
∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών έκλεισε τριάντα χρόνια λειτουργίας. Παραµένει 
ωστόσο ακόµα διαχωρισµένη σε δύο αποµακρυσµένους χώρους µε αρνητικές συνέπειες τόσο στις 
εκπαιδευτικές, όσο και στις ερευνητικές της λειτουργίες. Ιδιαίτερα επιβαρύνονται τα Τµήµατα που 
στεγάζονται ακόµα στα προκατασκευασµένα κτίρια της Λεωφόρου Κνωσού. Η συγκέντρωση όλων 
των Τµηµάτων στην πανεπιστηµιούπολη των Βουτών αναµένεται εντός της επόµενης τετραετίας. 
Είναι σηµαντικό η µετεγκατάσταση να γίνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τα 
εναποµείναντα Τµήµατα, αλλά και οι συνθήκες λειτουργίας για όσο διάστηµα ακόµα απαιτηθεί στις 
παλιές εγκαταστάσεις να είναι αξιοπρεπείς. Είναι γνωστό ότι τα κτίρια της Λεωφόρου Κνωσού, 
πέραν από τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, υφίστανται ποικίλες επιβουλές από παραβατικές 
πράξεις επιζήµιες για το σύνολο των διοικητικών και ακαδηµαϊκών λειτουργιών. 

Από την άλλη πλευρά η µαζική πρόσβαση νέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση δηµιουργεί νέες 
υποχρεώσεις τόσο στα Τµήµατα, όσο και στη Σχολή. Η νέα αύξηση των εισακτέων για το επόµενο 
ακαδηµαϊκό έτος, που ακολουθεί σηµαντικές προηγούµενες αυξήσεις για τα Τµήµατα της Σχολής, 
χωρίς ουσιαστική αύξηση της χρηµατοδότησης και αντίστοιχη βελτίωση των υποδοµών, συνιστά 
ένα ασφυκτικό πλαίσιο, που ωστόσο πρέπει να αντιµετωπισθεί από όλους όσους παραµένουν 
προσηλωµένοι στο στόχο µιας ποιοτικής και δηµοκρατικής πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. 

Ανοικτά παραµένουν τα θέµατα συνεργασιών µεταξύ των Τµηµάτων. Σε µια εποχή που σηµαντικές 
διεργασίες συντελούνται στα σύνορα των επιστηµών, η Κοσµητεία µπορεί να αναλάβει 
συντονιστικό και να έχει καταλυτικό ρόλο για να ενθαρρύνει και να αναδείξει από µικρές 
επιµέρους συνεργασίες µέχρι την οργάνωση διατµηµατικών προγραµµάτων σπουδών, εφόσον 
υπάρχει πραγµατικό επιστηµονικό υπόβαθρο. Η Σχολή θα έπρεπε επίσης να προετοιµασθεί στην 
προοπτική εισαγωγής των φοιτητών σε επίπεδο Σχολών και όχι άµεσα Τµηµάτων. 

Τέλος, η παρούσα συγκυρία είναι κρίσιµη για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η περυσινή χρονιά, µε τις 
φοιτητικές κυρίως κινητοποιήσεις, ανέδειξε τα µεγάλα ζητήµατα της πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης, κληρονόµησε όµως και πολώσεις ή δυσπιστίες εντός της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας. Η επιβεβαίωση του δηµόσιου χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί 
κεκτηµένο, που όµως δεν αρκεί, γιατί η ποιοτική δηµόσια Ανώτατη Εκπαίδευση παραµένει 
ζητούµενο. Οφείλουµε όλοι από τη θέση που βρισκόµαστε να συµβάλουµε στην άµβλυνση των 
πολώσεων, και επίσης να καταθέτουµε προτάσεις για την αναβάθµιση της δηµόσιας παιδείας. 

Μια από τις προϋποθέσεις επίτευξης των επιδιώξεων αυτών είναι ο σεβασµός από όλους των 
δηµοκρατικών διαδικασιών. Θα ήθελα να καλέσω το σύνολο της πανεπιστηµιακής κοινότητας να 
διαφυλάξει την ενότητά της συµβάλοντας µε προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της Σχολής και 
µετέχοντας µαζικά στην κορυφαία δηµοκρατική διαδικασία των εκλογών. 

Για τη συλλογική στήριξη των παραπάνω στόχων δηλώνω τη διαθεσιµότητά µου, θέτοντας 
υποψηφιότητα στη θέση του Κοσµήτορα της Σχολής. 
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