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Εναρκτήρια Συνεδρίαση 
Προεδρείο: ∆. Ρόκος, Οµ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Αλ. Καχριµάνης, Νοµάρχης Ιωαννίνων,  

Κ. Τζαφέας ∆ήµαρχος Μετσόβου 
 
 

Οµότιµος Καθηγητής ∆ηµήτρης Ρόκος 
Υπεύθυνος του Συνεδρίου 

 
Πριν σας καλωσορίσουµε θα ήθελα να κάνω µια διαδικαστική παρατήρηση. Κατά τύχη, 
έχουµε το Νοέµβρη όπως ξέρετε, αυτοδιοικητικές εκλογές και δεξιά και αριστερά µου είναι 
υποψήφιος Νοµάρχης και υποψήφιος ∆ήµαρχος. Με ενηµέρωσε λοιπόν ο υποψήφιος 
Νοµάρχης ότι δεν µπορούν αυτό τον καιρό να µιλήσουν σε ανοιχτές κάµερες και πολύ καλά 
κάνουν. Εποµένως φροντίζεις αγαπητέ κύριε υπεύθυνε, να µην τους πάρεις.  
Λοιπόν, αγαπητοί συµπατριώτες, φίλοι και συνάδελφοι, έχουµε σήµερα τη µεγάλη χαρά να 
είναι µαζί µας ο νέος πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Καθηγητής Σίµος 
Σιµόπουλος, µε τον οποίο ως Αντιπρύτανη σε προηγούµενη θητεία του, είχα τη µεγάλη χαρά 
να λύσουµε προβλήµατα του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο τα οποία δεν λύνονταν για 
πάρα πολύ καιρό. Ξέρω, ότι θα τον έχουµε συµπαραστάτη στις προσπάθειες µας και στο 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών» το οποίο λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια ήδη.  
Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους και χαίροµαι πάρα πολύ που είναι µαζί µας και οι κυρίες του 
Μετσόβου µε τις τοπικές φορεσιές, οι συνάδελφοι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού µας, 
συνάδελφοι Μηχανικοί από πολλά µέρη της Ελλάδας, οι φίλοι από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Μετσόβου, ο Πρόεδρος Αποστόλης Μπίσας και ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος Ανάπτυξης 
του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. Ηλίας Ζούβιας, εκλεκτοί συνάδελφοι που δεν θέλω να τους 
αναφέρω τώρα, η αντιπρυτάνισα του Πολυτεχνείου κ. Μοροπούλου που µόλις µπαίνει. Σας 
καλωσορίζουµε λοιπόν στο 6ο ∆ιεπιστηµονικό-∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο, στο πλαίσιο του 
θεσµού των ανά τριετία Συνεδρίων που κάνει το Πολυτεχνείο µας, στην αποκεντρωµένη έδρα 
του, στο Μέτσοβο, την πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του.  
Ο θεσµός αυτός ξεκίνησε το ΄95. Άρχισε να σχεδιάζεται το ΄93. Πρύτανης πρωτοπόρος ήταν 
ο Νίκος Μαρκάτος, ο οποίος δυστυχώς δεν θα µπορεί να είναι µαζί µας αύριο, που θα 
προήδρευε σε µια Συνεδρία µας. Τότε, ∆ήµαρχος Μετσόβου ήταν ο εκ δεξιών µου, 
πραγµατικά εκ δεξιών µου δηλαδή, ο κ. Καχριµάνης, ο οποίος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
του Συµβουλίου µας δώρισε το οικόπεδο στο οποίο ανεγείραµε το ΜΕ.Κ.∆.Ε.. 
Καλωσορίζουµε και τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τον Καθηγητή κ. Αλµπάνη 
τον οποίο µε µεγάλη χαρά υποδεχόµαστε. Μας δώρισε λοιπόν ο ∆ήµος Μετσόβου το 
οικόπεδο και µε την ιδιαίτερη συµβολή του συναδέλφου ∆ηµήτρη Μαρίνου-Κουρή 
καταφέραµε να κάνουµε ένα αξιόπιστο σχέδιο και µια συγκεκριµένη αναλυτική και 
τεκµηριωµένη πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή θα ακούσετε αργότερα 
αυστηρές σχετικές κριτικές, οφείλουµε να πούµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µας βοήθησε, οι 
Περιφερειάρχες όλοι µας βοήθησαν, για να γίνει αυτό το κόσµηµα, όπως λένε στο Μέτσοβο, 
το οποίο πραγµατοποιήθηκε µετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισµό και µε οµόφωνη απόφαση 
της επιτροπής επελέγη η ολοκληρωµένη πρόταση της Σέβας Καρακώστα. ∆εν έγινε η 
κατασκευή του όπως λένε, πακέτο µελέτη-κατασκευή δήθεν για εξοικονόµηση χρόνου. 
Εµπεριέχει η προσπάθεια του ΜΕ.Κ.∆.Ε. και του ∆.Π.Μ.Σ., του ∆ιεπιστηµονικού 
Προγράµµατος των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη» σε όλα τα στάδια τις αρχές µιας ηθικής, αξιοκρατικής και διαφανούς πολιτικής 
ότι δεν κάνουµε δηλαδή πράγµατα τα οποία ανοίγουν τον δρόµο για εξελίξεις οι οποίες 
συνηθέστατα δεν είναι οι πρέπουσες. Έγινε η κατασκευή µετά από τη µελέτη την οποία 
εξεπόνησε η οµάδα του πρώτου βραβείου του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και βοήθησαν 
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όλοι οι περιφερειάρχες όπως σας είπα ήδη και βοήθησε, επειδή θυµόµαστε µε εκτίµηση 
πάντα όλους όσους µας συµπαραστάθηκαν ουσιαστικά και ο Θανάσης Τσουροπλής, τότε 
Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος είχε φροντίσει να έχουµε από τότε 
κωδικό αριθµό, ειδικό για το ΜΕ.Κ.∆.Ε. προικοδοτώντας την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο µε 600 εκατοµµύρια δραχµές, τα οποία όλες οι 
επόµενες κυβερνήσεις µετά τα ξεχάσανε, εκτός από ένα κοµµάτι, που κατάφερε ως 
Αντιπρύτανης ο κ. Σιµόπουλος, ο Πρύτανης µας, να ξεµπλοκάρει για να έχουµε ένα τοίχο 
αντιστήριξης απ’ την απάνω µεριά των κτιρίων µας, µια που ξέρετε οι περισσότεροι ότι το 
Μέτσοβο έχει κατολισθαίνοντα εδάφη σε βαθµό κακουργήµατος. Το 1ο µας Συνέδριο λοιπόν, 
το οποίο υπάκουε στις αρχές και στις αξίες του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. είχε ως άξονα το 
«Επιστρέφοντας ένα µέρος του χρέους στην πατρίδα των Ιδρυτών και των µεγάλων 
Ευεργετών του Πολυτεχνείου µας». Τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου δουλέψανε και 
ετοιµάσανε αξιόλογες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο εργασίες διεπιστηµονικές για το 
Μέτσοβο. Τα πρακτικά του εκδόθηκαν σε έναν τόµο πολύ µεγάλο, περίπου χιλίων σελίδων, ο 
οποίος βρίσκεται στη Νοµαρχία, στο ∆ήµο Μετσόβου, στα Πανεπιστήµια της χώρας και σε 
βιβλιοθήκες. Το 2ο Συνέδριο είχε ως θέµα: «Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση». Το 
3ο Συνέδριο ήταν αφιερωµένο στην «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», το 
4ο Συνέδριο ήταν αφιερωµένο στην «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου» ενώ το 5ο 
Συνέδριο ήταν «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία από το Χθες στο Αύριο». Το Συνέδριό µας που 
το χωρίζουν δεκαπέντε χρόνια από το 1ο γίνεται εννιά χρόνια µετά το 1ο σχετικό «Η 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη» και θα συζητήσουµε 
αναλυτικότερα τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν σήµερα, στις ιδιαίτερα κρίσιµες συνθήκες 
της πατρίδας µας αλλά και της Ευρώπης και του κόσµου ολόκληρου. Σας καλωσορίζω λοιπόν 
ακόµη µια φορά και θα διαβάσω τον χαιρετισµό της κ. ∆ήµητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα, 
Γενικής Γραµµατέως της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δεν µπορούσε να είναι εδώ σήµερα. 
 
