα συνοριακών τιµών της θεωρίας ελαστικότητας. Είναι µέλος ακα-
δηµιών πολλών χωρών, έχει τύχει πολλών διεθνών τιµητικών διακρίσεων και έχει διατελέσει 
επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήµια. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 10 Iουνίου 1991. 

Guido Guerra
Γεννήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας το 1920. Υφηγητής κατά σειρά στις αεροναυπηγικές κατα-

σκευές, στην τεχνολογία των κατασκευών και στη µηχανική των κατασκευών, εξελέγη το 1952 
καθηγητής της Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών στο πανεπιστήµιο της γενέθλιας 
πόλης του. Είναι επίσης µέλος της Ακαδηµίας Αρχαιολογίας, Γραµµάτων και Καλών Τεχνών της 
Ιταλίας. Ασχολήθηκε µε τη µηχανική των κατασκευών. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία είναι µέσο 
για τον εξανθρωπισµό και όχι αυτοσκοπός. ∆ιηύθυνε επί µακρόν τη µεταπτυχιακή εξειδίκευση 
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στην αναστήλωση και αναβίωση κτιρίων και οικισµών. ∆ηµοσίευσε ένα µεγάλο αριθµό άρθρων 
που καλύπτουν όλο το γνωστικό αντικείµενο της µηχανικής των κατασκευών, καθώς επίσης και 
πολυάριθµα διδακτικά κείµενα. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 6 ∆εκεµβρίου 1993. 

Olgiest Zienkiewicz
Πολωνικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αγγλία όπου και σπούδασε µηχανικός στο Imperial 

College του Λονδίνου. ∆ιετέλεσε καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
µίου Northwest στο Illinois των Η.Π.Α. και από το 1961 καθηγητής και διευθυντής του Τµήµατος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου της Oυαλίας. Έχει τιµηθεί µε πλήθος διακρίσεων σε δι-
άφορες χώρες και το ερευνητικό του έργο καλύπτει ευρύτατους τοµείς της θεωρητικής µηχανικής 
και τεχνικής µηχανικής. Θεωρείται από τους πρωτεργάτες της τεράστιας ανάπτυξης, την οποία 
έλαβε η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων σε προβλήµατα γενικής µηχανικής και όχι µόνο 
του στερεού σώµατος. Τα βιβλία του αποτελούν τη βάση για τους µηχανικούς που ασχολούνται 
σε θεωρητικό και εφαρµοσµένο πρακτικό επίπεδο µε την ανάλυση των κατασκευών. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 26 Mαΐου 1993. 

Karl Gertis
Γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερµανίας το 1938. Σπούδασε µηχανολόγος στο Τεχνικό Πανε-

πιστήµιο του Μονάχου. Oι σπουδές του σε τρία αντικείµενα, τη µηχανολογία, το δοµικό τοµέα 
και την αρχιτεκτονική, που η αλληλεπίδρασή τους είναι δεδοµένη και η γνώση τους συνολικά 
οδηγεί σε ορθές τεχνοοικονοµικά κατασκευαστικές λύσεις, οδήγησε την επιστηµονική του 
δράση σε τρεις κυρίως τοµείς. O πρώτος και πλέον σηµαντικός αφορά στην εξοικονόµηση 
ενέργειας, καθώς και στην εφαρµογή και χρήση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. O δεύτερος 
τοµέας αφορά στη µεταφορά υγρασίας στα δοµικά στοιχεία. O τρίτος τοµέας αφορά στον 
προσδιορισµό της ηχοµόνωσης στα κτίρια. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Στουτ-
γκάρδης, διευθυντής του Fraunhofer Institut και εκπρόσωπος της χώρας του σε επιτροπές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 14 Nοεµβρίου 1994. 

Μανώλης Γλέζος
Γεννήθηκε στη Νάξο το 1922. Σπούδασε οικονοµικά στην Α.Σ.O.Ε.Ε. Αγωνίσθηκε για την 

ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία και διώχθηκε επανειληµµένα για τις πολιτικές 
του πεποιθήσεις. Εργάσθηκε για την προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και για το 
φυσικό περιβάλλον συνολικά. Το σπουδαιότερο από τα έργα του στην επιστηµονική περιοχή 
είναι η σύλληψη της ιδέας, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός έργου τεχνητού εµπλουτισµού 
υπόγειων υδροφορέων µε παράλληλη εφαρµογή ενός προγράµµατος προστασίας των εδαφών. 
Το επιστηµονικό του έργο είναι ευρύ και περιλαµβάνει άρθρα, µελέτες και βιβλία σε θέµατα 
γλωσσολογίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας οικονοµίας, γεωλογίας, υδρογεωλογίας, υδατικών πό-
ρων, υδραυλικής και περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε βουλευτής και ευρωβουλευτής 
και έχει τιµηθεί µε το διεθνές βραβείο δηµοσιογραφίας το 1958, µε το χρυσό µετάλλιο Ζολιό 
– Κιουρί του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήνης το 1959, µε το χρυσό βραβείο Λένιν για την Ειρήνη 
το 1963 και µε το χρυσό Φοίνικα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 8 Mαρτίου 2001. 
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Michael Barry Abbott
O Michael B. (Mike) Abbott γεννήθηκε το 1931. Σπούδασε στα University of London, ΙΗΕ 

Delft, University of Southampton και University of Amsterdam. Εργάστηκε ως ερευνητής στο 
Danish Hydraulic Institute (DHI) και ως καθηγητής στο International Institute of Hydraulic and 
Environmental Engineering (ΙΗΕ) του Delft (1966 – 1996), απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Ανέ-
πτυξε από το 1966 τη γνωστική περιοχή, την οποία το 1969 ονόµασε Computational Hydraulics, 
εισάγοντάς την και ως κλάδο ειδίκευσης στο IHΕ, τις γενικές αρχές των υπολογιστικών µοντέ-
λων τρίτης γενεάς, κώδικες σε άλλους τοµείς εφαρµογών (π.χ. δυναµική ανάλυση κατασκευών 
υποβρύχιων σωλήνων πετρελαίου και αερίου) και µια σειρά από εξαρτήµατα τεχνητής νοηµο-
σύνης για εφαρµογές στον έλεγχο και στην ασφάλεια πυρηνικών εργοστασίων, εφαρµόζοντας 
τεχνητά νευρονικά δίκτυα. Το έργο του στη υδραυλική, στην υδρολογία και στην περιβαλλοντική 
µηχανική έδωσε αυτό που ονοµάστηκε Hydroinformatics και αναπτύχθηκε σε έναν από τους 
κύριους τοµείς έρευνας και εφαρµογών της σύγχρονης υδραυλικής και των υδατικών πόρων. 
Εχει συγγράψει επτά βιβλία και περισσότερες από 150 δηµοσιεύσεις.

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 10 Oκτωβρίου 2002. 

Santiago Calatrava
O Santiago Calatrava Valls γεννήθηκε το 1951 στην περιοχή Benimamet της Βαλένθια στην 

Ισπανία. Oι πολυετείς σπουδές του περιλαµβάνουν σύντοµη φοίτηση στη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Βαλένθια, σπουδές αρχιτεκτονικής, πολεοδοµίας και πολιτικού µηχανικού στην Escuela 
Tecnica Superior de Arquitectura της Βαλένθια και στο Oµοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, 
καθώς και διδακτορική διατριβή µε θέµα τη διερεύνηση του πτύσσεσθαι των χωροδικτυωµάτων. 
Eργάστηκε ως επίκουρος καθηγητής στο Ινστιτούτο Στατικής των Κατασκευών και στο Ινστιτούτο 
Αεροδυναµικής και Ελαφρών Κατασκευών του ΕΤΗ. Έργα του έχουν κατασκευαστεί σε πολλές 
χώρες του κόσµου και περιλαµβάνουν γέφυρες, σιδηροδροµικούς σταθµούς, εµπορικά κέντρα 
και ολυµπιακές εγκαταστάσεις. Την αναγνώρισή του από τη διεθνή επιστηµονική, καλλιτεχνική 
και επαγγελµατική κοινότητα υπογραµµίζει µεγάλος αριθµός διακρίσεων και βραβείων. Έχει 
αναγορευθεί επίτιµος διδάκτορας από πολλά ιδρύµατα και πανεπιστηµιακές σχολές.

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 9 Iουνίου 2005. 

ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ AΠΟ ΤΟ TΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ MΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αριστοµένης Προβελέγγιος
Γεννήθηκε το 1914 στην Αθήνα και αναδείχθηκε σε πολυσύνθετη προσωπικότητα. Αρχιτέκτο-

νας, ζωγράφος και ποιητής, πολεοδόµος, στοχαστής, µαχητής της ελευθερίας και επιστήµονας 
του χώρου, εργάσθηκε µε πάθος, ευαισθησία και ακρίβεια µε µία ζωή και ένα έργο που έχουν 
µία βαθύτερη ενότητα. O πόλεµος και η κατοχή υπήρξαν το δεύτερο σχολείο του. Σπούδασε 
αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πολεοδοµία στη Σορβόνη. ∆ιετέλεσε καθη-
γητής Πολεοδοµίας στην Ανώτατη Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών και σύµβουλος της ελληνικής 
κυβέρνησης. Εργάσθηκε σε πολλά µέρη τόσο της χώρας, όσο και του κόσµου. Ιδιαίτερη προσοχή 
έδινε στη σύλληψη του αρχιτεκτονικού χώρου και στο ρόλο του ως λειτουργικού και ψυχολογικού 
φαινοµένου της ανθρώπινης ζωής. Έχει παρουσιάσει έργα του σε ατοµική έκθεση στην Εθνική 
Πινακοθήκη Αθηνών και έχει εκδώσει ποιητική συλλογή µε τίτλο “Είκοσι ποιήµατα”. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 3 Iουνίου 1991. 
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Νικόλαος Βαλσαµάκης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924. Σπούδασε αρχιτέκτονας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Σχεδίασε και κατασκεύασε πολλά έργα δηµόσια και ιδιωτικά, ενώ έχει συγγράψει πλήθος αρχιτεκτο-
νικών συγγραµµάτων. Έφερε σε γενική επαφή τη µεταπολεµική ελληνική αρχιτεκτονική µε τα διεθνή 
ρεύµατα, ενώ παράλληλα συνέβαλε στον εκσυγχρονισµό της οικοδοµικής τεχνολογίας στην Ελλάδα. 
Το έργο του, το οποίο έχει τιµηθεί από πολλές εκθέσεις αποτελεί στέρεη βάση επάνω στην οποία µε 
διάφορους τρόπους στηρίχθηκε ένα µεγάλο µέρος της ελληνικής σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 17 Iουνίου 1991. 

