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Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είναι η πρώτη σχολή μηχανικών στην ιστορία της χώρας. Η ίδρυσή της το 1887 

σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη του Πολυτεχνείου από σχολείο τεχνιτών σε ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Στα πρώτα 

χρόνια της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Πολυτεχνείου αποτελεί τη μόνη ανώτατη σχολή του που στη συνέχεια (1914-

17, 1928-32), με τις θεσμικές πρωτοβουλίες των μελών της (Άγγελου Γκίνη, Νίκου Κιτσίκη και Δημήτρη Λαμπαδάριου), 

γίνεται η μητέρα – τροφός των άλλων σχολών του. Οι απόφοιτοί της θα αναπτύξουν υψηλού επιπέδου τεχνολογία 

στον τομέα των κατασκευών και των υποδομών στην Ελλάδα με παρουσία και στο εξωτερικό. Στη διάρκεια των 130 

ετών λειτουργίας της, η Σχολή ενισχύει τη διεθνή παρουσία της, επεκτεινόμενη και στον ερευνητικό τομέα, και 

σήμερα είναι η μόνη από όλες τις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας που περιλαμβάνεται στις 50 πρώτες σχολές σε 

κατάλογο παγκόσμιας κατάταξης ανά αντικείμενο. 

Φέτος, η Σχολή συμπλήρωσε 130 χρόνια λειτουργίας της και γιόρτασε τα γενέθλιά της την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στο 

Μουσείο Ακρόπολης. Ο εορτασμός, που εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των εκδηλώσεων της επετείου των 180 

χρόνων του ΕΜΠ, πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο του Μουσείου κατάμεστο από μέλη, φοιτητές, απόφοιτους και 

φίλους της Σχολής και του ΕΜΠ.  

Στον εορτασμό απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Νίκος 

Ανδρεδάκης και ο Πρόεδρος του ΣΠΜΕ Βασίλης Μπαρδάκης. Μετά την εισαγωγή που έκανε ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Δημήτρης Κουτσογιάννης, μίλησαν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, όλοι απόφοιτοι ή φοιτητές της Σχολής:  ο 

Θεοδόσης Π. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής και π. Κοσμήτορας της Σχολής, ο Θέμης Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής 

π. Πρόεδρος της Σχολής και π. Πρύτανης ΕΜΠ, ο Λάζαρος Λαζαρίδης, Μελετητής Υδραυλικών Έργων, η Θάλεια 

Τραβασάρου, Principal Engineer & Vice President στην εταιρεία Fugro, η Σίσσυ Νικολάου, Principal Engineer και Fellow 

Αντισεισμικής Τεχνολογίας της εταιρείας WSP, ο Γιώργος Τσεμπελής, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο 

πανεπιστήμιο του Michigan, ο Κώστας Δαφέρμος, Καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών στο πανεπιστήμιο Brown 

(Nobert Wiener Prize, 2016), ο Ιωάννης Τσαπέκης, αριστούχος φοιτητής της Σχολής και η Βασιλική Τρουφάκου, 

φοιτήτρια της Σχολής και ηθοποιός. 

Μετά το τέλος των ομιλιών, ακολούθησε το δεύτερο – κοινωνικό μέρος του εορτασμού στη μαγευτική βεράντα του 

Μουσείου της Ακρόπολης με θέα το φωτισμένο Παρθενώνα, όπου  όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις και σχόλια και να δοκιμάσουν εκλεκτό κρασί και εδέσματα, μέχρι τα μεσάνυχτα. 

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε από την υπηρεσία BLOD του Ιδρύματος Μποδοσάκη και μεταδόθηκε ζωντανά από την 

υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ του ΕΔΕΤ, ενώ το βίντεο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.  

Η γιορτή συνέπεσε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κατάταξης Shanghai Ranking του 2017 που δίνει τη 

Σχολή στην έβδομη θέση παγκοσμίως. 

Τα έξοδα της γιορτής καλύφθηκαν αποκλειστικά από χορηγούς. Στους ομιλητές και τους χορηγούς απονεμήθηκαν 

αναμνηστικά μετάλλια φιλοτεχνημένα από τον γλύπτη, απόφοιτο και μέλος της Σχολής και της Οργανωτικής 

Επιτροπής Φοίβο Σαργέντη.  

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού θα συνεχιστούν με την έκδοση αναμνηστικού Τόμου για τη συμβολή της Σχολής στις 

υποδομές της χώρας, τη συγγραφή της ιστορίας της Σχολής και των καθηγητών της, την τιμητική ονομασία δύο 

κτηρίων της Σχολής σε ανάμνηση δυο παλιών καθηγητών της (Νίκου Κιτσίκη και Παύλου Σαντορίνη) και τη δημιουργία 

Συνδέσμου αποφοίτων και φίλων της Σχολής με στόχο τη μονιμότερη συνεργασία επ’ ωφελεία της Σχολής και των 

ανθρώπων της. 

 