 

∆ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα 
Γενική Γραµµατέας της Περιφέρειας Ηπείρου 

 
Αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, µε ιδιαίτερη χαρά και 
συγκίνηση, έλαβα την πρόσκληση να απευθύνω απόψε χαιρετισµό στην εναρκτήρια 
συνεδρίαση του 6ου ∆ιεπιστηµονικού-∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ιδρύµατος µε θέµα την Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Ως διπλωµατούχος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Ε.Μ.Π. δεν θα πάψω ποτέ να υποκλίνοµαι στο µεγαλείο της ευεργεσίας του Νικολάου 
Στουρνάρη, του Γεωργίου Αβέρωφ, του Μιχαήλ Τοσίτσα και της Ελένης Μιχαήλ Τοσίτσα, 
που διαθέτοντας ένα µεγάλο µέρος της περιουσίας τους δηµιούργησαν το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο το οποίο αναµφισβήτητα από την Ίδρυση του, το 1836, έχει συνεισφέρει τα 
µέγιστα στην επιστηµονική, τεχνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας και όχι µόνο. 
Θέλω όµως ταυτόχρονα να εκφράσω και τα θερµά µου συγχαρητήρια προς τους διοργανωτές 
αλλά και όλους όσους στηρίζουν την διοργάνωση του φετινού Συνεδρίου που για 6η 

φορά 
από το 1995 συµβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη αλλά και στην προστασία και ανάδειξη 
της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 
ανάληψη πρωτοβουλιών και διεπιστηµονικών συνεργασιών οι οποίες πέρα από τις 
θεωρητικές αναλύσεις και συµβολές στα θέµατα του Συνεδρίου, πραγµατεύονται και 
συγκεκριµένες σχετικές εφαρµογές οι οποίες αφορούν στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας, της Ηπείρου αλλά και ιδιαίτερα της περιοχής του Μετσόβου. 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής είναι ένα κρίσιµο 
στοίχηµα για όλους µας, καθώς καλούµαστε µέσα από όρους «πράσινης ανάπτυξης», να 
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αντιµετωπίσουµε µε αποτελεσµατικό τρόπο τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα που 
ταλανίζουν τον τόπο. Από την θέση ευθύνης που υπηρετώ και µέσα από σειρά δράσεων που 
υλοποιούνται και στους τέσσερις νοµούς της Περιφέρειας αποδεικνύεται καθηµερινά ότι το 
περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών επιλογών µας, καθώς αποτελεί ένα 
αναπτυξιακό εργαλείο και ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα, ώστε µέσα από εµπεριστατωµένες 
φιλοπεριβαλλοντικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα και η 
φυσική ισορροπία των οικοσυστηµάτων αλλά και ένα αξιόπιστο αναπτυξιακό όραµα για τον 
τόπο. Στην κατεύθυνση αυτή σε πρώτη προτεραιότητα βρίσκονται για την Περιφέρεια 
Ηπείρου τα ζητήµατα της διαχείρισης προστασίας του περιβάλλοντος και αυτά της 
ορθολογικής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων. Ενώ επίσης εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας 
και στην αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού υποβάθρου της Ηπείρου, σε συνδυασµό µε 
τις τεράστιες δυνατότητες της τουριστικής αξιοποίησης και ενός µοναδικού πλούτου 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Κυρίες και κύριοι δυστυχώς ανειληµµένες υπηρεσιακές 
υποχρεώσεις, µου στερούν την δυνατότητα να µπορώ να παρευρίσκοµαι στην αποψινή σας 
συνεδρίαση αλλά και να παρακολουθήσω τις τετραήµερες εργασίες του τόσο σηµαντικού 
συνεδρίου που είµαι σίγουρη ότι θα το διοργανώσετε µε απόλυτη επιτυχία. Σας εύχοµαι 
γόνιµη και εποικοδοµητική παρουσίαση της εργασίας και ευχάριστη παραµονή στην όµορφη 
και φιλόξενη πόλη του Μετσόβου. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος  
Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον Νοµάρχη Ιωαννίνων, παλιό ∆ήµαρχο Μετσόβου και 
συµπαραστάτη του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. τον κύριο Αλέκο Καχριµάνη να πάρει τον λόγο. 

 
 

