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Μια σύντομη παρουσίαση της υποψηφιότητάς μου 

Ιωάννης Πολίτης - Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 

Υδατοκαλλιεργειών 

Στο κείμενο που ακολουθεί θα επιχειρήσω να παρουσιάσω συνοπτικά τις κυριότερες 

προεκλογικές μου θέσεις-δεσμεύσεις, με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.  

1. Ποιο είναι το κίνητρο της συμμετοχής μου στις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές; 

Υπέβαλα υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη έχοντας μακρόχρονη εκπαιδευτική, 

ερευνητική και διοικητική εμπειρία στο Πανεπιστήμιό μας αλλά και σε εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδάς). Εδώ θα αναφερθώ, επιπροσθέτως, και 

στις εμπειρίες από την πενταετή μου απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ως Δ/ντής του Τμήματος 

Έρευνας και Ανάπτυξης μιας από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες τροφίμων με σημαντική 

διεθνή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχοντας λοιπόν αντιληφθεί την δομή και την 

οργάνωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και τις τάσεις και τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας, ενδιαφέρομαι έντονα τόσο για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και για 

την αύξηση της «απασχολησιμότητας» των αποφοίτων μας. Επιδίωξή μου είναι η υψηλή 

ποιότητα σε όλες τις πτυχές της Πανεπιστημιακής Λειτουργίας: διδασκαλία, έρευνα, διοίκηση, 

υποδομές, φοιτητική μέριμνα, σχέσεις μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

Επίσης, πρωταρχικός στόχος θα είναι η βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και των φοιτητών 

μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτιστικές δραστηριότητες όχι μόνο θα συνεχισθούν αλλά 

και θα επεκταθούν, με έμφαση να δίνεται στην εξωστρέφεια του πανεπιστημίου μας προς την 

κοινωνία μέσα από την προσέγγιση ενός ανοικτού προς τον κόσμο Πανεπιστημίου (open days), 

κατεύθυνση προς την οποία καίριο ρόλο θα παίξει το κόσμημα του ιδρύματος μας, το Γεωργικό 

Μουσείο που πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα Μουσείο υψηλής επισκεψιμότητας εξετάζοντας, 

μάλιστα και τη δυνατότητα να γίνει αυτοχρηματοδοτούμενο. Τέλος, σταθερή επιδίωξή μου θα 

είναι να υπηρετήσω το «όλον» ίδρυμα, να το βοηθήσω να σταθεροποιήσει την ηγετική του θέση 

στη χώρα μας και να βελτιώσει την κατάταξη του στο Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. 

Συγκεκριμένα, θα επιδιώξω στο τέλος της επομένης τετραετίας το ίδρυμα μας που καταλαμβάνει 

σήμερα την 115η θέση παγκοσμίως στη θεματική ενότητα “Agriculture” της USANEWS να 

καταλάβει την πρώτη θέση στα Βαλκάνια και μια θέση στην πρώτη εικοσάδα στην Ευρώπη. 

2. Ποιος ο ρόλος της Γεωπονίας σήμερα; 

Στα τελευταία μου ταξίδια στο εξωτερικό, παρατηρώ να αυξάνεται συνεχώς το 

ενδιαφέρον για έναν όρο που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν «interdisciplinary sciences» που θα 

τον μεταφράζαμε διεπιστημονικότητα στη χώρα μας. Πολλοί συνειδητοποιούν ότι η 

επιβεβλημένη μεν εξειδίκευση ίσως και να το «παράκανε». “Specialization, perhaps, went too 

far”, λέει πασίγνωστος Νομπελίστας. Φρονώ ότι η Γεωπονία ως επιστήμη είναι το καλύτερο 

παράδειγμα διεπιστημονικότητας στη χώρα μας. Οι «πρόγονοι μας» στο ΓΠΑ δημιούργησαν ένα 

ίδρυμα με πολλαπλές γνωστικές περιοχές που συμβιώνουν και αποτελούν την καρδιά αυτού που 

