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Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων και
Πολυτεχνικών Σχολών από το ΤΕΕ
Γ. Στασινός: Οι μηχανικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη
και βασικοί συντελεστές για την δημιουργία της ανάπτυξης
Τον κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο των μηχανικών την δημιουργία της
ανάπτυξης τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στην τελετή
βράβευσης των πρωτευσάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών
σχολών, που πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ το βράδυ της Τετάρτης στην
αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού κτιρίου του ΤΜΕΔΕ στην Αθήνα.
Το ΤΕΕ, αναβιώνοντας μια παλαιά παράδοση του Επιμελητηρίου,
προχώρησε σε βράβευση 230 αποφοίτων που πρώτευσαν στις σπουδές τους
τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 16 και 2016-17, ανά ίδρυμα, σχολή και Τμήμα, σε
μια κατάμεστη αίθουσα από τους πρωτεύσαντες, τους γονείς και τα συγγενικά
τους πρόσωπα, που τους συνόδευαν σε αυτή την λαμπρή και συμβολική για
το νέο ξεκίνημα της επιστημονικής και επαγγελματικής ζωής τους τελετή.
Σημειώνεται ότι οι πρωτεύσαντες έχουν προσκληθεί σε συνάντηση –
συζήτηση για το brain drain με τον Έλληνα Επίτροπο στην ΕΕ κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλο, τη Δευτέρα 17/12, στις 18:00, στο ΤΕΕ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, απευθυνόμενος κατά την έναρξη της εκδήλωσης,
στους νέους μηχανικούς, μετέδωσε αισιόδοξο και θετικό μήνυμα:
«Μετά από μία μακρά οικονομική και όχι μόνον κρίση, που βιώνει η χώρα
μας, όπως διαφαίνεται και έχει επιβεβαιωθεί και ιστορικά, έρχεται μία νέα
περίοδος, η οποία θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες με πραγματική
ανάπτυξη», είπε ο Γιώργος Στασινός και τόνισε ότι «σε αυτή τη νέα εποχή θα
υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τους νέους μηχανικούς και ιδίως για τους
μηχανικούς που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα Πολυτεχνεία και τις
Πολυτεχνικές Σχολές πρώτοι μεταξύ άλλων», εξηγώντας ότι αυτό συνδέεται
με το γεγονός ότι «οι μηχανικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη
και βασικοί συντελεστές για την δημιουργία της ανάπτυξης. «Όταν δεν
υπάρχει ανάπτυξη οι μηχανικοί δέχονται πρώτοι και το μεγαλύτερο πλήγμα,
ενώ όταν υπάρχει ανάπτυξη είναι οι πρώτοι που συμμετέχουν σε αυτή και
κερδίζουν», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφέροντας ότι η πολύχρονη κρίση
στη χώρα είχε μεγάλες και πολλές επιπτώσεις στον τεχνικό επιστημονικό
κλάδο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δουλείες, ενώ εξακολουθούν και
μέχρι σήμερα να μην υπάρχουν δουλειές. Σε αυτές τις συνθήκες σημείωσε ο
Γ. Στασινός είχαμε και το φαινόμενο της μετανάστευσης πολλών και
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σημαντικών ελλήνων επιστημόνων, τους οποίους καθώς ήταν έτοιμοι να
παράγουν και με καλές σπουδές τους εκμεταλλεύονται οι χώρες, στις οποίες
κατέφυγαν για εργασία στο εξωτερικό. Ωστόσο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κάλεσε
τους νέους μηχανικούς να μην απογοητευτούν από τη δύσκολη συγκυρία που
έχουν μπροστά τους, τονίζοντας την βεβαιότητα του, ότι οι νέοι μηχανικοί θα
διαγράψουν ένα καλύτερο μέλλον και θα δημιουργήσουν στον τόπο μας, για
τον τόπο μας.
Ο Γ. Στασινός μίλησε επίσης για των θεσμό της βράβευσης των
πρωτευσάντων στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές Σχολές, που είχε
καθιερώσει το ΤΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και επαναφέρει για
δεύτερη φορά εφέτος το ΤΕΕ μετά από πολύχρονη αδρανοποίηση του,
δίνοντας μήνυμα επιβράβευσης της προσπάθειας των νέων μηχανικών να
διακριθούν στις σπουδές τους. Με θετικά λόγια μίλησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
και για το κτίριο του ΤΜΕΔΕ, που φιλοξένησε την εκδήλωση στις σύγχρονες
κτιριακές εγκαταστάσεις του, τόσο ως σημείο αναφοράς της συνεργασίας του
ΤΕΕ με το ΤΜΕΔΕ, όσο και ως ένα δείγμα σημαντικού κτιριακού έργου, από
αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν οι μηχανικοί. Συγχαίροντας τους νέους
μηχανικούς για την διάκριση τους αλλά και τους γονείς και τους ανθρώπους
που τους στήριξαν στην προσπάθεια τους, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τους
ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, τονίζοντας ότι για αυτούς, όπως για όλους τους
μηχανικούς, ως Πρόεδρος του ΤΕΕ η πόρτα του, όπως επίσης η πόρτα των
υπηρεσιών του ΤΕΕ θα είναι πάντα ανοιχτή.