Roberto di Stefano
Αρχιτέκτων και καθηγητής των αρχιτεκτονικών αναστηλώσεων στη Σχολή Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπιστηµίου της Νάπολης της Ιταλίας. Είναι επίσης ιδρυτής και διευθυντής της επιθε-
ώρησης Restauro – quaderni di restauro dei monumenti e di urbanistica dei centri antichi και 
πρόεδρος επί τιµή της ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Έχει διευθύνει 
αναστηλωτικές εργασίες µνηµείων τόσο στην πατρίδα του, όσο και σε πολλές άλλες χώρες του 
κόσµου. Έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, έχει κληθεί ως οµιλητής σε πολλές χώρες 
και έχει τύχει πολλών τιµητικών διακρίσεων. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 9 Mαΐου 1995. 

Mario Botta
Γεννήθηκε στο Mendrisio της Ελβετίας το 1943. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστηµιακό 

Ινστιτούτο της Βενετίας. Επί δεκαετίες παράγει τη δική του αρχιτεκτονική, που χαρακτηρίζεται από 
τη συστηµατική διερεύνηση και στοιχειοθέτηση ενός προσωπικού αρχιτεκτονικού ιδιώµατος. Είναι 
ένας αρχιτέκτονας που αντιστέκεται στο στείρο διακοσµητισµό, χωρίς όµως να απογυµνώνει τα κτίρια 
του, και που µετατρέπει τους ισχυρούς και ευανάγνωστους συνθετικούς του χειρισµούς σε αισθητικά 
µηνύµατα. Θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της νέας σχολής αρχιτεκτονικής του Ticino, αρχιτε-
κτονικού ρεύµατος το οποίο κατόρθωσε να ενσωµατώσει την τοπική παράδοση µέσα στη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική πρωτοπορία. Προσκεκληµένος καθηγητής σε πολλά πανεπιστήµια και µε διεθνή βραβεία 
για το έργο του, είναι επίτιµο µέλος πολλών αρχιτεκτονικών εταιρειών ανά τον κόσµο. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 2 Nοεµβρίου 1995. 

Haluk Sezgin 
O Haluk Sezgin γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1933. Φοίτησε στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων 

της Εθνικής Ακαδηµίας Καλών Τεχνών (1954-1961). Εργάστηκε αρχικά ως επιµελητής στο Τµήµα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Mimar Sinan της Κωνσταντινούπολης και από το 1979 έχει τη 
θέση τακτικού καθηγητή στο ίδιο πανεπιστήµιο. Είναι διευθυντής του Τοµέα Αναστηλώσεων και 
Προστασίας του Iστορικού Περιβάλλοντος και διετέλεσε διευθυντής του Επιστηµονικού Ινστιτούτου 
του Πανεπιστηµίου. Επίσης, υπήρξε πρόεδρος της ∆ιεθνούς Επιτροπής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονι-
κής (I.CO.MO.S) και αντιπρόεδρος του εθνικού I.CO.MO.S της Τουρκίας. Έχει δώσει, επιστηµονικές 
διαλέξεις σε βαλκανικές χώρες και έχει συγγράψει ανακοινώσεις και άρθρα σε επιστηµονικά διεθνή 
συνέδρια και περιοδικά. Εκπροσωπεί τη χώρα του στη ∆ιεθνή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς 
του Συµβουλίου της Ευρώπης και στην UNESCO για τη Συµφωνία της Χάγης. Έχει αναστηλώσει 
µεγάλο αριθµό ιστορικών κτιρίων στις ακτές του Βοσπόρου και στα Πριγκηπόνησα. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: ???????????. 
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Γιάννης Kουνέλλης
O Γιάννης Κουνέλλης γεννήθηκε το 1936 στον Πειραιά. Το 1956 εγκαταστάθηκε στη Ρώµη, 

όπου σπούδασε ζωγραφική στην Accademia di Belle Arti. Στη Ρώµη πραγµατοποίησε και την 
πρώτη του ατοµική έκθεση, το 1960. Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 το έργο του έγινε ευρύ-
τερα γνωστό µέσα από εκθέσεις σε µεγάλες γκαλερί και µουσεία της Ευρώπης και των Η.Π.Α. 
Πολύ νωρίς άφησε σχεδόν οριστικά το δισδιάστατο χώρο για να στραφεί στον τρισδιάστατο. 
Χρησιµοποίησε ευρέως οργανικές πρώτες ύλες και αντικείµενα και πρωτοστάτησε ως µια από 
τις κεντρικές φιγούρες της ιταλικής arte povera. Στις δεκαετίες του ’80 και ’90 βρέθηκε στο 
προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης τέχνης, µε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις σε µουσεία και 
γκαλερί. Το 1994 εξελέγη καθηγητής στη Staatliche Kunstakademie του Düsseldorf. Πέρα από 
τον εικαστικό χώρο, ο Γιάννης Κουνέλλης έχει δραστηριοποιηθεί στο χώρο του θεάτρου και της 
µουσικής ως σκηνογράφος, καθώς και στο χώρο της θεωρίας της τέχνης.

Hµεροµηνία αναγόρευσης: ???????????. 

ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ AΠΟ ΤΟ TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MΗΧΑΝΙΚΩΝ

Wilfried König

Hµεροµηνία αναγόρευσης: Aπρίλιος 1994. 

Hans Kurt Toenshoff
Γεννήθηκε στο Bochum της Γερµανίας το 1934. Σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στο Τε-

χνικό Πανεπιστήµιο του Ανόβερου. Σχεδιαστής στοιχείων µηχανών, ερευνητής και καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο του Ανόβερου, προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας στην περιοχή των ερ-
γαλειοµηχανών και των µηχανουργικών κατεργασιών, είναι µέλος πολλών εθνικών και διεθνών 
επιτροπών, διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο και πολυάριθµες δηµοσιεύσεις σε συνέδρια και σε 
έγκριτα τεχνικά περιοδικά. Στις διακρίσεις του µεταξύ άλλων συγκαταλέγονται η απονοµή επίτιµου 
διδακτορικού από το Πανεπιστήµιο του Erlangen της Γερµανίας και διάφορα τιµητικά µετάλλια. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 5 Iουνίου 1998. 

Sigmar Wittig
Γεννήθηκε στο Νιµπτς της Σιλεσίας. Σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στο RWTH του Άαχεν. 

Aσχολήθηκε µε τις στροβιλοµηχανές, τους κινητήρες των αεροσκαφών, την τεχνολογία της 
καύσης, την ενεργειακή τεχνική, την τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος και τις οπτικές 
µεθόδους µετροτεχνίας. Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Καρλσρούης Γερµανίας, ο τιµώµενος δεν 
είναι µόνον παγκοσµίως αναγνωρισµένος επιστήµονας στο αντικείµενο των θερµικών στροβι-
λοµηχανών, αλλά και ιδιαίτερα προβεβληµένος ως πρύτανης του αρχαιότερου Πολυτεχνείου 
της Γερµανίας και µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών της Χαϊδελβέργης. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 4 Iουνίου 1999. 
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Brian Launder
Σπούδασε µηχανολόγος µηχανικός στο Imperial College του Λονδίνου, έκανε µεταπτυχιακές 

σπουδές στο M.I.T. των H.Π.A. στη µηχανολογία και έγινε διδάκτορας του Πανεπιστηµίου του 
Λονδίνου. ∆ιετέλεσε καθηγητής µηχανικής ρευστών στο Imperial College και στο Tµήµα Mη-
χανολόγων στο Πανεπιστήµιο της Kαλιφόρνια. Aπό το 1980 ως το 1988 ήταν καθηγητής στο 
Tµήµα Mηχανολόγων Mηχανικών στο Πανεπιστηµιακό Iνστιτούτο Eπιστηµών και Tεχνολογίας 
του Mάντσεστερ και έκτοτε ερευνητής καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήµιο. Aσχολήθηκε µε την 
υπολογιστική και πειραµατική έρευνα στις τυρβώδεις ροές και στην ανάπτυξη µοντέλων τύρβης, 
µε την υπολογιστική µετάδοση της θερµότητας, την αεροναυτική και τις ατµοσφαιρικές ροές. Έχει 
επίσης διεξαγάγει περιβαλλοντικές έρευνες για την εξέλιξη του παγκόσµιου κλίµατος. Eίναι µέλος 
της Bασιλικής Aκαδηµίας Eπιστηµών και έχει τιµηθεί από πολλούς διεθνείς οργανισµούς. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 14 Iουνίου 2005. 

ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ AΠΟ ΤΟ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ MΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αθανάσιος Παπούλης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. ∆ιπλωµατούχος µηχανολόγος – ηλεκτρολόγος του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ασχολήθηκε µε τη θεωρία των πιθανοτήτων, τη στατιστική, τις στο-
χαστικές διεργασίες σήµατος και τις αναλύσεις Fourier. Καθηγητής του Polytechnic University 
της Νέας Υόρκης, ο τιµώµενος είναι γνωστός σε όλο τον κόσµο για τη συγγραφική του δρα-
στηριότητα στις περιοχές των εφαρµοσµένων µαθηµατικών και της επεξεργασίας σήµατος. Έχει 
τιµηθεί από πολλούς παγκόσµιους οργανισµούς για τη συµβολή του στην εκπαίδευση. Τιµάται 
για την υψηλή διδακτική του ευαισθησία, η οποία είναι αναγνωρισµένη από επιφανή ιδρύµατα 
του εξωτερικού, για τη συγγραφική του προσφορά, όπως φαίνεται από τα παγκοσµίως γνωστά 
βιβλία του και για την ερευνητική του δραστηριότητα. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 7 Iουνίου 1989. 

ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ AΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ TΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.

Ronald Rivlin
Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1915. Σπούδασε στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

του Cambridge στην Αγγλία. Εργάστηκε ως ερευνητής σε διάφορους τοµείς. Αρχικά τακτικός 
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Brown των Η.Π.Α. και στη συνέχεια καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 
Lehigh της ίδιας χώρας, στο οποίο ίδρυσε το «Κέντρο για την εφαρµογή των µαθηµατικών». Η 
ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα καλύπτει όλες σχεδόν τις περιοχές της µηχα-
νικής του συνεχούς, αρκετές από τις οποίες δηµιούργησε ή εδραίωσε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, 
ανέπτυξε τη θεωρία των µεγάλων ελαστικών παραµορφώσεων, την οποία αργότερα επαλήθευσε 
και πειραµατικά, και τη θεωρία των ενισχυµένων µε ύλες υλικών, η οποία έχει ευρεία εφαρµογή 
σε σχετικά προβλήµατα κατασκευών. Θεµελιώδης είναι επίσης η συµβολή του στη µελέτη των 
ιξωδοελαστικών υλικών. Επίσης εδραίωσε µε τις εργασίες του τον τρόπο χρήσης της θεωρίας 
αναλλοιώτων για τη µελέτη των καταστατικών της µηχανικής του συνεχούς. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 21 Mαΐου 1984. 
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A.J.M. Spencer
Γεννήθηκε το 1929. Μελέτησε µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο του Cambridge και έχοντας 

µία µακρόχρονη ερευνητική και ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία, εξελέγη καθηγητής της θεωρητικής 
µηχανικής στο Πανεπιστήµιο του Nottingham της Αγγλίας το 1965. Έγινε µέλος της Royal Society 
το 1987. Η συµβολή του στη θεµελίωση, ανάπτυξη και διδασκαλία της µηχανικής του συνεχούς 
είναι µεγάλη. Η ερευνητική του δραστηριότητα καλύπτει σχεδόν όλες τις περιοχές της µηχανικής 
του συνεχούς. Μεταξύ άλλων αναφέρεται η βασική συµβολή του στη θεωρία των αναλλοιώτων 
και στις εφαρµογές της θεωρίας των παραλλαγών σε προβλήµατα µηχανικής του συνεχούς και η 
θεµελιώδης συµβολή του στη διαµόρφωση της θεωρίας των ενισχυµένων και σύνθετων υλικών. 
Το ερευνητικό του έργο πλαισιώνεται από ένα µεγάλο αριθµό βιβλίων και άρθρων ενώ βασική 
συµβολή στον εκπαιδευτικό τοµέα αποτελεί και το βιβλίο µε τίτλο Engineering Mathematics, το 
οποίο συνέγραψε µε συνεργάτες του. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: Oκτώβριος 1993. 

Περικλής Θεοχάρης
Γεννήθηκε το 1921 στην Αθήνα. Σπούδασε µηχανολόγος – ηλεκτρολόγος στο Ε.Μ.Π. και 

µετεκπαιδεύτηκε στη Γαλλία και στις Η.Π.Α. Eίναι οµότιµος καθηγητής και τέως πρύτανης του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και άλλων ξένων ακαδηµιών. 
Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε αντικείµενα όπως η πειραµατική καταπόνη-
ση, οι οπτικές µέθοδοι, η θεωρία της πλαστικότητας, οι κυκλικές ολοκληρωτικές εξισώσεις, ο 
µηχανισµός θραύσης, η µηχανική των πολυµερών και των σύνθετων υλικών. Eίναι συγγραφέας 
είκοσι βιβλίων και οκτακοσίων επιστηµονικών άρθρων, τα οποία αφορούν σε διάφορους τοµείς 
της θεωρητικής και εφαρµοσµένης µηχανικής. ∆ιετέλεσε υφυπουργός παιδείας στην κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 11 Oκτωβρίου 1993. 

Ilya Prigogine
Γεννήθηκε στη Μόσχα το 1917 και µετανάστευσε µε την οικογένειά του στο Βέλγιο. Oµότιµος 

καθηγητής της φυσικής και χηµείας του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών, στο οποίο 
εξελέγη καθηγητής το 1950. Από το 1984 είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Τέξας των 
Η.Π.Α. Από το 1987 είναι διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο Ilya Prigogine στο ίδιο πανεπιστή-
µιο το οποίο ασχολείται µε έρευνες και σπουδές στους κλάδους της στατιστικής µηχανικής, της 
θερµοδυναµικής και των πολύπλοκων συστηµάτων. Έχει συγγράψει 18 µονογραφίες σε θέµατα 
που σχετίζονται µε τη θερµοδυναµική, τα µη-αντιστρεπτά φαινόµενα, τη στατιστική µηχανική 
συστηµάτων µακριά από την ισορροπία, την αυτοοργάνωση, την πολυπλοκότητα, το βέλος του 
χρόνου και το ρόλο του χρόνου στις φυσικές διαδικασίες. Έχει τύχει πολλών διεθνών διακρίσεων 
και είναι µέλος αντεπιστέλλον ή επί τιµή σε 67 επιστηµονικά ιδρύµατα ή ακαδηµίες. Έχει τιµηθεί 
µε το βραβείο Νόµπελ Χηµείας το 1977. Αναγορεύτηκε παράλληλα και σε επίτιµο διδάκτορα 
των τµηµάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. 

Hµεροµηνία αναγόρευσης: 2 Φεβρουαρίου 1995. 
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ÅéêáóôéêÝò ðáñåìâÜóåéòÅéêáóôéêÝò ðáñåìâÜóåéò

Σ τις φιλοφρονήσεις της τέχνης κατέφυγε η Πολυτεχνική Σχολή για να ανασάνει από το ψυχρό 
δοµηµένο περιβάλλον και να δώσει µια άλλη αισθητική στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. 
Oι σχετικές ενέργειες ξεκίνησαν στις αρχές του 1989 µε πρωτοβουλία του τότε κοσµήτορα 

της σχολής Mιχάλη Παπαδόπουλου. 

H ζωγραφική σύνθεση στον τοίχο του αµφιθεάτρου

Oι σχετικές συζητήσεις ευοδόθηκαν και τον Iούλιο του 1989 ανατέθηκε στο Θεσσαλονικιό 
ζωγράφο Aπόστολο Kιλεσσόπουλο που είχε εκδηλώσει και εγγράφως το ενδιαφέρον του η 
φιλοτέχνηση των τριών εξωτερικών και άµεσα ορατών από τον περιβάλλοντα χώρο όψεων του 
κτιρίου των δύο αµφιθεάτρων της σχολής. 

H επιφάνεια αυτή, που µέχρι τότε φιλοξενούσε πρόχειρες τοιχογραφές και συνθήµατα των 
φοιτητικών παρατάξεων το ένα επάνω στο άλλο, θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη λόγω του 
µεγέθους της (450 m²), της θέσης της και της περιµετρικής της ορατότητας. που προσέφερε. 

O Kιλεσσόπουλος δούλεψε κοντά 5 µήνες για να τελειώσει το έργο του, που αποτελούσε το 
µεγαλύτερο τέτοιου είδους ζωγραφικό έργο στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Eπρόκειτο 
για µια πολύχρωµη ζωγραφική σύνθεση µε δύο ανάγλυφες απεικονίσεις γαλαξιών, συνδεδεµέ-
νους µε σύρµατα µε εξωτερικά ανάγλυφα µεταλλικά στοιχεία, κατάλληλα επεξεργασµένα, που 
ως σύνολο αφοµοιωνόταν λειτουργικά στον περιβάλλοντα χώρο. Tο έργο επικαλύφθηκε µε 
ειδικό προστατευτικό βερνίκι που κρατούσε ανέπαφο το χρωµατικό στρώµα και επέτρεπε τον 
εύκολο καθαρισµό από ανεύθυνες τοιχογραφές.

Tα επίσηµα εγκαίνια του έργου πραγµατοποιήθηκαν στις 3 ιουλίου 1991 από τον κοσµήτορα 
Mιχάλη Παπαδόπουλο και τον αντιδήµαρχο πολιτισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης Bασίλη Kαλ-
φόπουλο και συνοδεύτηκαν από µουσική συναυλία που οργανώθηκε στον προαύλιο χώρο.

∆υστυχώς όµως το έργο αυτό, που αποτελούσε κόσµηµα για τη σχολή και σηµείο αναφοράς 
για το χώρο, δεν έµελλε να µακροηµερεύσει. H πρώτη επέµβαση έγινε το 1993, όταν, προκειµέ-
νου να εκτελεσθούν εργασίες περιµετρικής αποστράγγισης του υπόγειου αµφιθεάτρου, καθαι-
ρέθηκαν τα µεταλλικά στοιχεία και τα συρµατόσχοινα, χωρίς όµως ποτέ να αποκατασταθούν. 
Aλλά και ο ζωγραφικός διάκοσµος άρχισε µε τον καιρό να φθείρεταÁ, καθώς δεν ελήφθησαν 
µέτρα συντήρησης του (έπρεπε να ανανεώνεται το προστατευτικό βερνίκι περίπου ανά διετία) 
και εγκαταλείφθηκε στη φθορά του χρόνου. Tη χαριστική βολή έδωσαν κατά καιρούς ανεύθυ-
νες αναγραφές συνθηµάτων και τοιχογραφές, που προσέβαλαν και τελικά µηδένισαν το έργο. 
Σήµερα το αποµεινάρι του θλίβει και προβληµατίζει για την επιδεικνυόµενη αδιαφορία, τη λειψή 
καλλιτεχνική µας παιδεία και τη µηδαµινή αισθητική µας αγωγή.

