
Α Ν Ω Τ Α Τ Η  Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η  

Σ Χ Ο Λ Η  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  

1 9 6 9  - 1 9 7 0

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

j  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 9 6 8 -1 9 6 9

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΙ  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ 

| ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ  
ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

ΓΕ Ω ΡΓ ΙΟ Υ  Β Α ΡΕ Λ Α

ΗΙΐΣΣΑ Α Ο Ν 1Κ Η  1970



Α Ν Ω Τ Α Τ Η  Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η  

Σ Χ Ο Α ΙΙ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  

1 9 6 9  - 1 9 7  0

; ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 9 6 8 -1 9 6 9

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ  
ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ  Β Α ΡΕΛ Α

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η  1970



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΤΧΑΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ



Παναγιώτατε,
Κύριε Κοσμήτορ,
Κύριοι, καθηγηταί,
Φοιτηταί καί Φοιτήτρια’-
τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής,

Δεν θά άπετέλη άπλήν τυπικήν δήλωσιν έκ μέρους μου εάν σάς έλεγα ότι 
μέ ιδιαιτέραν χαράν άλλά καί συγκίνησιν βρίσκομαι αύτήν τήν στιγμήν άνά- 
μεσά σας. Τά αίσθήματά μου αύτά άπορρέουν όχι μόνον από τήν έπίδρασιν 
τής σεμνής αύτής τελετής καί άπό τό γεγονός δτι συμμετέχω καί συμμερίζο
μαι τήν ψυχικήν διάθεσιν των νεοεισαχθέντων φοιτητών, άλλά πρωτίστως έκ 
του γεγονότος ότι εύρίσκομαι άνάμεσα σέ σάς, άγαπητοι μου σπουδασταί, οί 
όποιοι άποτελεΐτε έναν έκ των κυριωτέρων άντικειμενικών σκοπών τής Ε θ ν ι
κής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, δεδομένου ότι σέ σάς ό λαός μας στηρίζει 
τις ελπίδες του διά τό μέλλον. Διά τό παρόν, εΐσθε τό σημαντικότερον έργον 
υποδομής διά τήν εύημερίαν τής αΰριον.

Διά τον λόγον αυτόν τά βλέμματα του ’Έθνους μας είναι έστραμμένα προς 
τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν. Σάς θεωρεί ό λαός μας μέ ελπίδα, άλλά καί μέ 
άγωνία. Κι’ εσείς δέν έχετε τό δικαίωμα νά τον άπαγοητεύσητε. ΙΙρέπει νά 
έργάζεσθε έντατικώς διά νά δημίουργήσητε τάς προϋποθέσεις διαδοχής τής 
ηγεσίας τής χώρας, εις κάθε έκδήλωσιν τής κοινωνικής ζωής. Κάθε γενιά φέρει 
στους ώμους της τήν κληρονομιάν του παρελθόντος. Κάθε γενιά, τήν θωροΰν 
αιώνες ενδόξου ιστορίας. Καί κάθε γενιά έχει ιερόν καθήκον νά δημιουργή τήν 
ίδικήν της ιστορίαν.

Σεις ,ώς νέοι άνθρωποι, πρέπει νά όραματίζεσθε ένα λαμπρόν μέλλον, 
γιά σάς καί τον λαόν μας. Πρέπει νά άγωνίζεσθε όμως διά τήν πραγμάτωσιν 
του ονείρου αύτοΰ.

"Ο,τι έχουμε μέσα μας, στο νου ή στήν καρδιά μας, είναι ένα άθροισμα 
τών προσπαθειών τών διδασκάλων μας άπό τής πρώτης ημέρας πού θά πάμε 
στο σχολείο. "Ο,τι γίνουμε, έφ’ όσον άφομοιώνουμε τά διδάγματα, είναι κάτι 
πού τό χρωστάμε στούς διδασκάλους καί καθηγητάς μας.Όποία λοιπόν ιερά 
ύποχρέωσις πρός αύτούς ! Μέ αύτό θέλω νά τονίσω ότι μία άπό τις πανάρχαΐες 
Ελληνικές άξιες είναι καί ό σεβασμός πρός τον διδάσκαλον.

Καθήκον ιερόν λοιπόν, νά δίδωμε όλον μας τον σεβασμόν γ ι’ αύτούς πού 
μάς δίνουν τήν διανόησίν των, τήν σκέψιν των καί τήν άγάπη των.
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'Η  Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις, ή οποία άγκάλιασε μέ άγάπη 
καί στοργή τήν σπουδάζουσα νεολαία, δημιουργεί δλας τάς προϋποθέσεις άνα- 
πτύξεως τών νέων, ώς φορέων μ,ιάς νέας νοοτροπίας εις τήν σκέψιν καί εις τήν 
δράσιν. Πρωτίστως ή Έπανάστασις φιλοδοξεί νά δημιουργήση ύπερηφάνους 
πολίτας, ύπερήφανον έθνος. Πολίτας, οί όποιοι θά είναι υπερήφανοι οχι μόνον 
διά τό χθές, άλλά καί διά τό σήμερα. Πολίτας, οί όποιοι θά άτενίζουν μέ υπε
ρηφάνειαν τούς ισχυρούς τής γης. Πολίτας, πού θά πιστεύουν δτι ((η μεγα- 
λωσννη στα  ’Έθνη, δεν μετριέται με τό στρέμμα, μέ της καρδιάς το πύρωμα 
μετριέται και τό αϊμα».