Ο πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας
«Χρειαζόμαστε σήμερα στη χώρα μας περισσότερο από ποτέ καταρτισμένους
επιστήμονες, που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και
των επόμενων δεκαετιών», επεσήμανε ο πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης
Γκόλιας, μιλώντας στην εκδήλωση του ΤΕΕ. Και συνέχισε απευθυνόμενος
στους αριστεύσαντες: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στα χρόνια που περάσατε
στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές, πήρατε όλα τα εφόδια που
τέτοιοι επιστήμονες χρειάζονται. Επίσης, ότι εκτός από τα παραπάνω εφόδια,
σας ασκήσαμε και σας εθίσαμε στη δομημένη λογική, την οργανωμένη σκέψη
και την απαιτούμενη αμφισβήτηση, που αποτελεί απαραίτητο ένζυμο για κάθε
νεωτερισμό και επιτυχημένη καινοτομία». Όπως ακόμη είπε, «στην σημερινή
κρίσιμη εποχή έχετε να παίξετε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων, στην προώθηση συνεργειών και
επιλογών που θα επανεκκινήσουν την ελληνική οικονομία. Γιατί δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι οι μηχανικοί, όλες και όλοι εσείς μπορείτε και πρέπει να
πρωταγωνιστήσετε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανάπτυξης της
χώρας». Και επίσης ο κ. Γκόλιας τόνισε: «Σας προτρέπω να συνεχίσετε με την
ίδια θέληση διάκρισης που είχατε μέχρι σήμερα, στον δρόμο μιας
καταξιωμένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Μαγικές συνταγές και
εξασφαλσιμένοι τρόποι για την επαγγελματική επιτυχία σήμερα δεν
υπάρχουν. Η σημερινή ζωή, περισσότερο από ποτέ, είναι μια ατελείωτη σειρά
από αντιθέσεις, που αντιστέκονται στην τυποποίηση, γεννούν επιχειρήματα,
καλλιεργούν νέες ιδέες, φέρνουν πρόοδο. Αξιολογήστε τις αντιθέσεις,
αντιμετωπίστε με αισιοδοξία τις σημερινές δύσκολες περιστάσεις και
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μετατρέψτε τις δυσκολίες σε νέες ευκαιρίες. Κυρίως όμως, μη συμβιβαστείτε
με την μετριότητα».
Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος
«Βρισκόμαστε στο σημείο εκκίνησης της ανοικοδόμησης», δήλωσε απ΄ την
πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, χαιρετίζοντας
την εκδήλωση και πρόσθεσε: «δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία πως εσείς,
η νέα γενιά των συναδέλφων θα έχετε κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο».
Όπως τόνισε, «ο κλάδος επιχειρεί να εισέλθει σε μια εποχή ωριμότητας
αποσκοπώντας να προσαρμοστεί και να αξιοποιήσει τις νέες συνθήκες και τις
ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά του». Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ.
Μακέδο, «η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η Ατζέντα του ΟΗΕ για το
2030, η Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα, και οι Ευρωπαϊκές πολιτικές,
δεν αποτελούν απλά έναν οδικό χάρτη χάραξης πολιτικής, αλλά επιβάλουν
επείγουσες δράσεις σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο»,
υποδεικνύοντας τη νέα ύλη έργων. Όπως είπε, «πλέον, το τελικό προϊόν, που
καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να παραδώσουμε απαιτεί πλέον μία ολιστική
διαδικασία, που συνδυάζει το εικονικό με το πραγματικό από την υλοποίηση
της κατασκευής, μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρησή της. Το Building
Information Modeling, αποτελεί πλέον τη νέα πρόκληση μελετητών και
κατασκευαστών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας, ο κ. Μακέδος,
συγχαίροντας τους αριστούχους αποφοίτους, επεσήμανε ότι: «το ΤΜΕΔΕ έχει
θέσει ως στρατηγική επιλογή να τεθεί στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης
των προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης τον Τεχνικό Κόσμο στο σύνολό του.
Για την ανάκαμψη της «ραχοκοκαλιάς» της πραγματικής οικονομίας», και
τόνισε ότι «οι πόρτες του Ταμείου θα είναι πάντα ανοιχτές»
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