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ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Πατέρες και αδελφοί
Ελλογιμωτάτη Κυρία Πρύτανις της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής
Αξιότιμε Κύριε Πάρεδρε
Ελλογιμώτατοι κ.κ. Συγκλητικοί
Ελλογιμώτατοι κ.κ. καθηγηταί και καθηγήτριαι
Αξιότιμε Κύριε Γραμματεύ
Λοιπόν αξιότιμον προσωπικόν της Σχολής ταύτης 
Αξιότιμοι κ.κ. σπουδασταί και σπουδάστριαι

Περιποιεί μεγίστην τιμήν διά τήν Ελλογιμωτάτην Πρύτανιν καν Δε- 
λιβάνην, ήτις όντως είχεν την σοφήν έμπνευσιν όπως εφαρμόση εν 
προκειμένω το λόγιον εκείνο το οποίον εξήλθε εκ του πανχρύσου στό
ματος ενός διακεκριμένου ιεράρχου και θεράποντος τόσον της ιεράς 
της Θεολογίας επιστήμης όσον και της φιλοσοφίας. Πρόκειται περί του 
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλε
ως, ο οποίος τονίζει μεταξύ των άλλων εν προκειμένω, ότι παν έργον 
θα πρέπει να άρχεται από Θεού και εις τον Θεόν να καταλήγει. «Από Θε
ού άρξασθε και εις Θεόν αναπαύεσθε». Αυτήν ακριβώς την ρήσιν υλο
ποιεί σήμερον διά της μητρός ημών Εκκλησίας η Ελλογιμωτάτη κα Πρύ- 
τανις.

Ένδεκα χρόνια έχω ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και ουδείς 
ποτέ εσκέφθη η υποδοχή των νέων φοιτητών να λάβη χώραν επί πα
ρουσία του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, του ιερού κλήρου, των αρ
χών της πόλεως και μάλιστα με την τελετήν του αγιασμού, την οποίαν 
προ ολίγου επετελέσαμεν.