Φωτογρ. από Oδηγό Σπουδών ‘97 και παλαιότερα Tµ. Πολ. Mηχ. σελ. 17 Zωγραφισµένο 
αµφιθέατρο.

Tο µεγάλο αµφιθέατρο της Πολυτεχνικής µε τη ζωγραφική σύνθεση του Aπόστολου Kιλ-
λεσόπουλου στα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του (άνω φωτογραφία) η πρώτη βανδαλική 
παρέµβαση (µεσαία φωτογραφία) και ότι απέµεινε πλέον σήµερα (κάτω φωτογραφία).
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O γλυπτικός διάκοσµος και οι εικατικές συνθέσεις

Ωστόσο καλύτερη τύχη φαίνεται πως είχαν οι γλυπτικές συνθέσεις που κοσµούν τον περίβολο 
της σχολής και παραµένουν στις θέσεις τους εδώ και άρκετές δεκαετίες. Πρόκειται για τρεις 
φοιτητικές εργασίες, διαφορετικών χρονικών περιόδων, που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο 
εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου της σχολής και φιλοτεχνήθηκαν από τους: 

– Eµµανουήλ Kορρέ, το 1965, υπό την επίβλεψη του καθ. X. Λεφάκη
– Έρση Aυγουστίδου, το 1975 υπό την επίβλεψη του καθ. N. Σαχίνης
– Σοφία Kαβαφάκη, το 1985 υπό την επίβλεψη του (τότε) επίκ. καθ. K. ∆οµπούλα.

Ένα τέταρτο όµως γλυπτό έργο του Γιώργου Zογγολόπουλου κάποια στιγµή κλάπηκε, αφή-
νοντας µόνο του το βάθρο ανάµεσα στα χόρτα, ως απελπιστικά θλιβερή ανάµνηση.

Παλαιότερη γραµµική σύνθεση, που µέχρι σήµερα ακόµη διατηρείται, αν και µισοκαλυµµένη 
µε αυτοκόλλητα. Aποτελεί έργο του καθηγητή της σχολής (και σήµερα οµότιµου καθηγητή) ∆. 
Φατούρου, που κοσµεί τον ισόγειο τοίχο του ενωτικού διαδρόµου των πτερύγων στο υπόγειο 
πέρασµα προς το κτίριο της Yδραυλικής. 

Tα καλλιτεχνικά αυτά έργα συµπληρώνονται από δύο εικαστικές συνθέσεις που βρίσκονται 
στο εσωτερικό της σχολής, στον πρόθυρο χώρο του επάνω αµφιθεάτρου “Π. Παναγιωτόπουλος”, 
δίπλα στις δύο εισόδους του. Πρόκειται επίσης για εργασίες πρώην φοιτητών του Tµήµατος 
Aρχιτεκτόνων, και συγκεκριµένα τα έργα:

– της Xρύσας Mήττα και 
– της Σοφίας Tζιµοπούλου 

και των οποίων την πρωτοβουλία ανάδειξης είχε και πάλι ο καθ. K. ∆οµπούλας.

Φωτογραφίες
Eικαστική σύνθεση στον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, έργο του Eµµανουήλ Kορρέ, 

φοιτητή της Aρχιτεκτονικής το 1965.
Eικαστική σύνθεση στον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, έργο της Έρσης Aυγουστίδου, 

φοιτήτριας της Aρχιτεκτονικής το 1975.
Eικαστική σύνθεση στον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, έργο της Σοφίας Kαβαφάκη, 

φοιτήτριας της Aρχιτεκτονικής το 1985.
Tο γλυπτό του Γιώργου Zογγολόπουλου, που κοσµούσε τον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής. Kάποιοι 
προτίµησαν να κοσµεί κάποιον δικό τους χώρο και το έκλεψαν, αφήνοντας θλιβερή ανάµνηση µόνο τη 

βάση.
H γραµµική σύνθεση του Mίµη Φατούρου στον τοίχο του διαδρόµου µπροστά από το πέρασµα που 

οδηγεί προς το κτίριο της Yδραυλικής.

∆ύο φωτογραφίες

Oι γυάλινες συνθέσεις στον πρόθυρο χώρο του αµφιθεάτρου “Π. Παναγιωτόπουλος”. Eίναι 
έργα δύο φοιτητριών του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων, της Xρύσας Mήττα (αριστερά) και της Σοφίας 
Tζιµοπούλου (δεξιά).

O δορυφόρος και η Hρακλειώτισσα
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Tο παλαιότερο όµως εικαστικό έργο που κοσµεί τη σχολή είναι τα δύο υπερµεγέθη αγάλµατα 
από το Iλίου Mέλαθρο, που δεσπόζουν στο χώρο υποδοχής της εισόδου και παριστάνουν το 
δορυφόρο του Eθνικού Mουσείου της Nεάπολης και τη λεγόµενη µεγάλη Hρακλειώτισσα. Tα 
δύο αγάλµατα είχαν παραδοθεί στην Πολυτεχνική τη δεκαετία του ‘60 κατόπιν επιθυµίας του 
καθηγητή του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων Xαράλαµπου Mπούρα για να εξασκούνται στο σχέδιο 
οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής. Όµως στις αρχές του 1990 και στο πλαίσιο της αποκατάστασης 
του Iλίου Mελάθρου το Yπουργείο Πολιτισµού ζήτησε από την Πολυτεχνική την επιστροφή 
των αγαλµάτων. Mετά τις σχετικές συζητήσεις συµφωνήθηκε τα δύο πήλινα αγάλµατα να 
επιστραφούν, µε την υποχρέωση από πλευράς υπουργείου να ανατικατασταθούν µε γύψινα 
αντίγραφά τους. Tην ευθύνη ανέλαβε το Aρχαιολογικό Mουσείο της Θεσσαλονίκης, παρέλαβε 
τα αρχικά αγάλµατα (Iούλιος 1992) και σε ένα χρόνο (Iούλιος 1993) τοποθέτησε στη θέση τους 
τα γύψινα αντίγραφα.

Στις 24 Mαρτίου του 2000 το ένα από τα δύο αγάλµατα, ο δορυφόρος, έµελλε να “βιώσει” 
το µένος κάποιου βανδάλου σε πάρτι που είχε οργανώσει ο Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικών 
Mηχανικών. Tο άγαλµα έπεσε από τη θέση του και κατατεµαχίστηκε, όταν ένας “θερµόαιµος” 
φοιτητής σκαρφάλωσε στο κεφάλι του! Xρειάστηκε, µε ενέργειες της σχολής, να κατασκευασθεί 
καινούργιο γύψινο οµοίωµα, που αντικατέστησε το κατεστραµµένο.

Σήµερα τα δύο αγάλµατα στέκουν και πάλι υπερήφανα στην είσοδο της σχολής, παρά το 
γεγονός ότι και πάλι κάποιοι φρόντισαν να του στερήσουν τον ανδρισµό του.

Φωτογραφία:
Tο …κουφάρι του δορυφόρου σε τραγική κατάσταση µετά από ένα πάρτι του Συλλόγου Φοιτητών 

Πολιτικών Mηχανικών (Mάρτιο 2000), όταν κάποιος των παρευρισκοµένων εννοούσε ως διασκέδαση 
την “αναρρίχησή του στο κεφάλι του αγάλµατος!

Oé öïéôçôéêïß óýëëïãïéOé öïéôçôéêïß óýëëïãïé

O ι φοιτητές των τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, όπως άλλωστε και οι συνάδελφοί 
τους σε όλες τις υπόλοιπες σχολές, είναι οργανωµένοι σε φοιτητικούς συλλόγους, που 
αποτελούν την προς τα έξω συνδικαλιστική τους έκφραση Σήµερα στην Πολυτεχνική 

Σχολή λειτουργούν 5 φοιτητικοί σύλλογοι των προπτυχιακών φοιτητών:
– Πολιτικών Mηχανικών,
– Aρχιτεκτόνων Mηχανικών,
– Aγρονόµων και Tοπογράφων Mηχανικών,
– Mηχανολόγων και Hλεκτρολόγων Mηχανικών (κοινός για τα δύο τµήµατα) και 
– Xηµικών Mηχανικών.

Προήλθαν από τη διάσπαση του ενιαίου συλλόγου των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής 
το 1975, µετά τη µεταπολίτευση. H διάσπαση ήταν τότε αναπόφευκτη, καθώς ο µεγάλος πλέον 
αριθµός φοιτητών, ενταγµένων σε διαφορετικά τµήµατα, δεν επέτρεπε στον ενιαίο σύλλογο 
να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις του και να αντιµετωπίσει τα παρουσιαζόµενα 
προβλήµατα, που δεν ήταν πλέον πάντοτε κοινά σε όλα τα τµήµατα.

Oι σύλλογοι συγκροτήθηκαν µέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη διάσπαση του ενιαίου συλ-
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λόγου και συνέταξαν τα καταστατικά τους, τα οποία είναι αναγνωρισµένα από το Πρωτοδικείο 
και διέπουν τη λειτουργία τους. Eκπροσωπούν τους φοιτητές σε όλα τα όργανα διοίκησης των 
τµηµάτων και της σχολής µε δικαίωµα λόγου και ψήφου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις 
των νόµων.

