Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Ευχαριστώ την Διοίκηση του Ε. Μ. Πολυτεχνείου για την ευκαιρία να εκφράσω λίγες σκέψεις και
αισθήματα που νιώθω από την πορεία μου στο Ίδρυμά μας, στο οποίο πέρασα περισσότερα από τα
μισά χρόνια της ζωής μου ως τώρα.
Τέτοια εποχή, πριν από 40 ακριβώς χρόνια, είχα την πρώτη μου επικοινωνία με το ΕΜΠ, μετά από
πρόσκληση του αείμνηστου Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Γεωργίου
Βέη, που πολύ πρόσφατα έφυγε από κοντά μας. Του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα τον
θυμάμαι πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη.
Η ένταξή μου ως Λέκτορα στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών σηματοδότησε την
αρχή μιας ακαδημαϊκής πορείας που δεν είχα φανταστεί τότε, αφού οι σπουδές μου ως αστροφυσικού
δεν παρέπεμπαν σε κάτι τέτοιο. Όμως, τα αντικείμενα της απασχόλησής μου ήταν πολύ ενδιαφέροντα
και το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον βοήθησε να ενταχθώ γρήγορα στην καθημερινότητα της
Σχολής μας.
Αναλογιζόμενος τώρα τα περασμένα, αισθάνομαι τυχερός που η ζωή μου κύλισε με αυτό τον τρόπο.
Πρωτίστως, νοσταλγώ τη συναναστροφή με τους φοιτητές μας, που έδιναν ζωντάνια και πλούτιζαν
τις εμπειρίες μου με τις απόψεις τους. Έπειτα, η συνεργασία μου με τους περισσότερους
συναδέλφους, τους υποψήφιους διδάκτορες και το λοιπό προσωπικό της Σχολής με δίδαξε πολλά.
Η συμμετοχή μου σε διοικητικά όργανα και επιτροπές του Ιδρύματος μου επέτρεψε να γνωρίσω και
να συνεργαστώ με πολλούς συναδέλφους, από όλες τις Σχολές, καθώς και με το διοικητικό
προσωπικό. Τους ευχαριστώ όλους για τις κοπιαστικές αλλά όμορφες ώρες που περάσαμε και για τις
εμπειρίες που απέκτησα μαζί τους.
Με συγκίνηση απευθύνω το μεγαλύτερο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό της Σχολής μας,
παλαιότερο και νεότερο, ακαδημαϊκό και διοικητικό, που με έκανε να νιώθω ότι είμαι «στο σπίτι
μου» και με το οποίο συνδέομαι με αμοιβαία εκτίμηση και φιλία.
Εύχομαι το μέλλον του Ιδρύματος να είναι ακόμα καλύτερο. Αν οι μικρές μου δυνάμεις μπορούν να
συνεισφέρουν σ ’αυτό, θα είμαι διαθέσιμος.

Με πολλή εκτίμηση,
Ρωμύλος Κορακίτης
Ομότιμος Καθηγητής ΣΑΤΜ-ΜΓ

