
"Ποιότητα στα κτίρια εκπαίδευσης" 
Ημερίδα από το Best και τον ΣΕΠΑΚ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη, τον
περασμένο Δεκέμβριο, στο αμφιθέ-
ατρο Τσιούμη της Πολυτεχνικής
Σχολής του Α.Π.Θ. η ημερίδα - ανοι-
χτή συζήτηση με θέμα: "Ποιότητα
στα κτίρια εκπαίδευσης", την οποία
συνδιοργάνωσαν η φοιτητική ομάδα
"BEST - Board of European Students
of Technology" και ο "ΣΕΠΑΚ - Σύν-
δεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα
και Ανάπτυξη των Κατασκευών".
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κο-
σμήτορας της πολυτεχνικής σχολής
Κων. Κατσάμπαλος, ο πρόεδρος
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών Χρ. Αναγνωστόπουλος και ο
πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Ν. Καλογήρου.

Πρώτος ομιλητής, ο κ. Πέτρος Πα-
παϊωάννου, πολιτικός μηχανικός,
πρόεδρος του ΣΕΠΑΚ και εκδότης
του περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ, τόνισε ότι η
ποιότητα των κτιρίων, των υποδομών
και των εγκαταστάσεων διαμορφώ-
νουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα
της ζωής μας. Όπως άλλωστε είχε πει
και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, "Εμείς
διαμορφώνουμε τα κτίρια και μετά
τα κτίρια διαμορφώνουν εμάς". Η
κατάσταση των κτιρίων του πολυτε-
χνείου σήμερα δεν συμβάλλει στη
διαμόρφωση σωστής επαγγελματικής
νοοτροπίας. Οι μηχανικοί κάθε χώ-
ρας έχουν την ευθύνη να μαθαίνουν
για την ποιότητα, να παράγουν έργα
ποιοτικά και να μεταλαμπαδεύουν αυ-

τή τη νοοτροπία, στους άλλους σχετι-
κούς επαγγελματίες του χώρου. "Ήρ-
θε η ώρα να παραμερίσουμε διχαστι-
κές πολιτικές ιδεολογίες που μας α-
πομακρύνουν από τους πραγματι-
κούς επαγγελματικούς στόχους μας
και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να α-
νατρέψουμε τη σημερινή άσχημη ει-
κόνα του πολυτεχνείου". Και κατέληξε
ότι ο ΣΕΠΑΚ με χαρά θα συμβάλει με
όποιο τρόπο μπορεί σε μια τέτοια
πρωτοβουλία, που θα εξασφαλίζει
παράλληλα τη φύλαξη και την προ-
στασία του κτιρίου.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Δημή-
τρης Μπίκας, αρχιτέκτων, καθηγη-
τής Οικοδομικής Α.Π.Θ. Παρου-
σίασε συνοπτικά τις παραμέτρους

σχεδιασμού ενός ενεργειακού πα-
νεπιστημιακού κτιρίου. Τον κύκλο
των ομιλιών έκλεισε ο κ. Αναστά-
σιος Κωτσιόπουλος, αρχιτέκτων,
καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδια-
σμού και αντεπιστέλλων μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος έκανε
μια ιστορική αναδρομή στα πανεπι-
στημιακά κτίρια και παρουσίασε ση-
μαντικά σύγχρονα παραδείγματα
πανεπιστημίων σχεδιασμένων από
γνωστούς αρχιτέκτονες. 
Ο κοσμήτορας, αγκαλιάζοντας αυ-
τή την προσπάθεια, κάλεσε τους
φοιτητές σε διάλογο και όρισε τα
βραβεία φοιτητικού διαγωνισμού με
θέμα προτάσεις αναβάθμισης του
πολυτεχνείου.

Στο βήμα ο
πρόεδρος του
Τμήματος
Πολιτικών
Μηχανικών
Χρήστος
Αναγνωστόπουλος.

Οι φοιτητές της
πολυτεχνικής
σχολής
συμμετείχαν με
έντονο ενδιαφέρον
στη συζήτηση.

Γενική άποψη του αμφιθεάτρου Τσιούμη. 

Από την ομιλία του καθηγητή Αναστάσιου Κωτσιόπουλου.

Από αριστερά, οι κ.κ. Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, Δημήτρης Μπίκας
και Πέτρος Παπαϊωάννου.
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