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10+1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΤΕ 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

1. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Πιστεύω ότι χωρίς ευελιξία, κλεισμένοι μέσα στα τείχη που θέλουμε να χτίσουμε, δεν έχουμε οποιαδήποτε 

τύχη. Είμαστε χαμένοι από χέρι. Θα πρέπει να βρεθούμε και να συζητήσουμε, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς 

στερεότυπα και μεγαλοϊδεατισμούς, ίσοι απέναντι σε ίσους, με πανεπιστημιακά ιδρύματα υψηλού κύρους. 

Να συζητήσουμε μαζί τους για νέα τμήματα με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Καιρός είναι να 

απεγκλωβιστούμε από στεγανά που μόνοι μας έχουμε επιβάλλει. Τα τμήματα χρειάζονται αέρα να 

αναπνεύσουν και ευελιξία να αναπτυχθούν ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικά. 

2. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

Πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που απαιτεί τις συνέργειες με άλλα 

Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, μέσα και έξω από την Ελλάδα. Πιστεύω ότι για το 

καλό του Πανεπιστημίου μας θα πρέπει να αναζητήσουμε συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα όπου θα 

μπορέσουμε να ανοίξουμε νέους δρόμους για τα μέλη της κοινότητας μας. 

3. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Η κλεψύδρα του χρόνου τελειώνει για το Πανεπιστήμιο όπως το γνωρίσαμε. Όλοι μας θα πρέπει άμεσα να 

προσαρμοστούμε στο νέο περιβάλλον με νέους και πρωτόγνωρους κανόνες στην καθημερινότητα μας. Αν 

δεν προσαρμοστούμε είμαστε εκτός του παιγνιδιού. Απαιτούνται, επομένως, αλλαγές σε όλα τα επίπεδα 

και στο διοικητικό κορμό του Πανεπιστημίου. Θα πρέπει να καλύψουμε τις νέες ανάγκες και τις νέες 

απαιτήσεις βάζοντας στην άκρη παλαιές και ξεπερασμένες λογικές.     

4. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

Να δώσουμε την δυνατότητα σε όλα τα μέλη ΔΕΠ να εμπλακούν σε ερευνητικά προγράμματα. Να στηρίξουμε 

τις Ιδρυματικές προτάσεις που συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητάς μας. Να στηρίξουμε τις 

διατμηματικές συνεργασίες. Να μιλήσουν και να συνεργαστούν από κοινού οι ερευνητικές μας ομάδες. Οι 

μοναχικοί καβαλάρηδες μπορεί να ιχνηλατούν και να πηγαίνουν μπροστά, όμως οι περιοχές και οι νίκες 

κερδίζονται από τις ομάδες και τις συνεργασίες.  

5. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Οι φοιτητές μας είναι ο λόγος ύπαρξης του Πανεπιστημίου. Χωρίς φοιτητές θα ήμασταν ένα ερευνητικό 

ίδρυμα, ένα ινστιτούτο. Πάντα πρέπει να είναι μέσα στο κάδρο. Τους θέλουμε ενεργούς, τους θέλουμε μέσα 

στο Πανεπιστήμιο. Να τους προσφέρουμε ευέλικτο και αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών. Να τους 

δώσουμε παράλληλες δυνατότητες να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες που είναι πλέον απαραίτητες σε ένα 

ανταγωνιστικό κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Να τους φέρουμε σε στενότερη επαφή με τους 

παραγωγικούς φορείς. Να τους προσφέρουμε ευκαιρίες για εξωστρέφεια και κινητικότητα στο εξωτερικό. 

Να τους προσφέρουμε τις προϋποθέσεις για μια πλούσια, δημιουργική και ευχάριστη φοιτητική ζωή με 

μουσική, χορό, ζωγραφική, θέατρο, μουσείο, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φωτογραφία, εκθέσεις, σινεμά, 

εκδρομή, ορειβασία, ποιοτικό φαγητό, γωνιές για συζήτηση και καφέ. Δεν είναι μόνο τα μαθήματα και τα 

εργαστήρια. Θα πρέπει να είναι όλα τα παραπάνω. Τους θέλουμε δίπλα μας. 
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6. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

Εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας σε υπόγεια, εργαστήρια και αίθουσες που δεν χωρούν τους φοιτητές 

τους, εργαστήρια και αίθουσες ακατάλληλα για φοιτητές με ειδικά προβλήματα. Προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών να υλοποιούνται σε χώρους ακατάλληλους για τις σημερινές ανάγκες.  

Ο κτιριακός εξοπλισμός του περασμένου αιώνα έχει κλείσει και αυτός τον κύκλο του. Χρειάζονται άμεσα 

επενδύσεις. Επενδύσεις, μια χρονοβόρος διαδικασία, αλλά επιβάλλεται να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν. Όσες προσπάθειες και να καταβάλει η τεχνική υπηρεσία, χωρίς πρόσθετα στελέχη από 

μηχανικούς, χωρίς πρόσθετους πόρους από την πολιτεία, που μπορούμε και οφείλουμε να διεκδικήσουμε, 

δεν θα μπορέσουμε να πάμε ούτε ένα βήμα μπροστά.  

7. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,  ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

Γεωπόνος ή επιχειρηματίας γεωπόνος; Ή μήπως καλύτερα επιχειρηματίας γεωπόνος σε μια νεοφυή 

καινοτομική επιχείρηση; Στην μεταμνημονιακή Ελλάδα, με την αγορά εργασίας φύλλο στον άνεμο, είναι 

καθήκον να δώσουμε στους φοιτητές μας όλα τα εφόδια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες 

συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν όταν θα αναζητήσουν μια θέση εργασίας. Επίσης, θέλουμε να 

προστατέψουμε τα επιστημονικά μας επιτεύγματα γιατί αποτελούν περιουσιακά στοιχεία πλούτου. 

Προσπαθούμε να συνδεθούμε με επιχειρηματικά επενδυτικά κεφάλαια για να στηρίξουμε καινοτόμες ιδέες. 

Αναζητούμε χορηγίες και συνέργειες με την Πολιτεία, την Περιφέρεια, τον Δήμο, τον επιχειρηματικό κόσμο. 

8. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΟΜΕΛΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΑΥΓΑ 

Επιστημονικά όργανα διαθέσιμα για όλα τα μέλη της κοινότητας μας; Εργαστηριακές και αίθουσες 

διδασκαλίας μόνο για το τμήμα μου ή το εργαστήριο μου; Μήπως υπάρχουν μαθήματα παρωχημένα που θα 

έπρεπε να αντικατασταθούν; Μήπως οι επιστήμες αλλάζουν γρηγορότερα από τα προγράμματα σπουδών 

που προσφέρουμε; Μήπως πρέπει να βρεθούν συγκεκριμένοι χώροι για τους ομότιμους καθηγητές μας και 

να απελευθερωθούν χώροι για τα τμήματα και τα εργαστήρια; Είναι ανέφικτο να προσπαθούμε να λύσουμε 

σε ατομικό επίπεδο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μέλος της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. 

Ίσως μπορούμε για λίγους, όμως πιθανότατα δημιουργούμε την ίδια στιγμή νέα προβλήματα σε κάποιους 

άλλους. Χρειάζονται οριζόντιες πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη την ηθική και την δικαιοσύνη.  

9. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

Πιστεύω ότι ο ΕΛΚΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση νέων μελών ΔΕΠ με βάση καθαρά 

την επιστημονική αριστεία. Να στηρίξει τους αριστούχους φοιτητές μας με υποτροφίες και να τους δώσει 

την δυνατότητα να ενταχθούν σε ερευνητικά προγράμματα. Να συνδέσει τους Έλληνες που διαπρέπουν στο 

εξωτερικό με το Πανεπιστήμιο μας. 

10.  ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΩ ΝΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΩ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Πιστεύω ότι γνωρίζω ένα μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Προβλήματα που έχουν να κάνουν 

με κακές συμπεριφορές, προβλήματα χωροταξικά, προβλήματα που συνδέονται με αδικίες, κά. 

Προβλήματα εργασιακής ανασφάλειας για πολλούς εργαζόμενους. Υπάρχουν και θέματα που δεν γνωρίζω. 

Από την θέση του αναπληρωτή πρύτανη συναντηθήκαμε πολλές φορές  για θέματα που μας απασχολούσαν.  

Στο πλαίσιο του εφικτού βρήκαμε λύσεις. Έχω υποσχεθεί και πράγματα που δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. 

Όμως το πολεμάω. Υπάρχουν και χαμένες μάχες σε αυτό το παιγνίδι. Δεν είμαι πολιτικός και δεν κάνω 

προεκλογικό αγώνα. Σκέφτηκα πολύ αν θα έπρεπε να γράψω έστω αυτό το τρισέλιδο. 
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11.  ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ, ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΟΜΩΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ; 

Μόλις έκλεισα τρία χρόνια στην θέση του αναπληρωτή πρύτανη μέσα σε αντίξοες συνθήκες μέσα σε 

περιβάλλον οικονομικής ανέχειας, με μεγάλες ελλείψεις ικανών στελεχών του διοικητικού μηχανισμού. Δεν 

είμαι Γεωπόνος. Είμαι ένας Οικονομολόγος με έμφαση στην εφαρμοσμένη μακροοικονομική και στις 

διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Εξετάζω θέματα ανισοκατανομής εισοδήματος και φτώχειας. Πριν το 

Πανεπιστήμιο εργάστηκα τουλάχιστον επί μια 15ετία σε υψηλές τεχνοκρατικές θέσεις ευθύνης. Είχα όμως 

την σημαντική βοήθεια ανθρώπων μέσα στην διοίκηση και στον ΕΛΚΕ που μαζί τους βρεθήκαμε να 

παλεύουμε για τα ίδια πράγματα και για τους ίδιους κοινούς στόχους. Επιγραμματικά μπορώ να αναφέρω 

ορισμένες δράσεις: 

Βασικές δομές εξωστρέφειας: Δύο Κέντρα Καινοτόμων Εφαρμογών είναι η απάντησή στις προκλήσεις για 

εξωστρέφεια και σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή (το 1ο στην Αλίαρτο έχει ξεκινήσει το 

κατασκευαστικό του μέρος όπου χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το 2ο στο 

Λυσσιατρείο όπου αναμένεται η προγραμματική συμφωνία με την Περιφέρεια Αττικής).   

Κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή: Μετά από επιμονή και προσπάθεια εγκρίθηκαν μέσω του ΠΔΕ 

πρόσθετοι πόροι για αγορά μεγάλων επιστημονικών οργάνων και κατασκευή νέων αμφιθεάτρων (2,2 εκατ. 

ευρώ). Ετοιμάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία η προκήρυξη της μελέτης (1.7 εκατ. ευρώ) για το 

Πολυδύναμο Κέντρο μέσα στο ΓΠΑ το οποίο αναμένεται να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις κτιριακές μας 

ανάγκες. Έχουν προκηρυχθεί και υλοποιούνται διαγωνισμοί που αφορούν εργαστήρια, κτιριακές υποδομές 

(1,5 εκατ. ευρώ). Το τυπογραφείο άλλαξε εικόνα και εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα. Εξοπλίστηκαν 

5 εργαστηριακές αίθουσες με σύγχρονους Η/Υ. Έγιναν ουσιαστικές επενδύσεις στο θερμοκήπιο 

καλλωπιστικών φυτών και αγοράστηκε σύγχρονος γεωργικός εξοπλισμός, ανακατασκευάστηκαν αίθουσες 

διδασκαλίες και εργαστήρια. Πιστοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία(ISO 9001:2015), γίνεται ανεξάρτητη, 

ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Βάζουμε τάξη και νομιμοποιούμε τις κτιριακές μας 

εγκαταστάσεις με την Πολεοδομία. Βάζουμε τάξη στις ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις. Έγκαιρη ολοκλήρωση 

προγραμμάτων ΕΥ που συνδέονται με τις δημόσιες επενδύσεις.      

ΕΛΚΕ: Πιστοποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε ο ΕΛΚΕ(ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429), ολοκληρώθηκε η 

μετάβαση στο νέο λογισμικό / πληροφοριακό σύστημα, νέα δυναμική Web εφαρμογή διαχείρισης έργων 

για τους ΕΥ, ενημερωτικά mail σε φυσικά πρόσωπα και προμηθευτές σχετικά με πληρωμές, νέα ιστοσελίδα, 

επιτυχές κλείσιμο έργων προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Δημιουργήθηκε νέα δομή στον ΕΛΚΕ με 

έμφαση στην Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας (Innovinagri). Εξωστρέφεια και 

σύνδεση με την αγορά και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Νέο θεσμικό πλαίσιο για κατοχύρωση πατεντών και 

ευρεσιτεχνιών, μείωση του αριθμού των παραπόνων για τον ΕΛΚΕ, βελτίωση της παραγωγικότητας του 

ΕΛΚΕ όπου έχει την δυνατότητα να υποστηρίζει περισσότερα ερευνητικά προγράμματα (από 4,5 εκατ. ευρώ 

κύκλος εργασιών το 2011, σε 10 εκατ. ευρώ το 2017), σημαντική συμβολή του ΕΛΚΕ στην υλοποίηση του 

προγράμματος Νιάρχος, προετοιμασία και ετοιμότητα των στελεχών του ΕΛΚΕ με το νέο θεσμικό πλαίσιο, 

αύξηση των πόρων του ΕΛΚΕ προς το Πανεπιστήμιο για καθαριότητα, φύλαξη, τεχνική υποστήριξη, 

πολιτιστικές δραστηριότητες κ.ά. Μέσα από τα προγράμματα του ΕΛΚΕ απασχολούνται σήμερα 

περισσότεροι από 400 ερευνητές (ΔΕΠ, φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ). 

Αναμένουμε θετική κατάληξη στις επόμενες ημέρες της ιδρυματικής προγραμματικής μας πρότασης με την 

Περιφέρεια Αττικής.  

Εξωστρέφεια στην Κοινωνία: Ανοίξαμε το Πανεπιστήμιο στους Πολίτες της Αθήνας. Συμμετείχαμε στην 

Documenta 14 και τώρα παρουσιάζουμε μαζί με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τις Γεωμετρίες. Η πλέον 

καλύτερη διαφήμιση του ΓΠΑ στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Νέοι εκθεσιακοί χώροι στο Γεωργικό 

Μουσείο. Νέο κυλικείο για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους συνεισέφεραν στο να αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες και 

στήριξαν τις συλλογικές προσπάθειες. Και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όσους έβαλαν πάνω από όλα το ηθικό 

χρέος.  

Αν με τιμήσετε με την ψήφο σας, θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου μας και θα διεκδικήσω 

τα εχέγγυα για την πρόοδο και την εξέλιξή του στη σύγχρονη εποχή, με όλες μου τις δυνάμεις. 


