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Ι.		ΑΡΧΙΚΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ		(1977-1981) 
Δ.	Ε.:	M.	Μανούσακας	(Πρ.),	Δ.	Κατάκης,	Αθ.	Κωστίκας		κ.	α.	

Διδάσκοντες	στο	Φυσικό:	Άννινος,	Αργυράκης,	Αφορδακός,	Δήτσας,	
Ευθυμιόπουλος,	Καραμπουρνιώτης,	Κυριακίδης,	Μχαηλίδης,	
Παπαμαστοράκης,	Ραγιαδάκος,	Σαλίγκαρος,	Σαρδελής,	Φλυτζάνης,	
Χαλδούπης,	Χατζόπουλος,	άλλοι	(Ζευγώλης,	Μηχαηλίδου,	Τζανετάκης)	

Επικεφαλής	στο	Φυσικό:	Γ.	Αλεξανδράκης	(κεντρικό	πρόσωπο).	
Προσλήψεις	διδασκόντων	ΠΔ407.		
Το	ΠΚ	όχι	παράρτημα	άλλου	ελληνικού	ΑΕΙ	

Επικεφαλής	στο	Μαθηματικό:	Ν.	Πετρίδης,				Ι.	Παπαδάκης	
(αργότερα).	Ο	ΙΠ	κοσμήτορας	της	ΦΜ	σχολής	για	πολλά	χρόνια. 



Θετικά	σημεία	της	Διοίκησης	της	1ης	περιόδου	
Ø  	Καθιέρωσε	το	Τμήμα	αντί	της	Έδρας	ως	βασική	διοικητική	μονάδα	

Ø  	Θεσμοθέτησε	ένα	μεγάλο	αριθμό	καθηγητικών	θέσεων	(όλων	των	βαθμίδων),	132	για	
τη	ΦΜ	Σχολή,	στο	πρότυπο	των	αμερικανικών	ΑΕΙ	

Ø  	 Δημιούργησε	 ένα	 ορθολογικό	 εκπαιδευτικό	 πρόγραμμα	 βασισμένο	 στο	 εξαμηνιαίο	
μάθημα	και	πάλι	στο	πρότυπο	των	αμερικανικών	ΑΕΙ	

Ø  	Έθεσε	τις	βάσεις	για	τη	δημιουργία	επαρκών	βιβλιοθηκών		

Ø  	 Ασχολήθηκε	 ενεργά	 με	 το	 “recruiting”	 	 των	 πρώτων	 καθηγητών	 (Αλεξανδράκης,	
Γραμματικάκης,	Κατάκης,	Κωστίκας)	

Ø  	 Προσέλκυσε	 ως	 επισκέπτες	 καθηγητές	 εξέχοντες	 Κρήτες	 Επιστήμονες	 (π.χ.	 Γρ.	
Σηφάκης)	

Αρνητικά	σημεία	
Ø  Φοιτητές	στο	Μαθηματικό,	στο	Φυσικό,	στη	Φιλοσοφική	Σχολή		

							χωρίς	καθηγητές,	χωρίς	κτήρια,	χωρίς	όργανα.		

							Προσωρινές	προσλήψεις	με	το	ΠΔ407:	διδασκαλία,	οργάνωση,	λειτουργία,	έρευνα?	

							Πρόβλημα	











ΙΙ.		1981:		ΤΟ	ΚΡΙΣΙΜΟ	ΕΤΟΣ	
Μετακλήσεις:		Φ.	Καφάτος,	Β.	Ναυπακτίτης	(Βιολογία),	Π.	Λαμπρόπουλος,	Λ.	
Οικονόμου	(Φυσική),	Ν.	Πετρίδης	(Μαθηματικά),	Δ.	Τσιχριτζής	(PhD,	
Πληροφορική,	Princeton)		
Τμήμα	πληροφορικής		πρώτη	φορά	στην	Ελλάδα 

Εθνικές	εκλογές,	το	ΠΑΣΟΚ	στην	κυβέρνηση:			
Πρόεδρος	της	νέας	Δ.Ε.:	Γρ.	Σηφάκης	JJJ		(Μ.	Καρέλλης,	Μ	Δρετάκης).		
	
