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∆ελτίο Τύπου #15
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών

ΕΟ Ρ Τ ΑΣ ΜΟ Σ ΤΩ Ν ΤΡ ΙΩ Ν ΙΕ Ρ ΑΡ Χ Ω Ν Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΗΜΕ Ρ ΑΣ ΤΩ Ν
Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤΩ Ν
Την Πέµπτη το βράδυ, 29 Ιανουαρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό
Κέντρο, µέσα σε φορτισµένη συγκινησιακά ατµόσφαιρα, ο καθιερωµένος εορτασµός του
Πανεπιστηµίου για τους Τρεις Ιεράρχες και την Ηµέρα των Γραµµάτων. Ο εορτασµός
περιελάµβανε εκδηλώσεις λόγου και µουσικής, ενώ απονεµήθηκαν τιµητικές διακρίσεις σε µέλη
∆ΕΠ του Ιδρύµατος. Συγκεκριµένα, αποδόθηκε τιµή για την προσφορά τους στο Ίδρυµα στα
είκοσι έξι (26) αποχωρήσαντα και πέντε (5) κεκοιµηµένα µέλη ∆ΕΠ του προηγούµενου
ακαδηµαϊκού έτους. Για πρώτη φορά όµως, τιµώντας την επιστηµονική Αριστεία, και το
ακαδηµαϊκό ήθος, η Πρυτανική Αρχή προχώρησε ένα βήµα παρακάτω και απένειµε τιµητικές
διακρίσεις στους τρεις (3) Καθηγητές του Ιδρύµατος, που έχουν εκλεγεί ως µέλη στον ανώτατο
πνευµατικό φορέα της χώρας, την Ακαδηµία Αθηνών: Κωνσταντίνο Βαγενά, Καθηγητή του
Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών (τακτικό µέλος της ΑΑ στην έδρα: «Χηµικών Επιστηµών»),
∆ηµήτριο Μπέσκο, Οµότιµο Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών (αντεπιστέλλον
µέλος της ΑΑ στην έδρα της «Υπολογιστικής Μηχανικής»), και Αναστάσιο Μπούντη Καθηγητή
του Τµήµατος Μαθηµατικών (αντεπιστέλλον µέλος της ΑΑ στην έδρα των «Πολύπλοκων
Συστηµάτων»).
Κατά την τελετή, παρουσιάστηκε η εκδήλωση «Ο Πόντος του χθες και του σήµερα», που έχει
επιµεληθεί ο Οµότιµος Καθηγητής του Τµήµατος Φυσικής Ιωάννης Χαριτάντης µε τη συµµετοχή
των Χορευτικών Τµηµάτων του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου µας και του Φάρου Ποντίων
Πατρών, πραγµατοποιήθηκε εισήγηση από τον Κοσµήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών &
Κοινωνικών Επιστηµών Καθηγητή Χρήστο Τερέζη, µε τίτλο: «Οι Τρεις Ιεράρχες και η
Χριστιανική Ανάγνωση του Ελληνισµού», αλλά και συναυλία από την τετράφωνο ανδρική
Χορωδία Ι.Ν. Παντανάσσης Πατρών «Γεώργιος Τριάντης» (Χοράρχης: Θεόδωρος
Χαλκιόπουλος). Η εκδήλωση στο σύνολό της, για πρώτη φορά, µεταδόθηκε ζωντανά µέσω
διαδικτύου. Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης αλλά και τα ονόµατα όλων των µελών
∆ΕΠ του Ιδρύµατος που τιµήθηκαν, είναι αναρτηµένα στη διεύθυνση:
http://www.upatras.gr/el/node/5027
Παράλληλα, το απόγευµα της ίδιας ηµέρας (29/1/2015), στον ιερό ναό των Τριών Ιεραρχών της
Πανεπιστηµιούπολης πραγµατοποιήθηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ τιµήθηκε ο
συµπολίτης µας αγιογράφος κ. Ιωάννης Φωτεινόπουλος, που ολοκλήρωσε τη φιλοτέχνηση του
ναού µετά από δεκαετή εργασία (2004-2014).
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Σ Υ Ν Ε∆ ΡΙ ΑΣ Ε Ι Σ Θ ΕΣΜΙ ΚΩ Ν Ο Ρ Γ ΑΝ Ω Ν
Την Πέµπτη, 29/1/2015 πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη, πλέον, συνάντηση της Πρυτάνεως
και των Αναπληρωτών Πρυτάνεως µε τους Κοσµήτορες των Σχολών και τους Προέδρους όλων
των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου, κατά την οποία συζητήθηκαν τα τρέχοντα ακαδηµαϊκά
θέµατα, ενώ πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση για την ατζέντα της επόµενης συνεδρίασης της
Συγκλήτου.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Όσον αφορά το θέµα του επιδόµατος βιβλιοθήκης των µελών ∆ΕΠ και τη σχετική απόφαση του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, η Πρύτανις βρίσκεται, ήδη από ηµέρες, σε
επικοινωνία µε όλα τα Πανεπιστήµια, το συντονιστικό της Συνόδου Πρυτάνεων, καθώς και τη
Νοµική Υπηρεσία του Ιδρύµατος. Αναµένονται οι σχετικές αποφάσεις, διότι ενδέχεται να
χρειάζεται Υπουργική Απόφαση για τη µη φορολόγηση του επιδόµατος βιβλιοθήκης, µετά την
απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΣΙ ΤΙΣ Η ΦΟ Ι ΤΗ ΤΩ Ν ΑΓ Ρ Ι ΝΙΟ Υ
Η σίτιση των δικαιούχων φοιτητών των τριών Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών που
εδρεύουν στην πόλη του Αγρινίου θα συνεχίσει να πραγµατοποιείται στο υπάρχον φοιτητικό
εστιατόριο της πόλης, η πλήρης λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει τη ∆ευτέρα, 2 Φεβρουαρίου
2015. Η τρέχουσα διαδικασία σίτισης είναι προσωρινή, έως ότου επικυρωθεί ο σχετικός
διαγωνισµός. Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προµηθευτούν την ειδική
ταυτότητα σίτισης από το γραφείο της Φοιτητικής Μέριµνας στο Αγρίνιο (Σεφέρη 2, Β΄ κτίριο,
τηλ.: 2641074169).
Ε ΠΙ Σ ΚΕ ΨΗ Σ Τ Α ΜΟ Υ Σ ΕΙ Α ΤΗ Σ Π ΑΝ Ε Π ΙΣ ΤΗΜΙΟ ΥΠΟ Λ ΗΣ
Τη ∆ευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, µέλη της Πρυτανικής Αρχής επισκέφτηκαν τα Μουσεία της
Πανεπιστηµιουπόλεως (Επιστηµών & Τεχνολογίας, Παιδείας, Ζωολογικό και Βοτανικό),
προκειµένου να συναντηθούν µε τους υπευθύνους, να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη
λειτουργία τους και εξετάσουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και προβολής τους.
Αρνητικά τους εξέπληξε η κατάσταση και η εγκατάλειψη που επικρατεί στους χώρους του
Βοτανικού Μουσείου, παρά τις ικανοποιητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει, και ήδη µελετούν
σχέδιο ανασυγκρότησης και επαναλειτουργίας του.
ΑΝ ΤΙ Π ΡΟ ΣΩΠ Ε ΥΣΗ Σ ΤΟ Π ΕΙΘ ΑΡ Χ Ι ΚΟ Σ ΥΜ ΒΟ Υ ΛΙΟ
∆ιάκριση για το Πανεπιστήµιο Πατρών αποτελεί ο ορισµός της Πρυτάνεως, ως τακτικού µέλους,
στο Πειθαρχικό Συµβούλιο των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων.
Μ ΑΘ ΗΜ Α ΓΙ Α ΤΟ Ν ΕΛ Λ ΗΝΙ ΚΟ ΠΟ ΛΙ ΤΙΣΜΟ
Το χειµερινό εξάµηνο του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους, στο Πανεπιστήµιό µας για πρώτη φορά
διδάχθηκε στους εισερχόµενους φοιτητές Erasmus+ το µάθηµα «Introduction to Greek Civilization
and Culture», παράλληλα µε το µάθηµα ελληνικής γλώσσας, που προσφέρει το Παιδαγωγικό
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Την εποπτεία του µαθήµατος είχε η Αν. Καθηγήτρια του ΠΤ∆Ε Αθ.
Σπινθουράκη, την οποία ευχαριστούµε θερµά, όπως και τον Κοσµήτορα της Σχολής
Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Χρήστο Τερέζη και την Επικ. Καθηγήτρια του Τµήµατος
Φιλολογίας Ε. Κιαπίδου, για το σχεδιασµό του µαθήµατος. Στους παρακάτω διδάσκοντες, που
συµµετείχαν εθελοντικά στη διδασκαλία του µαθήµατος αλλά και στη διάδοση του πολιτισµού µας,
θα θέλαµε, επίσης, να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας:
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•
•
•
•
•
•