Αλέξανδρος Καχριµάνης 
Νοµάρχης Ιωαννίνων 

 
Κύριε Ρόκο, ξεκινάω από εσάς γιατί µπορεί κάποτε όταν ήµασταν φοιτητές, το 1977,  να είχε 
ξεκινήσει η προσπάθεια για την επιστροφή του χρέους αλλά όταν εσείς πήρατε δυναµικά το 
θέµα φτάσαµε στο αποτέλεσµα. Κύριε Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
της αρχής του Πολυτεχνείου όλης, Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές κ.λπ., κύριε Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Κύριε Πρόεδρε του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσόβου και 
πρώην πρόεδρε που συµµετέχετε στο διοικητικό συµβούλιο του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε., κύριε ∆ήµαρχε Μετσόβου, κύριε ∆ήµαρχε των Σελλών, που όσες φορές εγώ έχω 
έρθει εδώ στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. είστε πάντα παρών γιατί αισθάνεστε µισός Μετσοβίτης για δύο 
λόγους, που πρέπει να τους αναφέρω. Τελειώσατε το γυµνάσιο Μετσόβου αλλά κάνατε και 
τον αντικειµενικό προσδιορισµό στο Μέτσοβο για να λήξει ένα βάσανο που υπήρχε εδώ 
στους κατοίκους. Κυρίες και κύριοι Καθηγητές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, κύριε πρόεδρε 
του φορέα της Πίνδου. Η προσπάθεια για να γίνει το ΜΕ.Κ.∆.Ε. ήταν δύσκολη. Τελικά µε 
την συνεργασία όλων και πολλών που είναι παρόντες εδώ µέσα, αυτό τελείωσε. Τελείωσε και 
ξεκίνησε. Εγώ χαίροµαι που έβγαλε και τους πρώτους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τώρα 
έχουµε δεύτερη φουρνιά. Αισθάνθηκα ιδιαίτερη χαρά όταν κύριε Καλιαµπάκο, κάνατε το 
συνέδριο στο Συρράκο, στο οποίο εξετάσατε τα θέµατα των Τζουµέρκων. Έκατσα 
παρακολούθησα αυτό το Συνέδριο και είδα πόσο χρήσιµα είναι τα αποτελέσµατα και οι 
προτάσεις που γίνονται από τους νέους επιστήµονες για την ανάπτυξη του ορεινού χώρου. 
Αλλά ποτέ δεν είναι αποκοµµένος ο ορεινός από τον πεδινό. Όλα αυτά κύριε Πρύτανη του 
Πολυτεχνείου είναι πολύ χρήσιµα και εµείς ως Νοµαρχιακή Αρχή Ιωαννίνων αισθανόµαστε 
ιδιαίτερη χαρά που έχουµε µία προγραµµατική σύµβαση και στηρίζουµε υλικά αυτή την 
προσπάθεια του Πολυτεχνείου. Θεωρώ ότι το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Τεχνολογικό 
Ίδρυµα Ιωαννίνων και το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., αυτό που έχει δώσει ως επιστροφή χρέους 
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το Πολυτεχνείο στο Μέτσοβο συµβάλλουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου και γενικότερα στην 
ανάπτυξη των ευρύτερων Ορεινών Περιοχών. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρύτανη, ως 
παλιός µαθητής σας, γιατί όπως ειπώθηκε λύσατε τότε το θέµα µε τα εξακόσια εκατοµµύρια 
έστω και για ένα µέρος τους. Πρακτικός ήσαστε και µε άλλη ιδιότητά σας και όταν ως Νοµός 
Ιωαννίνων υποβάλαµε σε σας το σχέδιο για τις πίστες των οχηµάτων το πρόβληµα λύθηκε. 
Τελειώσαµε αµέσως ότι χρειαστήκαµε και µε το ΚΤΕΟ που µεταφέραµε στα Γιάννενα. 
Πρέπει να τα πω αυτά και πρέπει να σας πω και για το νέο κτίριο που ετοιµάζουµε για την 
∆ιεύθυνση Μεταφορών. Ήσασταν από τις φωτεινές περιπτώσεις που δώσατε λύσεις  
κ. Πρύτανη. Γιατί οι περισσότεροι και είναι αυτό πρόβληµα του Ελληνικού Κράτους 
γενικότερα, δεν είναι πρόβληµα για µένα κυβερνήσεων, είναι ότι συζητάνε για την συζήτηση 
και αν έχουν καταλάβει, µπορεί ένα βήµα να το κάνουν, αλλά τις περισσότερες φορές το 
κάνουν προς τα πίσω.  
Κύριε Ρόκο τα διάβασα όλα αυτά, που γράφετε για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της 
Ηπείρου. ∆ανείστηκα τον τίτλο σας αλλά και τα λεγόµενά σας στα δύο τρίτα. Λέτε απ’ την 
αειφόρο ανάπτυξη στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Εγώ ξέρετε, µε είπατε εκ 
δεξιών, εγώ πιστεύω λίγο διαφορετικά από εσάς αλλά σέβοµαι αυτά που κατά καιρούς 
έχουµε µιλήσει, από την εργοθεραπεία µέχρι τα πάντα και χαίροµαι που στην διαδροµή 
συµπλεύσαµε για να βοηθήσουµε τον τόπο µαζί και µε τον ∆ήµο Μετσόβου, τον ∆ήµαρχο 
που είναι παρών.  
Σας είχα ζητήσει την σχετική άδεια. Σε ένα σηµείο έχουµε το πρόβληµα µεταξύ µας. Εγώ 
µιλάω και για την ανταγωνιστικότητα, την οποία θεωρώ παράγοντα αλλά µε όρους και 
πιστεύω στην Ήπειρο, όπως την θέτετε σε όλη την πρόταση έχοντας το περιβάλλον, τον 
πολιτισµό και το ανθρώπινο δυναµικό και την ανταγωνιστικότητα. Η ποιότητα των τριών 
αυτών παραµέτρων, µπορεί να βοηθήσει τον τόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που µου δώσατε 
αυτό το δικαίωµα όταν το ζήτησα. Εύχοµαι πάντα επιτυχίες στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. Εµείς 
ως Νοµαρχιακή αρχή έχουµε κάνει το καθήκον µέχρι σήµερα. Όποιος και να ναι αρχή αύριο 
θα συνεχίσει την βοήθεια αυτή. Επειδή είναι εδώ και ο κύριος Ευθυµίου και είµαστε σε µέρες 
προεκλογικές, χαιρετίζω την παρουσία σας κύριε Ευθυµίου. ∆εν έχω να πω τίποτε άλλο, σας 
ευχαριστώ που µας δώσατε το δικαίωµα να συµβάλουµε όλοι εµείς και έτσι ευχαριστώ και 
τον ∆ήµαρχο Μετσόβου, τον Εξωραϊστικό Σύλλογο που ξέρω ότι τα δύο παριστάµενα µέλη 
του εδώ, ο ένας µε την τέως ιδιότητα και αλλά την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ιδρύµατος 
Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε., ο κύριος Ζούβιας και ο κύριος Μπίσας, ο τώρα Πρόεδρος, 
έβαλαν και χρήµατα από  την τσέπη τους. ∆υστυχώς πολλές φορές εδώ στο Μέτσοβο όταν 
κάποιοι προσφέρουνε ανιδιοτελώς, ψάχνονται µερικοί γιατί το έχουν κάνει. Θα σας πω µόνο 
µια κουβέντα, ότι όσοι θέλουµε να λύνουµε µερικές φορές κάποια πράγµατα που δεν τα 
λύνουµε εύκολα µε την λογική, µπορούµε να διαβάσουµε κάποια κείµενα εδώ στο Μέτσοβο. 
Εγώ διαβάζω το κείµενο σε ένα βιβλίο που έχει εκδώσει ο Σύλλογος Ιωαννιτών, της 
Χατζηµιχάλη ‘οι εκ Μετσόβου διδάξαντες και διδαχθέντες’ στο οποίο υπάρχει ένα ωραίο 
κείµενο του Νεόφυτου ∆ούκα προς τους Μετσοβίτες, που τους λέει «µη τσακώνεστε µεταξύ 
σας». Αυτό το κείµενο το έχει στείλει από την Βιέννη, γιατί οι Μετσοβίτες τις Βιέννης τον 
κάλεσαν, αυτόν τον µεγάλο ∆άσκαλο του Γένους στην Βιέννη και υπάρχει και ένα κείµενο 
επίσης στον Λαµπρίδη στα «Μαλακασιανά» που πάλι λέει τα ίδια περίπου που λέει ο ∆ούκας. 
Είναι διαχρονικά τα µηνύµατα. Αυτό λέω κι εγώ σήµερα. Ξεχάστε τις εκλογές, ξεχάστε τα 
όλα. Πάνω απ’ όλα απευθύνοµαι στους Μετσοβίτες. Είµαστε Μετσοβίτες. Αυτά ήθελα να πω 
και δεν έχω να πω τίποτε άλλο, παρά να συνεχίσει η ανάπτυξη του ΜΕ.Κ.∆.Ε.  
Κύριε Πρύτανη και εσείς Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Εύχοµαι καλή συνεργασία 
στα δύο Πανεπιστήµια, γιατί εδώ πραγµατικά γίνεται µια ιδιαίτερη δουλειά και επειδή ξέρω 
ότι εσείς προέρχεστε από χώρους που έχουν τα ερεθίσµατα για να βοηθήσετε τέτοια 
πράγµατα. Θεωρώ ότι η συνεργασία των δύο ανωτάτων ιδρυµάτων θα είναι προς το καλό του 
τόπου. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάτσω εδώ επάνω ούτε αυτή την ώρα, 
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ξέρετε είχα ζητήσει γενικότερα να µην γίνει τίποτα ιδιαίτερο, γιατί είναι οι εκλογές τώρα που 
σταµατάνε τις δραστηριότητες αυτές. 
 
∆ηµήτης Ρόκος 
∆εν αποφασίσαµε εµείς πότε θα γίνουν εκλογές. Ως συµπαραστάτης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
σταθερός κ. Νοµάρχα, είχατε όντως µια ουσιαστική συµβολή στην υλική βάση του. 
Μπορούµε παραδείγµατος χάρη να έχουµε κάποια ταπέτα έξω απ’ αυτή την αίθουσα, γιατί το 
χειµώνα όταν έχουµε χιόνια και υγρασίες και αλάτια δεν θα έµενε τίποτα από τα ξύλινα 
δάπεδα. Αυτά είναι δωρεά της Νοµαρχίας. Έχουµε ακόµη και άλλες δωρεές του ∆ηµάρχου 
Μετσόβου. Εδώ που καθόµαστε και τα αναλόγια είναι του ∆ήµου Μετσόβου. Έχουµε τα 
ηλεκτρικά σώµατα που είναι σωτήρια όταν πιάνουν τα µεγάλα κρύα, δωρεά απ’ τον 
Αποστόλη Μπίσα και τον Ηλία Ζούβια, απ’ τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετσόβου, όπως 
έχουµε εθελοντική βοήθεια απ’ τους φοιτητές µας. Μου είπε γρηγορότερα ένας συνεργάτης 
µας ότι τέσσερις συναδέλφισσες απόφοιτες περίπου, του Μεταπτυχιακού µας καθάρισαν 
καλύτερα τους χώρους, για να έρθουµε εµείς σήµερα. ∆ουλεύουµε εθελοντικά, όλοι εδώ και 
πολλά χρόνια από το 1993. Το λόγο έχει ο κύριος ∆ήµαρχος, ο οποίος πραγµατικά 
ανταποκρίνεται όπως µπορεί σε ό,τι ζητάµε. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον κύριο Τζαφέα λέµε, 
και ο κύριος Τζαφέας ό,τι µπορεί κάνει. 

