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ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρων και αναπληρωτών 
προέδρων, σε δεκατρία (13) Τμήματα του  Πανεπιστημίου, όπου έληξε η θη-
τεία των προηγούμενων. Εκκρεμεί η εκλογή προέδρων / αναπλ. προέδρων 
στα Τμήματα Φυσικής και Γεωλογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμε-
νο διάστημα. Η θητεία των νέων οργάνων διοίκησης είναι διετής, ξεκινά την 
1η Δεκεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 30/11/2019. 

ΤΙΜΑΤΑΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου «AOTraumaCourse — 
Fragility Fractures and Orthogeriatrics» που διοργα-
νώνει η Ορθοπαιδική Κλινική, το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 
(ώρα: 13.30), θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και 
Πολιτιστικό Κέντρο, εκδήλωση προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Ηλία 
Λαμπίρη, ο οποίος υπηρέτησε για σειρά ετών στο Τμήμα Ιατρικής και συ-
νέβαλε τα μέγιστα στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο, αλλά 
και στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΘ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ 
Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «The Art of Data 
Structures» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Νοεμ-
βρίου  (ώρες: 14:00-19:00), στο Συνεδριακό και Πο-
λιτιστικό Κέντρο, προς τιμήν του καθηγητή Αθανασί-
ου Τσακαλίδη. Ο καθηγητής Αθ. Τσακαλίδης υπηρέ-
τησε στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου μας από το 1988 έως την 31η Αυγούστου 2017, οπότε 
και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε συνολικά 12 έτη πρόεδρος του Τμήμα-
τος, με μεγάλη προσφορά στην ανάπτυξή του. Παράλληλα, σημαντικό είναι 
το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, με διαχρονική και διεθνή απήχηση. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αύριο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα τη διεθνή πιστοποίηση που 
έλαβε το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Η εκ-
δήλωση, που θα γίνει στην Αθήνα, στην αίθουσα «Λεωνίδας Ζέρβας» του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, συμπεριλαμβάνει πλήρη παρουσίαση της 
διαδικασίας πιστοποίησης και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Θυ-
μίζουμε ότι το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας έγινε 
από φέτος το πρώτο Τμήμα ελληνικού ΑΕΙ του οποίου το δίπλωμα, μετά 
από μακρόχρονη και πολυεπίπεδη αξιολόγηση, λαμβάνει διεθνή Πιστο-
ποίηση στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων από ανε-
ξάρτητο διεθνή οργανισμό ως Integrated Master of Engineering (MEng).  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Συνεχίζεται ο ιδιαίτερα επιτυχημένος κύκλος των βραδινών ανοικτών δι-
αλέξεων που διοργανώνει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Εργαστήριο Νε-
οελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας. Αύ-
ριο, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από την επίκουρη καθηγήτρια του Τμ. 
Φιλολογίας Στέση Αθήνη, με θέμα «Η πορεία προς την κατακύρωση της 
συγγραφικής ταυτότητας: Οι βιογραφίες λογοτεχνών στον περιοδικό τύ-
πο του 19ου αι.» (Συνομιλήτρια: Ζ. Γκότση, αναπλ. καθηγήτρια Νεοελληνι-
κής και Συγκριτικής φιλολογίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ημέ-
ρα Τετάρτη, ώρες 6.00 – 8.30 μ.μ., σε αίθουσα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 
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ΕΔΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μ
ηνύματα στους φοιτη-
τές να μην απογοητεύ-
ονται από τις δυσμε-
νείς συνθήκες, αλλά 