Υπόλοιπη	σύνθεση	της	νέας	Δ.Ε.		(μένουμε	ή	φεύγουμε;).			
Τελικά:		Ρούσσας	(αντιπρόεδρος)	Καφάτος,		Λαμπρόπουλος,		Οικονόμου,		
Τσιχριτζής,		Παναγιωτάκης,		Σβορώνος,		Φατούρος,	Λουκάκης,	Καρέλλης,	
Χαραλάμπους	(ΠΑΣΟΚ),		Σφάγγος	(ΠΑΣΟΚ),			Παπακυριαζής	(ΠΑΣΟΚ),	Κουνιάς	
(ΚΚΕ).		
Αργότερα:	Γραμματικάκης	και	Κρεμυδάς	ως	εκπρόσωποι	των	μελών	ΔΕΠ	κα 

Διαφωνία	με	Σηφάκη	για	Μιχαηλίδη	και	Μιχαηλίδου.	Συμβιβασμός	χωρίς	
αντίκρυσμα.	



III.			1982-1986:	XΡΟΝΙΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ	
παρά		τα		ΕΜΠΟΔΙΑ 

1.   Εκλογές	των	πρώτων	(και	όχι	μόνο)	καθηγητών:		

Recruiting	(προσωπικές	επαφές,	ταξίδια,	φιλοξενίες)	

2.   Εντάξεις	ήδη	υπηρετούντων.	

	Τελικά	αποτελέσματα	σχετικά	εύλογα,	όχι	όμως	αναίμακτα.	

3.	Πρώτες	εκλογές	Ιατρικής	(Σηφάκης)	

Σκληρή	αντιπαράθεση	από	κομματικούς	φοιτητές	(κυρίως	ΠΑΣΟΚ,	ΚΚΕ)	και	άλλους		

(Φυσική	βία	και	συκοφαντικές	δυσφημήσεις	για	ματαίωση	των	πρώτων	εκλογών.	«Θάψιμο»	
αντιπάλων,	 προώθηση	 των	 «δικών	 τους»	 με	 ψεύδη,	 κλπ	 στις	 εντάξεις	 (π.χ.).	 Οι	 εκλογές	
έγιναν	χάρις	στους	Σηφάκη,	Ρούσα,	Αλεξανδράκη	και	Βερυβάκη.	Επεισόδια	Ρεθύμνου	!)	

Οι	μετέπειτα	εκλογές	δεν	αντιμετώπισαν	αντίστοιχες	ακραίες	αντιδράσεις.	



4.Μείζον	επίτευγμα:	Ίδρυση	του	ΕΚΕΚ	(1982)						ΙΤΕ	(1987)	⇒

Ø  Καφάτος,	Λαμπρόπουλος,	Οικονόμου,	Παπαδάκης	 (?),	 Τσιχριτζής	 :«Εκ	
των	ων	ουκ	άνευ»	ένα	Ερευνητικό	Κέντρο	στήριγμα	του	ΠΚ	στο	στόχο	
του	για	διεθνή	παρουσία.			

Ø  Υιοθέτηση	από	Σηφάκη		

Ø  Πλήρης	 στήριξη	 από	 Γ.	 Λιάνη,	 Υπουργό	 Έρευνας	 και	 Τεχνολογίας					
(είχε	ήδη	κάτι	παρόμοιο	στο	μυαλό	του).	







ΠΚ	και	ΕΚΕΚ	μαζί	σε	πορεία	δημιουργίας	
Στενή,	καθημερινή	και	αγαστή	συνεργασία	 	(Σηφάκης,	Οικονόμου),	
με	σύμφωνη	θέση	του	Δ.Σ.	ΙΤΕ	και	της	πλειοψηφίας	της	Δ.Ε.	του	ΠΚ,		

ήταν	η	βάση	για	τα	επιτεύγματα	που	ακολούθησαν.	



