
Θέση, και θέσεις για την Κοσμητεία της ΣΤΕΦ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ανεξάρτητα από το εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε ως προς την πολιτική διάσταση της 
προσωπικότητάς μας, το σημαντικό στη λειτουργία μια σχολής είναι η προώθηση της 
συνεργασίας, η ισότιμη συμμετοχή όλων και αντίστοιχα η ισότιμη συνεισφορά και 
ανταμοιβή. Για την επιτυχία τέτοιου τύπου ακαδημαϊκής δημοκρατίας απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι  η σύνθεση και η σύγκλιση? των θέσεων και απόψεων και όχι η διάσταση 
και διαφοροποιηση ?τους. Βεβαίως αυτό ως αντικείμενο είναι ιδιαίτερα δύσκολο και 
πολύπλοκο, διότι πολλές φορές στον κάθε ένα από εμάς εκδηλώνονται προσωπικές 
φιλοδοξίες σε βάρος άλλων με τραγικές μάλιστα πολλές φορές συνέπειες ειδικότερα σε ότι 
αφορά στην εξέλιξη  και ανάπτυξη της σχολής και του ιδρύματος γενικότερα. 

Η σημερινή περίοδος  κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική όσο ποτέ άλλοτε  τόσο σε ότι αφορά στην 
ανάπτυξη εσωτερικής συνεργασίας  όσο και στην ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μετώπου 
το οποίο θα μπορέσει να διαπραγματευθεί την όποια μετάβαση στο χώρο της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα στη ΣΤΕΦ όλα τα προγράμματα λειτουργούν 
συμβατικά συγκεντρώνοντας και εξυπηρετώντας τις ανάγκες καθενός τμήματος και 
παράλληλα έχουν αναπτυχθεί τρία μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία είναι σε επίπεδο 
τμήματος και χωρίς  οριζόντια δράση. Αύριο όμως λόγω της πορείας προς την 
πανεπιστημιοποίηση είναι απαραίτητη η στελέχωση και διαμόρφωση οριζοντίων δράσεων, 
τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι 
τμήματα των 8 – 10 ή ακόμα και των 16 μελών ΔΕΠ σε μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση δε 
μπορεί και δεν είναι βιώσιμα. Παράλληλα τόσο μικρά τμήματα δε μπορούν να υποστηρίξουν 
επίσης μοναδιαία μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα. Κατά την άποψή μου η 
κοσμητεία πρέπει να είναι ικανή να ενοποιήσει και να διαμορφώσει τις συνθήκες 
συνεργασιών μεταξύ τμημάτων τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών όσο βεβαίως και 
σε επίπεδο ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Μοναδική ελπίδα σε μια τέτοια 
εξέλιξη είναι η ανάπτυξη  συνεργασίας και ειρήνης μεταξύ των μελών ΔΕΠ και αυτό μπορεί 
να συμβεί μόνο όταν υπάρχουν κοινοί τόποι και κοινές λειτουργίες κάτι που επίσης μόνο 
μέσω της κοσμητείας μπορεί να επιτευχθεί. 

Επειδή βεβαίως ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποσχεθεί το καλύτερο αύριο, αλλά αυτό 
σχετίζεται απόλυτα με τη συμπεριφορά του στο χθες, προσωπικά ως υποψήφιος σας είμαι 
απόλυτα γνωστός και σε ότι αφορά στην μαχητικότητά μου αλλά παράλληλα και σε ότι 
αφορά στην διακριτικότητά με την οποία χειρίζομαι θέματα όπως ισότητα, ισοτιμία, 
συνεργασία καθώς και την προσήλωσή μου στην εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών. Περί 
αυτού μπορούν να σας διαβεβαιώσουν (για όσους δε με γνωρίζουν) όλοι όσοι έχουν 
συνεργαστεί κατά το παρελθόν μαζί μου και από οποιαδήποτε θέση. Σημαντική είναι η 
συμμετοχή μου για την ευέλικτη και δημοκρατική λειτουργία του τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών, την ευέλικτη και ταχύτατη λειτουργία στην Επιτροπή Ερευνών το διάστημα που 
κατά κάποιο τρόπο την εποπτεύω. Επίσης, αναπτύσσοντας συνεργασίες με συναδέλφους και 
από άλλα τμήματα σε επίπεδο ερευνητικών προγραμμάτων συνεισφέρω στην εξωστρέφεια 
του ιδρύματος.  

Σήμερα πρέπει συστηματικά οι σχολές να εργαστούν προς τη κατεύθυνση των συνεργασιών 
τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο βασικών σπουδών. Αυτή είναι μια διαπίστωση 
που έχει εκφραστεί από πολλές μονάδες της σχολής αλλά και ορίζεται από την 



πραγματικότητα όταν μέσω της μνημονιακής πολιτικής οι δυνάμεις μας όλο και 
συρρικνώνονται. 

Η σχολή χρειάζεται συνεργασία (εσωτερική) και με άλλους φορείς και εξωστρέφεια ώστε να 
τεθεί ως απαραίτητη και μοναδική. Σημειώνεται ότι γενικά τα μέλη της σχολής όπου 
υπηρετούμε έχουν καλή σχετικά παραγωγικότητα σε ερευνητικό και τεχνικό – εκπαιδευτικό 
επίπεδο, αλλά δυστυχώς υστερούμε σε επίπεδο προβολής και εσωτερικής συνεργασίας κάτι 
που σήμερα κρίνεται αναγκαιότερο όσο ποτέ. Ακόμα και στην προοπτική των συγχωνεύσεων 
είναι απαραίτητη η συνεργατική λογική ώστε σαν σύνολο αλλά και σαν μονάδες να 
ενταχθούμε με αξιοπρέπεια στο νέο περιβάλλον και βεβαίως να διεκδικήσουμε τα 
δικαιώματά μας. 

Σε όλα αυτά που επισημαίνω, και εν γένει ενημερώνω, να είστε βέβαιοι ότι θα κληθείτε 
άμεσα να συμμετάσχετε όλοι  χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Εξάλλου είμαστε λίγοι για 
να περισσεύουν πρόσωπα και δυνάμεις. 

Κατά την άποψή μου άμεσα πρέπει : 

- να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας με τη διαμόρφωση και προβολή του έργου 
μας ως σχολή – ανάρτηση ιστοσελίδας, δημιουργία βάσης εργασιών κ.λπ.   

- να μελετήσουμε προτάσεις εξέλιξης και συνεργασιών μεταξύ των τμημάτων και 
προοπτικών διαμόρφωσης νέων κοινών κατευθύνσεων – εισηγήσεις από όλα τα μέλη 
και διαμόρφωση προπαρασκευαστικής επιτροπής εισήγησης (εκπροσώπους όλων 
των τμημάτων) 

- να διαμορφώσουμε και να συμφωνήσουμε σε ενιαία άποψη την οποία θα 
διεκδικήσουμε δυναμικά για κάθε εξέλιξη της πορείας του ιδρύματος  όπως και αυτό 
να γίνει 

Για τους λόγους αυτούς και με βάση τη θετική μου συνεισφορά από τις θέσεις που μέχρι 
σήμερα έχω υπηρετήσει ζητώ τη συσπείρωσή σας και τη συνεργασίας σας! 

Συναδελφικά 

Μιχάλης Βραχόπουλος 

 

 