Αύτό έπιτάσσουν οί καιροί μας.
Αύτό έπιτάσσει τό μέλλον του λαοϋ μας.
Αύτό έπιτάσσουν οί χορταριασμένοι τάφοι τών νεκρών μας.

Μ’αύτές τις σκέψεις άγαπητοί μου σπουδασταί καί σπουδάστριαΐ, χαι
ρετώ δλους σας καί καλωσορίζω κι εγώ, ώς εκπρόσωπος τής πολιτείας, τούς 
νέους σας συναδέλφους καί ενώνω μαζί σας καί ύπό τάς εύλογίας τής εκκλη
σίας τάς εύχάς μου γιά τήν οικογενειακή υγείαν δλων σας καί τήν προκοπή σας.



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΤΣ 1968 - 1969

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ



ΓΙαναγιώτατε,

Μέ τον άγιασμόν τον όποιον μόλις προ ολίγου έτελέσατε καί μέ τήν εύ- 
λογίαν του Θεοΰ ή ’Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης άπό του άρ- 
ξαμένου άκαδημαϊκοΰ έ'τους εισέρχεται εις τό 13ον έτος τής λειτουργίας της 
υπό συνθήκας άσυγκρίτως καλυτέρας τών συνθηκών του προηγουμένου άκα- 
δημαΐκοΰ έτους 1968 - 1969.

Έξοχώτατε κ. 'Υπουργέ,
Κύριε Άντιπρύτανι,
Κύριε Κυβερνητικέ Επίτροπε,
Κύριοι Εκπρόσωποι τών στρατιωτικών άρχών,
Κύριοι εκπρόσωποι τών πολιτικών άρχών,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες καί Κύριοι,

Τήν 9ην Σεπτεμβρίου διά τής ύπ’ άριθ. πρωτ. 115153/9.9.1968) άποφά- 
σεως του 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας διωρίσθην Κοσμήτωρ τής Σχολής διά 
τό άκαδημαϊκόν έτος 1968-1969, τον άπολογισμόν τού όποιου θά σάς παρα- 
καλέσω, εν συντόμω, νά άκούσετε.

Πριν όμως είσέλθω εις τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων, αισθάνομαι τήν 
άνάγκην νά έκφράσω βαθυτάτας εύχαριστίας πρός πολλάς κατευθύνσεις.

Εύχαριστώ τον Έξοχώτατον κ. 'Υπουργόν Εθνικής Παιδείας ό όποιος 
δι’ άποφάσεώς του μέ έτίμησε διά τού αξιώματος τού Κοσμήτορος τής Σχολής.

Εύχαριστώ τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον, τό όποιον άποδεχθέν είσήγησιν 
τού 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας μέ διώρισεν τακτικόν Καθηγητήν τών Γενι
κών καί Οικονομικών Μαθηματικών τής Σχολής.

Εύχαριστώ τήν καθηγήτριαν Καν Αικατερίνην Στριφτού-Κριαρά διά 
τήν άμέριστον συμπαράστασίν της, ιδία κατά τούς πρώτους μήνας, δτε εύρέθη- 
μεν οί μόνοι καθηγηταί εις τήν Σχολήν.

Εύχαριστώ τά μέλη τής Συγκλήτου διά τήν ειλικρινή συνεργασίαν, άπό- 
δειξις τής οποίας ύπήρξε ή σχεδόν πάντοτε ομόφωνος λήψις άποφάσεων, κα
θώς έπίσης καί δλους τούς συναδέλφους, οί όποιοι έμόχθησαν καί μοχθούν οχι 
μόνον διά τήν κυρίαν ένασχόλησίν των, τήν διδασκαλίαν, τήν συγγραφήν καί 
τήν έρευναν, άλλά καί διά τήν προαγωγήν όλων τών άλλων ζητημάτων τής 
Σχολής.
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Εύχαριστώ ολόκληρον τό υπόλοιπον διδακτικόν προσωπικόν, τό όποιον 
άνευ έξαιρέσεως έστάθη εις τό ύψος του.

Εύχαριστώ τό διοικητικόν προσωπικόν, ιδιαιτέρους δέ τον διοικητικόν 
διευθυντήν κ. Χρηστόν Κυριλλόπουλον, διά τήν άθόρυβον, συστηματικήν, άπο- 
δοτικήν καί μέ πολλάς ανεπισήμους ύπερωρίας έργασίαν των.