 
 

Κωνσταντίνος Τζαφέας  
∆ήµαρχος Μετσόβου  

 
Κύριε Πρύτανη του Πολυτεχνείου, κύριε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, κύριοι 
καθηγητές, διοικητικό συµβούλιο του εξωραϊστικού συλλόγου µε την τεράστια συµβολή σας 
στο Πολυτεχνείο και στην ίδρυση του ΜΕ.Κ.∆.Ε., κύριες και κύριοι, σεβαστοί καθηγητές και 
αγαπητοί µαθητές-φοιτητές.  
Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο και στο φιλόξενο αυτό κτιριακό 
κόσµηµα του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας. Ως ∆ήµαρχος και ως 
Μετσοβίτης θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν 
στην ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου, τα µέλη του ∆.Σ. του ΜΕ.Κ.∆.Ε, τους 
πρυτάνεις, τους καθηγητές, τις προηγούµενες δηµοτικές αρχές του ∆ήµου Μετσόβου, το ∆.Σ 
του εξωραϊστικού και ιδιαίτερα το συντοπίτη µας καθηγητή κ. Ρόκο, που η δηµιουργική 
επιµονή του είναι ο καθοριστικός παράγοντας υλοποίησης αυτού του τεράστιου για το 
Μέτσοβο και την Ήπειρο έργο. Πριν λίγα χρόνια είχαµε την αγωνία για την αξιοποίηση 
αυτού του κτιριακού κοσµήµατος, του σπιτιού του Πολυτεχνείου όπως το λέµε εµείς, που η 
πολιτεία χρηµατοδότησε αναγνωρίζοντας την εθνική προσφορά της γενέτειρας των 
ευεργετών. Η εφαρµογή του προγράµµατος των µεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί κατά την 
άποψή µου, την ιδανικότερη συµβολή στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών. Οι οµάδες των µεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολούθησαν τα µαθήµατα, 
εκπόνησαν εργασίες για την περιοχή µας, που παρακολούθησα από κοντά και µας βοήθησαν 
σηµαντικότατα µε τον ζήλο που επέδειξαν µε την επιστηµονική τους κατάρτιση και την 
οργανωµένη προσέγγιση, έρευνα και αντιµετώπιση προβληµάτων για να πετύχουµε την 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. Οι εργασίες των φοιτητών είναι πολύτιµοι οδηγοί για µας και για 
την προσπάθειά µας να λύσουµε προβλήµατα του Μετσόβου και όλης της περιοχής. Η 
έρευνα που έχει γίνει για το κυκλοφοριακό, για το τι θέλει ο επισκέπτης από το Μέτσοβο, για 
το πόσο είναι ευχαριστηµένος, για το πόσο µπορεί να συµβάλει στο να διατηρηθεί η 
αρχιτεκτονική του Μετσόβου, πώς να συµβάλει να διατηρηθεί το παραδοσιακό χρώµα του 
Μετσόβου, µας βοήθησαν πραγµατικά πάρα πολύ. Το Μέτσοβο είναι χρονικά συγκρίσιµο 
σταυροδρόµι που µέσα στη δίνη των προβληµάτων προσπαθεί να κρατηθεί όρθιο, να αντέξει 
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και να διαφυλάξει αρχές και αξίες που το χαρακτηρίζουν. Η βαθιά οικονοµική κρίση, η κρίση 
των θεσµών και των αξιών, η πολιτισµική ένδεια είναι ανασταλτικοί παράγοντες για να 
πετύχουµε την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της περιοχής µας. Μ’ αυτό τον τρόπο και σε 
συνδυασµό µε την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µπορούµε να διατηρήσουµε και να 
αυξήσουµε τον δείκτη επισκεψιµότητας και να αποτελέσουµε εξαίρεση στην κρίση που 
ταλανίζει την χώρα µας σήµερα. Για να το πετύχουµε, χρειάζεται η ενεργή συµµετοχή και η 
προσπάθεια όλων των παραγόντων του Μετσόβου, του δήµου, των φορέων και όλων των 
πολιτών. Πολύτιµος συνεργάτης το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. το οποίο µε τις ερευνητικές του 
οµάδες που µας στηρίζουν επιστηµονικά συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην προσπάθειά µας.  
Ευχαριστούµε θερµά την Πρυτανεία και παρακαλούµε κύριε Πρύτανη να διατηρηθεί το 
πρόγραµµα και να βοηθήσουµε όσο µπορούµε και εµείς ακόµα πιο πολύ για την λειτουργία 
των προγραµµάτων αυτών. Ως ∆ήµαρχος θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είµαστε πάντα στο 
πλευρό σας και αυτό είναι αυτονόητο, δεν είναι ανάγκη να το εξηγήσουµε, είναι χρέος µας, 
όπως και εσείς επιτελέσατε το χρέος προς εµάς και εµείς πρέπει να κρατήσουµε το χρέος 
αυτό. Φτάσαµε έτσι αισίως στο 6ο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και η επιτυχία του 
οποίου θεωρείται εξασφαλισµένη γιατί συµµετέχουν σπουδαίοι εισηγητές.  
Τέλος, να σας καλωσορίσω άλλη µία φορά στο Μέτσοβο, καλή διαµονή. Είναι µια ιδιαίτερα 
καλή εποχή αυτή και να περάσετε καλά κοντά µας και καλή επιτυχία στο Συνέδριο κ .Ρόκο.  

 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Είναι εδώ µαζί µας και ο βουλευτής του Νοµού Μιχάλης Παντούλας, ο οποίος κάποτε όταν 
παλεύαµε στο προηγούµενο Συνέδριο και στο προ-προηγούµενο να κάνουµε προπτυχιακή 
Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εδώ, ήταν ο µόνος ο οποίος το στήριξε στο 
Κοινοβούλιο αλλά ″έχασε″. Με την ιδιαίτερη συµβολή του τότε Πρύτανη, Καθηγητή  
Κ. Μουτζούρη κάναµε εδώ τη δεύτερη κατεύθυνση σπουδών του ∆ιεπιστηµονικού 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. ″Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη″ µε αντικείµενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. 
Παρακαλώ τον συνάδελφο κύριο Μπίσα, τον Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Μετσοβιτών. Είναι παραπειστικό το εξωραϊστικό. Του Συλλόγου των Μετσοβιτών της 
διασποράς είναι το σωστό να πάρει τον λόγο. 

 
 

Απόστολος Μπίσας 
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών 

 
Ξέρω ότι δεν σας αρέσει ο τίτλος Εξωραϊστικός Σύλλογος Μετσόβου αλλά θα δούµε, θα 
προσπαθήσουµε ίσως να κάνουµε κάποια τροποποίηση. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρυτάνεις, 
κύριε Βουλευτά κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Εγώ ως πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
του Μετσόβου θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πατρίδα των µεγάλων Ευεργετών. Το 
∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο που γίνεται από το Ε.Μ.Π. και το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., 
φαίνεται πλέον ότι έχει γίνει ένας θεσµός, γιατί σήµερα γίνεται η έναρξη του 6ου Συνεδρίου. 
Η επιλογή του θέµατος ″Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών″, στις 
δύσκολες σηµερινές εποχές, νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά εύστοχη. Αυτό φαίνεται από τις 
εργασίες που θα παρουσιασθούν και συζητηθούν και ελπίζω και εύχοµαι να βγούνε 
συµπεράσµατα τέτοια, που να µπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη των Ορεινών µας Περιοχών. Με την ευκαιρία αυτή, επειδή ειπώθηκε και 
τονίστηκε ότι το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. αλλά και τα Συνέδριά του αποτελούν µία επιστροφή 
του χρέους του Πολυτεχνείου στην πατρίδα των µεγάλων Ευεργετών, θα ήθελα να κάνω µία 
παράκληση προς τον νέο Πρύτανη του Πολυτεχνείου. Να θεωρήσει τώρα που είναι στο 
ξεκίνηµα της θητείας του, ως επιστροφή χρέους και την αναγραφή του ονόµατος Μετσόβιο 
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Πολυτεχνείο στον αγγλικό λογότυπο του Πολυτεχνείου. Ξέρω ότι και ο κύριος Παντούλας 
κατά το παρελθόν έχει µε επιστολές ενοχλήσει πάλι το Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν µία 
παρένθεση. Επίσης επειδή όλα αυτά που γίνονται σήµερα είναι διαχρονικά δεν θα ήθελα να 
πω ότι µόνο εµείς οι τελευταίοι Πρόεδροι βοηθήσαµε για να γίνει αυτό που βλέπουµε σήµερα. 
Παρευρίσκεται εδώ και ο κύριος Πλατάρης ο οποίος είναι παλαιός πρόεδρος του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου και έχει συµβάλει και αυτός µε τον τρόπο του στην ανάπτυξή του. 
Απλώς θα ήθελα να το τονίσω για να είµαστε και ιστορικά εντάξει. Έτσι µε αυτά τα λίγα 
λόγια θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο χωριό µας. Εύχοµαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο και 
καλή διαµονή.   