Πιστεύω ακραδάντως ότι το ακαδημαϊκόν τούτο έτος θα αποβή έτι 
περισσότερον παρά Θεού ευλογημένον, διότι ακριβώς άρχεται διά της 
επικλήσεως του Θεού και εις εκείνον θα καταλήξη, διά να αποδώση 
τους αναμενομένους πνευματικούς και επιστημονικούς καρπούς εν τη 
ανθρώπινη κοινωνία και δη εν τη πόλει τη ιστορική και ενδόξω του με- 
γαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, της οποίας εφέτος εορτάζομεν την ε
πέτειον της συμπληρώσεως 2.300 ετών από της ιδρύσεως ταύτης υπό 
του Κασσάνδρου.
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Χαίρω αγαπητοί σπουδασταί και σπουδάστριαι, διότι εις τα πρόσω
πα όλων διαπιστώνω το πνεύμα της αισιοδοξίας. Και μη λησμονούμεν 
ότι η θρησκεία, την οποίαν εκπροσωπώ και εγώ ως ιεράρχης αλλά και υ
μείς ως βεβαπτισμένοι εις το όνομα της Αγίας "ί'ριάδος, είναι κατ’ εξο
χήν θρησκεία της αισιοδοξίας. Ουδεμίαν σχέσιν έχει ο Χριστιανισμός 
με την απαισιοδοξίαν, τουτέστιν τον πεσιμισμόν. Επομένως πιστεύω ότι 
υμείς, οι οποίοι ήλθατε εδώ διά να σπουδάσετε τα οικονομικά μαθημα
τικά και τα λοιπά μαθήματα της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, ήλθα
τε με την απόφασιν να καλλιεργήσητε δεόντως το πνεύμα υμών και ου- 
χί διά να λάβητε ένα πτυχίον, τοοποίον να το χρησιμοποιήσητεαύριο διά 
να καταλάβητε μίαν θέσιν εν τη κοινωνία είτε εν τω δημοσίω βίω είτε εν 
τω ιδιωτικώ τοιούτω. Πιστεύω ακραδάντως και το υπογραμμίζω τούτο 
ότι ήλθατε πρωτίστως ενταύθα ίνα καλλιεργήσητε το πνεύμα εκείνο, το 
οποίον ενεπιστεύθη εις υμάς το απόλυτον Πνεύμα, ο Θεός, ούτως ώστε 
διά της καλλιέργειας τούτου να αποβήτε ολοκληρωμένοι προσωπικό
τητες εν τη ανθρώπινη κοινωνία και να σας χρησιμοποιήση όπως πρέ
πει και η φιλτάτη ημών Πατρίς, η Ελλάς, αλλά και η επιστήμη, εις την ο
ποίαν εντάξατε ενσυνειδήτως τον εαυτόν σας. Αυτό το οποίο θα έχω να 
σας συστήσω εκ πείρας είναι τούτο: Φροντίσατε, αγαπητά μου παιδιά, 
να έχετε πρόγραμμα εις την ζωήν σας. Ποτέ σας μην παρεκκλίνετε του 
προγράμματος. Και το πρόγραμμα αυτό τώρα τι επιτάσσει δι’ υμάς; Να 
παρακολουθήτε τακτικώς και ανελλιπώς τα μαθήματα εκείνα τα οποία 
λαμβάνουσιν χώραν εν τη Σχολή ταύτη. Με συγχωρείτε δι’ αυτό που θα 
είπω. Αποτελεί μωρίαν δι’ εκείνον, ο οποίος θέλει να γίνη επιστήμων 
και να περιορίζηται μόνον εις το να λαμβάνη τα συγγράμματα και τας 
σημειώσεις των καθηγητών του και να τα μελετά οίκοι και να έρχεται να 
δίνη μόνο τας τμηματικός ή αύριο τας επί πτυχίω εξετάσεις. Μη λησμο
νούμεν ότι εδώ εις την Σχολήν, εις τον χώρον αυτόν της σοφίας, της α
πό Θεού σοφίας και της κατά κόσμον τοιαύτης, διδάσκεται πέραν των 
άλλων ο τρόπος του επιστημονικώς σκέπτεσθαι και εργάζεσθαι. Πράγ
μα το οποίο δεν δύναται να το αποκτήσετε εάν περιοριστήτε μόνον εις 
την κατ’ οίκον μελέτην των συγγραμμάτων και των σημειώσεων των Ελ- 
λογιμωτάτων κ.κ. καθηγητών σας. Είπομεν εν αρχή και επαναλαμβάνο- 
μεν, ήλθατε ως καλλιεργηταί του πνεύματός σας, το οποίον αποτελεί 
δωρεάν του Θεού και επομένως πρέπει πρωτίστως να μάθετε τον τρό
πον, επαναλαμβάνω, του επιστημονικώς σκέπτεσθαι και επιστημονικώς 
εργάζεσθαι. Επίσης φροντίσατε τώρα ακριβώς που ευρίσκεσθε εις το 
στάδιον εκείνον καθ’ ο η ανθρώπινη διάνοια δύναται να αποταμιεύση 
γνώσεις ποικίλας και μάλιστα γνώσεις σχέσιν εχούσας άμεσον με την 
επιστήμην, την οποίαν θεραπεύετε. Φροντίσατε, λέγω, να συγκεντρώ
σετε όσο το δυνατόν περισσοτέρας γνώσεις σήμερα, που η μνήμη σας 
είναι στεγανή, διότι αύριο θα αρχίση να υποχωρή η μνήμη εκχωρούσα 
την θέσιν αυτής εις την κρίσιν. Επομένως εάν τώρα εσείς αποταμιεύση- 
τε όσο το δυνατόν περισσοτέρας γνώσεις, να είσθε απολύτως βέβαιοι
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ότι αύριο αι γνώσεις αύται θα έχουν την θέσιν τους εις την μελλοντικήν 
τοποθέτησίν σας εν τη κοινωνία και πέραν τούτου θα έλθη και η κρίσις, 
η οποία θα καταστήση αυτός πλέον χρησίμους και διά τους εαυτούς 
σας και διά το μικρό αλλά και διά το μεγάλο περιβάλλον εις το οποίον 
θα σας τάξη η Θεία Πρόνοια. Επομένως αυτό το οποίο πρέπει να έχη 
πας σπουδαστής και πάσα σπουδάστρια για να επιτύχη της αποστολής 
του είναι «τη σπουδή μη οκνηροί». _Γα χρόνια φεύγουν ανεπιστρεπτί. Ε
πομένως εσείς χρησιμοποιήσατε τα ωραία χρόνια της ζωής σας, τη νεό
τητά σας, διά την σπουδήν. Αύριο θα είναι αργά. Σας μακαρίζομεν η
μείς οι μεγαλύτεροι τη ηλικία. Και μάλιστα καυχόμενοι εν Κυρίω σας α- 
ποκαλούμε χρυσήν της αύριον ελπίδα. Και επαναλαμβάνομεν και ημείς 
την ωραίαν αυτήν ευχήν που έδιδον οι αρχαίοι ημών και ένδοξοι πρόγο
νοι εις τους απογόνους των. «Άμμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες». 
Δηλαδή ημείς παρακαλούμεν τον Θεόν και ευχόμεθα εκ μέσης ψυχής ό
πως σεις αποβήτε ανώτεροι ημών υπό πάσης απόψεως. Και όπως σεις 
ανέλθητε επί υψηλοτέρων κοινωνικών βαθμιδών ίνα και μεγαλυτέρας 
υπηρεσίας προσφέρητε και εις τους εαυτούς σας και εις τας οικογέ
νειας σας και εις την κοινωνίαν αλλά και εις την επιστήμην, της οποίας 
θα γίνητε μύσται.

Περαίνων τον λόγον, εύχομαι όπως ο σοφός ιεράρχης της Αγίας η
μών Εκκλησίας, υπό την σκέπην του οποίου ευρίσκεσθε υμείς οι εν τη 
Σχολή φοιτώντες και διδάσκοντες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, α- 
ποτελέση τον εμπνευστήν σας, τον καθοδηγητήν σας και το υπόδειγμά 
σας, ούτως ώστε και υμείς βαδίζοντες επί τα ίχνη εκείνου να αποβήτε 
σοφοί κατά Θεόν, αλλά και κατά κόσμον και τοιουτοτρόπως να αποκτή- 
σητε εκείνο το οποίο ποθεί εκάστη αγνή λογική ψυχή" την ολοκληρωμέ- 
νην ευτυχίαν, ένεκα της οποίας ο άνθρωπος και παρά Θεού επλάσθη.

Και πάλιν ευχαριστώ και συγχαίρω την Ελλογιμωτάτην καν Πρύτα- 
νιν διά την ωραίαν αυτής έμπνευσιν και εύχομαι όπως ο Άγιος Θεός ε- 
πευλογή και τα έργα της και τα έργα της Συγκλήτου και τα έργα των κα
θηγητών, άρα και τα έργα υμών των σπουδαστών και σπουδαστριών 
επ’ αγαθώ της φιλτάτης ημών πατρίδος Ελλάδος.

