
 
Νοεµ. 2011 

 
Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών  Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ     
 
 
 
Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες 
 
Ως Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ έχω την χαρά να σας 
συγχαρώ και να σας καλωσορίσω στη Σχολή Μηχανολόγων του ΕΜΠ εκ µέρους 
όλων των συναδέλφων Καθηγητών και του προσωπικού της Σχολής. Να σας 
συγχαρώ γιατί το ότι βρίσκεστε στη θέση αυτή είναι αποτέλεσµα µίας συστηµατικής 
προσπάθειας που άρχισε από τα πρώτα χρόνια του Λυκείου και η οποία σκοπό είχε 
την επίτευξη αυτού του στόχου. Όµως συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς σας, 
και σας παρακαλώ να τους τα διαβιβάσετε, γιατί ο στόχος αυτός δεν θα είχε 
επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη και συµπαράστασή τους. 
 
Η πορεία σας από σήµερα µέχρι την αποφοίτησή σας, µετά από 5 χρόνια, δεν θα 
είναι εύκολη και δεν θα µπορούσε να είναι εύκολη γιατί θα πρέπει να εφοδιαστείτε 
µε γνώσεις και να αποκτήσετε δεξιότητες ώστε να µεταµορφωθείτε από αποφοίτους 
του Λυκείου, που είστε πρακτικά σήµερα, σε Μηχανολόγους Μηχανικούς ικανούς 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος έντονα ανταγωνιστικού που 
δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ελλάδας ή ακόµη σε αυτά της Ευρώπης, µέσα σε 
ένα κόσµο που εξελίσσεται πολύ γρήγορα, τουλάχιστον από τεχνολογικής πλευράς. 
Όµως το πιό σηµαντικό είναι ότι θα αποκτήσετε  έναν ορθολογικό τρόπο σκέψης και 
ανάλυσης που θα σας είναι χρήσιµος σε όλες τις φάσεις της ζωής σας. 
 
Συνηθίζω να χαρακτηρίζω το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού ως πτυχίο 
διαβατήριο λόγω της αξίας που έχει στην αγορά εργασίας αλλά κυρίως λόγω του ότι 
οι στέρεες γνώσεις που αποκτάτε σας επιτρέπουν να ανταποκρίνεστε σε πολύ 
µεγάλο εύρος εφαρµογών, να κατανοείτε την συσχέτιση της φύσης και των φυσικών 
φαινοµένων µε τα µαθηµατικά, µε την αριθµητική ανάλυση, µε την αριθµητική 
προσοµοίωση, µε την οικονοµική ανάλυση και το κόστος, να αποτιµάτε τεχνικά 
χαρακτηριστικά συστηµάτων άλλοτε προσεγγιστικά, αυτό που ονοµάζοµε τάξη 
µεγέθους, και άλλοτε µε απόλυτη ακρίβεια και µάλιστα µετρήσιµη, όπως η 
διάµετρος ενός εµβόλου όπου απαιτείται ακρίβεια µικρού (χιλιοστού του χιλιοστού). 
 
Από την πλευρά µας, ως δάσκαλοί σας στην πορεία των σπουδών σας σ’ αυτό το 
Ίδρυµα θα προσπαθήσουµε να ανταποκριθούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε 
να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις και άριστη κατάρτιση στις σύγχρονες 
τεχνολογικές περιοχές. Φυσικά υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης και για τον 
σκοπό αυτό σας ζητώ την ενεργό και ουσιαστική συµµετοχή σας στα όργανα της 
Σχολής µε προτάσεις. 
 



Μέχρι πριν από λίγο καιρό ο ορίζοντάς σας ήταν η γειτονιά σας, το Λύκειό σας, η 
πόλη σας για αυτούς που έρχονται από επαρχιακές πόλεις. Ξαφνικά οι ορίζοντες 
µεγάλωσαν και έγινε όχι µόνο η Ελλάδα αλλά η Ευρώπη ολόκληρη µέσω των 
προγραµµάτων ανταλλαγής φοιτητών της ΙΑΕSΤΕΕ, τα προγράµµατα ERASMUS, 
TIME κα. Ενηµερωθείτε για αυτά εγκαίρως και επωφεληθείτε. Ενηµερωθείτε επίσης 
για τις υποτροφίες που υπάρχουν, συµµετάσχετε σε ανοικτούς διαγωνισµούς. 
 
Θέλω να κλείσω µε µία προσωπική τοποθέτηση: στην θέση που βρίσκεστε σήµερα 
βρισκόµουν και εγώ ως πρωτοετής πριν από 42 χρόνια ακριβώς, τον Οκτώβριο του 
1969. Ήµουνα περήφανος ως φοιτητής του αρχαιότερου και πιό ονοµαστού 
Τεχνολογικού Ιδρύµατος της χώρας, όπως είµαι και σήµερα ως Καθηγητής σε αυτό. 
Θα είναι επιτυχία όλών µας εάν στο τέλος των σπουδών σας είστε και εσείς 
υπερήφανοι για την όλη πορεία σας και για το πτυχίο που θα αποκτήσετε. 
 
Καλώς ήρθατε και καλές σπουδές. Το µέλλον είναι δικό σας. 
 
Θα ακολουθήσει µία σύντοµη παρουσίαση των δραστηριοτήτων και του γνωστικού 
αντικειµένου των Τοµέων από τους οποίους απαρτίζεται η Σχολή µας.  Βασικός 
σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να πεισθείτε για το εύρος των εφαρµογών του 
Μηχανολόγου Μηχανικού και να βεβαιωθείτε ότι αξίζει τον κόπο να κάνετε 
υποµονή τα πρώτα εξάµηνα παρακολουθώντας µαθήµατα που κατ’ αρχή σας 
φαίνονται γενικά (όπως Μαθηµατικά, Φυσική, Μηχανική) γιατί θα διαπιστώσετε 
σιγά-σιγά ότι αυτά είναι τα εργαλεία µε τα οποία ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, η φωτιά 
γίνονται ενέργεια, εργαλεία µε τα οποία η λαµαρίνα, το τσέρκι, το µέταλλο σε 
χελώνες γίνονται µηχάνηµα, όπως αυτοκίνητο, τραίνο, εργαλειοµηχανές και όλες οι 
άλλες συσκευές που βλέπουµε γύρω µας. 
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