5.	Εντατική	και	ταχεία		προώθηση	της	κτηριακής	υποδομής:	

•  Αποπεράτωση	των	προκατασκευασμένων	στην	Κνωσό				

						(κατευθείαν	ανάθεση,	εισήγηση	Οικονόμου	ως	προέδρου	του	Τ.	Σ.	του	ΠΚ	και					

							δυναμική	στήριξη	του	Σηφάκη	στη	Δ.	Ε.	του	ΠΚ).	

•  Αγορά	του	οικοπέδου	όπου	βρίσκεται	σήμερα	η	Ιατρική	Σχολή	του	ΠΚ	

•  Έναρξη	ανέγερσης	της	Ιατρικής	Σχολής	 	 (σύστημα	Μελέτης/Κατασκευής,	πολύτιμη	
συνεργασία	της	Τεχνικής	Υπηρεσίας	του	ΠΚ	(ζεύγος	Βλάσση).		

•  	 Παρέμβαση	 Σηφάκη	 στα	 σχέδια	 του	 ΠΑΓΝΗ	 του	 οποίου	 τα	 σχέδια	 και	 η	 όλη	
σύμβαση	ήταν	υπό	αναδιαπραγμάτευση	με	την	άνοδο	του	ΠΑΣΟΚ.	

•  Ανέγερση	 του	 Άσπρου	 Κτηρίου	 στην	 Κνωσό	 σε	 σχέδια	 του	 αρχιτέκτονα	 Π.	
Κουλέρμου	 (με	 τον	 οποίο	 ήλθαμε	 σε	 συνεργασία	 έπειτα	 από	 ενέργειες	 του	
Λαμπρόπουλου)	και	χωρίς	οικοδομική	άδεια.	

•  Έναρξη	ανέγερσης	του	κτηρίου	που	στεγάζει	σήμερα	το	Φυσικό	και	το	Βιολογικό	
Τμήμα	σε	σχέδια	του	αρχιτέκτονα	Π.	Κουλέρμου	

•  Παράλληλα	 την	 ίδια	 περίοδο	 αγοράσθηκαν	 τα	 150	 περίπου	 στρέμματα	 του	
οικοπέδου	του	ΙΤΕ	και	άρχισε	η	μελετη	του	κεντρικού	κτηρίου	του	ΙΤΕ	σε	σχέδια	Π.	
Κουλέρμου	με	την	ίδια	μέθοδο	Μελέτης/Κατασκευής.	



6.	 Παράλογες	 ρυθμίσεις	 του	 ν1268/82:	 Οι	 κομματικοί	 φοιτητές	 ως		
κυβέρνηση		και	επανάσταση	(με	εξασφαλισμένη	ατιμωρησία).	

Απόσπασμα	από	επιστολή	προς	Τρίτση,	Υπουργό		ΥΠΕΠΘ	

Έτσι	 οι	 καταλήψεις	 και	 οι	 άλλες	 έκνομες	 ενέργειες	 των	 κομματικών		
φοιτητών	συνεχίστηκαν	όλα	αυτά	τα	χρόνια	μέχρι	και	πρόσφατα	(2011?).		

Το	Τμήμα	Φυσικής	δεν	αποδέχτηκε	ποτέ	αυτή	την	παράλογη				κατάσταση	
και	αντιτάχτηκε	σ’	αυτήν	ενωμένο.	



Σχολιο Τριτση 



7.		Πρωτοπορία	στη	δημιουργία	μεταπτυχιακών	σπουδών:		

	Οι	μεταπτυχιακές	σπουδές	στο	Τμήμα	Φυσικής	άρχισαν	ατύπως	μεν,	
αλλά	 λεπτομερώς	 οργανωμένες	 το	 1983	 και	 το	 πρώτο	 διδακτορικό	
απενεμήθη	το	1987.	