να κατακτήσουν τη γνώση 
μέσα από την αγάπη γι’ αυ-
τό που κάνουν και την σκλη-
ρή δουλειά, έδωσαν μέσω 
της «Π» δύο σπουδαίοι Ελ-
ληνες επιστήμονες, οι Χρή-
στος Ζερεφός και Γεώργι-
ος Χρούσος, οι οποίοι βρέ-
θηκαν χθες στην Πάτρα ως 
κεντρικοί ομιλητές στο 18ο 
συνέδριο ιατρικής χημείας.   
Πριν ανέβουν στο βήμα για 
τις ομιλίες τους, ο ακαδημα-
ϊκός Χρήστος Ζερεφός και 
ο καθηγητής Ιατρικής Γε-
ώργιος Χρούσος, μίλησαν 
στην «Π». 
«Στους φοιτητές συνιστώ να 
επιμείνουν και να σπρώ-
χνουν για να κερδίσουν τους 
κόπους και να ανταμειφθούν 
γι’ αυτούς. Να μην το βά-
ζουν κάτω ποτέ» μας είπε ο 
Χρ. Ζερεφός και τόνισε ότι 
δεν πρέπει να απογοητεύ-
ονται τα νέα παιδιά και να 
μην αποπροσανατολίζονται 
από κανένα. Ο διακεκριμέ-
νος επιστήμονας μας μίλη-
σε και για το φαινόμενο της 
φυγής των νέων στο εξωτε-
ρικό προκειμένου να σταδι-
οδρομήσουν επαγγελματι-
κά. «Το εντός και εκτός Ελ-
λάδας είναι σχετικό. Σήμε-
ρα, ζούμε όλοι σε ένα πα-
γκόσμιο σύννεφο, το οποίο 
λέγεται γη, και μέσα σ’ αυ-
τό δημιουργούμε. Αυτό που 
με ρωτήσατε αφορά αυτούς 
που ψάχνουν για μόνιμες 
δουλειές. Αλλά τα ελεύθερα 

πνεύματα δεν είναι ποτέ μό-
νιμα. Γι’ αυτό λέγονται ελεύ-
θερα. Οι αρχαίοι Ελληνες 
έλεγαν: Ελευθέρου ανδρός 
τα αληθή λέγει. Επομένως, 
αυτοί που είναι ελεύθεροι, 
θα είναι παντού ελεύθεροι 
είτε βρίσκονται στην Ελλά-

δα είτε έξω. Και θα χαίρο-
νται την Ελλάδα εξίσου κα-
λά, είτε είναι μέσα είτε εί-
ναι έξω… Αυτό το φαινόμε-
νο δεν το βλέπω σαν μειο-
νέκτημα, αλλά σαν μια βελ-
τίωση μιας κατάστασης στη 
νέα γενιά, η οποία δεν ήταν 

υγιής, είναι βέβαιο, αλλά δεν 
ήταν και άρρωστη. Είναι ευ-
καιρία, έχοντας τις εμπειρί-
ες από την κρίση, να μην 
ξανακάνει τα ίδια λάθη…». 
Ο Γ. Χρούσος συνέστησε 
στους φοιτητές, αν επιλέ-
ξουν να φύγουν από τη χώ-
ρα, «να σπουδάσουν, να μά-
θουν καλά πράγματα και να 
επιστρέψουν για να δώσουν 
στην πατρίδα τους». Ρωτήσα-
με τον εξαίρετο επιστήμονα 
αν συμφωνεί ή διαφωνεί με 
την άποψη ότι ένας νέος μπο-
ρεί στις μέρες μας να ξεκι-
νήσει και να ολοκληρώσει 
έναν αξιόλογο κύκλο σπου-
δών εντός της Ελλάδας. «Σε 
ορισμένα αντικείμενα ναι, σε 
άλλα όχι. Αν κάποιος θέλει 
να σπουδάσει Αστροφυσική 
πρέπει να πάει στο εξωτερι-
κό. Δεν μπορείς να το κάνεις 
στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε 
όμως μορφωμένους ανθρώ-
πους να γυρίζουν πίσω» μας 
απάντησε. Συζητώντας μαζί 
του για την απογοήτευση που 
μπορεί να αισθάνονται οι νέ-
οι, τμήμα των οποίων παρα-
πονιέται ότι επικρατεί ανα-
ξιοπιστία, ο Γ. Χρούσος το-
ποθετήθηκε ως εξής: «Είναι 
το αίσθημα της έλλειψης δι-
καιοσύνης. Είναι, πράγματι, 
φοβερό αίσθημα. Αλλά θέλει 
πάλη και διαχείριση…» μας 
είπε και συμφώνησε με την 
άποψη ότι οι Ελληνες επι-
στήμονες μπορούν να είναι 
χρήσιμοι στην πατρίδα από 
οποιοδήποτε σημείο της γης 
κι αν βρίσκονται. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
vasilak@pelop.gr 