 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Να πω δυο κουβέντες για τον κύριο Πλατάρη, ο οποίος συνεχίζει να κάνει ένα έργο 
εξαιρετικής εµβέλειας. Έρευνα πραγµατική η οποία αναφέρεται σε σηµαντικά στοιχεία της 
κοινωνικής ζωής του Μετσόβου. Πέρα από τις διαθήκες των µεγάλων Ευεργετών που τις 
οποίες έχει στο πρωτότυπο, πέρα από το γεγονός ότι έχει συλλέξει υλικό λαογραφικό 
εξαιρετικό, τώρα ψάχνει και βρίσκει όπως κουβεντιάζαµε λίγο πριν, κώδικες, 
προικοσύµφωνα, συµβόλαια κ.λπ. ντοκουµέντα, τα οποία αποτελούν πολύτιµο υλικό έρευνας. 
Θα τον παρακαλούσαµε αν θα µπορούσε µια σειρά αντιγράφων να δωρίσει και στο 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. στο Ε.Μ.Π. Ακριβώς επειδή είδα τον κύριο Παντούλα και τον κύριο Πρύτανη του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, θα παρακαλούσα εάν θέλουν να κάνουν ένα µικρό χαιρετισµό. 
Μιχάλη πρώτα εσύ και µετά ο κύριος Πρύτανης, πριν ο δικός µας ο Πρύτανης κηρύξει την 
έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου µας. 

 
 

Μιχάλης Παντούλας 
Βουλευτής Νοµού Ιωαννίνων 

 
Καλησπέρα σας. Πρώτα-πρώτα κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
θερµά εσάς και του φορείς που διοργανώνουν αυτή την πολύ σηµαντική εκδήλωση. Να σας 
ευχαριστήσω θερµά για την καλοσύνη σας να µου αποστείλετε πρόσκληση και να είµαι 
σήµερα εδώ. Θεωρώ την παρέµβαση που έγινε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την 
υποδοµή την οποία δηµιούργησε πολύ σηµαντική. Όλοι οι Μετσοβίτες αλλά και πάρα πολλοι 
άνθρωποι στα Γιάννενα και όχι µόνο, γνωρίζουν και την δική σας προσωπική συµβολή κύριε 
Ρόκο. Αλλά και η ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου είναι η πιο σηµαντική παρέµβαση που έγινε από το Ίδρυµα. Νοµίζω η 
σηµαντικότερη πνευµατική παρέµβαση που έγινε από την σύσταση του Μετσόβου, σ’ αυτόν 
εδώ τον τόπο. Παίρνω το λόγο όχι για να κάνω παρέµβαση επί του θέµατος, γιατί ξέρω ότι οι 
εισηγητές θα πουν πολύ σπουδαία πράγµατα, αλλά για να ενισχύσω δύο θέµατα τα οποία ήδη 
έχουν αναφερθεί. Το πρώτο από τον κύριο Ρόκο όταν αναφερόµενος στην παρουσία µου εδώ, 
είπε πως ξεκίνησε µία προσπάθεια για µόνιµη παρουσία προπτυχιακών σπουδών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο, στην γενέτειρα δηλαδή των αειδήµων Ευεργετών, 
µε την πρόταση ίδρυσης Σχολής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Ορεινών Περιοχών στο 
Μέτσοβο. Θέλω απευθυνόµενος στον νέο Πρύτανη του Ε.Μ.Π. να του πω ότι αυτή η 
πρόταση εξακολουθεί ισχύουσα. Και νοµίζω ότι το Πρυτανικό σας Συµβούλιο και η 
Σύγκλητος θα πρέπει να συζητήσουν σοβαρά πλέον και την παρουσία του Ε.Μ.Π. σε επίπεδο 
προπτυχιακών σπουδών στο Μέτσοβο. Η διεθνής εµπειρία αλλά και η ποιότητα του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος όπως το βιώνουµε δύο χρόνια τώρα ενισχύουν τους λόγους 
για τους οποίους εµείς ζητούµε την ίδρυση αυτής της Σχολής στο Μέτσοβο. Νοµίζω, είµαι 
απολύτως βέβαιος θα έλεγα, ότι θα αποτελέσει κέντρο αυτών των σπουδών, των 
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προπτυχιακών σπουδών, όχι µόνο στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και στο Βαλκανικό και τον 
ευρύτερο χώρο. Αυτό είναι ένα στοίχηµα για µας.  
Νοµίζω ότι το Μέτσοβο πέρα από την οποιαδήποτε ανάπτυξη, άλλου είδους, νοµίζω ότι στο 
επίπεδο της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας, της καινοτοµίας θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει και σε αυτό τον χώρο. Θα σας επιδώσω τα σχετικά έγγραφα τα οποία 
υπάρχουν και η απάντηση της υπουργού τότε παιδείας όταν πρωτοµπήκε αυτό το θέµα, της 
κυρίας Γιαννάκου, γι αυτό ακριβώς το ζήτηµα. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο έθεσε ο 
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου, ο αγαπητός γιατρός. Θέλω να σας διαβάσω κύριε 
Πρύτανη την τελευταία επιστολή µου και κλείνω µε αυτό για δύο λεπτά µόνο, προς τον 
πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου, τον κύριο Μουτζούρη µε ηµεροµηνία 29.06.2009, µετά 
από µία αντίστοιχη συνάντηση πέρσι εδώ. Του έλεγα: 
Κύριε Πρύτανη, 
σε συνέχεια της παρέµβασης µου στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Μέτσοβο µε 
την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του πρώτου έτους, του εκεί λειτουργήσαντος µεταπτυχιακού 
προγράµµατος σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της µετέπειτα συνοµιλίας 
που είχα µαζί σας, επιτρέψτε µου να σας θέσω και γραπτώς τις απόψεις µου για το θέµα της 
απόδοσης στην αγγλική γλώσσας του λογότυπου της επίσηµους ονοµασίας του ιδρύµατός 
σας. Σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα σας το ίδρυµα που έχετε την τιµή να 
προΐσταστε ονοµάστηκε  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς τιµή των µεγάλων Ευεργετών, 
γενέτειρα των οποίων υπήρξε το Μέτσοβο. Κατά ένα παράδοξο όµως τρόπο, στον τίτλο που 
αυτό χρησιµοποιεί διεθνώς δεν υπάρχει η λέξη Μετσόβιο, υπάρχει η διεθνής ονοµασία του 
είναι National Technical University of Athens, ονοµασία την οποία χρησιµοποιεί και στο 
διαδίκτυο. Η λέξη Μετσόβιο εξαφανίστηκε, ως αν το Ίδρυµά σας, να επιδιώκει την απαξίωση 
ή ενοχοποίηση εννοιών, όπως η ευποιία και η ευεργεσία.  
Αντιθέτως έγραφα τότε, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, η επίσηµη ονοµασία του οποίου είναι 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών συµπίπτει απολύτως µε την αγγλική 
απόδοση National and Kapodistrian University of Athens. Κύριε Πρύτανη, στο ενηµερωτικό 
φυλλάδιο που εξέδωσε το Ίδρυµα, αυτό που κυκλοφόρησε πέρσι δηλαδή για το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα σπουδών, αναγράφεται εισαγωγικά ότι η ίδρυσή του αποτελεί 
επιστροφή µέρους του χρέους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς την πατρίδα των 
Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του. Εάν ως χρέος νοείται η ηθική υποχρέωση που πρέπει 
να αισθάνεται εσαεί ο ευεργετηθείς έναντι του ευεργέτη του, είµαι βέβαιος ότι η παρέµβασή 
σας θα είναι άµεση για την επαναφορά της λέξης Μετσόβιο στον τίτλο που αυτό 
χρησιµοποιεί διεθνώς, ώστε αυτό να αποκαταστήσει την ιστορική µνήµη του ονόµατός σας, 
µνήµη για την οποία είµαι βέβαιος ότι η ακαδηµαϊκή του κοινότητα αισθάνεται περήφανη. 
Μιχάλης Παντούλας 
Αυτό είναι το έγγραφο στις 29.06.2009, θα σας το επιδώσω κύριε Πρύτανη, όπως και το άλλο, 
µε τα σχετικά έγγραφα για την ίδρυση της προπτυχιακής Σχολής και είµαι βέβαιος, ότι µέσα 
από την συνεργασία θα προκύψει το καλύτερο αποτέλεσµα. Ξέρω την αγάπη σας για τον 
τόπο, γνωρίζω την αγάπη όλης της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πιστεύω ότι έχετε αντιληφθεί 
την αγάπη των Μετσοβιτών, της Χώρας Μετσόβου όπως είναι καταγεγραµµένη στους 
κώδικες που ανέφερε ο κύριος Ρόκος προηγουµένως, και νοµίζω ότι όλοι µαζί θα πετύχουµε 
το καλύτερο. Εύχοµαι ότι καλύτερο σε όλους σας.      

