
Αγαπητοί νέοι απόφοιτοι της Σχολής μας, 

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας απευθύνω έναν σύντομο χαιρετισμό, γνωρίζοντας 

ότι είναι φτωχό υποκατάστατο μιας γιορτής που δίκαια περιμένατε και εσείς και οι 

δικοί σας άνθρωποι, αυτοί που αισθάνονται ότι η δική σας επιτυχία είναι δικαίωση 

και των δικών τους ονείρων και στόχων.  

Η ικανοποίηση που νοιώθετε για την αποφοίτησή σας είναι απόλυτα 

δικαιολογημένη. Έχετε πετύχει έναν σημαντικό και δύσκολο στόχο-αντικειμενικά 

δυσκολότερο από το πακέτο Bachelor + Master πολλών ξένων πανεπιστημίων, που 

φαντάζουν, ίσως, ως υπόδειγμα. Μάλιστα, ο τίτλος που σας απονέμεται 

αναγνωρίζεται διεθνώς ως ισότιμος με μεταπτυχιακό. 

Κάνω εδώ μια μικρή παρέκβαση: Η Σχολή από την οποία μόλις αποφοιτήσατε, η 

Σχολή μας, είναι καλή. Φυσικά και υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, όπως η 

μείωση του διδακτικού προσωπικού και η έλλειψη επαρκών πόρων και χώρων.  

Όμως, τα προβλήματα δεν πρέπει να επισκιάζουν την πολύπλευρη προσφορά και 

τις δραστηριότητες, τόσο του διδακτικού προσωπικού της, όσο και των φοιτητών 

της. Οι τίτλοι σπουδών που τα Τμήματα της Σχολής παρέχουν, έχουν, εν τέλει, 

αξία. 

Έχετε αποκτήσει, λοιπόν, ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική σας 

πορεία. Βέβαια το εφόδιο αυτό δεν σας εξασφαλίζει μια άνετη επαγγελματική 

σταδιοδρομία, κανένα πτυχίο δεν την εξασφαλίζει πλέον. Σας δίνει όμως μια καλή 

βάση.  

Ένα άλλο, λιγότερο απτό, αλλά οπωσδήποτε σημαντικό πλεονέκτημα, που 

ανεπαισθήτως αποκτήσατε αυτά τα χρόνια, είναι η διαμόρφωση ενός πρακτικού 

και αποτελεσματικού τρόπου σκέψης, που βασίζεται στη φυσική και στα 

μαθηματικά, αλλά δεν περιορίζεται από αυτά. Αυτός ο τρόπος σκέψης θα σας φανεί 

χρήσιμος, όποιο επάγγελμα και αν ακολουθήσετε. Επίσης έχετε εξοικειωθεί, σε 

ικανοποιητικό βαθμό, με νέες τεχνολογίες, απαραίτητες στον σύγχρονο 

επαγγελματικό στίβο. Έχετε και ένα ακόμη βασικό εφόδιο, το οποίο μερικοί αδίκως 

υποτιμούν: το εξαιρετικό εργαλείο σκέψης και έκφρασης, που λέγεται ελληνική 

γλώσσα και έχει στηρίξει τη διεθνή επιστημονική ορολογία. Σκεφθείτε, για 

παράδειγμα, τους «αγγλικούς» όρους mathematics, physics, mechanics, architect, 

statics, hydraulics, geotechnics,  diagram, logistics, electric, phenomenon. 

Υπάρχουν λοιπόν λόγοι ικανοποίησης και αισιοδοξίας.  

Υπάρχουν όμως και κάποιες συνθήκες, που περιορίζουν την δικαιολογημένη χαρά. 

Αυτές έχουν να κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο. Η περίοδος φαίνεται δύσκολη. 

Τα διεθνή προβλήματα, όπως η πανδημία, που μεταξύ άλλων επέβαλε τη ματαίωση 

των τελετών ορκωμοσίας, είναι σημαντικά. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

ακόμη η χώρα μας, δεν είναι η καλύτερη. Κάποιες λανθασμένες πολιτικές επιλογές, 

όπως η ίδρυση νέων τμημάτων  μηχανικών, αλλά και η αναγνώριση των τίτλων 

που παρέχουν ιδιωτικά κολέγια, τα οποία δεν έχουν υποστεί αξιολόγηση, ως 

ισότιμων με αυτούς που αποκτάτε εσείς μετά από δύσκολες σπουδές, θα οξύνουν 

αναπόφευκτα το πρόβλημα εύρεσης εργασίας. Λυπάμαι πραγματικά, που όσοι από 

σας μείνουν να παλέψουν εδώ, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες μεγαλύτερες από 



αυτές που αντιμετωπίσαμε εμείς, στο ξεκίνημα της δικής μας σταδιοδρομίας. 

Λυπάμαι που πολλοί θα φύγουν στο εξωτερικό, όχι για να πάρουν πρόσθετα εφόδια 

και να επιστρέψουν, αυτό θα ήταν πολύ καλό, αλλά γιατί δεν βλέπουν άλλη λύση. 

Σε όσους μείνουν θέλω να πω: αγωνιστείτε να ανοίξετε τον δικό σας δρόμο,  χωρίς 

να ξεχνάτε το γενικότερο, το συλλογικό καλό. Ο μηχανικός, άλλωστε, έχει και 

κοινωνική ευθύνη. Σε όσους φύγουν, θέλω να τονίσω: είστε μάλλον καλύτεροι από 

τους ξένους που ίσως σας κοιτάξουν υπεροπτικά. Έχετε πολλά προσωπικά εφόδια, 

μην τα υποτιμήσετε. Ακόμη έχετε ένα ισχυρό συλλογικό πολιτιστικό υπόβαθρο, 

μην υποτιμήσετε ούτε αυτό. Κι’ ακόμη, μη ξεχάσετε τον τόπο σας, η χώρα μας θα 

χαθεί χωρίς εσάς. 

Σας προτρέπω όλους, όπου κι αν συνεχίσετε τον δρόμο σας, να κάνετε όνειρα και 

να προσπαθήστε να τα πραγματοποιήσετε. Μη δειλιάστε στις αναπόφευκτες 

αναποδιές και αποτυχίες. Και όταν αποκτήσετε, όπως εύχομαι, κάποια θέση 

ευθύνης, μην ξεχάσετε τη δικαιοσύνη.  

Να σας έχει ο Θεός γερούς, καλή επιτυχία στον αγώνα που είναι μπροστά σας. 
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