Oι σύλλογοι προασπίζονται τα συµφέροντα των φοιτητών και συµβάλλουν στην προσπά-
θεια για τη βελτίωση του επιπέδου και των συνθηκών σπουδών. Aγωνίζονται ακόµη για την 
υπεράσπιση του δηµοκρατικού συνδικαλιστικού κινήµατος από κάθε επίθεση και επιβουλή, 
διαφυλάσσοντας το πνεύµα και τις αρχές των δηµοκρατικών αγώνων του φοιτητικού κινήµατος. 
Επιδιώκουν τον εκδηµοκρατισµό και την αναδιοργάνωση της παιδείας, καθώς και τη διατήρηση 
της αυτοδυναµίας και αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. από κάθε κρατική ή άλλη παρέµβαση. Υπερασπί-
ζονται ακόµη την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την ανάπτυξη, κατοχύρωση και προάσπιση 
του ελεύθερου φοιτητικού συνδικαλισµού και την αυτονοµία του απέναντι στις κρατικές και 
πανεπιστηµιακές αρχές, µε την ενεργή συµµετοχή όλων των φοιτητών.

Επίσης στους σκοπούς των συλλόγων περιλαµβάνονται –ανάλογα µε το καταστατικό του 
καθενός– και µια σειρά από διάφορες δραστηριότητες όπως οµιλίες, ενηµερωτικές εκδηλώ-
σεις, έκδοση εντύπων κ.ά., που αφορούν στη συνεχή ενηµέρωση και πληροφόρηση των µελών 
τους.

Μέλη και όργανα των συλλόγων

Μέλη του συλλόγου µπορούν να γίνουν όλοι οι φοιτητές από την εγγραφή τους στο πα-
νεπιστήµιο µέχρι τη λήψη του διπλώµατός τους, αρκεί να εγγραφούν στους καταλόγους του 
αντίστοιχου συλλόγου τους και να µη συντρέχει –σύµφωνα πάντα µε το καταστατικό–.λόγος 
διαγραφής τους.

O σύλλογος των πολιτικών µηχανικών διοικείται από 11-µελές διοικητικό συµβούλιο, ενώ οι 
υπόλοιποι σύλλογοι από 9-µελές, που εκλέγεται από τα µέλη του κάθε συλλόγου µε µυστική 
ψηφοφορία. H εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του διοικητικού συµβουλίου 
του συλλόγου γίνεται από τους φοιτητές του τµήµατος και µε βάση τον αριθµό των ψήφων που 
συγκέντρωσε κάθε ψηφοδέλτιο κατά τις φοιτητικές εκλογές. 

H συνεδριάσεις όλων των διοικητικών συµβουλίων είναι ανοικτή για όλους τους φοιτητές, 
εκτός αν από το καταστατικό κάποιου συλλόγου προβλέπεται σε ορισµένες περιπτώσεις δια-
φορετικά. H θητεία όλων των διοικητικών συµβουλίων είναι ετήσια.

Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο των συλλόγων είναι οι γενικές τους συνελεύσεις, οι οποίες 
αποφασίζουν για κάθε θέµα και ασκούν εποπτεία και έλεγχο επάνω στα υπόλοιπα όργανα των 
συλλόγων.

Eπεξηγηµατικός υπότιτλος

Στιγµιότυπο από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών τον Ιούνιο του 2001, µε αφορµή την «α-
νωτατοποίηση» των Τ.Ε.Ι.

Η Φ.Ε.Α.Π.Θ.

Oι φοιτητικοί σύλλογοι όλων των τµηµάτων της Πολυτεχνικής, όπως και όλων των άλλων 
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τµηµάτων του Α.Π.Θ., υπάγονται στη Φοιτητική Ένωση Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης (Φ.Ε.Α.Π.Θ.). η οποία αποτελεί το ανώτατο δευτεροβάθµιο όργανο των φοιτητών και 
σκοπό έχει το συντονισµό των δραστηριοτήτων του φοιτητικού κινήµατος.

Η Φ.Ε.Α.Π.Θ. πρωτοϊδρύθηκε το 1959-1960. Xρειάσθηκε όµως να ανασυσταθεί το 1977 µετά 
την αποκατάσταση της δηµοκρατίας (1974), καθώς το καθεστώς της επτάχρονης στρατιωτικής 
δικτατορίας (1967-1974) είχε διορίσει στο κεντρικό της συµβούλιο άτοµα εξαρτώµενα απ’ αυτήν 
και την είχε καταστήσει ανυπόληπτη στα µάτια των φοιτητών.

H Φ.E.A.Π.Θ. ασχολείται µε θέµατα της πανεπιστηµιακής κοινότητας και των φοιτητικών 
συλλόγων, συµµετέχει σε πανεπιστηµιακές επιτροπές και προβάλλει και προωθεί τις προτάσεις 
της για την αναβάθµιση της ποιότητας των σπουδών. Κάθε δύο χρόνια η Φ.Ε.Α.Π.Θ. διοργα-
νώνει συνέδριο, στο οποίο συµµετέχουν εκλεγµένοι αντιπρόσωποι από όλους του φοιτητικούς 
συλλόγους του Α.Π.Θ. Στο συνέδριο αυτό λαµβάνονται αποφάσεις για την πορεία και τους 
στόχους του φοιτητικού κινήµατος, την πολιτική κατάσταση της χώρας, καθώς και για σειρά 
άλλων θεµάτων που άπτονται των φοιτητικών ενδιαφερόντων. Με τη λήξη των εργασιών του 
το συνέδριο εκλέγει το 15µελές κεντρικό του συµβούλιο, που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση 
των αποφάσεων του συνεδρίου.

∆υστυχώς, τα τελευταία χρόνια η δράση της Φ.E.A.Π.Θ. έχει περιορισθεί στο ελάχιστο, κα-
θώς δεν έχουν οργανωθεί τα συνέδριά της (το τελευταίο συνέδριο, το 10ο, πραγµατοποιήθηκε 
το 1999 και το αµέσως προηγούµενο το 1993) και έτσι ουσιαστικά η Φ.E.A.Π.Θ. υπολειτουργεί. 
Στο συµβούλιό της στέλνονται απλώς εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων, που όµως δεν 
έχουν προκύψει από την άµεση εκλογική διαδικασία.

Oé ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝòOé ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò

O ι φοιτητές των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών δεν είναι οργανωµένοι σε συλ-
λόγους σε όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής· ίσως επειδή η ανάπτυξη των συστηµατικών 
µεταπτυχιακών σπουδών είναι σχετικά πρόσφατη και έχει προχωρήσει σε ορισµένα µόνο 

τµήµατα, ίσως πάλι επειδή η συλλογική έκφραση δεν προέκυψε ακόµη ως άµεσο ζητούµενο και 
περιµένει τη στιγµή για να εκδηλωθεί. Προς το παρόν σε δύο µόνο τµήµατα υπάρχουν επίσηµα 
συγκροτηµένοι σύλλογοι µεταπτυχιακών φοιτητών - υποψήφιων διδακτόρων:

– Στο Tµήµα Πολιτικών Mηχανικών και 
– στο Tµήµα Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, που µάλιστα φέρει 
την επωνυµία “Aπειρέσιος”, έχοντας εµπνευστεί το όνοµά του από την οµηρική εποχή. H 
λέξη σηµαίνει άπειρος, ατελείωτος, απροσµέτρητος και υπό αυτή την έννοια η ονοµασία 
του συλλόγου επισηµαίνει– την απουσία ορίων και περιορισµών στην επιστήµη τους.

Παλαιότερος είναι ο σύλλογος των ηλεκτρολόγων που ιδρύθηκε το 1994 ως Σύλλογος Με-
ταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων ∆ιδακτόρων του ΤΗΜΜΥ της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. “Απειρέσιος”. Aκολούθησε 6 χρόνια αργότερα, το 2000 ο σύλλογος των πολιτικών 
µηχανικών ως Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών (Σ.Μ.Φ.Π.Μ.).

Σύλλογος µεταπτυχιακών φοιτητών είχε οργανωθεί και στο Τµήµα Αγρονόµων και Τοπο-
γράφων, ωστόσο εδώ και αρκετό καιρό δεν παρουσιάζει κάποια δραστηριότητα και δείχνει να 
έχει αδρανοποιηθεί. 

Πρωταρχικοί στόχοι και των δύο συλλόγων είναι η προώθηση και επίλυση των αιτηµάτων 
των µελών τους, η συνεχής βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε µεταπτυχιακό επίπεδο, 
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η ανάπτυξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για τη βελτίωση των σπουδών και του 
ερευνητικού έργου και η καλλιέργεια στενότερων δεσµών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανά-
µεσα στα µέλη τους.

Oι σύλλογοι στηρίζουν και προασπίζονται τον ανεµπόδιστο επιστηµονικό διάλογο και την 
ελεύθερη διακίνηση και διαµόρφωση επιστηµονικών, ερευνητικών και ευρύτερα κοινωνικών 
ιδεών, µε στόχο τη συµβολή στην πρόοδο της τεχνικής και της επιστήµης, την προαγωγή της 
επιστηµονικής και επαγγελµατικής στάθµης των µελών και τη διαµόρφωση ενός δηµοκρατικού 
και σύγχρονου πλαισίου έκφρασης και δράσης στον πανεπιστηµιακό και στον ευρύτερο κοινω-
νικό χώρο. Επιδιώκει την κατοχύρωση και τη διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και 
κάνει συνεχείς προσπάθειες για τη συµµετοχή όσο το δυνατό περισσοτέρων µεταπτυχιακών 
φοιτητών στους συλλόγους.

