Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοίτων του 2018
Κύριε Αναπληρωτή Πρύτανη, κύριε Εκπρόσωπε του ΣΠΜΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αγαπητοί μας απόφοιτοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί γονείς και συγγενείς των
αποφοίτων,
Εκ μέρους της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σας καλωσορίζω στη σημερινή μας γιορτή
και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Παράλληλα, ευχαριστώ το προσωπικό της Γραμματείας
και την Προϊσταμένη της για την οργάνωση της γιορτής. Ακόμη, ευχαριστώ τους μουσικούς του
Μουσικού Τμήματος του ΕΜΠ για την συμμετοχή τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Εκπρόσωπο του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών που είναι μαζί μας και τον Αναπληρωτή Πρύτανη που ανέλυσε
ήδη το νόημα της σημερινής εκδήλωσης, κι έτσι δεν θα χρειαστεί να πω πολλά.
Πέρσι στις 2 Ιουλίου η Σχολή γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια, τιμή αλλά και περισυλλογή τα 130ά
γενέθλιά της. Ιστορικά είμαστε η πρώτη Σχολή μηχανικών της χώρας, η μητέρα όλων των σχολών
μηχανικών, η μητέρα τροφός/alma mater χιλιάδων διπλωματούχων αλλά της ελληνικής
τεχνολογίας. Στα 131 χρόνια της ιστορίας της, η Σχολή δεν έπαψε να λειτουργεί και να βγάζει
διπλωματούχους ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους: Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897,
στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική εκστρατεία και
καταστροφή, στο δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936, στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, στη Γερμανική Κατοχή και στον Εμφύλιο Πόλεμο, στη χούντα των συνταγματαρχών του
1967-74 και βέβαια στη σημερινή περίοδο βαθιάς κρίσης της χώρας που επηρεάζει σημαντικά τη
Σχολή.
Στα 130 χρόνια, από το 1887, το έτος ίδρυσής της, μέχρι το 2017, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
έχει απονείμει 15 536 διπλώματα. Σ’ αυτά προσθέτουμε σήμερα 44, που αποτελούν (από
συνολικά τρεις) την πρώτη ομάδα διπλωμάτων του 2018. Είναι μεγάλη η χαρά και συγκίνησή μου
καθώς είναι η τελευταία ομάδα διπλωμάτων που απονέμεται στη διάρκεια της δικής μου θητείας
ως κοσμήτορα. Από τον Σεπτέμβριο αναλαμβάνει κοσμήτορας ο συνάδελφος Νίκος Λαγαρός που
εξελέγη δέκα μέρες πριν. Με την ευκαιρία του εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο
του.
Στην τετραετή θητεία μου, είχα την τύχη να υπογράψω και να έχω την ευθύνη της απονομής
1118 διπλωμάτων, πάνω από το 7% των διπλωμάτων στην ιστορία της Σχολής. Κάθε καινούργιο
δίπλωμα που δίνουμε εμπεριέχει και αποτυπώνει αθροιστικά την αξία, αλλά και την απαξία,
όλων των προηγούμενων διπλωμάτων. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Σχολή και για τις
επόμενες γενιές αποφοίτων να τιμήσετε αυτό το δίπλωμα.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω προσωπικά ότι αυτό που έχει αποτυπωθεί στα διπλώματα που
εσείς θα πάρετε είναι μια εξαιρετικά θετική καθαρή αξία. Μέχρι πριν λίγο που ήσασταν φοιτητές,
σε πολλούς από σας αυτό δεν είχε περάσει καν απ’ το μυαλό. Ούτε μου φαίνεται πως σας
απασχολούσε ιδιαίτερα. Ίσως τώρα έχει αρχίσει να σας απασχολεί η αξία του διπλώματος, αλλά
μπορεί να μην την έχετε συνειδητοποιήσει ακόμη.
Όμως η κοινότητα των μηχανικών και των ανθρώπων της γνώσης και της παραγωγής, τη γνωρίζει
καλά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού στον κόσμο. Κι αυτό το αποδεικνύει η ζήτηση για

Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ στην Ελλάδα, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες κρίσης κι
αναδουλειάς. Πιο σημαντική είναι πια η ζήτηση των αποφοίτων μας στην Ευρώπη, όπου αρκετοί
από σας ίσως έχετε ήδη καταφύγει, παρακάμπτοντας τα ελληνικά προβλήματα. Τα προβλήματα
που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε κι έπειτα, αρνούμενοι να τα μελετήσουμε, τα αποδίδουμε σε
άλλους υπαίτιους. Και ταυτόχρονα καταφεύγουμε σ’ αυτούς τους ίδιους «άλλους» μέσα από
προσωπικές λύσεις μετανάστευσης, αναθέτοντας στους ιθαγενείς της Ελλάδας να τα λύσουν, ως
προϋπόθεση για να επιστρέψουμε δόξῃ και τιμῇ.
Την μεγάλη αξία των σπουδών και των πτυχίων της Σχολής μας την επικυρώνει εξάλλου και η
καριέρα και φήμη των αποφοίτων της ως καθηγητών σε πολλά πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο.
Την αναδεικνύουν τέλος παγκόσμιοι οργανισμοί αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων. Ο
Οργανισμός QS δίνει στη Σχολή τη θέση 42 παγκοσμίως και 11 στην Ευρώπη για το 2018. Η
κατάταξη ShanghaiRanking του 2017 δίνει στη Σχολή μας τη θέση 7 παγκοσμίως κι ακολουθεί στη
θέση 8 το φημισμένο University of California, Berkeley και μόλις στις θέσεις 76-100 το ξακουστό
ΜΙΤ που πολλοί από τους ξενομανείς και εθνικά ανασφαλείς θεωρούν παγκόσμιο πρότυπο.
Τελειώνοντας τη θητεία μου ως κοσμήτορα, θεωρώ τα 1118 διπλώματα που έχει απονείμει στη
διάρκειά της η Σχολή μου, συνδυαζόμενα με την ποιοτικά υψηλή αξία τους, άξιζαν και δικαίωσαν
τη διαρκή προσωπική πάλη μου, μαζί με τη συλλογική των συναδέλφων στη Σχολή. Την πάλη με
διάφορα εγχώρια «θηρία», όπως αυτά που θεωρούν επιβλαβή την αξιοκρατία ή ονομάζουν
κοινωνική ευαισθησία την πελατειακή πολιτική. Άλλα «θηρία» θεωρούν την ίντριγκα ή την
υποταγή σαν ακαδημαϊκές πρακτικές, κι άλλα το μπούλινγκ σαν επανάσταση.
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε δυο από τις πιο πρόσφατες επαναστατικές αφίσες
φοιτητικών ομάδων με δυο παραθέσεις που αναφέρονται σε μένα:



«Να σταματήσει η αυθαιρεσία του κοσμήτορα. Να συμβιβαστεί με την απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας.» [αναφέρεται στις υπεράριθμες μετεγγραφές]
«Κύριε Κοσμήτορα, να χαίρεστε τα 170 (sic) χρόνια της Σχολής. Αποδεικνύεται συνεχώς ότι
μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες τρόπους για να την ατιμάσετε.» [αναφέρεται στην
εισαγωγή του θεσμού των μεταδιδακτόρων]

Και μ’ αυτόν τον επαναστατικά εύθυμο τρόπο, αγαπητοί μας απόφοιτοι, θα ήθελα να κλείσω την
ομιλία μου, αφού σας συγχαρώ από καρδιάς και σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην επαγγελματική
και την προσωπική σας ζωή, και καλή τύχη!
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