Οι Χρ. Ζερεφός και Γ. Χρούσος εκτιμούν ότι οι νέοι Ελληνες επιστήμονες μπορούν να φανούν χρήσιμοι στην πατρίδα από 
οποιοδήποτε σημείο της γης κι αν βρίσκονται.

Το αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου ήταν κατάμεστο

Η συμβουλή δύο 
λαμπρών επιστημόνων

Δ ιαχωρισμό ανάμεσα στο 
Πανεπιστήμιο που διακρί-

νεται από ιδεολογικές αντι-
παραθέσεις και φοιτητικά αι-
τήματα, και το Πανεπιστήμιο 
στο οποίο «δέκα τραμπούκοι 
κάνουν σοβαρές παρανομί-
ες» έκανε ο Ανδρέας Κατσα-
νιώτης, σε χθεσινή συζήτηση 
στη Βουλή. Αφορμή ήταν η 
ερώτηση του βουλευτή Αχα-
ΐας της Νέας Δημοκρατίας 
για το πρόσφατο επεισόδιο 
σε βάρος των πρυτανικών 
αρχών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Συγκρότηση ομάδας 
εργασίας για την ανομία στα 
πανεπιστήμια ανακοίνωσε ο 
υπουργός Παιδείας, Κώστας 
Γαβρόγλου. 
Ο Α. Κατσανιώτης εξέφρα-
σε τον προβληματισμό του 
για την αύξηση των περιστα-
τικών βίας στα πανεπιστή-
μια. «Το να βγάζετε ανακοι-
νώσεις και να καταδικάζεται 
τα γεγονότα που συμβαίνουν 

στο πανεπιστήμιο σας κάνει 
καλό κριτή  των γεγονότων. 
Εχετε καταλάβει ότι είστε το 
κράτος; Οτι πρέπει να προ-
τείνετε; Λέτε ότι οι πρυτανι-
κές αρχές δεν κάνουν προ-

τάσεις, δεν προτείνουν. Πώς 
να προτείνουν; Τρομοκρατού-
νται, κ. υπουργέ…» υποστήρι-
ξε ο βουλευτής και τόνισε ότι: 
«Η Δημοκρατία δεν έχει δι-
αβαθμίσεις…Υπάρχουν μει-

οψηφίες που τρομοκρατούν. 
Το ελληνικό πανεπιστήμιο 
που εγώ τέλειωσα, στο πα-
ρελθόν είχε αντιπαραθέσεις 
από φοιτητικές παρατάξεις 
έντονες, ιδεολογικές διαμά-
χες, είχε αιτήματα. Το πανε-
πιστήμιο που δέκα τραμπού-
κοι κάνουν σοβαρές παρανο-
μίες, είναι ένα πανεπιστήμιο 
που πρέπει να μας ανησυχεί. 
Αντί να προωθεί την ιδεολο-
γική συζήτηση και τις γόνι-
μες αντιπαραθέσεις προωθεί 
την ανομία και την τρομοκρα-
τία. Υποβαθμίζει τα δημόσια 
πανεπιστήμια. Σταματά την 
κοινωνική κινητικότητα…».
Ο Κ. Γαβρόγλου αντέτεινε ότι 
τα σύνθετα κοινωνικά προ-
βλήματα έχουν και σύνθε-
τες κοινωνικές λύσεις. Και 
ανακοίνωσε την συγκρότηση 
ομάδας εργασίας, η οποία θα 
εξετάσει το θέμα της ανομίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
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Κατσανιώτης: Η Δημοκρατία δεν έχει διαβαθμίσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

