Δημήτρης Αργιαλάς
Οι άνθρωποι είναι οι σχέσεις τους.
Κανείς δεν πορεύεται και δεν δημιουργεί μόνος του.
Με ευκαιρία την έκφραση τιμής και ευχαριστιών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα
μέλη ΔΕΠ που έχουν αφυπηρετήσει, αισθάνομαι την υποχρέωση να τιμήσω και εγώ όλους
εκείνους που μου επέτρεψαν να φτάσω σε αυτή την ευχάριστη στιγμή.
Όλοι διαμορφώνουμε τη σταδιοδρομία μας και το χαρακτήρα μας δια μέσου των σημαντικών
σχέσεων μας. Η σταδιοδρομία κάποιου, εκτός από μία μικρή εξαίρεση, συν-διαμορφώνεται
από όλους τους σημαντικούς συνεργάτες του στην κοινή συμπόρευση τους. Σας ευχαριστώ
πολύ τον καθένα χωριστά.
Ευχαριστώ πρώτα τους δασκάλους και καθηγητές μου για την γνώση και παιδεία που μου
έδωσαν. Κατόπιν τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μου. Όλοι τους μας
προκάλεσαν να γίνουμε λίγο καλύτεροι στο έργο μας.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους μεταπτυχιακούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και
επιστημονικούς συνεργάτες μου με τους οποίους συν-δημιουργήσαμε νέα γνώση σέ
ερευνητικές προτάσεις και δημοσιεύσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνάντησή και
συμπόρευση. Είμαι ο πλέον ωφελημένος από αυτές τις σχέσεις.
Πέρα από τις γνώσεις δάσκαλοι, καθηγητές, σπουδαστές, και συνεργάτες με βοήθησαν και
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό το δώρο της
αυτογνωσίας και μέσω αυτής της σχετικής ετερογνωσίας.
Επεκτείνω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στους συναδέλφους και το προσωπικό του
Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης που ήταν πάντα διαθέσιμοι στις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές μου προσπάθειες. Ευχαριστώ θερμά και τους συναδέλφους από τα τέσσερα
ΠΜΣ με τους οποίους συμπορευτήκαμε στην διδασκαλία και στην έρευνα αλλα και στις ΕΔΕ
τους.
Η σταδιοδρομία μας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την Διοίκηση και τις Υποδομές του ΕΜΠ.
Ευχαριστίες συνεπώς εκφράζω προς
• όλους τους συναδέλφους της Σχολής μας για το πολιτισμένο και εποικοδομητικό
κλίμα που επικρατούσε κατά τις συνελεύσεις των οργάνων και επιτροπών.
• όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαμε σε συγκλητικές επιτροπές του ΕΜΠ.
• το εξαιρετικό προσωπικό της Γραμματείας μας καθώς και αυτό των τεσσάρων ΠΜΣ
για την άοκνη προσπάθεια τους να μας καλύπτουν από κάθε πλευρά.
• τους υπεύθυνους και το προσωπικό στις Υποδομές του Κέντρου Γεωπληροφορικής,
της Φωτοτυπικής Μοναδας της Σχολής, και το Τυπογραφείο του Ιδρύματος καθώς
και το προσωπικό καθαρισμού της Σχολής μας.
• το Γραφείο Προσωπικού, το Τμήμα Μισθοδοσίας, τον ΕΛΚΕ και τη Βιβλιοθήκη.
• τους Κοσμήτορες, Προέδρους, Αντιπρυτάνεις και Πρυτάνεις οι οποίοι θυσιάζουν τον
χρόνο έρευνας τους για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής και του Ιδρύματος.
• όλους τους εκλέκτορες σε όλες τις εξελίξεις μου και όλους τους άγνωστους κριτές
προτάσεων και δημοσιευσεων μας.

Δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω χωρίς να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στους
γονείς, συγγενείς και στην οικογένεια μου.
Βιογραφικό εδώ http://users.ntua.gr/argialas/.

