Αγαπητέ κ. Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Αξιότιμοι κ. Πρυτάνεις,
Αγαπητοί κ. Κοσμήτορες, Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Επαγγελματικών Συλλόγων
Μηχανικών. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Καθηγητές, Εκλεκτές και Εκλεκτοί
Προσκεκλημένοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στην εκδήλωση της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή της, που εντάσσεται στον γενικότερο
εορτασμό των 180 χρόνων από τη ίδρυση του ΕΜΠ. Και πρέπει να πω ότι η χαρά μου
είναι ιδιαίτερη διότι παρίσταμαι εδώ όχι μόνον ως Πρύτανης αλλά και ως καθηγητής της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
Μιας Σχολής που υπήρξε η πρώτη Σχολή μηχανικών στην Ελλάδα, και που στα 130
χρόνια που συμπληρώνει φέτος διάνυσε μια πορεία λαμπρής προσφοράς στον
ακαδημαϊκό χώρο παράγοντας μηχανικούς που πρωταγωνιστούν στη Ελλάδα και το
εξωτερικό. Μιας Σχολής που σε αυτά τα 130 χρόνια πρωταγωνίστησε στην κοινωνική
προσφορά, με τους Καθηγητές και τους αποφοίτους της να πρωταγωνιστούν στη
ανάπτυξη των υποδομών και τη ανασυγκρότηση της χώρας, στην τεχνολογική ανάπτυξη
και στην πρόοδο της Ελλάδας. Μιας Σχολής που ύστερα από 130 χρόνια πορείας και με
βάση την διαχρονικά υψηλή ποιότητα δουλειάς του εκπαιδευτικού προσωπικού και του
υψηλού επιπέδου των φοιτητών της κατατάσσεται πλέον στις πρώτες 50 στον κόσμο
σύμφωνα με τα QS Rankings και ήδη από την περασμένη Τετάρτη κατατάσσεται στην
έβδομη θέση παγκοσμίως σύμφωνα με τα Shanghai Rankings.
Κυρίες και Κύριοι,
Το Πολυτεχνείο γεννήθηκε πριν 180 χρόνια ως κυριακάτικο σχολείο μαστόρων, από τη
αρχή συνδεδεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής και εξελίχθηκε σταθερά
σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας.
Ο εορτασμός των 180 χρόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποτελεί μια
υπενθύμιση αλλά και μια επιβεβαίωση ότι η ευθύνη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Ιδρύματος απέναντι στη Ελλάδα παραμένει αμείωτα μεγάλη. Σήμερα που η χώρα βιώνει
μια αδυσώπητη κρίση, το ΕΜΠ φιλοδοξεί να βρεθεί και πάλι στη πρώτη γραμμή της μάχης
για τη παραγωγική και κοινωνική ανόρθωση της χώρας.
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Η κοινότητα του ΕΜΠ αφήνει στη άκρη τις άδικες επιθέσεις που κατά καιρούς δέχεται και
που συχνά έχουν ως προέλευση προσωρινές κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες. Το ΕΜΠ
παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία από την οποία γεννήθηκε και την οποία
υπηρετεί διαχρονικά. Παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την προσπάθεια της χώρας για
πρόοδο και ευημερία, στην οποία επιλέγει να συμβάλει διαρκώς και άοκνα.
Αυτή τη παράδοση ευθύνης, που υπάρχει στο ΕΜΠ και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά
από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μέχρι σήμερα 180 χρόνια μετά, το Ίδρυμα δεσμεύεται
ότι θα συνεχίσει αναμφίβολα να τιμά στο εγγύς, στο μέσο αλλά και στο απώτερο μέλλον.
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