Ευχαριστώ.





ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ 

κ. ΚΥΡΑΤΣΟΥ

Παναγιώτατε, κύροι εκπρόσωποι των Πνευματικών Ιδρυμάτων,
Κύριοι εκπρόσωποι των Αρχών και των φορέων,
Κυρία Πρύτανις,
Αγαπητοί νέοι φοιτητές και φοιτήτριες,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που παρευρίσκομαι σή
μερα εδώ, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας, στην κα
θιερωμένη τελετή για την εισδοχή σας στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχο
λή Θεσσαλονίκης.

Η σημερινή παρουσία μου στην αίθουσα αυτή δεν είναι τυπική. 
Ήρθα πρώτα απ’ όλα να σας συγχαρώ για την πρόσφατη επιτυχία σας 
στη Σχολή.

Είμαι επίσης επιφορτισμένος να σας μεταφέρω το θερμό χαιρετι
σμό του Υπουργού Βόρειας Ελλάδας κ. Βασίλη Ιντζέ που για λόγους α
νεξάρτητους από τη θέλησή του δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημε
ρινή εκδήλωση.

Αγαπητοί φοιτητές,

Σίγουρα γνωρίζετε ότι η διακονία στις επιστήμες και η κατάκτηση 
της γνώσης, η μόρφωση του καθένα από σας είναι μία διαρκής και ανη
φορική πορεία. Στην πορεία σας αυτή θα έχετε τη συνεχή και αμέριστη 
συμπαράσταση της Πολιτείας. Και έχει χρέος να το πράξει αυτό η Κυ
βέρνησή μας, αφού μέσα στους κύριους στόχους της είναι η αναβάθμι
ση της Παιδείας.

Όμως ο αγώνας για την κατάκτηση της γνώσης και η μετάδοσή 
της δεν είναι μία προσπάθεια μονομερής' είναι κοινός αγώνας διδα
σκόντων και διδασκομένων, και προϋποθέτει διαρκή προσέγγιση και ε
πικοινωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, αλληλοκατανόηση και προ παντός 
μόχθο.

Τον ίδιο αγώνα, με χειρότερες βέβαια συνθήκες, αγωνισθήκαμε 
κάποτε και μεις και κρατήσαμε γερά τη σκυτάλη που μας δόθηκε. Με 
μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε σήμερα παρόντες στην αίθουσα αυτή πα
λαιούς μας δασκάλους.
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Όλοι μαζί εμείς παραδίνουμε σε σας τη σκυτάλη για την πορεία 
προς τη γνώση και την πρόοδο.

Φροντίστε να την κρατήσετε γερά και να πορευθείτε σωστά και ψη
λά.

Αγαπητοί φίλοι,
Δεν πέρασαν παρά μόνο δύο χρόνια από την ψήφιση του νόμου 

πλαίσιου για τα Α.Ε.Ι. και τα ευεργετικά αποτελέσματα από την εφαρμο
γή του διαφαίνονται καθαρά. Αυξήθηκε το ανώτερο διδακτικό προσωπι
κό, ενώ παράλληλα το κατώτερο βρήκε τον ορθό δρόμο για την αξιολο
γική ένταξή του σε ανώτερες βαθμίδες. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των φοιτητών στα όργανα Διοίκησης, παίρνονται αποφάσεις που αντα- 
ποκρίνονται στις πραγματικές καταστάσεις και στις ανάγκες κάθε 
Α.Ε.Ι., αποφάσεις δυναμικές που δεν παραμένουν απλά ευχολόγια. Με 
την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών συνεχώς ανανεώσιμων καταρ- 
γείται η στατικότητα στη μόρφωση, διότι εισάγονται διαρκώς νέα στοι
χεία που προσφέρει η ασταμάτητη πρόοδος της Επιστήμης. Αλλά και 
στην υλική υποδομή της Ανώτατης Παιδείας έχει αυξηθεί πολύ η προ
σφορά της Πολιτείας σε σύγκριση μάλιστα με τους άλλους κοινωνικούς 
τομείς. Νέα Πανεπιστήμια ιδρύονται σε ευαίσθητα σημεία της χώρας, 
μακρυά από το παραφορτωμένο κέντρο. Και οι Κτιριακές Πανεπιστη
μιακές εγκαταστάσεις πληθύνονται. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
αύριο γίνονται τα εγκαίνια του κτιρίου της Σχολής σας.

Η στέγαση της Α.Β.Σ.Θ. σε κατάλληλες και σύγχρονες εγκαταστά
σεις είναι ένα θέμα που χρόνιζε δύο δεκαετίες.

Η Κυβέρνησή μας αντιμετώπισε άμεσα και ορθά το πρόβλημα και 
θέτει τέρμα στις διαρκείς αναβολές.

Αναφέρομαι στην περίπτωση για να σας δείξω τον τρόπο με τον ο
ποίο η Κυβέρνηση της αλλαγής ιεραρχεί τα προβλήματα, δίνοντας προ
τεραιότητα σε κείνα της Παιδείας. Οι δαπάνες για την παιδεία είναι τε
ράστιες και η Κυβέρνηση τις παρέχει απλόχερα. Και έχει υποχρέωση 
να το πράξει αυτό γιατί περιλαμβάνεται στις εξαγγελίες της και είναι 
μέσα στις προθέσεις και τις επιλογές της.