8.			Χρηματοδότηση	από	Προγράμματα	της	ΕΕ:		

	Τα	 τμήματα	 της	ΦΜ	 Σχολής	 	Φυσικό,	 	Μαθηματικό,	 Βιολογικό	 	 με	
πρωτοπόρο	 το	 Τμήμα	 Πληροφορικής	 εκμεταλλεύτηκαν	 τη	 μεγάλη	
ευκαιρία	 ερευνητικής	 χρηματοδότησης	 που	 προσέφεραν	 τα	
προγράμματα	 της	 ΕΕ	 που	 εδρεύουν	 στις	 Βρυξέλλες.	 Από	 την	άποψη	
αυτή	 αποτελέσαμε	 πρωτοπορία	 την	 οποία	 μιμήθηκαν	 όλες	 οι	 άξιες	
ερευνητικές	ομάδες	της	Ελλάδας	με	εξαιρετική	επιτυχία.	



9.			Αστεροσκοπείο	του	Σκίνακα:		

Ø  Δημιουργήθηκε	 με	 πρωτοβουλία	 και	 συνεχή	 προσπάθεια	 του	
Παπαμαστοράκη.	

Ø  Ο	ενθουσιασμός	του	μεταδόθηκε	και	στον	Καθηγητή	Haerendel.	

Ø  Οι	Σηφάκης	και	Οικονόμου	στήριξαν	την	προσπάθεια	των	Π&Η	(πάντα	
με	συμφωνία	του	ΔΣ	του	ΙΤΕ	και	της	πλειοψηφίας	της	Δ.Ε.	του	ΠΚ).			

Ø  Το	 Αστεροσκοπείο	 του	 Σκίνακα,	 το	 σημαντικότερο	 στην	 Ελλάδα,	
αποτελεί	 παράδειγμα	 μιας	 εγκατάστασης	 που	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	
γίνει	 με	 τόσο	 χαμηλό	 κόστος	 και	 τέτοια	αποτελεσματικότητα	αν	 δεν	
είχαν	συνεργαστεί	στενά	ΠΚ		και	ΕΚΕΚ.	



10.		Πανεπιστημιακές	εκδόσεις		Κρήτης:	

§  Αφετηρία	 η	 συγκέντρωση	 από	 Κρήτες	 της	 Αμερικής	 ενός	 ποσού	
μερικών	 εκατοντάδων	 χιλιάδων	 δολλαρίων	 για	 την	 ενίσχυση	 των	
ανωτάτων	ιδρυμάτων	της	Κρήτης.		

§  Ο	Σηφάκης	είχε	την	ιδέα	να	διατεθεί	μέρος	του	ως	άνω	ποσού	για	τη	
δημιουργία	 ενός	 πανεπιστημιακού	 εκδοτικού	 οίκου	 του	 τύπου	 του	
αγγλοσαξωνικού		University	Press.		

§  Λαμβάνοντας	 υπόψη	 τη	 κρατική	 γραφειοκρατία	 και	 τις	 ανώμαλες	
καταστάσεις	 των	 ελληνικών	ΑΕΙ,	 αποφασίσαμε	 και	πείσαμε	 και	 τους	
δωρητές	 να	 στεγασθεί	 και	 να	 λειτουργήσει	 	 ο	 Εκδοτικός	 Οίκος	 στο	
ΕΚΕΚ/ΙΤΕ	με	Διευθυντή	τον	Στ.	Τραχανά	

§  Το	αποτέλεσμα	 το	 κρίνω	 εξαιρετικό.	Η	 δε	 πρόσφατη	 δραστηριότητα	
της	Mathesis	χρήζει	κατά	τη	γνώμη	μου	ιδιαίτερης	προσοχής.	



	11.	Το	οικοσύστημα	ΠΚ	(με	τα	συναφή)	/	ΙΤΕ	κλειδί	των	επιτυχιών	

Ø  Το	 ΕΚΕΚ/ΙΤΕ	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 σταθεί	 και	 να	 προοδεύσει	 αν	 δεν	
είχε	δίπλα	του	το		ΠΚ	και	ιδιαίτερα	τη	ΦΜ		Σχολή	του.		