 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Βέβαια κ. Παντούλα παρακαλούµε πάρα πολύ και εσείς να στείλετε και στη νέα υπουργό τις 
ίδιες προτάσεις και µια που έχετε και την απόλυτη πλειοψηφία ελπίζω να τις περάσετε.  
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Μιχάλης Παντούλας 
Προφανώς και εσείς κ. Ρόκο και επειδή εσείς έχετε σχέση µε το χώρο αυτό, παλιά, µε φιλίες, 
θα βοηθήσετε και εσείς. Μόνο που πρέπει, όπως γνωρίζετε και εσείς κ. Ρόκο, σύµφωνα µε το 
νόµο, να υπάρχει και πρόταση από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου, για αυτό απευθύνθηκα 
στον κύριο Πρύτανη. 

 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Παρακαλώ τώρα τον κύριο Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων τον συνάδελφο  
κ. Αλµπάνη να πάρει το λόγο. 
 
 

Τριαντάφυλλος Αλµπάνης 
Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

 
Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, Αξιότιµε κύριε Νοµάρχα, Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε του Μετσόβου, 
Αξιότιµε κύριε Πρύτανη και κυρία Αντιπρύτανη του Ε.Μ.Π., Αξιότιµε κύριε Ρόκο, Κυρίες & 
Κύριοι 
Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνοµαι στην ευγενική σας πρόσκληση να παραστώ στην 
εναρκτήρια συνεδρίαση του 6ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας 
του Ε.Μ.Π. µε θέµα: «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». 
Όλοι γνωρίζουµε ότι οι ορεινές περιοχές του ελληνικού χώρου παραµελήθηκαν τόσο ως προς 
το σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση όσο και ως προς το ευρύτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον 
των κυβερνήσεων επί µακρόν. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήµατα των ιδιαίτερων αυτών χώρων οδήγησε στην εγκατάλειψη, την ερήµωση και την 
οικονοµική τους υποβάθµιση. Βέβαια, θα ήταν παράλειψη να µην τονιστεί ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις η έλλειψη αυτής της ανθρώπινης δραστηριότητας συντέλεσε και 
στη διατήρηση του τοπίου και στην προστασία των οικοσυστηµάτων. 
Ο αντικειµενικά µοναδικός χαρακτήρας της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας των ορεινών περιοχών υφίσταται πολλαπλές επιδράσεις τόσο από τους 
πληθυσµούς και τις δραστηριότητές τους όσο και από τα καταναλωτικά και αναπτυξιακά 
πρότυπα της σύγχρονης αστικής ζωής, µε σηµαντικές συνέπειες τόσο στο φυσικό και 
πολιτισµικό όσο και στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. 
Τα τελευταία χρόνια, όµως, επανέρχεται στο προσκήνιο της πολιτικής η αναπτυξιακή 
δυναµική των ορεινών περιοχών και επιχειρείται η «αξιοποίησή» τους στο πλαίσιο της 
«ολοκληρωµένης» ανάπτυξης. 
Ο όρος «ολοκληρωµένη ανάπτυξη», όπως χρησιµοποιείται, δηλώνει µια πολιτική και 
µια  στρατηγική για µια συνεχή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, που ταυτόχρονα 
σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.  ∆ιεθνώς ορίζεται ως "η 
ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 
ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες".  
Θα ήθελα, επίσης, να σηµειώσω ότι µέσα από το συνέδριο σας δίνεται η ευκαιρία για µια 
στενότερη προσέγγιση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
Στο επίκεντρο της συνεργασίας αυτής τίθεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών  διεπιστηµονικών 
συνεργασιών, οι οποίες πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις µπορούν να περιλαµβάνουν 
προτάσεις και εφαρµογές σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών της χώρας. 
Ειδικότερα στην Ήπειρο, µια προσπάθεια ολοκληρωµένης ανάπτυξης των ορεινών όγκων θα 
πρέπει να απευθύνεται και να περιλαµβάνει όλες τις συνιστώσες των τοπικών οικονοµιών και 
δραστηριοτήτων, όπως:  
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1. Πρωτογενής τοµέας παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων µε παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά 

2. Προστασία του φυσικού, υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος 
3. Προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του πολιτισµού ως 

σηµαντικών στοιχείων για τον ήπιο – εναλλακτικό τουρισµό και 
4. Ανάπτυξη και εφαρµογή των τεχνολογιών για την εκµετάλλευση των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας. 
Το επιστηµονικό δυναµικό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων είναι σε θέση να ανταποκριθεί και 
να συµβάλει στην πρόκληση όλων των παραπάνω δράσεων και είναι ανοιχτό σε σχετικές 
συνεργασίες. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να χαιρετίσω την ανταπόδοση του χρέους των νέων Πρυτανικών 
Αρχών του Ε.Μ.Π. προς το Μέτσοβο και την Ήπειρο. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και η 
Ήπειρος έχουν την ανάγκη της συνδροµής του Ε.Μ.Π. σήµερα στην προσπάθεια ανάπτυξης 
Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα. 
Με τις σκέψεις αυτές, χαιρετίζω ακόµη µία φορά το Συνέδριο, σας συγχαίρω θερµά για την 
πρωτοβουλία και σας εύχοµαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Κύριε Πρύτανη σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. Έχουµε από την αρχή σταθερά µια συνεργασία 
µε καθηγητές σας και µε αρµόδια όργανα. Με τον Ερατοσθένη Καψωµένο που είναι τώρα 
οµότιµος Καθηγητής, µε τον Παναγιώτη Νούτσο, τη Βάσω Ρόκου και την οµάδα της, η οποία 
κάνει και µαθήµατα εδώ και µάλιστα πολύ ενδιαφέροντα. Θα χαρούµε πάρα πολύ να έχουµε 
και τη δική σας συµβολή, γιατί γνωρίζω και το δικό σας έργο που είναι πολύ κοντά στα 
θέµατα περιβάλλοντος και εποµένως είµαστε ανοιχτοί για µια τέτοια συζήτηση.  
Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω το δικό µας Πρύτανη τον Καθηγητή κ. Σίµο Σιµόπουλο, έναν 
άνθρωπο που σέβοµαι και τιµώ, γιατί είναι άνθρωπος που τιµά τη θεωρία και την πράξη. 
Είναι ένα σπάνιο είδος ακαδηµαϊκού άνδρα. Είχα τη χαρά να µε δεχθεί να συνεργαστώ µαζί 
του και ελπίζω ότι τα τέσσερα επόµενα χρόνια θα είναι πολύ πιο «άνετα» για το ΜΕ.Κ.∆.Ε., 
γιατί περάσαµε πολύ δύσκολες στιγµές παλιότερα.  
 