Μοχθούμε ιδιαίτερα για τα προβλήματα της νέας γενιάς. Και δεν 
μας διαφεύγει το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων, που όπως δεί
χνουν οι στατιστικές οξύνεται διεθνώς. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αγω
νίζεται να περιορίσει και τελικά να εξαλείψει το φαινόμενο αυτό στη 
χώρα μας.

Και δε θα ησυχάσουμε ώσπου να φθάσουμε στο σημείο να μη υ
πάρχει ούτε ένας νέος άνεργος.

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,
Όλοι μαζί παλεύουμε και θα παλεύουμε.
Από σας περιμένουμε να παραμείνετε υπεύθυνοι, όπως είστε μέχρι



9

σήμερα και να σας διακρίνει πάντοτε το αίσθημα ευθύνης, αφού χωρίς 
αυτό δεν είναι δυνατό να θεωρηθούμε ολοκληρωμένες προσωπικότη
τες. Κι ακόμα πρέπει πάντοτε να θυμάστε, πως δεν μπορεί να ισχυρι- 
σθεί ο επιστήμονας «εγώ είμαι ειδικός» και οι ευθύνες βαρύνουν άλ
λους. Πλανάται εκείνος που νομίζει πως έμαθε καλό μαθηματικό, οικο
νομία ή στατιστική και δεν θα ευθύνεται καθόλου για την εφαρμογή 
των γνώσεών του.

Περιμένει η Πολιτεία από σας να γίνετε σωστοί επιστήμονες. Κι 
αυτό θα το επιτύχετε με τη γνώση που θα αποκτάτε καθημερινά για την 
επιστήμη σας και εάν φροντίζετε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες 
διαπιστώσεις και τις κατακτήσεις της, αποφεύγοντας τη μονομέρεια 
των γνώσεων και πλουτίζοντας το γνωστικό σας πεδίο με κάθε είδους 
ανθρωπιστική γνώση.

Τελειώνοντας ευχαριστούμε την κ. Πρύτανη, τους καθηγητές και 
όλους εσάς για την πρόσκλησή σας και σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά 
και Πρόοδο στις σπουδές σας.





ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ κ. Μ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ - ΔΕΛΙΒΑΝΗ

Παναγιώτατε,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας,
Κύριε Πάρεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι 
Αγαπητοί Αετεί<' φοιτητές,

Επιθυμώ, κατ’ αρχήν, να εκφράσω τα θερμά μου ευχαριστήρια 
στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσ/νίκης, γιατί θέλησε να αποδεχθεί 
την πρόσκληση της Σχολής και να ευλογήσει την τελετή εισδοχής των 
Αετων φοιτητών μας. Ευχαριστώ ακόμη, τον Παναγιώτατο για τα εμ
πνευσμένα λόγια που ευαρεστήθηκε να απευθύνει στο προσωπικό της 
Σχολής και στους φοιτητές μας.

Δυστυχώς, ο Υπουργός Βόρειας Ελλάδας κ. Βασίλης Ιντζές δεν 
μπόρεσε να τιμήσει με την παρουσία του την τελετή αυτή, γιατί υπηρε
σιακά καθήκοντα τον ανάγκασαν να βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ ταυτό
χρονα οι κακές καιρικές συνθήκες κρατούν τον Υφυπουργό Παιδείας κ. 
Στέλιο Παπαθεμελή^από νωρίς σήμερα το πρωί, στο αεροδρόμιο της Α
θήνας.

Εντούτοις, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε ανάμεσα μας 
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας κ. Μερκούρη 
Κυρατσού, ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία στην τελετή μας αυτή, 
και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμό, γιατί μπόρεσε να βρει χρόνο 
για να παρουσιασθεί σ’ αυτήν και να απευθύνει χαιρετισμό στους Αετεί<:ί 
φοιτητές μας.

Εκ μέρους όλων των μελών του ΔΕΠ, των φοιτητών και του διοικη
τικού προσωπικού σας καλωσορίζω σήμερα στη Σχολή μας, που είναι 
πια και δική σας Σχολή. Σας εύχομαι, με τη βοήθεια του Θεού και της 
πολιτείας, η οποία καταβάλλει τεράστιες θυσίες για τη μόρφωσή σας, 
να αξιοποιήσετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που σας 
προσφέρονται έχοντας ως απώτερη επιδίωξη τη σφυρηλάτηση μιας ο
λοκληρωμένης προσωπικότητας.
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Σε πείσμα των πολυάριθμων και εξαιρετικά έντονων προβλημά
των, που πάντοτε από την ίδρυσή της και ως σήμερα, αντιμετωπίζει η 
ΑΒΣΘ, είναι εντούτοις σε θέση να σας διαβεβαιώσει ότι το πτυχίο της 
θα σας εξασφαλίσει τις ίδιες ακριβώς προοπτικές και προσβάσεις ό
πως και τα αντίστοιχα πτυχία των υπολοίπων ανωτάτων οικονομικών 
Σχολών της χώρας. Οι πτυχιούχοι της ΑΒΣΘ στελεχώνουν χωρίς δυ
σκολία το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες, τα ερευνητικά κέντρα και τις ι
διωτικές επιχειρήσεις' πολλοί από αυτούς έχουν διαπρέψει σε αναγνω
ρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και είναι ήδη καθηγητές στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τα επιτεύγματα αυτά οφείλονται στους συνεχείς και σκληρούς α
γώνες διδασκόντων και διδασκομένων, οι οποίοι επέτυχαν την επιβολή 
της ταυτότητάς τους και της παρουσίας τους στο χώρο και στο χρόνο, 
κάτω από συνθήκες απίστευτα αντίξοες.