ονομάζουμε «αγροδιατροφή». Ένας Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, το αναφέρω ως παράδειγμα, πρέπει 
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να έχει γνώσεις φυτικής παραγωγής, οικονομίας, γεωργικών κατασκευών, βιοτεχνολογίας και 

τεχνολογίας τροφίμων. Η συνάντηση ενός νέου επιστήμονα με διαφορετικές επιστημονικές 

θεματολογίες δεν γίνεται για λόγους «αθροιστικού εγκυκλοπαιδισμού» αλλά για να έρθει σε 

επαφή ο επιστήμονας με άλλους τρόπους σκέψεις, με άλλες ανησυχίες και κυρίως με 

διαφορετικές γνωστικές ιστορίες. Η Γεωπονική επιστήμη είναι ένα έξοχο παράδειγμα του κατά 

πόσον η επιστήμη είναι μεν πολυσχιδής και ταυτόχρονα ενιαία. Συνεπώς, η Γεωπονία έχει ένα 

διδακτικό παρελθόν, ένα σπουδαίο παρόν αλλά και ένα καθοριστικό μέλλον στο παγκόσμιο 

κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι. Αυτό το μέλλον της γεωπονίας διεθνώς τεκμαίρεται και από την 

απλή ανάγνωση των αριθμών. Μελέτη του FAO επισημαίνει ότι οι διατροφικές ανάγκες για την 

σίτιση του πληθυσμού της γης το 2030 θα είναι διπλάσιες εκείνων στις αρχές του αιώνα μας. Το 

αίτημα για την ανασυγκρότηση της γεωργικής παραγωγής στη χώρα μας με τη χρήση σύγχρονων 

εργαλείων είναι πιο επίκαιρο από ποτέ γιατί μόνον έτσι θα καταστεί δυνατή η παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.  

3. Ποιος είναι ο ρόλος του ΓΠΑ σήμερα; Θα επιβιώσουμε σε εποχή «τεκτονικών» αλλαγών;  

Το ΓΠΑ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση, να παραμείνει 

ένα ίδρυμα στο οποίο «καλλιεργούνται» οι μελλοντικοί επιστήμονες του χώρου και εν γένει 

διαμορφώνονται οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή η ελπίδα και το μέλλον της χώρας. Το ΓΠΑ πρέπει να 

συνεχίσει την ανεξάρτητη πορεία του και να διευρυνθεί λελογισμένα δίδοντας πάντα 

προτεραιότητα στο χώρο της αγροδιατροφής. Εφόσον εκλεγώ, δεσμεύομαι να παραδώσω στις 

μεθεπόμενες πρυτανικές αρχές Πανεπιστήμιο και όχι Τμήμα ή Σχολή σε κάποιο από τα 

Πανεπιστήμια «μαμούθ» της πόλης μας. Θα επιδιώξω, όμως, να συζητήσω και με άλλα 

Πανεπιστήμια, αναλόγου μεγέθους, που καλύπτουν συγγενικές επιστημονικές θεματολογίες 

και να συζητήσω μαζί τους τη σύναψη «ενός συμφώνου συμβίωσης στο ακαδημαϊκό 

οικοσύστημα» χωρίς τη χρήση επιθετικών προσδιορισμών (π.χ. θα σας απορροφήσουμε....) ή 

ασφυκτικών εναγκαλισμών αλλά πάντοτε με σεβασμό στη διαφορετικότητα τους και την ιστορία 

τους. 

4. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μου; 

Οι προτεραιότητές μου (7), όλες εκ των οποίων έχουν τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας, 

παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι αριθμοί χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τον αναγνώστη. 

Η πρώτη προτεραιότητά μου, εφόσον εκλεγώ, θα είναι να επιδιώξω μια συνάντηση με τον 

Υπουργό Παιδείας για να του θέσω το θέμα της πέραν κάθε λογικής και ακαδημαϊκής 

βιωσιμότητας αύξηση του αριθμού των εισακτέων. Θα επιδιώξω με κάθε δυνατό τρόπο να 

σταματήσει αυτό το φαινόμενο και από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να έχουμε μια μικρή, 

ενδεχομένως συμβολική, μείωση του αριθμού των εισακτέων με προοπτική στο μέλλον ο 

αριθμός αυτός να εξορθολογιστεί σύμφωνα με τις δυνατότητες του ιδρύματός μας, αλλά και τις 

ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. 

