Αγαπητέ κύριε Πρύτανη,
Αγαπητοί κύριοι Αντιπρυτάνεις,
Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,
Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω στην σημερινή εκδήλωση που οργάνωσε η
Πρυτανεία του ΕΜΠ με αφορμή την αποχώρηση από την υπηρεσία των συναδέλφων που
αφυπηρέτησαν τα έτη 2020 και το 2021.
Μέσα από τις λίγες αυτές γραμμές, που διαπιστώνεις αμέσως πόσο δύσκολο είναι να
συμπυκνώσεις σ’ αυτές την πορεία μιας ζωής -τι να πρωτοθυμηθείς και τι να αφήσεις-,
θέλω κατ’ αρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους εντός και
εκτός Σχολής για τη συνεργασία, την στήριξη και το κοινό όραμα που μοιραστήκαμε για το
Πολυτεχνείο, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και τους σπουδαστές μας που
μου έδωσαν το προνόμιο στα τριάντα έξι χρόνια της παρουσίας μου ως μέλος ΔΕΠ του
Ιδρύματος να αποκτήσω ανεξίτηλες εμπειρίες ζωής.
Μέσα από την διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθώ
επιστημονικά και ερευνητικά, να εξελιχθώ σαν άνθρωπος, να μεταλαμπαδεύσω τη γνώση
στην επιστημονική περιοχή της Μελέτης και Σχεδίασης Πλωτών Κατασκευών σε νεότερους
συναδέλφους, να την μοιραστώ και να την προβάλω σε διεθνή συνέδρια και επιτροπές με
συναδέλφους από το εξωτερικό.
Είχα την ευκαιρία να χαρώ τις επιτυχίες και την εξέλιξη νεότερων, καταξιωμένων σήμερα,
συναδέλφων στον Επαγγελματικό και Ακαδημαϊκό στίβο, στο ΕΜΠ και αλλού, που
ξεκίνησαν το ταξίδι τους στην έρευνα κοντά μου.
Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ παραγωγικά με τις εκάστοτε Διοικήσεις και Διοικητικές
Υπηρεσίες του Ιδρύματος και τον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας από
τις θέσεις ευθύνης που κατά καιρούς κατείχα σε αυτό.
Είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις και να ακούσω τους προβληματισμούς και τις
αγωνίες της νέας γενιάς, να μοιραστώ με τους φοιτητές μας τις εμπειρίες της δικής μου
γενιάς, να υποστηρίξω το ακαδημαϊκό ή / και επαγγελματικό τους ξεκίνημα. Μακάρι η
συνδρομή μου αυτή να ήταν ουσιαστική και για την δική τους εξέλιξη.
Είχα την τύχη να ζήσω από κοντά την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Σχολής των Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών από τότε που διορίστηκα σε αυτήν, τον Απρίλιο του 1984,
διατρέχοντας σε αυτήν όλα τα χρόνια του ενεργού επαγγελματικού και ακαδημαϊκού μου
βίου, από πρωτοετής σπουδαστής το 1971 σε αυτήν μέχρι την αφυπηρέτησή μου τον
Αύγουστο του 2020 με εξαίρεση τα χρόνια εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής στη
Γερμανία και τα χρόνια της στρατιωτικής μου θητείας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται
στους συναδέλφους της Σχολής για την αλληλοεκτίμηση, τον αλληλοσεβασμό, τη φιλία, τη
συνεργασία, αλλά και προς το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τα μέλη της
Γραμματείας της για την απρόσκοπτη και άψογη συνεργασία όλα τα χρόνια της κοινής
πορείας μας, στοιχεία που κάνουν κάποιον που αποχώρησε από αυτή να την αισθάνεται
«σπίτι» του, όπως πάντα.

Πιστεύω ότι το Πολυτεχνείο μας ως δημόσιο ανώτατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα,
όντας σύμβολο στην Ελληνική κοινωνία, πάντα πρωτοπόρο στην υποστήριξη της ανάπτυξης
της χώρας με τις εξειδικευμένες γνώσεις των μελών του και των αποφοίτων του και τους
κοινωνικούς αγώνες που έχουν συνδεθεί με αυτό, έχει πολλά να προσφέρει ακόμα «με
λογισμό και μ’ όνειρο» στον τόπο για την εκπαίδευση, την τεχνολογική ανάπτυξη και την
δια βίου μάθηση των νέων αλλά και παλιότερων επιστημόνων συναδέλφων μηχανικών στις
παραδοσιακές αλλά και σε νέες κατευθύνσεις, παρά την εμφανή υποχρηματοδότησή του
από την Πολιτεία και την ελλιπή στελέχωση του ερευνητικού και διοικητικού του
δυναμικού.
Η ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής του ανθρώπινου δυναμικού του, η αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών, κρατώντας ένα μίγμα απαραίτητων βασικών
επιστημονικών γνώσεων και εξειδικευμένων αντικειμένων κατεύθυνσης, και η επιδίωξη της
εξωστρέφειας με συνέργειες με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα,
καθώς και με τον παραγωγικό ιστό της χώρας στο πλαίσιο νέων αναδυόμενων ευκαιριών
ανάπτυξης με περιβαλλοντικό πρόσημο και όχι μόνο μπορεί να αποτελέσει μια νέα
πρόκληση για τα χρόνια που έρχονται. Παρατηρώ με ευχαρίστηση ότι γίνονται σημαντικά
βήματα στην κατεύθυνση αυτή με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί
και υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα.
Τελειώνοντας, εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους, εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες,
υγεία και κάθε καλό σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, με την ελπίδα να μας δίνεται
η ευκαιρία να ακούμε για την εξέλιξη και να χαιρόμαστε για τις επιτυχίες των νεότερων
συναδέλφων, των φοιτητών μας, και του Ιδρύματος μας συνολικά.
Να είστε καλά!
Συναδελφικά
Σπύρος Α. Μαυράκος
Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
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