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Πριν δώσω το λόγο στους εκλεκτούς ομιλητές μας θα ήθελα σαν εισαγωγή να μιλήσω για 
τρία ερωτήματα:

1. Γιατί εν μέσω κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας κάνουμε γιορτές;

2. Πως διαλέξαμε τον χρόνο για τη γιορτή;

3. Πως διαλέξαμε τον τόπο;
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Θα ξεκινήσω απ’ το δεύτερο ερώτημα που είναι πιο εύκολο και μου δίνει την ευκαιρία να 
πω δυο λόγια για την ιστορία του πολυτεχνείου και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. 

Το σύγχρονο ελληνικό κράτος καθιερώθηκε και αναγνωρίστηκε διεθνώς περί το 1830. Λίγο 
μετά, την τελευταία μέρα του 1836 με το παλιό ημερολόγιο, ή στις αρχές του 1837 με το 
νέο, ιδρύεται ένα σχολείο τεχνιτών που έμελλε να εξελιχθεί στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο. Το διάταγμα καθορίζει ότι «Θέλει συστηθεί τώρα πλέον εις Αθήνας 
σχολείον, εις το οποίον θέλουν διδάσκεσθαι την κυριακήν και τας εορτάς, όσοι 
επιθυμούν να μορφοθώσιν ως αρχιτεχνίται (μαΐστορες) εις την αρχιτεκτονικήν.»

Μια 25ετία αργότερα, φαίνεται πως «το μόνον εν Ελλάδι πρό τινων ετών συσταθέν 
σχολείον των Τεχνών δεν προώδευσεν αρκούντως, ουδέ παρήξε καρπούς αναλόγους
των προσδοκιών του κοινού και των προς συντήρησιν αυτού καταβαλλομένων 
ετησίως εκ του Δημοσίου Ταμείου δαπανών».
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Θα περάσει μια ακόμη 25ετία πριν γίνει το σημαντικό βήμα: Η ίδρυση της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών που σηματοδοτεί μια αλλαγή πορείας. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 1541, η 
Σχολή «παρασκευάζει μηχανικούς διά τε τας δημοσίας και ιδιωτικάς ανάγκας, καταλλήλους 
προς κατασκευήν οδών, γεφυρών, σιδηροδρόμων, υδραυλικών έργων και οικοδομών.»

Ο ιδρυτικός νόμος σφραγίζεται και δημοσιεύεται στις 2 Ιουνίου 1887 με το παλιό 
ημερολόγιο, 2 Ιουλίου με το νέο. Δηλαδή τα 130ά γενέθλιά μας είναι ακριβώς σήμερα.

Ακόμη μια 25ετία μετά, η επιλογή αυτή θα δικαιωθεί. Έτσι το 1914 η «ανωτάτη τεχνική 
Σχολή …  μετονομάζεται ‘Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον’, τάσσεται δε ισότιμος προς τα εν 
Αθήναις πανεπιστήμια και ιεραρχικώς τίθεται αμέσως μετά τα Πανεπιστήμιια ταύτα»
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Και τώρα περνάω στο τρίτο ερώτημα, σχετικά με το χώρο της γιορτής, που μου δίνει την 
ευκαιρία να αναφερθώ στο παρόν της Σχολής. Φυσικά μια πρώτη επιλογή που σκέφτεται 
μια Σχολή, που έχει τη δική της αίθουσα εκδηλώσεων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 
είναι να κάνει εκεί τη γιορτή της. Θα είχε και αισθητικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. 
Παρατηρήστε μερικά από τα συνθήματα που φαίνονται και αν θέλετε σημειώστε τα να τα 
συζητήσουμε αργότερα στο κοινωνικό μέρος της εκδήλωσης —στο αυτό το μέρος των 
ομιλιών δεν προβλέπεται συζήτηση. 