Εύχαριστώ, έπίσης, τάς ΙΙολιτικάς καί Στρατιωτικάς άρχάς, καθώς καί 
τήν Σύγκλητον του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οί όποιοι 
πάντοτε έπέδειξαν ζωηρόν ενδιαφέρον διά τά φλέγοντα ζητήματα τής Σχολής 
καί οί όποιοι συνέβαλον, κατά τό δυνατόν, εις τήν λύσιν αύτών.

I

Κάθε άνο)τατον εκπαιδευτικόν ίδρυμα διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν του 
έχει άνάγκην: ικανού άριθμού καθηγητών, έπαρκους άριθμού βοηθητικού δι
δακτικού προσωπικού, άρτιας διοικητικής όργανώσεως, άνέτων καί καταλλή
λων κτιριακών εγκαταστάσεων καί βεβαίως φοιτητών.

Εις τό τέλος τού προπαρελθόντος άκαδημαϊκοΰ έτους, τήν 31ην Αύγου
στου 1968, οκτώ έκ τών πλέον διακεκριμένων καθηγητών τού ’Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί εις διαπρεπής κοινωνιολόγος καθηγητής 
τής Σχολής μας άπεχώρησαν έκ τής ενεργού δυνάμεως τού άνωτέρου διδακτι
κού προσωπικού τής Βιομηχανικής Σχολής.

Ούτως οί φοιτηταί μας έστερήθησαν τής πολυτίμου διδασκαλίας δεδο- 
κιμασμένων καί πεφωτισμένων άκαδημαικών διδασκάλίον, τούς όποιους ή 
Σύγκλητος τής Σχολής, ώς έλάχιστον δείγμα άναγνωρίσεως τών προσφερ- 
θεισών υπηρεσιών των, άνεκήρυξεν όμ,οτίμους καθηγητάς τής Σχολής.

Τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1968, έκ τών 18 οργανικών τακτικών έδρών, εύρέ- 
θησαν πεπληρομέναι δύο ύπό τακτικών καθηγητών καί μία υπό έκτάκτου έν- 
τεταλμένου έπί τριετεΐ θητεία καθηγητού, εις δέ έκ τών τακτικών καθηγητών 
ό κ. ’Ιωάννης Χολέβας άναλαβών καθήκοντα υπουργού έμπορικής Ναυτιλίας 
εύρίσκετο έν άδεια. "Ενεκα τούτου άπό 1ης Σεπτεμβρίου εως 7ης Δεκεμβρίου 
1968 ή Σχολή μας εύρίσκετο άνευ Συγκλήτου, δηλαδή τού συλλογικού διοι
κητικού οργάνου, τού διοικούντος τήν Σχολήν καί έγκρίνοντος τάς δαπάνας 
λειτουργίας αύτής. Θά σάς άναφέρω έν μικρόν δείγμα τών άντιμετωπιζομένων 
δυσχερειών έκ τής έλλείψεως Συγκλήτου. Δεν ήδυνάμεθα νά έγγράψωμεν 
τούς νεοεισαχθέντας φοιτητάς, διότι δεν ήτο δυνατόν νά έγκρίνωμεν δαπάνην 
τριών χιλιάδων περίπου δραχμών διά τήν έκδοσιν πιστοποιητικού ύγείας άπα- 
ραιτήτου διά τήν έγγραφήν τών φοιτητών καί τό όποιον, έκδίδεταί δαπάναΐς 
τής Σχολής. Εύτυχώς, άπό τού τέλους τού 1968, αί δυσκολίαι αύταί ήρχισαν 
έλαττούμεναι.



11

Τήν 23ην Νοεμβρίου, διορισθείς, άνέλαβε τά καθήκοντα του ό καθηγητής 
του Δημοσίου Δικαίου κ. ’Αθανάσιος Ράϊκος, τήν δέ 7ην Δεκεμβρίου 1968, 
δι’ άποφάσεως του 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας, ή Σχολή μας, άπέκτησε 
προσωρινήν Σύγκλητον, άνανεωθεΐσα τήν 28ην Ίανουαρίου του 1969.