Η δεύτερη προτεραιότητά μου θα είναι η δημιουργία μίας πανεπιστημιακής «task force» 

για την αναζήτηση πόρων πέραν των συνηθισμένων πηγών όπως χορηγίες και δωρεές. Υπάρχουν 
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κατά την κρίση μου τέτοιες πηγές και πιθανοί χρηματοδότες. Το ΓΠΑ πρέπει να ενθαρρύνει τη 

δημιουργία τεχνοβλαστών ως πυλώνων καινοτομίας, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται εντός του ιδρύματος, με 

σκοπό αυτά να μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και 

δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται «να 

ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό», υπάρχουν παραδείγματα στη χώρα μας (π.χ. Πανεπιστήμιο 

Κρήτης) που μπορούν να αποτελέσουν τον οδικό μας χάρτη.  

Η τρίτη προτεραιότητά μου θα είναι, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις νυν πρυτανικές 

αρχές, να δούμε μέσα στην επόμενη τετραετία να κατασκευάζεται και να λειτουργεί ο σταθμός 

του μετρό στο πανεπιστήμιό μας. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια το έργο να έχει 

ολοκληρωθεί πριν από την πλήρη λειτουργία της νέας γραμμής του μετρό και θα ήταν «ευχής 

έργο», αν και το σενάριο είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, τα εγκαίνια να συμπέσουν με τα 100 χρόνια 

λειτουργίας του ιδρύματός μας. Δράττομαι της ευκαιρίας να επισημάνω ότι τα 100 χρόνια 

λειτουργίας μας θα εορταστούν με την ανάλογη λαμπρότητα και θα αποτελέσουν ένα μείζον 

γεγονός για την πόλη των Αθηνών. 

Η τέταρτη προτεραιότητά μου θα είναι η βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των 

διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ιδρύματος. Εκτιμώ ότι υπάρχει σημαντικός χώρος 

για βελτίωση με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και την αξιοποίηση φιλικών προς το χρήστη 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επειδή πιστεύω «στο θεό των απλών πραγμάτων» θέτω δύο απλούς 

στόχους ως «ένα δείγμα γραφής». Πρώτον, η διαδικασία της έγκρισης των αιτήσεων 

μετακινήσεων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας να ψηφιοποιηθεί άμεσα. Δεύτερον, 

οι αξιολογήσεις των διδασκόντων-μαθημάτων από τους φοιτητές να γίνεται ηλεκτρονικά από την 

επομένη ακαδημαϊκή χρονιά. 

Η πέμπτη προτεραιότητά μου θα είναι η διοργάνωση, άμεσα, δύο ημερίδων. Η πρώτη θα 

αφορά στη διαβούλευση ως προς τις προτεραιότητες και τα προβλήματα του ΓΠΑ που 

χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις, ενώ η δεύτερη θα αφορά στην έρευνα και στα σχετικά με 

αυτήν κονδύλια. Σε απλά Ελληνικά, «δεν επιτρέπεται να χαθεί κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και ούτε 

ένα ευρώ». 

Η έκτη προτεραιότητά μου θα είναι η ενίσχυση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών, των προγραμμάτων δια βίου μάθησης και των θερινών σχολείων. Μάλιστα θεωρώ 

επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα 

οποία θα προσελκύσουν φοιτητές από χώρες της Βαλκανικής, της Μεσογείου, της Μέσης 

Ανατολής και της Αφρικής, και γιατί όχι, και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Λόγω των δυσμενών 

οικονομικών εξελίξεων και της μείωσης του κόστους ζωής, το γεγονός ότι η χώρα μας είναι 

αγαπημένος τουριστικός προορισμός και το διεθνές πλέον “brand name” πολλών 

αγροδιατροφικών προϊόντων μας, έχουμε πλέον σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να 

προσελκύσουμε ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ίδρυμα μας. 

