
Χαιρετισμός του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητή Ιωάννη Γκόλια, στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Σχολής. 

 

Αγαπητέ κ. Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αξιότιμοι 
κκ. Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, αγαπητοί κκ. Κοσμήτορες του ΕΜΠ, αγαπητοί εκπρόσωποι των 
επαγγελματικών συλλόγων μηχανικών, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτές και εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτή την εκδήλωση της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, όπως είπε ο 
Κοσμήτορας, που εντάσσεται στο γενικό εορτασμό των 180 χρόνων από την ίδρυση του ΕΜΠ. Είναι μία 
εκδήλωση που θεωρώ ότι είναι ιδιαιτέρα χρήσιμη αφού θα φωτίσει τη γόνιμη πορεία της Σχολής κατά 
τα 100 χρόνια λειτουργίας της και θα δώσει και τις προοπτικές του μελλοντικού της ρόλου.  

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει αποτελέσει από την ίδρυσή της 
μία πολύ σημαντική πηγή τεχνογνωσίας για την Ελληνική κοινωνία. Είναι μία Σχολή με διδακτικό 
προσωπικό και αποφοίτους με εξέχουσα συνεισφορά στα 100 χρόνια λειτουργίας της στην ανάπτυξη 
της χώρας και ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας. Μέσα από την εκπαίδευση νέων μηχανικών και 
την προώθηση καινοτόμου έρευνας, αλλά και μέσα από την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της, 
στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων της χώρας στον τεχνολογικό τομέα, η Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Ελλάδος στην ενέργεια, τις 
τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική. Ας μη ξεχνάμε ότι είναι (η ΣΗΜΜΥ) μία από τις πιο περιζήτητες 
Σχολές, θα έλεγα η πιο περιζήτητη στην παρούσα φάση - αν και υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από την 
Ιατρική – το λιγότερο που θα δεχόμουν είναι εξίσου περιζήτητη με την Ιατρική.  

Ως Πρύτανης του ΕΜΠ, ήθελα από τη θέση αυτή να αναφερθώ στη συμπλήρωση των 180 χρόνων 
λειτουργίας του ΕΜΠ, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που ιδρύθηκε και εξελίχθηκε διαχρονικά με βάση 
τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα που 
αναπτύχθηκε με τον τρόπο αυτό, και το γεγονός αυτό έχει τη σημασία του. Το ΕΜΠ παραμένει άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την κοινωνία από την οποία γεννήθηκε και την οποία υπηρετεί διαχρονικά.  

Η κοινότητα του ΕΜΠ αφήνει στην άκρη τις άδικες επιθέσεις που πυροδοτούνται συχνά από 
προσωρινές συγκυρίες κοινωνικοπολιτικών γεγονότων. Το ΕΜΠ παραμένει άρρητα συνδεδεμένο με την 
προσπάθεια της χώρας για πρόοδο και ευημερία στην οποία συμβάλλει ενεργά και άοκνα και η 
Ελληνική κοινωνία το ξέρει αυτό. 

Η παρουσία και πορεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά τα 180 χρόνια της ιστορίας του 
συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο: Εκπαίδευση -  Έρευνα - Κοινωνική Προσφορά. Ο εορτασμός των 180 
χρόνων του ΕΜΠ αποτελεί μία υπενθύμιση αλλά και μία επιβεβαίωση ότι ευθύνη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του Ιδρύματος απέναντι στην Ελλάδα παραμένει αμείωτα μεγάλη. Σήμερα που η χώρα 
βιώνει μία αδυσώπητη κρίση, το ΕΜΠ φιλοδοξεί να βρεθεί και πάλι στην πρώτη γραμμή της μάχης, για 
την παραγωγική και κοινωνική ανόρθωση της χώρας. Αυτή την παράδοση ευθύνης που υπάρχει στο 
ΕΜΠ και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά, από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, 180 



χρόνια μετά, το Ίδρυμα δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει αναμφίβολα να τιμά στο εγγύς, στο μέσο αλλά και 
στο απώτερο μέλλον.   

Είμαστε βέβαιοι ότι η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα εξακολουθήσει 
να έχει καθοριστική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή και ότι στις δεκαετίες που έρχονται θα 
συνεχίσει να διακρίνεται στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό της έργο και να στηρίζει τις ανάγκες της 
χώρας. Θα το κάνει αξιοποιώντας νέες δυνατότητες, νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, νέες συσκευές και 
προωθώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στις προσωπικές επικοινωνίες, 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη χρήση αισθητήρων και σε μια σειρά ακόμα πεδίων του 
επιστημονικού και τεχνολογικού τομέα  στο οποίο θεραπεύει.  

 

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=dIHfzridQ2k  

https://www.youtube.com/watch?v=dIHfzridQ2k