Τήν 14ην καί τήν 22αν Ίανουαρίου, άντιστοίχως, διορισθέντες άνέλα- 
βον τά καθήκοντα των οί καθηγηταί κύριοι Όρέστης - Κοσμάς Παπαβασιλείου 
τής Χημείας καί Βασίλειος Σαρσέντης τής Ειδικής Λογιστικής καί ουτω, άπό 
του Ίανουαρίου, λαμβανομένου ύπ’ οψιν δτι έκαστος έκ τών καθηγητών άνέ- 
λαβεν καί τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων καί άλλων συγγενών έδρών, ήρχΐ- 
σεν ή διδασκαλία τών περισσοτέρων έκ τών διδακτέων μαθημάτων εις τήν Σχο
λήν. Δυστυχώς, οί διορισμοί τεσσάρο^ν ακόμη καθηγητών, έδημοσιεύθησαν 
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τήν ΙΟην Μαΐου καί ούτως οί καθηγηταί 
του ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού Δικαίου κυρία ’Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, 
τής Έμπορευματολογίας κυρία Διδώ Στεφανοπούλου - Μανωλκίδου, τής Οι
κονομικής ’Αναλύσεως κυρία Μαρία Νεγρεπόντη - Δελιβάνη καί τής Στατιστι
κής κύριος Ιωάννης Λιάκης, δεν κατώρθωσαν νά διδάξουν παρά όλίγας μόνον 
ημέρας.

Μέ τούς διορισμούς αύτούς, τό σύνολον τών καθηγητών κατά τό άρξά- 
μενον άκαδημαϊκόν έτος άνήλθεν εις 10. Έ κ  μέρους δέ δλων ήμών θά παρακα- 
λέσω τον παριστάμενον έξοχώτατον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος κ. ’Αλέ
ξανδρον Ματθαίου, όπως διαβιβάση πρός τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν άφ’ ενός 
μέν τάς εύχαριστίας μας, άφ’ ετέρου δέ τήν διαβεβαίωσιν καί ύπόσχεσιν, οτι 
κατά τό τρέχον έτος ή διδασκαλία εις τήν Σχολήν θά είναι έπιστημονικώς μέν 
πλήρης, έθνικώς δέ βασιζομένη έπί τών άρχών καί ιδεωδών τού Ελληνοχρι
στιανικού ΙΙολιτισμοΰ.

Τήν 12/8/1969, διορισθείς, άνέλαβε τά καθήκοντά του ό, υπό τού άρ
θρου 17 τού συντάγματος προβλεπόμενος, κυβερνητικός έπίτροπος τής Σχο
λής, στρατηγός κ. Ιάκωβος ΠαπαβασΛείου μετά τού οποίου ή συνεργασία 
μου είναι έγκάρδιος, καί τον όποιον εύχαριστοΰμεν διά τήν κατανόησιν καί 
προώθησιν τών ζητημάτων τών άφορώντων εις τήν Σχολήν.

Τό βοηθητικόν διδακτικόν προσωπικόν άπηρτίζετο έξ οκτώ τακτικών 
βοηθών καί πέντε εκτάκτων. 11δη οί τρεις έκ τών έκτάκτων κατέστησαν τα
κτικοί. Έ π ί πλέον, διά τού ύπ’ άριθ. 54/1969 Νομοθετικού Διατγματος ίδρύ- 
θησαν έτεραι 72 θέσεις βοηθών καί 36 θέσεις Επιμελητών. Διά τάς θέσεις 
ταύτας προωθούμεν τήν διαδικασίαν πληρώσεώς των συμφώνως τώ Νόμω.

Τό διοικητικόν προσωπικόν τής Σχολής, άπηρτίζετο έκ δεκατεσσάρων 
(14) τακτικών καί δέκα (10) έκτάκτων έπί συμβάσει υπαλλήλων. "Ηδη μετά 
τήν δημοσίευσιν τού ύπ’ άριθ. 169/1969 Νομοθετικού Διατάγματος οί τέσσαρες 
έκ τών έκτάκτων έπί συμβάσει ύπαλλήλων καθίστανται τακτικοί. Ιδρύονται
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δέ έπί πλέον 3 θέσεις τακτικών διοικητικών ύπαλλήλων καί 3 ακόμη διά τήν 
έπάνδρωσιν του γραφείου του Κυβερνητίκοΰ Επιτρόπου.

’Επίσης κατά τό άκαδημαϊκόν έτος 1968-1969, έξετυπώθησαν ύπό τής 
Σχολής, αί διοικητικαί επετηρίδες τών άκαδημαϊκών ετών 1967-1968 καί 
1968-1969 καί οί πανηγυρικοί λόγοι, οί όποιοι έξεφωνήΟησαν κατά τάς έν 
αύτή λαβούσας χώραν έορτάς.

Διά πρώτην δέ φοράν, άπό τής ίδρύσεως τής Σχολής, έξετυπώθη καί εντός 
ολίγου διανέμεται ή ’Επιστημονική ’Επετηρίς τής Σχολής, περιέχουσα πρωτοτύ
πους έπιστημονικάς έργασίας τών όμοτίμων, τακτικών καί έκτάκτων καθηγη
τών αύτής.