«Το πανεπιστήμιο που δέκα τραμπούκοι κάνουν σοβαρές 
παρανομίες, είναι ένα πανεπιστήμιο που πρέπει να μας ανησυχεί...» 
τόνισε ο Α. Κατσανιώτης

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρόεδρος της οργανωτικής 
επιτροπής του 18ου Συνεδρίου Ιατρικής Χημείας, καθηγητής 
Γιάννης Ματσούκας, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα του συνεδρί-
ου και ευχήθηκε στους φοιτητές να συνεχίσουν αυτή την προ-
σπάθεια στα επόμενα χρόνια. Πρόσθεσε ότι από το πρόγραμ-
μα «Ιατρική Χημεία» έχουν αποφοιτήσει άνω των 400 μετα-
πτυχιακών φοιτητών με λαμπρές επαγγελματικές και ακα-
δημαϊκές σταδιοδρομίες. Το όραμα για να ξεκινήσει ήταν η 
παραγωγή καινοτομίας και εξειδικευμένα στελέχη στο ζωτι-
κό χώρο της υγείας, συμβάλλοντας στην πρόοδο της παιδεί-
ας και την ανάπτυξη της χώρας. 
Το συνέδριο Ιατρικής Χημείας, το οποίο φιλοξενείται στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Πατρών ξεκίνησε τις εργασίες του χθες 
και θα ολοκληρωθεί σήμερα.

Ενα πρόγραμμα μοντέλο

TMHMA ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Επιστήμης των 
Υλικών

Μπασκούτας Σωτήριος, 
Καθηγητής

Πασπαλάκης Εμμανουήλ, 
Αναπλ.  Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών Κοκολογιαννάκη Χρυσή, 
Αναπλ. Καθηγήτρια 

Τζερμιάς Παύλος, 
Καθηγητής

Τμήμα Χημείας Μπόκιας Γεώργιος, 
Αναπλ. Καθηγητής

Τσεγενίδης Θεόδωρος, 
Καθηγητής

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών

Πανέτσος Γεώργιος, 
Καθηγητής

Αίσωπος Ιωάννης, 
Καθηγητής

Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Τ/Υ

Κουμπιάς Σταύρος, 
Καθηγητής

Αλεξανδρίδης Αντώνιος, 
Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών 
Η/Υ & Πληροφορικής 

Γαλλόπουλος 
Ευστράτιος, Καθηγητής

Μπερμπερίδης 
Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών & 
Αεροναυπηγών

Ανυφαντής Νικόλαος, 
Καθηγητής

Μούρτζης Δημήτριος, Αναπλ. 
Καθηγητής

Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών 

Δήμας Αθανάσιος, 
Καθηγητής

Μπούσιας Ευστάθιος, 
Καθηγητής

Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών 

Βαγενάς Δημήτριος, 
Καθηγητής 

Ματαράς Δημήτριος, 
Καθηγητής

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Τμήμα Ιατρικής Γούμενος Δημήτριος, 
Καθηγητής

Αποστολόπουλος Δημήτριος, 
Καθηγητής 

Τμήμα 
Φαρμακευτικής 

Σπυρούλιας Γεώργιος, 
Καθηγητής

Νικολαρόπουλος Σωτήριος, 
Αναπλ.  Καθηγητής

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

Νικολάου Γεώργιος, 
Αναπλ.  Καθηγητής

Ιορδανίδου Αννα, 
Καθηγήτρια

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών

Ντεμούσης Μιχαήλ, 
Καθηγητής 

Ψαλτόπουλος Δημήτριος, 
Καθηγητής