Η έβδομη προτεραιότητά μου θα είναι το ίδρυμά μας να βελτιώσει το «οικολογικό 

αποτύπωμά» του. Θα ζητήσω την εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει 
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πιστοποιημένα προγράμματα για ανακύκλωση υλικών και απορριμμάτων καθώς και για τη 

σταδιακή ενεργειακή αυτονόμηση του Πανεπιστημίου μας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Επιπροσθέτως, πρέπει να υπάρξει ειδικός σχεδιασμός για την αναμόρφωση και 

ενίσχυση του πρασίνου και των κενών χώρων όπως αρμόζει σε ένα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.  

Συμπεράσματα 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμά μας είναι η εκτός κάθε λογικής 

αύξηση του αριθμού των εισακτέων, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, το μεγάλο 

ενεργειακό κόστος, και η έλλειψη ψηφιακών υποδομών. Ο πρύτανης δεν πρέπει να είναι ένας 

απλός παρατηρητής, καταγραφέας προβλημάτων. Πρέπει να διεκδικεί και όπου χρειάζεται να 

πείθει και να βρίσκει βιώσιμες λύσεις. Το ίδρυμά μας χρειάζεται επειγόντως να βρει νέους 

πόρους καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι κανείς δεν πρόκειται να μας φέρει την τροφή στο στόμα, 

αντιθέτως, εμείς πρέπει να κινηθούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για να βρούμε τους 

πόρους που χρειαζόμαστε. Θα τους αναζητήσουμε παντού, σε χορηγίες-δωρεές, στο ΕΣΠΑ, στις 

Περιφέρειες, αλλά επειδή «συν Αθηνά και χείρα κίνει», θα πρέπει εμείς τα μέλη ΔΕΠ να 

υποβάλλουμε προτάσεις και να «φέρουμε» προγράμματα στο ίδρυμα και να βοηθήσουμε στην 

δημιουργία αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων διεθνούς εμβέλειας. Υπόσχομαι να 

καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας που αποτελεί μια 

τεράστια τροχοπέδη για την αναζήτηση νέων πόρων. Επίσης πρέπει να μειώσουμε το λειτουργικό 

μας κόστος, κυρίως μέσω σταδιακής ενεργειακής αυτονόμησης και ψηφιακής αναβάθμισης.  

Σε δύο χρόνια από σήμερα, κλείνει ένας εκατονταετής κύκλος προσφοράς του 

Πανεπιστημίου μας στην ελληνική κοινωνία. Η επόμενη μέρα, μας βρίσκει σε ένα ευμετάβλητο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο ο ρόλος που καλείται να παίξει το Πανεπιστήμιό μας 

ως ο βασικότερος πυλώνας εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας στον τομέα της Αγροδιατροφής 

στην χώρα είναι κρίσιμος. Είμαι πεπεισμένος ότι ανάγοντας τη συλλογικότητά μας σε μία 

ολότητα, αυτό εδώ το σχολείο ξέρει, μπορεί και θέλει να συνεχίσει να εκπληρώνει τον 

ακαδημαϊκό και ερευνητικό του ρόλο, πρωτοστατώντας στο βιώσιμο εκσυγχρονισμό και στην 

αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι κατανοώ απολύτως το μέγεθος της ευθύνης 

που μου αναλογεί, αν με τιμήσετε με την ψήφο σας, και στην περίπτωση αυτή σας υπόσχομαι να 

εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για το καλό του ιδρύματος. Το όραμα μου για το πανεπιστήμιό 

μας εξειδικεύεται στις λέξεις Αριστεία, Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Ορθολογισμός και Ακαδημαϊκό 

ήθος. Δεν διεκδικώ το αλάθητο και θα είμαι πάντα ανοικτός στις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις 

σας. 

Ελπίζω να σας δω όλους στο “debate” της Πέμπτης. 