 

Σίµος Σιµόπουλος 
Πρύτανης Ε.Μ.Π. 

 
Κύριε πρόεδρε ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων, κύριε βουλευτά κ. Παντούλα, κύριε Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου στην καρδιά µας ∆ιονύση Μπαλοδήµε, κυρία Αντιπρύτανης, κύριε Νοµάρχα, 
κύριε ∆ήµαρχε, µπορεί να κάνω λάθος στο πρωτόκολλο αλλά είστε όλοι µέσα στην καρδιά 
µου. Κυρίες και κύριοι που στηρίζετε το Μέτσοβο, το ΜΕ.Κ.∆.Ε., τις σπουδές, τον πολιτισµό, 
κύριοι Σύνεδροι και ιδιαίτερα αγαπητά µας παιδιά φοιτητές του µεταπτυχιακού. Στη ζωή µου 
ζω µε ένα όνειρο: Να ακούω πάντα φωνές παιδιών, µικρών παιδιών, µεγάλων παιδιών, αλλά 
να ακούω φωνές παιδιών, είτε είναι χαρούµενες που θα προτιµούσαµε, είτε είναι φωνές 
αγανάκτησης που είναι δικαιολογηµένες  πάντοτε και πρέπει να µας επαναφέρουν εµάς τους 
µεγαλύτερους στην τάξη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λοιπόν καλωσόρισα µερικούς από εσάς 
στην είσοδο. Ελπίζω αύριο που θα είµαι µαζί σας να σας γνωρίσω περισσότερο και να σας 
συγχαρώ ιδιαίτερα. Όλα τα άλλα ξέρετε είναι κουφά λόγια σε εσάς τους νέους ανθρώπους 
που αποφασίσατε να έρθετε εδώ, να δουλέψετε ασκητικά, όχι µόνο για να ανεβάσετε το δικό 
σας βιοτικό επίπεδο, αλλά για να ανεβάσετε και το επίπεδο της περιοχής. Θεωρώ ότι εσείς 
είστε οι σταυροφόροι του σπέρµατος της ιδέας που ξεκίνησε από το ∆ηµήτρη Ρόκο και 
έρχεται σήµερα και µετουσιώνεται, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, σε πράξη εδώ σε αυτά τα 
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ηρωικά βουνά της Ηπείρου όπου και η ταπεινότητα µου έχει την τιµή να έχει το µισό µέρος 
της καταγωγής της. Εγώ χαίροµαι πολύ, χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί δεκαπέντε-δεκαέξι παιδιά, 
τελειώνουν εδώ τις σπουδές τους, τα µεταπτυχιακά τους. Θα χαιρόµουνα να ήταν 
περισσότερα τα παιδιά. Θα χαιρόµουνα να ήταν περισσότεροι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές. 
Άκουσα κύριε βουλευτά τις προτάσεις σας µε µεγάλη προσοχή. Κρατάω από όσα είπατε µια 
κουβέντα, που είναι σηµαντική για εµάς τους Έλληνες, ιδιαίτερα. Να µιλήσουµε, να 
συζητήσουµε, να συνεννοηθούµε, να βρούµε τις τοµές. Πρέπει να βρίσκουµε αυτά που µας 
ενώνουν και νοµίζω ότι µας ενώνουν πάρα πολλά. Ο συστηµατικός διάλογος πάντοτε οδηγεί 
σε λύσεις. Εάν ξεκινήσει κανείς µε αυτά που τον χωρίζουν από κάτι δεν τελειώνει ποτέ µε 
λύση, τελειώνει µε διαφωνίες. Η Ήπειρος, οι Ηπειρώτες ευεργέτες έχουν δώσει δείγµατα 
γραφής, συναίνεσης, σύγκλισης τα οποία τελικά πρόσφεραν στον τόπο, όχι µόνο εδώ, αλλά 
περισσότερο σε άλλες µεριές της χώρας, που ίσως είναι άδικο για το Μέτσοβο αλλά 
αποδείχτηκε σωτήριο για τη χώρα. Κυρίες και κύριοι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εδώ 
και αρκετά χρόνια σκέφτηκε και σκέφτεται, µε µεγάλη προσοχή, µε δυσκολίες και έχει 
αρχίσει και επιστέφει ένα µέρος του χρέους. Είναι µεγάλο το χρέος. Ένα πολύ µικρό µέρος 
έχει επιστρέψει µέχρι στιγµής και η Πρυτανεία δεσµεύεται ότι θα συµβάλλει στη θητεία της 
να επιστρέψει ό,τι γίνεται περισσότερο. Όταν αρχίσαµε και σκεφτόµασταν µε την κυρία 
Μοροπούλου, την Αντιπρύτανη που είναι µαζί µας, το πως θα πρέπει να πορευτεί τα επόµενα 
τέσσερα χρόνια το Πολυτεχνείο, µας απασχόλησε πάρα πολύ το θέµα "εξωστρέφεια". Είπαµε 
ότι το Πολυτεχνείο πρέπει να ξαναβγεί στην κοινωνία. Ήταν στην κοινωνία, ξέρετε, οι καιροί 
πάντοτε πάνε πότε έτσι πότε αλλιώς τα πράγµατα. ∆ιαπιστώσαµε ότι υπήρχε ένα υστέρηµα 
στο άνοιγµα στην κοινωνία. Μάλιστα αναφέραµε κύριε Καλιαµπάκο δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα όπου πρέπει να ξαναβγούµε προς την κοινωνία. Το ένα είναι το Τεχνολογικό 
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και το άλλο είναι το ΜΕ.Κ.∆.Ε. Άρα ήδη έχουµε δεσµευτεί ότι 
για εµάς το άνοιγµα στην κοινωνίας σηµαίνει στήριξη του ΜΕ.Κ.∆.Ε., στήριξη του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος που γίνεται εδώ και βεβαίως, γιατί όχι, στήριξη εµµέσως πλην 
σαφώς όχι µόνο του ορεινού όγκου του Μετσόβου και γύρω από το Μέτσοβο, αλλά της 
Ηπείρου και αν είναι δυνατό κάποια στιγµή και άλλων ορεινών όγκων της χώρας. Πιστεύω 
ότι θα έχω την ευκαιρία να µιλήσω και µε τον κύριο Ρόκο και µε τον κύριο Καλιαµπάκο. 
Πιστεύω ότι οι φοιτητές που βρίσκονται εδώ παράλληλα µε τις σπουδές τους, είµαι βέβαιος 
ότι γίνεται αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πιο έντονα, θα πρέπει να βγουν στις τοπικές 
κοινωνίες, θα πρέπει να µιλήσουν µε τους ανθρώπους, θα πρέπει να καταλάβουν τα 
προβλήµατα τους. Έχω διαπιστώσει στο σύντοµο πέρασµά µου από τον κόσµο αυτό, ότι 
σηµασία έχει ο άλλος να καταλαβαίνει ότι τον καταλαβαίνεις. Γνωρίζει ότι δεν µπορείς να 
του λύσεις όλα τα προβλήµατα, όταν όµως καταλαβαίνει ότι ο άλλος τον καταλαβαίνει, όταν 
µέσα του δηµιουργείται η πεποίθηση ότι αυτό που λέει δεν είναι κάτι περίεργο και είναι κάτι 
που είναι λογικό, ασχέτως αν δεν είναι εφικτό, τότε αποδέχεται καλύτερα τη ζωή και του 
δηµιουργείται συναίσθηµα αισιοδοξίας. Συναίσθηµα  που τον κάνει να πιστέψει περισσότερο 
και µε διαδοχικές προσεγγίσεις να φτάσει κάποια στιγµή, γιατί όχι, σε αυτό που θα 
επιθυµούσε. Πρέπει να βγούνε έξω οι φοιτητές µας κ. Καλιαµπάκο. Εάν υπάρχουν 
αντιξοότητες της γνωστής φύσεως, της οικονοµικής φύσεως, ας το συζητήσουµε. ∆εν 
διαθέτουµε πολλά, διαθέτουµε όµως θέληση και αυτό είναι το σηµαντικό. 
Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη  µικρή παρέµβαση κάνοντας δύο ιδιαίτερες αναφορές σε 