Η ΑΒΣΘ πρωτοϊδρύθηκε από τους βιομηχάνους Θεσσαλονίκης το 
1948 ως ανώτερη Σχολή. Ως το 1958 αγωνίστηκε για να γίνει Ανωτάτη 
και έκτοτε και να επιβιώσει και για να μη υστερήσει σε σύγκριση με άλ
λες οικονομικές Σχολές, που διέθεταν περισσότερα μέσα και μακρότε- 
ρη παράδοση.

Μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια ενός κτιρίου, που αναγέρθηκε πριν 
46 χρόνια, για να εξυπηρετήσει τις τότε ανάγκες 350 μαθητριών της μέ
σης εκπαίδευσης, η ΑΒΣΘ προσφέρει ήδη ανώτατη οικονομική εκπαί
δευση σε 7.000 περίπου φοιτητές. Οι δραματικές διαστάσεις, κάτω από 
τις οποίες εμφανίζονται τα καθημερινά προβλήματα της Σχολής, οι αν
τιφάσεις και αντιθέσεις, σε όλα της τα επίπεδα, που συχνά αγγίζουν τα 
όρια της υπερβολής, ο κάποτε έξαλλος τρόπος, με τον οποίο αντιμετω
πίζονται οι εκάστοτε εναλλακτικές λύσεις, οι φαινομενικά μονολιθικές 
επιλογές σε πολυδιάστατα θέματα, η εντύπωση ενδεχόμενα κάποιας 
έλλειψης ανοχής, σ’ ένα χώρο στον οποίο επιβάλλεται η ελεύθερη δια
κίνηση ιδεών, κάποια βιασύνη στην υιοθέτηση απόψεων, που δεν έχουν 
ωριμάσει, αυτά και άλλα σκιαγραφούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
πορτραίτου αυτής της Σχολής, η οποία ενσυνείδητα γνωρίζει ότι η κα
θημερινή κάθοδος στα πεδία των μαχών είναι η μόνη που θα μπορούσε 
να αποτρέψει την εξαφάνισή της, μέσα στον κυκεώνα των προβλημά
των της.

Εκτός από το κτιριακό πρόβλημα, η ΑΒΣΘ από την ίδρυσή της και 
μέχρι σήμερα χρειάστηκε να συνυπάρξει μέσα στην ίδια πόλη με μια 
δεύτερη οικονομική Σχολή. Αυτή η δεύτερη σχολή διέθετε ανέκαθεν 
περισσότερα μέσα, υποδομή και παράδοση, είχε όμως ταυτόχρονα ί
διους σκοπούς, παρείχε την ίδια ειδίκευση με την ΑΒΣΘ και οι απόφοι
τοί της κατέληγαν στην ίδια ακριβώς αγορά εργασίας με τους αποφοί
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τους της ΑΒΣΘ. Πάνω απ’ όλα όμως η άλλη αυτή οικονομική σχολή της 
Θεσσαλονίκης έφερε αμιγή την πανεπιστημιακή ταμπέλα και προστα
τευόταν ολοκληρωτικά κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του Αριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αυτή η συνύπαρξη των δύο οικονομικών σχολών, που δε βασίζεται 
σε διαφοροποίηση κατευθύνσεων και δεν εξυπηρετεί εξειδικευμένες ή 
αλληλοσυμπληρούμενες ανάγκες της οικονομίας και που εμφανίζει κα
τακερματισμένη την κρατική οικονομική εκπαίδευση, μέσα στην ίδια 
πόλη, είναι και παραμένει εντελώς αδικαιολόγητη, γιατί καταλήγει σε 
σπατάλη πόρων και κατεξοχήν σπάνιου ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς 
ταυτόχρονα και να μεγιστοποιεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Αν λοιπόν, ύστερα από το σχετικό ερώτημα, που μας απηύθυνε το 
Υπουργείο Παιδείας, πριν 11/2 χρόνο περίπου, για το αν επιθυμούμε να 
ενταχθούμε στο Πανεπιστήμιο, απαντήσαμε καταφατικά, η επιθυμία 
μας αυτή θα έπρεπε να ερμηνευθεί ως αναγνώριση της γενικότερης α
νάγκης συνένωσης των δυνατοτήτων των δύο χωριστών προς το πα
ρόν ανώτατων οικονομικών Σχολών της Θεσσαλονίκης, σε μία και μο
ναδική η οποία, με βάση ένα σωστό προγραμματισμό, θα είναι σίγουρα 
σε θέση να προσφέρει στο μέλλον εκπαίδευση υψηλότερου επιπέδου, 
περισσότερο εξειδικευμένη από τη σημερινή και καλύτερα προσαρμο
σμένη στις ειδικότερες ανάγκες της αναπτυσσόμενης βορειοελλαδικής 
οικονομίας.