Αν. Καθηγητή Μ. Κρέεµπ (Πρόεδρο του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών)
Επίκουρο Καθηγητή Τµήµατος Φιλολογίας Ν. Χαραλαµπόπουλο
Λέκτορα Τµήµατος Φιλολογίας Φ. Νούσια
Λέκτορα Τµήµατος Φιλολογίας Αθ. Παπαχρυσοστόµου
Τα µέλη ΕΕΠ: Ευγενία Βικάτου (ΠΤ∆Ε) και Γεωργία Παρπαρούση (ΤΕΕΑΠΗ)
κ. Ελένη Σιµώνη, Ε∆ΙΠ Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Προσβλέπουµε στη συνέχιση και τον εµπλουτισµό του µαθήµατος και στα επόµενα εξάµηνα,
καθώς βοηθά σηµαντικά τους φιλοξενούµενους φοιτητές, από όποιο γνωστικό πεδίο και να
προέρχονται, να κατανοήσουν τον πολιτισµό µας και να γίνουν µικροί πρεσβευτές της χώρας µας
στο εξωτερικό.
Θ ΕΜ ΑΤ Α ΑΘ Λ Η ΤΙ ΣΜΟ Υ
Προτείνουµε στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου µας, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από
το, ούτως ή άλλως, διευρυµένο πρόγραµµα αθληµάτων που προσφέρει το πανεπιστηµιακό
Γυµναστηρίου, να απευθύνονται σε οργανωµένα σωµατεία και διπλωµατούχους εκπαιδευτές
της πόλης µας, για όλα τα αθλήµατα που επιθυµούν να ασκηθούν. Ο λόγος της σύστασης αυτής
είναι για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης και να
προφυλάξουν την υγεία τους από πιθανά ατυχήµατα.

Πάτρα, 30 Ιανουαρίου 2015
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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