Τέλος ή Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, συμμετέχουσα 
εις τήν προσπάθειαν τής άνυψίόσεως του βιοτικού καί εκπολιτιστικού έπιπέ- 
δου του λαοΰ τής Θεσσαλονίκης καί γενικώτερον του λαοΰ τής Βορείου Ε λλά 
δος, ώργάνωσε, διά τών καθηγητών αύτής, σειράν ομιλιών, αί όποΐαΐ ειχον 
τοιαύτην επιτυχίαν ώστε έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά συνεχίσωμεν αύτάς καί 
κατά τό άρξάμενον άκαδημαϊκόν έτος.

II

Διά τοΰ ύπογραφέντος τήν 24ην ’Ιουλίου ένοικίαστηρίου συμβολαίου άφ* 
ένός μέν ύπό τής Σχολής μας, άφ’ ετέρου δέ ύπό τοΰ Τεροΰ Ναοΰ τοΰ Α γίου 
Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, ή Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, ήτις 
μέχρι 31.7.1969 έστεγάζετο εις δύο τελείως άκατάλληλα κτίρια, μετεφέρθη 
άπό 1.8.1969 εις τό άσυγκρίτως καταλληλότερον δι’ αύτή Μέγαρον. Ί ί  Σύγκλη
τος τής Σχολής, τό άνώτερον καί βοηθητικόν διδακτικόν προσωπικόν, τό διοι
κητικόν προσωπικόν, ολόκληρος ό φοιτητικός κόσμος τής Σχολής καί έγώ προ- 
σωπικώς εύχαριστοΰμεν θερμώς τον Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Λεωνίδαν διά τήν άποδοχήν τής προτάσεως ένοικιάσεως τοΰ διδακτηρίου 
τούτου. Εύχαριστοΰμεν, έπίσης, τήν Διοικούσαν ’Επιτροπήν τοΰ Τεροΰ Ναοΰ 
καί ιδιαιτέρως τον πρόεδρον αύτής Πρωτοσύγκελλον τής Τέρας Μητροπόλεως 
πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Καλαφατάκην, ό όποιος διά 
τής προσωπικής του συμβολής συνετέλεσεν οχι μόνον εις τήν ταχείαν ύπο- 
γραφήν τοΰ συμβολαίου ένοικιάσεως, άλλά καί εις τήν περαιτέρω διαρρύθμισιν 
τοΰ Μεγάρου, διά τήν άρτιωτέραν λειτουργίαν τής Σχολής.

III

Ένεγράφησαν εις τό Α ' έ'τος 588, εις τό Β ' έ'τος 516, εις τό 
7 ' έ'τος 475 καί εις τό Δ ' έτος 288. Κατέστησαν δέ πτυχιοΰχοι έ-
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κατόν πεντήκοντα οκτώ (158). φοιτηταί. Διετέθησαν 980.000 δρχ. ύπό τοΰ 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί 309.000 ύπό τής Σχολής διά τήν 
σί τισιν τών άπορων καί επιμελών φοιτητών. Έχορηγήθησαν εις διακριθέντας 
φοιτητάς τής Σχολής αί εξής ύποτροφίαΐ: 45 ύπό τοΰ 'Ιδρύματος Κρατικών 
'Υποτροφιών, 5 ύπό τοΰ 'Υπουργείου Εργασίας, 1 ύπό τοΰ Δήμου Θεσσαλο
νίκης καί 1 ύπό τοΰ Ιδρύματος Γκιουλμπενκιάν.

Έπραγματοποιήθησαν επισκέψεις εις έμπορικάς καί βιομηχανικάς επι
χειρήσεις τής περιοχής Θεσσαλονίκης, ϊνα συμφώνως προν τον ’Οργανισμόν 
τής Σχολής έπιτοπίως έξετασθοΰν καί μελετηθοΰν θέματα ο ίκον ο μ ικο βιομη
χανική ς ύφής καθώς καί κοινωνικοΰ καί ανθρωπίνου παράγοντος. ’Επίσης, 
έπραγματοποιήθη ύπό τών τεταρτοετών φοιτητών ΙΟήμερος εκπαιδευτική 
έκδρομή εις ’Ιωάννινα-Πάτρας-Καλαμάτα-Ναύπλιον-’Αθήνας μέ επικεφα
λής τούς καθηγητάς κ.κ. Όρέστην-Κοσμάν Παπαβασιλείου καί Βασίλειον 
Σαρσέντην, τούς όποιους καί εύχαριστοΰμεν διά τήν επιτυχίαν καί άρτιότητα 
τής διοργανώσεως τής έν λόγω έκδρομής.