συνάδελφους µου. Επιτρέψτε µου κύριε Ρόκο να σας λέω συνάδελφο. Το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο οφείλει να αποδώσει και αποδίδει αυτή τη στιγµή ακόµη και µε τη συµβολική 
παρουσία του εδώ, ένα µέρος του χρέους του στο ∆ηµήτρη Ρόκο. Ξέρω ότι ο ∆ηµήτρης 
Ρόκος έχει πικραθεί. Κύριε Ρόκο το Πολυτεχνείο µας πικραίνει όλους και µάλιστα όσο 
περισσότερο το αγαπάµε αυτό τόσο περισσότερο µας πικραίνει. Το αγαπάµε όµως, και 
συνεχίζουµε να το αγαπάµε, γιατί πιστεύουµε στους νέους ανθρώπους, πιστεύουµε στη 
διεργασία-διαδικασία της εκπαίδευσης, που είναι µια διαδικασία ανάλογη της προσφοράς του 
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µαστού της νέας µάνας στο νεογέννητο βρέφος. Πιστεύουµε στο ότι οι νέοι άνθρωποι αυτοί, 
θα είναι οι συνεχιστές του έργου και αν δεν τους δώσουµε εµείς τα δείγµατα γραφής δεν θα 
συνεχίσουν. Κατά συνέπεια σας ευχαριστούµε κύριε Ρόκο, σας επιστρέφουµε ένα µέρος του 
χρέους και θα σας το επιστρέψουµε περισσότερο. Ξέρω στη ζωή δεν έχουν σηµασία τα µικρά, 
σηµασία έχουν τα µεγάλα, αυτά που γράφονται κάποτε και εσείς τα έχετε γράψει ήδη. Θέλω 
επίσης να ευχαριστήσω ένα νεότερο συνάδελφο και είµαι ιδιαίτερα ευτυχής που η παράδοση 
αυτού που µόλις είπα συνεχίζεται, το ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο. Είναι σηµαντικό, είναι πολύ 
σηµαντικό ότι η δραστηριότητα εδώ, σιγά σιγά φυσιολογικά αναλαµβάνεται από νέους 
ανθρώπους και δεν θα τελειώσει. Ο ∆ηµήτρης είναι ένας νέος ανερχόµενος και επιστηµονικά 
και διοικητικά. Πάσχουν σήµερα κύριε συνάδελφε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
τα Πανεπιστήµια από ανθρώπους φωτισµένους οι οποίοι παράλληλα θα ασκήσουν και 
διοικητικά καθήκοντα. Μας χρειάζεται αυτός ο συνδυασµός και ο ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος 
είναι µια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση και είµαι βέβαιος ότι στα χέρια του, µε την 
προπαίδευση την οποία υφίσταται και µε τη στενή συνεργασία µε το ∆ηµήτρη Ρόκο, θα είναι 
ό,τι καλύτερο τα επόµενα χρόνια για το Μέτσοβο.  
Κύριε Ρόκο είχα την τιµή να παρουσιάσω εργασίες στο πρώτο και το δεύτερο Συνέδριό σας. 
Είµαστε ήδη στο έκτο και κλείνω ευχόµενος να έχετε πολλές τέτοιες επετείους. Εύχοµαι καλή 
επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και από εκεί και πέρα δεν τελειώνει µε το πέσιµο της 
αυλαίας ούτε το Μέτσοβο, ούτε το ΜΕ.Κ.∆.Ε., ούτε το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος  
Κύριε Πρύτανη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια αλλά επιτρέψτε µου να µη δέχοµαι τις 
υπερβολές σας για εµένα. Θέλω να σας πω ότι µε συγκινήσατε και εκ προοιµίου γνωρίζω ότι 
αυτά που λέτε θα γίνουν. Αυτή είναι µεγάλη ευτυχισµένη στιγµή για το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 
Ε.Μ.Π. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αναγκαστείτε να µε υποστείτε, αφού κήρυξε την 
έναρξη των εργασιών ο κύριος Πρύτανής µας και θα προσπαθήσω να διαβάσω το κείµενο της 
οµιλίας µου γιατί αν δεν το διαβάσω θα επεκταθώ ασυστόλως. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, 
επειδή είναι ένα οξύ κείµενο, να µη µε πάρετε µε τις πέτρες µετά, γιατί αυτό που 
θεραπεύουµε στο Πολυτεχνείο και εδώ, είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η πλήρης 
ελευθερία στην έρευνα, αλλά και το ότι ο κάθε πανεπιστηµιακός και επιστήµονας θα πρέπει 
να είναι ταυτόχρονα ενεργός, υπεύθυνος και συνειδητός πολίτης. Η ανάπτυξη είναι έννοια 
κατεξοχήν πολιτική. Εποµένως λυπάµαι που θα στενοχωρήσω µερικούς, φοβάµαι ίσως πως 
θα στεναχωρήσω όλους, αλλά ενδεχοµένως µε βάση αυτό που λέει ο κύριος Πρύτανης σε µια 
πορεία διαλόγου και συναίνεσης, µπορεί να βρούµε σηµεία στα οποία να συµφωνούµε και 
αυτά τα σηµεία τα οποία µπορούµε να συµφωνήσουµε είναι κατά τη γνώµη µου οι 
προαιώνιες αρχές και αξίες, οι εγγενώς θετικές αρχές και αξίες. Αυτές που έχουν ένα 
αδιαµφισβήτητα θετικό εγγενές µήνυµα. Ειρήνη, ∆ηµοκρατία, Αλληλεγγύη, ∆ικαιοσύνη, 
Ισότητα, Ειλικρίνεια, Αγάπη στην Πατρίδα µας. Όλα αυτά, τα ξέρουµε όλοι. Τα διδάσκουµε, 
τα λέµε. ∆εν τα χρησιµοποιούµε όµως στη ζωή µας, δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι πάρα 
πολύ απλά. Γι’ αυτά λοιπόν τα απλά πράγµατα θα µιλήσω στη δική µου πρώτη εναρκτήρια 
οµιλία και µετά θα είναι η εναρκτήρια του ∆ηµήτρη Καλιαµπάκου ενός πραγµατικά άξιου 
συναδέλφου, που θα φορτώνεται όλο και περισσότερο βάρος από τις δικές µου υποχρεώσεις, 
µια που εγώ είµαι δύο χρόνια ήδη µετά από σαράντα επτά χρόνια υπηρεσίας στο Πολυτεχνείο 
µας Οµότιµος Καθηγητής πλέον, αλλά όχι και αποστρατευµένος. Επιτρέψτε µου λοιπόν να 
µπω σε δυο λεπτά στο θέµα µου το οποίο έχει και λίγο προσωπικό χαρακτήρα. 
Μετά από µένα θα παρακαλέσω να πάρει το λόγο ο συνάδελφος ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος για 
τον οποίο θέλω, να πω πριν αρχίσω, δυο κουβέντες. Μπήκε στα τρία νέα µέλη της 
Επιστηµονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. µαζί µε τον Οµότιµο Καθηγητή Γιάννη 
Κουµαντάκη και τον πρώην Πρύτανη του Ε.Μ.Π., τον Καθηγητή Ανδρέα Ανδρεόπουλο. 
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Αποτέλεσε την ψυχή της δεύτερης κατεύθυνσης σπουδών του Μεταπτυχιακού µας. Παλεύει 
µε νύχια και µε δόντια στα πολύ δύσκολα οικονοµικά που είχαµε πέρσι, νοµίζω ότι κάτι 
κατάφερε. Ο ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος ο οποίος θα φορτώνεται όλο και περισσότερες ευθύνες 
και περισσότερη δουλειά, µπορεί θαυµάσια να δουλέψει άλλα είκοσι τουλάχιστον χρόνια 
µέχρι να γίνει κι αυτός Οµότιµος, χωρίς ελπίζω και τότε να αποστρατευθεί απ’ τον αγώνα τον 
καλό. 

 
 

 


