
Αθήνα, 10/07/2018 

Καλησπέρα κι από μένα…Καλωσήρθατε στην αποψινή τελετή απονομής διπλωμάτων της 

Σχολής Πολιτικών Μηχανικών! 

Η στιγμή αυτή αποτελεί για όλους εμάς που αποφοιτούμε σήμερα σημαντικό σταθμό της 

ζωής μας και μας γεμίζει συγκίνηση, καθώς μας καλεί να συγκεντρώσουμε αναμνήσεις 

αλλά και να αφήσουμε έναν κόσμο πίσω μας… 

Τα χρόνια που διανύσαμε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ήταν γεμάτα από εμπειρίες και 

συναισθήματα…Η περιέργεια για την ανακάλυψη του αντικειμένου, ο ενθουσιασμός για το 

ακαδημαϊκό περιβάλλον, η συνειδητοποίηση της ποικιλίας των δυνατοτήτων που αυτό 

παρέχει μας έδωσαν σταδιακά την ώθηση και το κίνητρο για προσωπική εξέλιξη και αυτό-

κατασκευή. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος…Ο μεγάλος όγκος νέας γνώσης που καλούμασταν 

να διαχειριστούμε, η πληθώρα εργασιών, οι απαιτητικές εξεταστικές περίοδοι αποτέλεσαν 

προκλήσεις της ζωής μας ως φοιτητών…Μπορεί να κουραστήκαμε, να πιεστήκαμε , αλλά-αν 

το σκεφτούμε- οι δυσκολίες είναι αυτές που μας επιτρέπουν να ανακαλύψουμε τα όριά μας 

και τις δυνάμεις μας…Άλλωστε, με τη δύναμη της θέλησης μπορεί να επιτύχει κανείς πολλά 

περισσότερα από όσα νομίζει.. 

Πέρα από τις καθημερινές διαλέξεις, η διδασκαλία στη Σχολή μας βασίστηκε και στις 

εκπαιδευτικές εκδρομές. Συμμετέχοντας σε αυτές, είχαμε την ευκαιρία να πλουτίσουμε το 

νου και την ψυχή μας με ένα διαφορετικό, απολαυστικό τρόπο…Χωρίς τη συνεργασία των 

καθηγητών μας βέβαια, δεν θα νιώθαμε την ίδια ικανοποίηση…Πολλοί από αυτούς 

αποτέλεσαν ,πέρα από μεταδότες γνώσεων, και αποδέκτες προβληματισμών, αλλά και 

πηγή έμνευσης σε ορισμένες περιπτώσεις…Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη! 

Φοιτητική ζωή σημαίνει βέβαια και γνωριμίες με νέους ανθρώπους…Εδώ δημιουργήσαμε 

φιλίες, μοιραστήκαμε κοινούς στόχους αλλά και ανησυχίες, γελάσαμε, παίξαμε, 

συνεργαστήκαμε, ανταλλάξαμε ιδέες, αγαπήσαμε και αγαπηθήκαμε!Κι αν μερικοί από 

εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, νιώθετε, όπως εγώ, μια διαρκή αγωνία και ανασφάλεια για τις 

αποφάσεις που αφορούν το μέλλον, σκεφτείτε ότι υπάρχει και η θετική πλευρά: η αγωνία 

αυτή ίσως δίνει προοπτική για αναθεώρηση, επανάσταση, ανακάλυψη του εαυτού μας… 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τα μέλη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. 

Η δουλειά όλων μας έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή διάκριση της Σχολής σε παγκόσμιο 

επίπεδο-κατόρθωμα για το οποίο νιώθουμε όλοι υπερήφανοι!Ένα ακόμα ευχαριστώ στη 

διεθνή οργάνωση ΙΑΕSTE και στους ανθρώπους που τη στηρίζουν εθελοντικά στο ΕΜΠ. 

Έργο της είναι η ανταλλαγή φοιτητών με σκοπό την απόκτηση τεχνικής εμπειρίας στο 

εξωτερικό. Παροτρύνω τους συμφοιτητές μου, που ενθουσιάζονται με την ιδέα αυτή, να 

διεκδικήσουν μια θέση και να διαπιστώσουν τη δύναμη του διπλώματός μας στο 

εξωτερικό! 

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία σε όλους!Εύχομαι να πραγματοποιήσει ο καθένας 

από εμάς κάθε του όνειρο!Κι επίσης, πέρα από καλοί επιστήμονες και επαγγελματίες, 

εύχομαι να έχουμε όλοι και μάτια ανοιχτά, ώστε να βλέπουμε τον κόσμο όπως πραγματικά 

είναι…Με τη σκληρή και άδική του πλευρά και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για 

να την περιορίσουμε… 

Καλή δύναμη στους φοιτητές που συνεχίζουν και στους καθηγητές! 

Καλό καλοκαίρι σε όλους!! 