Πρίνκλείσω τον σύντομον απολογισμόν τοΰ άκαδημαϊκοΰ έτους 1968-1969, 
θά ήθελα νά σημειώσω έπίσης, ότι κατά τήν τελετήν τής διαβεβαιώσεως τών 
είσαχθέντων φοιτητών κατά τό παρελθόν άκαδημαϊκόν έτος, τήν 15ην Δεκεμβρίου 
1968, ειχομεν έπισημάνει τρεις βασικάς ελλείψεις τής Σχολής: Πρώτον, τήν 
έλλειψιν καθηγητών δεύτερον, τήν έλλειψιν βοηθητικοΰ διδακτικού προσωπι
κού- καί τρίτον τήν έλλειψιν κτιρίακών εγκαταστάσεων. Σήμερον, μετά έν 
έτος, αί δύο έκ τών βασικών έλλείψεων, αί άναφερόμεναι εις τάς κτιριακάς εγ
καταστάσεις καί εις τό βοηθητικόν διδακτικόν προσωπικόν, έχουν πλήρως 
παρακαμφθή. 'Ως προς τό άνώτατον διδακτικόν προσωπικόν, παρ’ οτι κατά 
το διαρρεΰσαν άκαδημαϊκόν έτος διωρίσθησαν έπτά καθηγηταί, παραμένουν 
άκόμη 8 κεναί έδραί, τά ί οποίας, μετά τήν έπικειμένην τακτικοποίησιν τών 
ήδη ύπηρετούντων έκτάκτων καθηγητών, πιστεύομεν οτι έντός τοΰ άρξαμένου 
άκαδημαϊκοΰ έτους θά τάς πληρώσωμεν.



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΕΤΧΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ



’Αγαπητοί μου νεοεισαχθέντες φοιτηταί καί φοιτήτριαι,

Κατά τήν σημερινήν επίσημον τελετήν, ή Σύγκλητος τής ’Ανωτάτης Βιο
μηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σάς άπευθύνη τά πλέον εγκάρδια καί ειλι
κρινή συγχαρητήρια, διά τήν επιτυχίαν σας κατά τάς είσιτηρίους έξετάσεις 
καί σάς υποδέχεται εις τήν άκαδημαϊκήν κοινότητα μέ αισθήματα πλήρους 
χαράς καί ελπίδων.

’Εντός ολίγου θά κληθήτε νά δώσητε ένώπιον τών Θρησκευτικών, Πο
λιτικών καί Στρατιωτικών άρχών, ένώπιον τών καθηγητών σας καί τών άρχών 
τής Σχολής, τον νενομισμένον όρκον του φοιτητοΰ. Διά τοΰ όρκου αύτου, θά 
ύποσχεθήτε κατά τον πλέον πανηγυρικόν τρόπον, ότι θά τηρήσητε τούς νόμους 
τής Σχολής, τάς άποφάσεις τών άρχών αύτής καί θά συμπεριφερθήτε, κατά 
τό διάστημα τής εδώ φοιτήσεα>ς σας, κατά τρόπον άρμόζοντα εις "Ελληνας 
άκαδημαϊκούς πολίτας.

Παλαιά, άλλά καί ωραία παράδοσις έπιβάλλει, κατά τήν στιγμήν αύτήν, 
ό έκάστοτε Κοσμήτωρ νά σάς άπευθύνη συμβουλάς, παραινέσεις καί προ παν
τός νά σάς έφιστά τήν προσοχήν έπί τών καθηκόντων σας καί τών εύθυνών, 
τάς όποιας άναλάβατε.

Συμβουλάς βεβαίως έχετε άκούσει άπό τούς γονείς σας, έχετε άκούσει 
άπό τούς διδασκάλους σας εις τό Δημοτικόν Σχολεΐον, άπό τούς ιερωμένους 
εις τήν Εκκλησίαν, άπό τούς καθηγητάς σας εις τό Γυμνάσιον. ’Από τήν 
στιγμήν όμως κατά τήν όποιαν έλάβατε τό χρίσμα τοΰ άκαδημαϊκοΰ πολίτου, 
αί συνθήκαι τής ζωής σας (πολλοί έκ τών οποίων εύρέθητε μακράν τών οικο
γενειών σας) έχουν άλλάξει τελείως. 'Ο τρόπος τής έν γένει άκαδημαϊκής 
διδασκαλίας, αί άνάγκαι σας, ό τρόπος τής μελέτης σας, τά καθήκοντά σας 
καί τά νέα προβλήματα τά όποια θά άντιμετωπίσετε είναι σχεδόν άσχετα 
μέ αύτά τά όποια είχατε συνηθίσει. 'Ένεκα τούτου θά πρέπει νά έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν σας έπί όλων αύτών, διά νά σάς βοηθήσωμεν νά ύπερπηδήσητε 
τά έμπόδια αύτά, ώστε ή έξέλιξίς σας καί ή πρόοδός σας νά πραγματοποιηθοΰν 
ταχέως καί άσφαλώς.