Γιατί τώρα πια θα πρέπει να είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο πως 
κρατήσαμε την ανεξάρτητη και εξωπανεπιστημιακή μας σημαία ψηλά 
και πως πετύχαμε ο,τι πράγματι φαινόταν υπεράνθρωπο στα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας: να μην υστερήσει δηλαδή το πτυ
χίο μας, όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά, έναντι όλων των πτυχίων 
των αντίστοιχων οικονομικών Σχολών της Ελλάδας. Η ποιότητά μας εί
ναι αντίστροφη της υλικοτεχνικής υποδομής μας, και μόνη αυτή μπορεί 
να εξηγήσει το πώς κατορθώνουμε, σε μόνιμη βάση, να λειτουργούμε 
μια ολόκληρη ανώτατη οικονομική σχολή με 7.000 φοιτητές περίπου, 
μέσα σ’ ένα παμπάλαιο σχολικό κτίριο κατάλληλο για τη στέγαση 350 
μαθητριών των αρχών του αιώνα. Όλοι οι φορείς αυτής της Σχολής, α
πό την καθαρίστρια ως τον εκάστοτε Πρύτανη, κι’ από τον πρώτο ως 
τον τελευταίο φοιτητή της, έχουμε αποκτήσει υψηλό βαθμό εξειδίκευ- 
σης στην κατάστρωση και στο σχεδίασμά πολύπλοκων συνδυασμών 
και ευαίσθητων ισορροπιών, που μας επιτρέπουν να επιβιώνουμε, να ε- 
κτελούμε τον προορισμό μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους που 
μας έθεσε η πολιτεία. Οι λύσεις, που συχνά προτείνονται από μέλη του 
διοικητικού προσωπικού της Σχολής, για την αντιμετώπιση του νόμου 
του αδιαχώρητου, που μόνιμα επικρατεί σ’ αυτήν, θα μπορούσαν με ευ
κολία να διεκδικήσουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Παρακολουθούμε 
πάντοτε με αμέριστο ενδιαφέρον την τύχη των αποφοίτων μας και είναι 
για όλους μας μεγάλη ικανοποίηση η άφιξη επιστολών τους από διάφο
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ρα Πανεπιστήμια της υφηλίου, που μας γνωστοποιούν ότι έγιναν δεκτοί 
απ’ αυτά, ότι πήραν με επιτυχία μεταπτυχιακά διπλώματα και υποτρο
φίες, ότι προχωρούν χωρίς δυσκολία, ότι ακόμα βρήκαν δουλειά, ότι 
κατέλαβαν υψηλές θέσεις, ότι τέλος έγιναν χρήσιμοι πολίτες της κοι
νωνίας μας. Όλες αυτές οι στρατιές των αποφοίτων μας έχουν περάσει 
από το ίδιο αυτό κτίριο του παλιού Γυμνασίου Βαλαγιάννη' έχουν στρι- 
μωχθεί όρθιοι στις μικρές αίθουσες διδασκαλίας για να ακούσουν το 
μάθημα, που εξαιτίας της ανεπίτρεπτα χαμηλής σχέσης διδασκόντων 
και διδασκομένων, συχνά απευθύνεται σε 800 παιδιά' έχουν κάνει ερ
γασίες και επιστημονικές έρευνες με ελάχιστη βοήθεια και κατεύθυν
ση, λόγω του τεράστιου αριθμού τους" δεν είχαν ποτέ οικοτροφείο και 
εστιατόριο της Σχολής' κατά την περίοδο των εξετάσεων διακόπτεται η 
διδασκαλία, λόγω έλλειψης αιθουσών. Μ’ αυτά τα εντελώς υποτυπώδη 
μέσα η ΑΒΣΘ κατόρθωσε να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες 
οικονομικές Σχολές, και οι απόφοιτοί της μπόρεσαν να συναγωνισθούν, 
επάξια, όλους τους απόφοιτους των αντίστοιχων και πιο προνομιούχων 
Σχολών.

Όμως, την περίοδο αυτή των μεγάλων και ιστορικών ανακατατά
ξεων στην ανώτατη παιδεία, φαίνεται να πνέει και στη Σχολή μας κά
ποιος καινούριος άνεμος. Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι τα χρόνια των αγώ
νων για επιβίωση ανήκουν στο παρελθόν και επιζητούμε για το άμεσο 
μέλλον των φοιτητών μας μια καλύτερη θέση στον ήλιο. Οι φοιτητές 
μας είναι τα ίδια παιδιά του ελληνικού λαού, όπως και οι φοιτητές των 
άλλων ΑΕΙ. Δικαιούνται κι’ αυτοί να έχουν ένα κατάλληλο κτίριο, μέσα 
στο οποίο να φοιτούν κάτω από εκσυγχρονισμένες συνθήκες εκπαίδευ
σης και διαβίωσης.

Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές του Α'έτους. Σας υποδεχόμα
στε, επίσημα, σήμερα με χαρά και περηφάνεια σε μια Σχολή που απέ
δειξε ότι ξέρει να δίνει δύσκολες μάχες και να τις κερδίζει. Η παρουσία 
σας μέσα σ’ αυτήν, για 4 χρόνια, είμαι σίγουρη ότι θα σας βοηθήσει να 
διαμορφώσετε μια πολυδιάστατη, ηθική και ανεξάρτητη προσωπικότη
τα, προσηλωμένη στα ιδανικά του λαού μας, τον οποίο και θα υπηρετή
σετε, μετά την αποφοίτησή σας. Η είσοδός σας στην ελληνική ανώτατη 
εκπαίδευση συμπίπτει με τη δύσκολη έναρξη της προσπάθειας υλοποί
ησης του νόμου - πλαίσιου. Όπως κάθε τι καινούριο που σαρώνει συνή
θειες παλιές και επιβάλλει νέα σχήματα λειτουργίας και δράσης στον 
τόσο ευαίσθητο χώρο της παιδείας, είναι φυσικό και ο νόμος -πλαίσιο 
να αντιμετωπίζει σημαντικές αντιδράσεις στα πρώτα του βήματα. Η σω
στή συμπαράσταση όλων σας, για την καθημερινή του εφαρμογή στη 
Σχολή μας, θα αποτελέσει τη φυσιολογική συνέχεια των ως τώρα μα
κρόχρονων προσπαθειών που τον διαμόρφωσαν. Το πτυχίο αυτής ή ο
ποιοσδήποτε ανώτατης Σχολής, ιδιαίτερα όταν οι διεθνείς οικονομικές
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συγκυρίες είναι δυσμενείς, όπως τώρα, δεν αποτελεί οπωσδήποτε το 
μαγικό κλειδί που μπορεί να ανοίξει όλες τις κλειστές πόρτες. Η πολι
τεία και η Σχολή θα καταβάλουν κάθε θυσία, ώστε τα εφόδια που θα α
ποκτήσετε να είναι ικανά να περιορίσουν τις δυσκολίες επαγγελματι
κής αποκατάστασής σας" δεν είμαι όμως, δυστυχώς, σε θέση να σας υ- 
ποσχεθώ, σε μια περίοδο με υψηλό ποσοστό ανεργίας σε όλες τις καπι
ταλιστικές οικονομίες, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, πως θα είναι ι
κανά και για να τις ξεπεράσετε αυτόματα και ανώδυνα. Ένα πολύ ση
μαντικό ποσοστό της μετέπειτα επαγγελματικής επιτυχίας ή αποτυχίας 
σας θα εξαρτηθεί αναγκαστικά κάι από την ένταση των δικών σας προ
σπαθειών, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Ο καθένας από σας, 
τους φοιτητές, στοιχίζει στην πολιτεία 250.000 το χρόνο. Το ποσό αυτό 
είναι πολύ υψηλό για τα περιορισμένα μέσα της οικονομίας μας, όμως 
να είστε βέβαιοι πως όλοι οι φορολογούμενοι Έλληνες το υφιστάμεθα 
χωρίς δυσφορία, γιατί ξέρουμε ότι αποτελεί την πολυτιμότερη και απο
δοτικότερη επένδυση για ένα καλύτερο αύριο αυτού του τόπου. Γι’ αυ
τό και οι στόχοι που θα θέσετε στους εαυτούς σας πρέπει να είναι φιλό
δοξοι και αξιόλογοι και η κατάκτησή τους να απαιτεί σκληρή προσπά
θεια, θέληση, πίστη και επιμονή. Μόνο έτσι ένα έθνος μπορεί να προο
δεύσει, αν δηλαδή κάθε νέα γενιά του, είναι σε όλα καλύτερη από την 
προηγούμενή της.

Και τώρα θα γίνει η τελετή της χειραψίας.





ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Β.Σ.Θ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Α' ετείς

Χαιρετίζουμε όλους εσάς που δώσατε τη μάχη με επιτυχία για το 
δικαίωμα στη μόρφωση, κερδίζοντας μια θέση στα Α.Ε.Ι. και συγκεκρι
μένα στην Α.Β.Σ.Θ. Και πρώτα - πρώτα των παιδιών των εργαζομένων 
της πόλης και του χωριού, που υπερπήδησαν τα εμπόδια του ταξικού 
εκπαιδευτικού συστήματος.

Μοιραζόμαστε τη χαρά σας για την πολυπόθητη θέση στον ήλιο. Α
πό σήμερα σαν φοιτητές έχετε νέες δυνατότητες να κερδίσετε τα δι- 
καιώματά σας στη ζωή και στη μόρφωση. Γνωρίζουμε τα όνειρά σας 
γιατί είναι και δικά μας όνειρα. Για ένα καλύτερο αύριο, να βάλουμε τις 
γνώσεις και την επιστήμη μας στην υπηρεσία του φωτεινού μέλλοντος 
της πατρίδας μας. Γνωρίζουμε τις ελπίδες σας γιατί είναι και δικές μας 
ελπίδες. Γιατί είμαστε νέοι. Και δεν δεχόμαστε τα πράγματα έτσι όπως 
είναι. Ούτε οι όποιες δυσκολίες μας φαίνονται ανυπέρβλητες. Πιστεύ
ουμε μαζί σε μια καλύτερη ζωή, σ’ έναν καλύτερο κόσμο.

Ξέρουμε τα ξενύχτια σας, το διάβασμα, την αγωνία, το φόβο του 
καταλόγου. Ξέρουμε που η ζωντάνια σας περιορίζονταν απ’ το αβέβαιο 
μέλλον. Τότε που σας παρακινούσε πως η ιδέα για το αύριο θα σας δι
νόταν η δυνατότητα ν’ αναπτύξετε πολύπλευρα τις δραστηριότητές 
σας και την προσωπικότητά σας μέσα στο Πανεπιστήμιο, ν’ αποχτήσετε 
γνώσεις «ανωτάτου επιπέδου». Γ Γ αυτό χαιρόμαστε που έχετε απαιτή
σεις σύμφωνες με τους κόπους και τις θυσίες τις δικές σας και των οι
κογενειών σας. Σύμφωνες με τις απαιτήσεις που θάχει αύριο ο γονιός 
σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που συνολικά έχει ο εργαζόμενος λα
ός απ’ τους αυριανούς επιστήμονες.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Α' ετείς
Κάνατε σχέδια για τα φοιτητικά σας χρόνια. Όλες οι προσδοκίες 

σας, όμως, συνωστίζονται στην αίθουσα του Α' ορόφου, στο δυάρι που 
καιρό ψάχνατε για να βρείτε, στις ουρές της Λέσχης να φάτε τον «άρ
τον τον επιούσιον». Και μεθαύριο, όταν πάρετε το πτυχίο, θα στριμώ
χνεστε μαζί μας στις αμέτρητες στρατιές των ανέργων.