Όπως και οι σύλλογοι των προπτυχιακών φοιτητών, έτσι και αυτοί διοικούνται από διοικη-
τικά συµβούλια που εκλέγονται από τα µέλη του συλλόγου µε µυστική ψηφοφορία και έχουν 
ετήσια θητεία. Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του κάθε συλλόγου είναι η γενική του συνέλευση, 
η οποία αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του 
συλλόγου.

Για την ενηµέρωση των µελών τους αλλά και για τη επικοινωνία µαζί τους και την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητές τους οι σύλλογοι διατηρούν δική του ιστοσελίδα 
στο ∆ιαδίκτυο:

• O Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών στη διεύθυνση http:
//phd.civil.auth.gr 

• O Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων ∆ιδακτόρων του Τ.Η.Μ.Μ.Υ. στη 
διεύθυνση http://apeiresios.ee.auth.gr.

O Σύλλογος Αποφοίτων Πολυτεχνικής

Τo ∆εκέµβριο του 1989 µε πρωτοβουλία αποφοίτων της σχολής, που αισθάνονταν περισσό-
τερο την ανάγκη µιας συνολικότερης και συλλογικότερης δράσης και συνεργασίας, γεννήθηκε 
ο Σύλλογος Aποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Συµµετέχουν σ’ αυτόν µηχανικοί από όλους 
τους κλάδους, που καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσµα, από τους πρώτους απόφοιτους του 1960 
µέχρι αποφοίτους της τελευταίας χρονιάς, και που αναπτύσσουν ποικίλες δραστηριότητες ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιωτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι φορέων και οργανισµών, εκπαιδευ-
τικοί της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κ.τ.λ.

Oι στόχοι του συλλόγου δεν είναι συνδικαλιστικοί, αλλά κυρίως κοινωνικοί, επαγγελµατικοί, 
επιµορφωτικοί και εκπαιδευτικοί. Σύµφωνα µε το καταστατικό του, πρωταρχικός σκοπός του 
συλλόγου είναι η διατήρηση και η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των αποφοίτων. Eπιδιώκει ακόµη 
να πετύχει την οµαλή προσέγγιση των αποφοίτων µε το επάγγελµα και να συνδράµει στην πραγ-
µάτωση των επαγγελµατικών τους στόχων, να βελτιώσει το επίπεδο σπουδών και γενικότερα 
να προαγάγει την τεχνολογική εκπαίδευση, αλλά και να αναπτύξει µια δυναµική σχέση µεταξύ 
Πολυτεχνικής Σχολής και τεχνικού κόσµου, ή ακόµη και µια στενότερη σχέση µε τον κοινωνικό 
ιστό της πόλης. Στην κατεύθυνση αυτή έχει διοργανώσει εκδηλώσεις, ηµερίδες και ενηµερωτικά 
σεµινάρια για τις προοπτικές επαγγελµατικής απασχόλησης και τις δυνατότητες επιµόρφωσης 
των νέων µηχανικών, για την αποκατάσταση των µνηµείων, για τον νέο αντισεισµικό κανονισµό, 
καθώς και για άλλα θέµατα που άπτονται του άµεσου ενδιαφέροντες των µηχανικών.
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H Πολυτεχνική Σχολή έχει κατά καιρούς οργανώσει πλήθος εκδηλώσεων (συνεδρίων, ηµε-
ρίδων, διαλέξεων) σε θέµατα που άπτονται συνήθως του γνωστικού αντικειµένου των 
µηχανικών, αλλά που πολλές φορές έχουν ευρύτερη κοινωνική απήχηση. Tα ενδιαφέροντα 

διδασκόντων και διδασκοµένων απλώνονται συχνά και προς άλλες κατευθύνσεις πέραν της 
στενώς νοούµενης επιστηµονικής, και διαψεύδουν έτσι τη λανθασµένη εικόνα που θέλει να 
παρουσιάζει το Πολυτεχνείο ως µια σχολή µε τεχνοκρατικές και µόνον αντιλήψεις. 

Στη σχολή κατά καιρούς λειτούργησαν µουσικά, κινηµατογραφικά, θεατρικά και άλλα καλλι-
τεχνικά σχήµατα, µέσω των οποίων δινόταν η δυνατότητα έκφρασης των συντελεστών τους. 

Στο… δηµοσιογραφικό τοµέα η σχολή έχει να παρουσιάσει το «Πολυµήχανο», ένα περιοδικό 
που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια (1998) και προσφέρει 3 µε 4 τεύχη ετησίως µε ποικιλία θεµάτων ει-
δησεογραφικού, ερευνητικού, επιστηµονικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, µε θέσεις και 
κριτικές, που αφορούν στη σχολή, στην εκπαίδευση, στην έρευνα στην κοινωνία στην πόλη, στην 
ψυχαγωγία και –όπως αναφέρουν οι συντελεστές της– γενικώς στην ίδια τη ζωή. Στη συντακτική 
επιτροπή συµµετέχουν τόσο οι διδάσκοντες, όσο και οι φοιτητές σε ίση µεταξύ τους βάση.

Aνάλογη δηµοσιογραφική δραστηριότητα έχει να επιδείξει και ο Σύλλογος Φοιτητών Πολι-
τικών Mηχανικών, που από το 1995 εκδίδει το περιοδικό «Θέσεις και Aντιθέσεις», µε πλούσιο 
θεµατολόγιο που άπτεται των φοιτητικών ενδιαφερόντων στον ενηµερωτικό, επιστηµονικό, 
ερευνητικό, καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό τοµέα, ενώ από το χειµώνα του 2000 εκδίδει και την 
εφηµερίδα «Γέφυρα», ένα έντυπο µε περισσότερο έντονο το στοιχείο της αµφισβήτησης και 
της κοινωνικής κριτικής.

Φοιτητικοί σύλλογοι και οµάδες εκδίδουν κατά καιρούς και άλλα έντυπα και περιοδικά, από 
τα οποία άλλα αποδεικνύονται βραχύβια και άλλα µακροβιότερα.

Πέρα από τα παραπάνω, είναι γνωστό ότι η δραστηριότητα των µελών της Πολυτεχνικής ποτέ 
δεν ήταν περιορισµένη µόνο µέσα στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της σχολής. Προβάλλοντας 
µια έντονη δραστηριότητα ανέπτυσσαν στενότερη σχέση µε την κοινωνία, παρακολουθούσαν 
τους προβληµατισµούς της και συµµετείχαν ενεργά στις δραστηριότητές της. Στη σύγχρονη 
εποχή είτε λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία είτε λόγω της αύξησης του 
δυναµικού της σχολής, η σύνδεση και η µέθεξη αυτή φαίνεται να είναι εντονότερη. Πολλά µέλη 
της καταλαµβάνουν κατά καιρούς κυβερνητικές θέσεις ή διοικητικές σε δηµόσιους φορείς και 
οργανισµούς, συµµετέχουν σε οµάδες εργασίας και διεκπεραιώνουν µεγάλα έργα επιστηµο-
νικού, τεχνικού ή κοινωνικού περιεχοµένου, προσφέροντας τις γνώσεις τους στο αντικείµενο 
της επιστήµης τους.

Τo 1992 η Πολυτεχνική Σχολή γιόρτασε τη συµπλήρωση των 35 χρόνων από την ίδρυσή της. 
Στόχος των εκδηλώσεων ήταν να προβληθεί το έργο και οι δραστηριότητες της σχολής σε όλο 
το διάστηµα της ως τότε λειτουργίας της.

Mε την Oρχήστρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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H Πολυτεχνική Σχολή έχει ιδιαίτερη συµµετοχή στην Oρχήστρα του Aριστοτελείου Πανε-
πιστηµίου. Tα 4 από τα 5 µέλη της Oργανωτικής της Eπιτροπής προέρχονται από την Πολυτε-
χνική Σχολή και ο επίκουρος καθηγητής του Tµήµατος Mηχανολόγων Mηχανικών Πάτροκλος 
Γεωργιάδης είναι από το 1999 µέχρι σήµερα ο υπεύθυνος της Oρχήστρας. Eίναι και αυτό ένα 
ακόµη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η Πολυτεχνική Σχολή δεν αποτελεί έναν µονοδιάστατο 
τεχνοκρατικό οργανισµό, αλλά ένα ζωντανό κύτταρο του πανεπιστηµίου µε ανθρώπινες ευαι-
σθησίες, ποικίλα ενδιαφέροντα και πολύπλευρη δραστηριότητα.

Η Oρχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης είναι µια συµφωνική ορχή-
στρα που δηµιουργήθηκε µε απόφαση της πρυτανείας το Φεβρουάριο του 1999, µε πρύτανη 
τότε τον καθηγητή του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών Mιχάλη Παπαδόπουλο. Η συγκρότηση 
αυτή προέκυψε από τη θελκτική θεώρηση ότι πέρα από τα µαθήµατα, τα εργαστήρια, τα σπου-
δαστήρια, τις κλινικές και τις βιβλιοθήκες, µια πιο άµεση και ζωντανή επικοινωνία των µελών 
της πανεπιστηµιακής κοινότητας τόσο µεταξύ τους, όσο και µε την τοπική κοινωνία, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τη µουσική.

Η Oρχήστρα παρουσιάζει έργα συµφωνικής µουσικής στη φοιτητική εβδοµάδα, στη χριστου-
γεννιάτικη γιορτή στις εθνικές γιορτές και σε άλλες µεγάλες εκδηλώσεις, που οργανώνονται 
κάθε χρόνο από το πανεπιστήµιο. Συνεργάζεται µε τις Χορωδίες του Πανεπιστηµίου και παρου-
σιάζονται από κοινού έργα προκλασικής, κλασικής και σύγχρονης εποχής.

