
Αγαπητοί φοιτητές, σας καλωσορίζω και εγώ στην Σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 

 

Θα σας πω λίγα λόγια σχετικά με τα χρόνια των σπουδών 

που ξεκινάνε για εσάς: 

 

1) Γνωρίζετε ότι είσαστε εκείνες και εκείνοι στους οποίους 

στηρίζει τις ελπίδες της η Ελληνική κοινωνία. Κοπιάσατε 

πολύ για να καταφέρετε να είσαστε εδώ σήμερα, σε αυτή 

την Σχολή. Θέλω λοιπόν να συνεχίσετε με το ίδιο σθένος, 

να επιδείξετε τον ίδιο και ίσως μεγαλύτερο ζήλο ώστε να 

καταφέρετε να γίνεται σωστοί επαγγελματίες, εξαιρετικοί 

μηχανικοί, εκλεκτοί επιστήμονες. 

 

2) Θα ήθελα να σας επισημάνω (ίσως το γνωρίζεται ήδη, ή το 

διαπιστώσατε στην πρώτη εβδομάδα μαθημάτων), ότι οι 

σπουδές στο πολυτεχνείο/στο πανεπιστήμιο διαφέρουν 

από αυτές στο γυμνάσιο και το λύκειο. Η παρακολούθηση 

δεν είναι υποχρεωτική, η αξιολόγηση σας γίνεται κυρίως 

βάσει γραπτών εξετάσεων στο τέλος του κάθε εξαμήνου, 

τα συγγράμματα των μαθημάτων που θα συμβουλεύεστε 

θα είναι δική σας επιλογή. Θα ήθελα να σας καλέσω να 

συμμετέχετε τόσο στην διαδικασία εκπαίδευσης όσο και 

στις διάφορες εκδηλώσεις της Σχολής, να επιδείξετε 

συνέπεια στις υποχρεώσεις σας ως φοιτητές (η δουλεία 

σας για το διάστημα των σπουδών είναι να γίνεται σωστοί 



επαγγελματίες/επιστήμονες). Σας συνιστώ επίσης να 

χρησιμοποιείτε την Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου. 

 

3) Η Σχολή έχει πολύ υψηλό κύριος, εκτός των άλλων για τους 

αποφοίτους της. Στην επαγγελματική αποκατάσταση 

υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση στους αποφοίτους της ΣΠΜ 

του ΕΜΠ. Συνεχίστε αυτή την παράδοση. 

 

4) Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, έχετε ένα πολύ 

μεγάλο εύρος μαθήματων να επιλέξετε και είμαι σίγουρος 

ότι θα αγαπήσετε την πλειοψηφία αυτών. Αν και το πρώτο 

εξάμηνο φαντάζει ως μία συνέχεια του Λυκείου, υπάρχουν 

μαθήματα είδη από το επόμενο εξάμηνο, όπως είναι το 

μάθημα του κ. Λαμπρόπουλου (Δομικές Μηχανές και 

Κατασκευαστικές Μέθοδοι), που σας εισάγουν στον 

πυρήνα του επαγγέλματος του ΠΜ. Θα υπάρξουν στο 

πρόγραμμα αυτό μαθήματα που ίσως σας δυσκολέψουν, 

οι καθηγητές σας όμως είναι εδώ για να σας 

συμβουλεύσουν, να σας καθοδηγήσουν, να σας 

βοηθήσουν. 

 

5) Τέλος θα ήθελα να αναπτύξετε πρωτοβουλίες και να 

αγαπήσετε την Σχολή που θα είναι το σπίτι σας για τα 

χρόνια των σπουδών. 

 

Ευχαριστώ Πολύ!  