Δεν θέλουμε να σας απογοητεύσουμε. Μπήκατε με μια βαλίτσα ό
νειρα στη Βιομηχανική, αλλά θα βγείτε με το χερούλι. Είναι βαθιά η κρί
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ση που μαστίζει το Πανεπιστήμιο. Κι όσο η ανώτατη παιδεία θάναι δεμέ
νη με την εξάρτηση και το καθεστώς των μονοπωλίων, τόσο πιο πολύ 
θα βαθαίνει η κρίση. Είναι βαριά η κληρονομιά που άφησαν οι προηγού
μενες κυβερνήσεις. Η εξάρτηση ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιλο
γές τους. Όταν λυμαίνονταν τους αντίστοιχους παραγωγικούς κλά
δους, για φτηνό - μισοειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Όταν η έ
ρευνα προσαρμοζόταν όχι στις ανάγκες της εξέλιξης της επιστήμης 
αλλά στις ανάγκες των μονοπωλίων, που έχουν ισχυρές προσβάσεις 
στα αντίστοιχα κέντρα. Όταν οι δαπάνες πήγαιναν για Νατοϊκούς σκο
πούς κι όχι για κοινωνικούς.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Α' ετείς
Ήα προβλήματά σας δεν τα μονοπωλείτε. Έχουμε και μεις τα ίδια 

προβλήματα. Μας ενώνουν τα ίδια όνειρα, οι ίδιες ελπίδες, οι ίδιοι αγώ
νες. Αρνούμαστε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Δεν δεχόμαστε να 
μείνουμε στα ίδια. Πολύ περισσότερο δεν προκρίνουμε σαν διέξοδο να 
γυρίσουμε στα παλιά.

Πιστεύουμε πως, παρά τις όποιες ιδεολογικές και πολιτικές διαφο
ρές, μπορεί πάντα να βρίσκεται μια κοινή γλώσσα: αυτή που ανταποκρί- 
νέται στα κοινά προβλήματά μας, που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε 
«φιλελεύθερους» και «μαρξιστές», «φιλοκυβερνητικούς και αντικυβερ- 
νητικούς», «ανανεωτές και δογματικούς». Αυτή που ανταποκρίνεται 
στους κοινούς μας στόχους, για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας 
στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή.

Η ίδια η ζωή έχει δείξει ότι ούτε ένα βήμα δεν έχει γίνει προς τα 
μπρος χωρίς την ενωμένη δράση των φοιτητών μέσα από τους συλλό
γους τους. Υπερασπίζοντας τις καταχτήσεις μας, παλεύουμε για την 
ουσιαστική διεύρυνσή τους. Για ριζικές αλλαγές που θα χτυπούν «τη ρί
ζα του κακού», το καθεστώς της εξάρτησης και των μονοπωλίων.

Σας καλούμε και με τη δίκιά σας συμμετοχή και πρωτοβουλία να 
παλέψετε στο πλάι του φοιτητικού μας συλλόγου, έτσι ώστε να επιτευ
χθεί ακόμα περισσότερο η πάλη του φοιτητικού κινήματος της σχολής 
μας για νέα δημοκρατικά προγράμματα σπουδών, για αλλαγή του πε
ριεχομένου τους, για την αναβάθμιση και ουσιαστικοποίησή τους. Σας 
καλούμε να παλέψετε στο πλάι του συλλόγου για τα οξυμένα προβλή
ματα της σχολής, όπως το κτιριακό, τα συγγράμματα, το διδακτικό προ
σωπικό, τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Απαιτών
τας ν’ αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία, πληρώνοντας την κρίση η 
ολιγαρχία. Παίρνοντας λεφτά, σταματώντας την ασυδοσία των βιομη- 
χάνων, εφαρμόζοντας κοινωνική πολιτική. Ζητώντας έκτακτη οικονομι
κή επιχορήγηση στη σχολή μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Α' ετείς
Ν’ αντιταχθούμε στην κρίση. Ν’ αντισταθούμε στη μιζέρια και στον
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αποπροσανατολισμό που διαπερνά τα εμπορικά πολιτιστικά που μας 
προσφέρουν σε αφθονία μια χούφτα άνθρωποι που διψούν για κέρ
δη και άλλα κέρδη...

Είμαστε νέοι! Διψάμε για τη ζωή! Θέλουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. 
Θέλουμε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, ν’ ακούσουμε μουσική. Ό
χι για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, μα για να σμίξουμε μεταξύ μας. 
Μπορούμε ν’ αναπτύξουμε πολύπλευρες πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες μέσα από το «στέκι» της σχολής μας. Έτσι που δη
μιουργικά ν’ αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας.

Εσείς συνάδελφοι πρωτοετείς, που μεγαλώσατε με τα ιδανικά του 
Πολυτεχνείου, κρατήστε άσβεστη τη φλόγα που σας παραδίνεται σήμε
ρα. Βαθαίνοντας την αγωνιστική σας διάθεση, με οδηγό τα οράματα 
του Πολυτεχνείου, παλέψτε για άλλα 364 Πολυτεχνεία το χρόνο, για έ
να καλύτερο αύριο, για ένα φωτεινότερο μέλλον της νεολαίας και του 
λαού μας.

ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΠΑΛΕΨΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΤ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ.