Η Oρχήστρα έχει εµφανιστεί σε πόλεις της Bόρειας Ελλάδας. Έχει συµµετάσχει στο διεθνές 
φεστιβάλ της Σύµης τον Αύγουστο του 2000, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο 
του 2002, στο φεστιβάλ “Young-euro-classics” που οργανώθηκε τον Αύγουστο του 2002 στο 
Βερολίνο µε θετικές κριτικές στον ηµερήσιο γερµανικό τύπο την εποµένη της συναυλίας. Επίσης, 
η Oρχήστρα εµφανίσθηκε τον Ιούνιο του 2004 σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο στο Λουξεµβούργο. Για το 2005 η Oρχήστρα Α.Π.Θ. έχει συµπεριληφθεί στο 
πρόγραµµα του διεθνούς φεστιβάλ “International Festival of Youth Orchestras Murcia Spain” 
µε τέσσερις συναυλίες. 

Σήµερα το ρεπερτόριο της Oρχήστρας θεωρείται αρκετά αξιόλογο, καθώς περιλαµβάνει 
έργα προκλασικής, κλασικής και σύγχρονης εποχής µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προς Έλληνες 
συνθέτες. H Oρχήστρα έχει ηχογραφήσει 2 σύµπυκνους δίσκους (CD) µε έργα Σκαλκώτα, Κων-
σταντινίδη, Mozart, Haydn, καθώς και το Πνευµατικό Εµβατήριο του Μ. Θεοδωράκη, ο οποίος 
διεύθυνε και την Oρχήστρα. 

Η οργανωτική επιτροπή της ορχήστρας αποτελείται από τους:
– ∆ηµήτριο Θέµελη οµότιµο καθηγητή Tµήµατος Mουσικών Σπουδών,
– Επαµεινώνδα Κριεζή οµότιµο καθηγητή Tµήµατος Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανι-
κών Yπολογιστών,

– Χρήστο Αντωνόπουλο αναπληρωτή καθηγητή Tµήµατος Hλεκτρολόγων Mηχανικών & 
Mηχανικών Yπολογιστών,

– Γεώργιο Παπανικολάου αναπληρωτή καθηγητή Tµήµατος Hλεκτρολόγων Mηχανικών & 
Mηχανικών Yπολογιστών,

– Πάτροκλο Γεωργιάδη επίκουρο καθηγητή Tµήµατος Mηχανολόγων Mηχανικών.
Υπεύθυνος Oρχήστρας: Πάτροκλος Γεωργιάδης.
∆ιευθυντής Oρχήστρας: ∆ηµήτριος ∆ηµόπουλος.
Γραµµατεία Oρχήστρας: Φιλοσίδου Καλλιόπη, Ε.Τ.Ε.Π.
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Η Πολυτεχνική Σχολή έχει τη δική της «Mουσική Oµάδα», που παίζει και γράφει µουσική και 
µετράει ήδη δεκαπέντε χρόνια ζωής. ∆ηµιουργήθηκε το 1990 από το Tµήµα Hλεκτρολόγων 
Mηχανικών µε πρωτοβουλία του καθηγητή Eπαµεινώνδα Kριεζή. 

Στελεχώνεται από φοιτητές, ερασιτέχνες και επαγγελµατίες µουσικούς, αλλά και µέλη του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του πανεπιστήµιου, που άλλοτε διευρύνεται και άλλοτε 
περιορίζεται και που µε µόνο κίνητρο την αγάπη για τη µουσική οργανώνει µουσικές εκδηλώσεις 
ή στηρίζει άλλες ανιδιοτελώς, προσφέροντας έτσι µια διαφορετική αίσθηση, πολύ πιο ζεστή, 
ανάλαφρη και ελεύθερη. 

Στη διάρκεια της δεκαπεντάχρονης πορείας της η Mουσική Oµάδα δηµιούργησε το δικό της 
ιδιόµορφο µουσικό χαρακτήρα, γεγονός που γίνεται αντιληπτό µέσα από τους συνδυασµούς 
των οργάνων και την επιλογή του ρεπερτορίου της. Είναι ίσως µια σύγχρονη άποψη ορχή-
στρας δωµατίου που αγγίζει διαφορετικά µουσικές µορφές (δηµοτικά, τζαζ, κλασική µουσική, 
σύγχρονη µουσική). Το σίγουρο είναι ότι όλα τα µέλη της µέσα σε ένα κλίµα συντροφικότητας 
και συλλογικής δράσης δεν περιορίζονται στο να παίζουν µουσική, αλλά τη δηµιουργούν και 
εκφράζονται µέσα από αυτήν.

H οµάδα, που συντονίζεται από τον αναπληρωτή. καθηγητή Xρήστο Aντωνόπουλο του Tµή-
µατος Hλεκτρολόγων Mηχανικών και έχει µαέστρο τον επίκουρο καθηγητή του ίδιου τµήµατος 
Λεόντιο Xατζηλεοντιάδη, έχει µέχρι τώρα να επιδείξει µια πλούσια καλλιτεχνική και κοινωνική 
δραστηριότητα. Συµµετέχει σε συναυλίες τόσο µέσα το χώρο του πανεπιστηµίου, όσο και έξω απ’ 
αυτόν, και υποστηρίζει διαφόρων ειδών εκδηλώσεις, όπως τιµητικές προσωπικοτήτων, τελετές 
ορκωµοσίας αποφοίτων, φεστιβάλ κ.τ.λ. Έχει κάνει δύο ζωντανές ηχογραφήσεις συναυλιών της 
που κυκλοφορούν σε σύµπυκνο δίσκο (CD), σε εκδήλωση της Πολυτεχνικής για τον εορτασµό 
των 35 χρόνων από την ίδρυσή της µε τίτλο “Oι δύο όψεις” και σε εκδήλωση στο Tορόντο και 
στο Mόντρεαλ του Kαναδά µε τίτλο “Aνάµεσα σε εφτά αναπνοές: Tόπια στο βυθό της µουσικής” 
και µια τρίτη στο Mέγαρο Mουσικής της Θεσσαλονίκης, το Mάιο του 2005, µε αφορµή εκδήλωση 
της Πολυτεχνικής Σχολής για τον εορτασµό των 50 χρόνων από την ίδρυσή της. Kαι η συναυλία 
αυτή πολύ σύντοµα αναµένεται να κυκλοφορήσει σε σύµπυκνο δίσκο και παράλληλα σε οπτικό 
δίσκο (DVD). 

∆ύο φωτογρ. + σήµα της Oµάδας

Aîéüëïãç ðáñïõóßá óôç äçìüóéá æùÞ ôïõ ôüðïõAîéüëïãç ðáñïõóßá óôç äçìüóéá æùÞ ôïõ ôüðïõ

H Πολυτεχνική Σχολή έχει να επιδείξει επίσης µια αξιόλογη συµµετοχή των µελών της στο 
δηµόσιο βίο είτε στην τοπική πολιτική σκηνή είτε στην κεντρική. Προφανώς δεν είναι 
δυνατό να καταγραφούν τα ονόµατα όλων όσων κατέλαβαν δηµόσιες θέσεις. Eνδεικτι-

κά µόνον αναφέρονται όσοι διαδραµάτισαν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο ή από τη θέση τους αυτή 
έγιναν ευρύτερα γνωστοί.

Στη νεότερη εποχή δύο προβεβληµένα στελέχη της διεκδίκησαν το δηµαρχιακό αξίωµα στο 
∆ήµο Θεσσαλονίκης, χωρίς όµως να επιτύχουν το στόχο τους και τελικά ηγήθηκαν της παράταξης 
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της µείζονος αντιπολίτευσης στο δήµο:
• O καθηγητής του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων ∆ηµήτρης Φατούρος που ηγήθηκε δηµοτικής 
κίνησης ως υποψήφιος δήµαρχος στις εκλογές του 1990 (49,1%) και 

• ο αναπληρωτής καθηγητής του Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών Σπύρος Bούγιας που 
υπήρξε υποψήφιος δήµαρχος δύο φορές: στις δηµοτικές εκλογές του 1998 (15,1%) και σ’ 
αυτές του 2002 (27,9%).

H κάθοδός τους όµως στον πολιτικό στίβο προσέδωσε σ’ αυτούς µια ξεχωριστή δηµοτικότητα, 
που πολυσυζητήθηκε και τελικά τους βοήθησε να αναδειχθούν σε υπουργικό θώκο.

• O ∆ηµήτρης Φατούρος ανέλαβε υπουργός παιδείας το 1993-’94 επί κυβερνήσεως 
ΠA.ΣO.K. και ήταν αυτός που ανέτρεψε τις αλλαγές που είχε επιφέρει στο νόµο - πλαίσιο 
ο προκάτοχός του Γεώργιος Σουφλιάς και

• ο Σπύρος Bούγιας –βουλευτής επικρατείας στις εκλογές του 2000– ανέλαβε, επίσης επί 
κυβερνήσεως ΠA.ΣO.K., υφυπουργός συγκοινωνιών το 2001-’02 και εγκατέλειψε τη θέση 
του για να διεκδικήσει για δεύτερη φορά το δηµαρχιακό αξίωµα.

Eπίσης:
• Yφυπουργός παιδείας διετέλεσε το 1981 στην πρώτη κυβέρνηση του ΠA.ΣO.K. ο καθη-
γητής Γιώργος Λιάνης µε γενικό γραµµατέα στο ίδιο υπουργείο τον έκτακτο καθηγητή 
∆ηµήτρη Pόκο.

• τη θέση του υφυπουργού ΠE.XΩ.∆.E. στη σηµερινή κυβέρνηση κατέχει ο Θεµιστοκλής 
Ξανθόπουλος , που υπήρξε καθηγητής της σχολής (1965 - 1976) πριν εκλεγεί καθηγητής 
στο E.M.Π., στο οποίο πρόσφατα διετέλεσε και πρύτανης.

• Bουλευτική έδρα κατέλαβε ο καθηγητής ∆ηµήτρης Bαλαλάς το 1981 ως βουλευτής επι-
κρατείας µε το ψηφοδέλτιο της N. ∆ηµοκρατίας.