Ø  Το	 ΕΚΕΚ/ΙΤΕ	 προσέφερε	 στο	 οικοσύστημα	 πέραν	 των	 άλλων	 και	 μια	
πολύ	 θετική	 εικόνα	 και	 ένα	 είδος	 προστατευμένου	 χώρου	 εργασίας	
(που	 το	 ΠΚ,	 λόγω	 των	 παρανομούντων	 κομματικών	 νεολαιών,	 δεν	
ήταν	σε	θέση).	μια	εικόνα	...	

Ø  Ακόμη	 και	 η	 εκάστοτε	 Ελληνική	 κυβέρνηση	 προτιμούσε	 να	 στείλει	
τους	επισκέπτες	της	και	τα	στελέχη	της	στο	ΕΚΕΚ/ΙΤΕ,	όπου	ήξερε	ότι	
όχι	μόνο	δεν	θα	συναντήσει	δυσάρεστες	εκπλήξεις,	όπως	αυτές	που	
είναι	ενδημικές	στα	ελληνικά	ΑΕΙ,	αλλά	θα	προβάλει	μια	εικόνα	...	





















Ο	ΦΘΟΝΟΣ	ΚΑΛΑ	ΚΡΑΤΕΙ	

Η	αναγκαστική	προτίμηση	των	πολιτικών	προς	το	ΕΚΕΚ/ΙΤΕ,		

Οι	επιτυχίες	του	κυρίως	στα	ευρωπαϊκά	προγράμματα,		

ενίσχυσαν	το	φθόνο	πολλών	που	προσπάθησαν		

τουλάχιστον	 δύο	 φόρες	 να	 το	 «εκδημοκρατήσουν»	 παραδίδοντάς	
το	 στις	 	 γνωστές	 πρακτικές	 των	 «προοδευτικών»	 κομματικών	
νεολαίων.	



12.		ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ	ΩΝΑΣΗ	

Θα	κλείσω	αυτή	την	τετραετή	περίοδο	,	82-86,	δημιουργικής	έκκρηξης		

με	μια	άλλη	πολύ	σημαντική	πρωτοβουλία	του	Παπαμαστοράκη,		

καίτοι	είναι	αρκετά	μεταγενέστερη:		

Τις	 ετήσιες	 Διαλέξεις	 Ωνάση,	 οι	 οποίες	 συμπλήρωσαν	 φέτος	 17	 έτη	
συνεχούς	λειτουργίας	με	24	χωριστές	διοργανώσεις.	

	

και	με	κάποιες	ακόμη	φωτογραφίες	της	παλιάς	καλής	εποχής	

















IV.		 	H	δημιουργική	περίοδος		έληξε	
	(όχι	οριστικά)		το	1986.	

 
Ø  Εκλογές	με	το	γνωστό	νομικό	καθεστώς	και	με	παρέμβαση	του	

ΥΠΕΠΘ.		
Ø  Ακύρωση	από	το	ΣτΕ.		

Ø  Επαναληπτικές	 εκλογές	 και	 επικράτηση	 των	 «προδευτικών»	
δυνάμεων.	

Ø  Απομάκρυνση	των	«εγκαθέτων»	της	Δ.Ε.	 	Πρώτη	πρυτανεία	του	
ΠΚ,	 αυτή	 του	 Μαρκή:	 θα	 την	 χαρακτήριζα	 προσωρινή	
αποτελμάτωση	



V.		ΤΟ	ΜΕΛΛΟΝ 



1.  Προστασία	του	ενιαίου	οικοσυστήματος	
ΠΚ/ΙΤΕ	

	



2. 	Αξιοποίηση		του	ελληνικού	επιστημονικού	
δυναμικού	του	εξωτερικού		με	ευέλικτους	
τρόπους		(Παράδειγμα	το	Ισραήλ).	



3.		Αξιοποίηση	του		MATHESIS		για	μερική	εξ	
αποστάσεως	προπτυχιακή	εκπαίδευση.		
Επέκταση	στην	Αθήνα.	



4. 	Σημαντική	ενίσχυση	των	τομέων		
συμπυκνωμένης		ύλης	και	κβαντικής	
πληροφορίας.	