Αί συμβουλαί τάς οποίας θά έπεθύμουν νά σάς δώσω είναι:
— (("Από Θεοΰ άρχεσθε».
Μήν παρασύρεσθε άπό μηδενιστικάς τάσεις καί μή θεωρήτε ξεπερασμένην 

τήν έννοιαν τοΰ Θεοΰ. Κλίνατε πάντοτε εύλαβώς τό γόνυ προ τής άπειρου 
Θείας Δυνάμεως καί Σοφίας, προ τής Παντοδυναμίας καί Πανσοφίας τοΰ 
Θεοΰ, τοΰ Δημιουργοΰ τοΰ σύμπαντος.
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— (C Α γαπάτε τήν Πατρίδα μας !))
«Μητρός τε καί πατρός καί τών άλλων προγόνων άπάντων τιμιώτερον 

έστίν ή πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον καί έν μείζονι μοίρα καί 
παρά θεοΐς καί παρ’ άνθρώποις», ελεγε ό Σωκράτης.

«Πιστεύσατε εις τον τόπον πού γεννηθήκατε!
Πιστεύσατε εις αύτό πού λέγεται Ε λλάς!
Καταστήσατε τήν Ελλάδα παράδειγμα έλευθέρας, φιλόνομου καί άρμο- 

νικώς ζώσης κοινωνίας άνθρώπων!»
«Καταστήσατε τήν Ελλάδα χώρον εις τον όποιον νά ίσχύη τό θεμέλιον 

τοΰ Χριστιανισμού»,
ειπεν ό πρωθυπουργός καί ύπουργός Εθνικής Παιδείας κ. Γεώργιος 

Παπαδοπούλας πρός τούς άριστεύσαντας φοιτητάς τήν 9ην Φεβρουάριου 1968.
«’Αγαπάτε άλλήλους, άγάπα τον πλησίον σου ώς σεαυτό».
Αί έννοιαι τής Θρησκείας καί τής Πατρίδος υπήρξαν είναι καί θά είναι 

πάντοτε άλληλένδετοι εις τήν Ελληνικήν Ψυχήν. ΓΙροελθουσαι έκ κοινής πη
γής, δοξασθεισαι διά κοινών παραδόσεων, ένωθεισαι δι’ άναριθμήτων δεσμών, 
ή Θρησκεία καί ή Πατρίς άπετέλεσαν καί άποτελοΰν άδιαίρετον σύνολον.

— «Πείθεσθε τοΐς νόμοις».
Οί νόμοι τής Πολιτείας είναι οί άκοίμητοι φρουροί καί οί προστάται 

όλων μας. Τά ύψιστα τών άγαθών, ή ζωή καί ή έλευθερία δεν νοούνται άνευ 
τής ύπάρξεως τών νόμων. "Οσον φαινομενικώς βαρείς καί εάν είναι πρέπει 
νά είσθε πεπεισμένοι οτι οί νόμοι τής Πολιτείας καί οί νόμοι τής Σχολής, 
διά τήν πιστήν τήρησιν τών όποιων έντός ολίγου θά όρκισθήτε, δεν έχουν 
κανέναν άλλον σκοπόν είμή μόνον νά σας βοηθήσουν καί νά σάς προστατεύ
σουν, ώστε κατά τήν διάρκειαν τοΰ άκαδημαϊκοΰ σας βίου καί άκόμη περισσό
τερον, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ έπιστημονικοΰ σας καί επαγγελματικού 
σας βίου, άναδειχθήτε άξιοι τής επιστήμης τήν όποιαν σπουδάσατε, οχι χάριν 
τής έπιστήμης, άλλά χάριν τής άρετής.

— «Μελετάτε άδιακόπως».
Μή δειλιάζετε προ τοΰ ογκου τής οικονομικής έπιστήμης, τήν όποιαν 

έπελέξατε. Παρακολουθήσατε άνελλιπώς τάς παραδόσεις καί τάς φροντιστη- 
ρίακάς άσκήσεις καί προ παντός μελετάτε. Μελετάτε οχι έπιπολαίως καί 
μόνον κατά πλάτος. Μελετάτε ιδίως κατά βάθος, ώστε νά δύνασθε νά δημι
ουργήσατε έπί τών θεμελίων τών άποκτηθεισών γνώσεων. Μελετήσατε παραλ- 
λήλως πρός τήν οικονομικήν έπιστήμην καί τάς έπιστήμας έκείνας αί όποΐαΐ 
συμπληροΰν αύτήν καί αί όποΐαΐ συμπληροΰνταί ύπ’ αύτής, δπως ή ψυχολο
γία, ή κοινωνιολογία, ή ιστορία, τά μαθηματικά καί λοιπάς. Μελετήσατε
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ακόμη φιλοσοφίαν καί λογοτεχνίαν, υπάρχουν πολλά και καλά βιβλία, τών 
οποίων ή άνάγνωσις θά σας είναι οχι μόνον ωφέλιμος, άλλά και ευχάριστος.