• O καθηγητής Γιώργος Πενέλης διετέλεσε γραµµατέας στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας 
και Tεχνολογίας το 1991-’93 επί κυβερνήσεως N. ∆ηµοκρατίας.

∆ηµόσια αξιώµατα σε υπηρεσίες και οργανισµούς κατέλαβαν κατά καιρούς και πολλά άλλα 
στελέχη της σχολής για µεγάλα ή µικρά χρονικά διαστήµατα.

Aλλά και πολλοί απόφοιτοι της Πολυτεχνικής κατέλαβαν δηµόσια αξιώµατα ή διακρίθηκαν 
σε κυβερνητικές και µη κυβερνητικές θέσεις, συµµετέχοντας στην πολιτική ζωή του τόπου. 
Προφανώς δεν είναι δυνατό να καταγραφούν όλοι. Eντελώς ενδεικτικά αναφέρονται:

• ο Σωτήρης Kούβελας (πολιτικός µηχανικός) ως δήµαρχος Θεσσαλονίκης και κατόπιν 
βουλευτής και υπουργός σε κυβερνήσεις της N. ∆ηµοκρατίας,

• ο Kώστας Παπαδόπουλος (πολιτικός µηχανικός) ως δήµαρχος Kορδελιού και µετέπειτα 
νοµάρχης Θεσσαλονίκης,

• ο Γιώργος Πασχαλίδης (πολιτικός µηχανικός) ως υπουργός Mακεδονίας - Θράκης,
• η Mίνα Ξηροτύρη (πολιτικός µηχανικός) ως νοµάρχης Θεσσαλονίκης και µετέπειτα βου-
λευτίς του Συνασπισµού,

• η Άννα ∆ιαµαντοπούλου (πολιτικός µηχανικός) ως επίτροπος της Eλλάδας στην Eυρω-
παϊκή Ένωση επί κυβερνήσεως ΠA.ΣO.K. και σήµερα βουλευτής του ίδιου κόµµατος, 

• ο Λευτέρης Tζιόλας (χηµικός µηχανικός) ως βουλευτής Γρεβενών και στη συνέχεια υφυ-
πουργός εργασίας & κοινωνικών ασφαλίσεων στην τελευταία κυβέρνηση του ΠA.ΣO.K.,

• ο Πάρις Κουκουλόπουλος (χηµικός µηχανικός) ως δήµαρχος Κοζάνης από το 1990 µέχρι 
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και σήµερα και εκλεγµένος πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Κ.Ε από το 1999.
καθώς και πολλοί άλλοι.

Στη σηµερινή κυβέρνηση απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής είναι:
• ο υπουργός ΠE.XΩ.∆.E. Γιώργος Σουφλιάς (πολιτικός µηχανικός), που διετέλεσε σε προ-
ηγούµενη κυβέρνηση της N. ∆ηµοκρατίας και υπουργός παιδείας (1991-’93),

• ο σηµερινός υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων Πάνος Παναγιωτόπουλος 
(πολιτικός µηχανικός), και

• ο υφυπουργός πολιτισµού, αρµόδιος για θέµατα αθλητισµού, Γιώργος Oρφανός (πολιτικός 
µηχανικός).

Aπό τους απόφοιτους της σχολής τιµούν επίσης το σηµερινό ελληνικό κοινοβούλιο οι:
• Aλέξανδρος ∆ερµετζόπουλος (πολιτικός µηχανικός), Nίκος Λέγκας (αγρονόµος τοπο-
γράφος µηχανικός), Θεόφιλος Λεονταρίδης (πολιτικός µηχανικός) και Eυγένιος Xαϊτίδης 
(πολιτικός µηχανικός) από το κυβερνών κόµµα (N. ∆ηµοκρατίας) και

• Pοδούλα Zήση (αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός), Iωάννης Παρασκευάς (πολιτικός 
µηχανικός), Σταύρος Mπένος (αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός), Nίκος Σαλαγιάννης 
(αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός), Παναγιώτης Σγουρίδης (αγρονόµος τοπογράφος 
µηχανικός) Kώστας Σπηλιώπουλος (πολιτικός µηχανικός) και Iωάννης Tσακλίδης (πολι-
τικός µηχανικός) από το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης (ΠA.ΣO.K.).

Aλλά και σε όλους τους άλλους τοµείς των ποικίλων δραστηριοτήτων (επιστηµονικό, κα-
τασκευαστικό, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό κ.τ.λ.) η σχολή έχει να επιδείξει έναν µακρύ κατάλογο 
αποφοίτων της, που διέπρεψαν και διακρίθηκαν µε τα έργα τους και γενικότερα µε τη δράση 
τους. 

Óôü÷ïé êáé ðñïïðôéêÝòÓôü÷ïé êáé ðñïïðôéêÝò

H άνοδος της ποιότητας των σπουδών και η αναβάθµιση του περιεχοµένου της γνώσης 
αποκτούν το ουσιαστικό τους περιεχόµενο µόνο µέσα από συνθήκες ελεύθερης ανά-
πτυξης της σκέψης και απρόσκοπτης καλλιέργειας της επιστήµης, µέσα από συνθήκες 

που θα επιτρέπουν τη διάπλαση επιστηµόνων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
επιστήµης τους και πολιτών ευαίσθητων να συλλαµβάνουν τα σύγχρονα µηνύµατα της εποχής 
και να στηρίζουν µια δηµοκρατική και ελεύθερη κοινωνία. Mια κοινωνία που ως στόχο έχει όχι 
τη στατική της αναπαραγωγή, αλλά τον αέναο ανακαθορισµό της, σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
πολιτών της, µια κοινωνία που δεν αναζητά την προστασία της µε τη διαµόρφωση κατάλληλων 
γι’ αυτήν συνειδήσεων των πολιτών της, αλλά επιδιώκει τη νοµιµοποίησή της µέσα από τις ίδιες 
τις κοινωνικές διαδικασίες που καθορίζουν οι πολίτες της.

Έτσι, ως στόχοι και προοπτικές της σχολής αναδεικνύονται σήµερα η κατάρτιση µηχανικών 
σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά, παράλληλα, και µε αίσθηµα υψηλής 
κοινωνικής και πολιτικής ευθύνης, η σύνδεση της έρευνας µε τις τεχνολογικές και κοινωνικές 
ανάγκες του τόπου, η συµβολή των µελών της σε καθοριστικές αποφάσεις µεγάλων αναπτυξι-
ακών έργων της χώρας και η καθιέρωση των Eλλήνων τεχνικών σε διεθνές επίπεδο.

Σε µια εποχή µάλιστα που αναδεικνύεται και πάλι το ιστορικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης 
και η µακραίωνη πολιτιστική της παράδοση και φυσιογνωµία, η Πολυτεχνική Σχολή καλείται 
να ανταποκριθεί στην πρόκληση των καιρών και να παίξει το ρόλο που της αντιστοιχεί, προ-
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χωρώντας µε γρήγορα βήµατα ανάπτυξης και δηµοκρατικού εκσυγχρονισµού, έτσι ώστε να 
προχωρήσει επιστηµονικά και να διευρύνει τους ορίζοντές της όχι µόνο στον ελληνικό αλλά 
και στο διεθνή χώρο.

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων έγινε χρήση πολλών πηγών, κυρίως δηµοσιεύσεων σε 
εφηµερίδες και περιοδικά, ανακοινώσεων, αναφορών σε βιβλία κ.τ.λ., καθώς και συνεντεύξεων 
και συζητήσεων µε µέλη του προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ. 

Σηµαντικά ήταν επίσης και τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το Iστορικό Aρχείο της Πολυ-
τεχνικής Σχολής. 

H βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική.

• Oδηγοί σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής από το 1960 ως το 1982.

• Oδηγοί σπουδών τµηµάτων Πολυτεχνικής Σχολής από το 1984 ως το 2005.

• Πρακτικά συνεδριάσεων Πολυτεχνικής Σχολής και των τµηµάτων της.
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• ∆. Aραβαντινός: “Tο φοιτητικό κίνηµα από τη γένεσή του µέχρι σήµερα (1987)”, εφη-
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• Π. Θεοδωροπούλου, E. Kουτσίδου, M. Tερζοπούλου: “H ιστορία του Tµήµατος Πολιτι-
κών Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ.”, διπλωµατική εργασία στο Tµήµα Πολιτικών 
Mηχανικών (επιβλέπων ∆. Aραβαντινός), Θεσσαλονίκη, Iούλιος 1995.

• Γ. Iωάννου: “Tο δικό µας αίµα. Πεζογραφήµατα”, εκδόσεις Eρµής, Aθήνα, 1978.

• M. Kαρδαµίτση - Aδάµη “Oι πρώτοι Έλληνες µηχανικοί. Kαινούργια στοιχεία για το σώµα 
των οχυρωµατοποιών και τους έξι µηχανικούς που το επάνδρωσαν”, επιστηµονική έκδοση των 
Tεχνικών Xρονικών, περιοχή A’, τόµος 8, τεύχος 4, 1988.

• B. ∆. Kυριαζόπουλος: Τα 50 χρόνια του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1926 - 1976, 
Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., 1976.

• A. Kωτσιόπουλος (επιµέλεια τεύχους): “Tο νέο ρυθµιστικό σχέδιο του A.Π.Θ. και οι νέες 
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Kυριακής 25 Aυγούστου 1974, σελ. 6.

• Π. Σαββαΐδης, A. Mπαντέλλας: “Πόλις Πανεπιστηµίου Πόλις. H ιστορία του χώρου της 
πανεπιστηµιούπολης του A.Π.Θ. µέσα από χάρτες και τοπογραφικά διαγράµµατα”, A.Π.Θ. Eπι-
τροπή Eρευνών, εκδόσεις Aδελφών Kυριακίδη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000.
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