Τελικώς δεν κάναμε αυτή την επιλογή γιατί δεν ήμασταν σίγουροι ποια φοιτητική παράταξη 
θα ήταν αρμόδια να επιτρέψει ή να απαγορεύσει με πανό την είσοδό μας.
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Άλλη επιλογή ήταν η κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ. Ενδιαφέροντα τα 
συνθήματα, αλλά προέκυψαν διαφωνίες στα μέλη της επιτροπής ως προς το νόημά τους κι 
έτσι δεν υιοθετήσαμε ούτε αυτή την επιλογή. 
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Φυσικά υπάρχει και το ιστορικό κτήριο Γκίνη που ακόμη αποτελεί υποδομή της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών. Όμως, το έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή. Το κλίμα έχει 
υπερθερμανθεί και γίνεται συχνά ομιχλώδες. 

Τελικώς σκεφτήκαμε, αφού είμαστε η καλύτερη Σχολή της χώρας και απ’ τις καλύτερες στον 
κόσμο, γιατί να μην διαλέξουμε για τη γιορτή το καλύτερο μέρος στον κόσμο; Κι έτσι 
καταλήξαμε εδώ, στο Μουσείο Ακρόπολης.
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Το γεγονός  ότι είμαστε από τις πρώτες Σχολές στον κόσμο το επικυρώνει η προχθεσινή 
ανακοίνωση της κατάταξης πανεπιστημίων της Σαγκάης που μας δίνει της έβδομη θέση 
παγκοσμίως. Επίσης ο οργανισμός QS, την τελευταία πενταετία έντασης της κρίσης, μας 
δίνει συνεχώς μια θέση μέσα στους πρώτους 50 στον κόσμο.
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Και έρχομαι στο πρώτο ερώτημα, αν έχει νόημα να κάνουμε γιορτές εν μέσω κρίσης. Το 
σκέφτηκα πολύ αλλά δεν μπόρεσα να το απαντήσω. Θεώρησα όμως σκόπιμο να παραθέσω 
δυο γνώμες που άπτονται του ερωτήματος και ξεχώρισα από ηλεκτρονικά μηνύματα που 
έλαβα τυχαία.

Του Μανόλη Παπαδρακάκη, ομότιμου καθηγητή της Σχολής:

«Σ’ αυτές τις ζοφερές μέρες που ζούμε, μια τέτοια πανηγυρική εκδήλωση στο ωραιότερο 
νεότερο μνημείο της Αθήνας μας γεμίζει με συγκίνηση για ό,τι καταφέραμε να 
προσφέρουμε στην κοινωνία ως Σχολή και συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης 
για τις μεγάλες επιστημονικές μας δυνατότητες που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας. 
Θα είναι μία μαγευτική βραδιά που κανείς από εμάς που βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι σ' 
αυτό το Θαύμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών δεν θα ήθελε να χάσει.»

Του Δημήτρη Λιάτη, απόφοιτου της Σχολής και εθελοντή στην οργάνωση του εορτασμού:

«Φαντάζομαι αυτή τη γιορτή σαν ένα είδος  «πυροκροτητή» σε μια αλληλουχία εκρήξεων  
δημιουργίας, πέρα από τα όρια της τεχνικής εκπαίδευσης.»

Ελπίζω στη συνέχεια οι ομιλητές μας θα φωτίσουν περισσότερο το ερώτημα. 
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Κλείνοντας την εισαγωγή μου, και με τη σκέψη μου ότι, ως μηχανικοί, το παρελθόν το 
τιμούμε, το μελετούμε και το γιορτάζουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προτείνω 
να αφιερώσουμε αυτή τη γιορτή σ’ αυτούς που εκπροσωπούν το μέλλον. Σ’ αυτά τα καλά 
και τα κακά παιδιά της Σχολής μας που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη αλλά συχνά μας κάνουν 
περήφανους –στη φωτογραφία είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας στο 
συνέδριο της  EGU στη Βιέννη πριν δυο μήνες.

Αθήνα 2 Ιουλίου 2017

Δημήτρης Κουτσογιάννης
Κοσμήτορας ΣΠΜ
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