Τέλος, θά όρκιστήτε:
((Τοϊς Σχολής νόμοις καί τοίς άρχουσιν αυτής προθυμότατα πείσομαι».
Διά τοΰ ορκου σας θά ύποσχεθήτε σεβασμόν πρός τούς πνευματι

κούς σας γονείς, τούς διδασκάλους σας, οί όποιοι μοχθοΰν γιά σάς. Ά π ό  τούς 
καθηγητάς σας δεν θά άκούσετε παρά μόνον συμβουλάς καί παραινέσεις. 
Εις τούς καθηγητάς σας νά προστρέχετε διά οίανδήποτε δυσκολίαν είτε εις 
τά μαθήματά σας είτε εις τήν έν γένει άκαδημαϊκήν σας ζωήν. Καί νά εισθε 
βέβαιοι, οτι θά σάς άκούσουν μετά πολλής προσοχής καί κατά τό δυνατόν θά 
σάς βοηθήσουν, ώστε νά ευρητε τήν καλυτέραν δυνατήν λύσιν.

Καί τώρα, άγαπητοί μου νέοι φοιτηταί καί φοιτήτριαΐ, μετά τον χαιρε
τισμόν, τάς συμβουλάς καί τάς παραινέσεις τάς οποίας σάς άπηύθυνεν ό πα- 
ναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδας καί μετά τον χαιρετι
σμόν τον όποιον θά σάς άπευθύνουν ό Πρόεδρος τής Ένώσεως Φοιτητών τής 
Σχολής, καί 6 έξοχώτατος 'Υπουργός Βορείου Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος 
Ματθαίου, θά σάς παρακαλέσω άφοΰ δώσετε τον νενομισμένον δρκον, 
διά τής χειραψίας ή οποία θά έπακολουθήση, νά διαβεβαιώσετε δι’ έμοΰ 
τήν Σχολήν καί τήν Πολιτείαν, δτι θά έπιτελέσετε εις τό άκέραίον τό κα
θήκον σας έναντι τοΰ έαυτοΰ σας, τών γονέων σας, τής Σχολής καί έναντι 
τής, μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, άναγεννωμένης 
φιλτάτης μας Ελλάδος.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΠΟ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ



Παναγιώτατε,
Έξοχώτατε κύριε 'Υπουργέ,
Κύριοι Εκπρόσωποι τών Στρατιωτικών Ά ρχών,
Κύριε ’Επίτροπε,
Σεβαστέ κύριε Κοσμήτορ,
Σεβαστοί κύριοι Καθηγηταί,
Κυρίες καί κύριοι,
Α γαπητοί Συνάδελφοι,

'Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. τής Φοιτ. Ένώσεως τής Σχολής μας, Σάς άπευ- 
θύνω θερμόν συναδελφικόν χαιρετισμόν, καί σας συγχαίρω διά τήν επιτυχίαν 
σας.

Μία νέα περίοδος άρχίζει γιά σάς, άγαπητοί μου συνάδελφοι, μία περίοδος 
διά τήν οποίαν ή σημερινή τελετή άποτελεΐ τήν μεγάλην σφραγίδα τής άρ- 
χής της, μία περίοδος δημιουργίας, περίοδος κατά τήν οποίαν θά τεθούν τά 
θεμέλια τής μετέπειτα ζωής σας.

Διά τούτο ξεκινήσατε σωστά, άφοσίίοθήτε εις τήν μελέτην, άποκτήσατε 
δσο το δυνατόν περισσοτέρας γνώσεις καί χρησιμοποιήσατε αύτάς οχι μόνον 
διά τήν άτομικήν σας ωφέλειαν, άλλά μέ τον εύρύτερον προσανατολισμόν, 
πού ύπαγορεύει ή ιστορική εύθύνη τοΰ Έλληνος.

Ί Ι  πατρίς μας έχει άνάγκην άπό νέους επιστήμονας, άλλά επιστήμονας 
τούς οποίους χαρακτηρίζει ό παλμός τής ’Εθνικής μας ’Επαναστατικής άνα- 
δημιουργίας, παλμός πού προέρχεται άπό τούς νέους, άλλά άνήκει εις τήν Πα
τρίδα, τήν οικογένειαν, τήν θρησκείαν.

Διευρύνατε, άγαπητοί μου Συνάδελφοι τον χώρον τής επιστημονικής σας 
γνώσεως, άλλά διερευνήσατέ τον μέ τήν άγαθήν προδιάθεσιν καί τήν συναίσθη- 
σιν τής εύθύνης πρός τήν 'Ελληνικήν κοινωνίαν. 'Η  έλλειψις τής συναίσθήσεως 
αύτής στον νέον επιστήμονα άποτελεΐ τήν πηγήν πολλών κακών.

Τελειώνοντας σάς εύχομαι καλήν πρόοδον καί σάς καλώ νά ένταχθήτε 
μέ έντονον διάθεσιν εις τάς τάξεις τών νέων, οί όποιοι θά διαίωνίσουν τό άνέ- 
σπερον φώς τοΰ 'Ελληνικού Πολιτισμού.

Εύχαριστώ




