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Αγαπητοί φοιτητές και σε δύο ώρες απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να μοιραστούμε μια από τις πιο όμορφες στιγμές 

στην πορεία κάθε επιστήμονα: να ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία σε 109 φοιτητές 

του Πολυτεχνείου μας: 37 από τη σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 16 

από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 14 από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 28 από  τη Σχολή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος και 14 από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  

 

Παράλληλα σήμερα, αναβαθμίζοντας διαρκώς την έμπρακτη προσήλωση του 

Ιδρύματός μας στην Αξία της Αριστείας, θα απονείμουμε ένα πλέγμα υποτροφιών 

και βραβείων στους φοιτητές που διακρίθηκαν στον τομέα τους. Χρέος μας είναι να 

μην επιτρέψουμε η φλόγα της έμπνευσης και της δημιουργίας να σβήσει εξαιτίας 

των λογικών της ισοπέδωσης και της οπισθοδρόμησης που κυριαρχούν στη 

μαστιζόμενη από την κρίση πατρίδα μας.   

 

Στη σημερινή τελετή αποφοίτησης είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς οι σπουδές 

σας συνέπεσαν σε μεγάλο βαθμό με τη θητεία της Πρυτανείας μας, η οποία οδεύει 

προς το τέλος. Όπως ενδεικτικά αναδείχθηκε από την καινοτομία της καθιέρωσης 

και δεύτερης απονομής διπλωμάτων, αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων του 

Ιουνίου, προσπαθήσαμε να εμφυσήσουμε ένα πνεύμα κανονικότητας και 

ακαδημαϊκότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος. Το πετύχαμε αναμφίβολα με την 

πολύτιμη συμβολή σας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί πλέον ένα πρότυπο 

Ίδρυμα στην Ελλάδα. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια τηρήθηκε με ακρίβεια το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή των φοιτητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αναβαθμίστηκε σημαντικά. Οι χώροι του Ιδρύματος είναι 

καθαροί, χωρίς γκράφιτι, έμπρακτη απόδειξη ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα και 

πρώτοι εσείς σέβεστε στην πράξη τη Δημόσια Περιουσία. Οι εικόνες των 

εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόσφατο video προξένησαν το 

θαυμασμό και τα θετικά σχόλια από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.  
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Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι, πίσω από την εικόνα κρύβεται και η ουσία. Το 

Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και 

υλοποιεί καθημερινά το όραμα και την αποστολή του, που είναι η δημιουργία νέας 

γνώσης προς όφελος της κοινωνίας, η αριστεία στην έρευνα και την εκπαίδευση. 

Αναδείχθηκε ως ένα από τα επτά πανεπιστήμια της χώρας που έλαβαν την 

υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, ενώ η 

επιτροπή των αξιολογητών εκφράστηκε πολύ θετικά τόσο για τα ακαδημαϊκά 

προγράμματα όσο και για την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στο 

Πολυτεχνείο, συγκρίνοντας μας με αντίστοιχα Ιδρύματα της Ευρώπης και της Β. 

Αμερικής. Οι διακρίσεις για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι συνεχείς, 

Σχολές του Ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται σε πολύ καλή σειρά στις διεθνείς 

κατατάξεις.  

 

Σε ένα ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα η έρευνα και η εκπαίδευση είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες – δεν μπορείς να παρέχεις καλή εκπαίδευση χωρίς να είσαι άριστος 

στην έρευνα. Όταν αναλάβαμε ως διοίκηση θέσαμε ως στόχο και καταφέραμε στη 

συνέχεια να πετύχουμε με τη συμβολή όλου του ερευνητικού προσωπικού το 

διπλασιασμό της ερευνητικής δραστηριότητας μέσα στην επόμενη 3ετία. Το 

Πολυτεχνείο Κρήτης είναι από τα πιο παραγωγικά Ιδρύματα στην Έρευνα και 

σήμερα περισσότερο από το 50% του προϋπολογισμού του προέρχεται από την 

ερευνητική δραστηριότητα. Και βέβαια, εκτός από παραγωγική, η έρευνα που 

διεξάγεται είναι και ποιοτική, καθώς η απήχηση των ερευνητικών δημοσιεύσεων 

του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι από τις υψηλότερες στην Ελλάδα και υπερβαίνει 

κατά πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

 

Η εξωστρέφεια, η αναζήτηση πόρων από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 

και η βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος, είναι μονόδρομος αν 

θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά την ποιότητα της εκπαίδευσης στη σημερινή Ελλάδα 

της κρίσης. Έτσι, παρά τις σημαντικές μειώσεις στην επιχορήγηση των 

πανεπιστημίων από την πολιτεία που έχουν φτάσει το 75%, μπορούμε να 

καλύπτουμε τα ελλείμματα χρηματοδότησης στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
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Σχολών, στην πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού και στη φοιτητική 

μέριμνα. 

 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, 

 

Παρά την ικανοποίηση που νιώθω, εκφράζοντας και όλο το προσωπικό του 

Ιδρύματος, για την εκπαίδευση την οποία σας παρείχαμε, βρίσκομαι παράλληλα και 

σε μια δύσκολη θέση. Ανήκω σε μια γενιά που παραδίδει σε σας, που τώρα 

ανεξαρτητοποιήστε οικονομικά και μπαίνετε στον παραγωγικό κύκλο της ζωής σας, 

μια χρεοκοπημένη χώρα – τόσο οικονομικά, όσο και στο σύστημα ηθικών αξιών της. 

 

Πολλοί νέοι επιστήμονες σήμερα μεταναστεύουν στο εξωτερικό για να βρουν 

εργασία. Αυτό είναι τεράστια απώλεια για τη χώρα και το μέλλον της, καθώς βλέπει 

να χάνεται η επένδυση στα παιδιά της, από την οποία θα επωφεληθούν ξένες 

οικονομίες.  

 

Άλλες χώρες στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με παρόμοια ιστορικά και 

γεωπολιτικά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, έχουν επενδύσει στη νέα γενιά, στην 

εκπαίδευση και στην καινοτομία. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα της οικονομίας τους. Οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων τους είναι 

σχεδόν μια τάξη μεγέθους πάνω από τους προϋπολογισμούς των δικών μας 

πανεπιστημίων. Γύρω από τα πανεπιστήμια ιδρύονται τεχνολογικά πάρκα, στα 

οποία εγκαθίστανται εταιρείες που ξεφυτρώνουν από τα πανεπιστήμια, στις οποίες 

βρίσκουν δουλειά οι απόφοιτοι και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης, συνεισφέροντας 

στην τοπική οικονομία αλλά και στα ίδια τα πανεπιστήμια.  

 

Δυστυχώς, η Ελλάδα του υπέρογκου δημόσιου τομέα, η Ελλάδα των δανεικών, 

μέχρι τώρα δεν ακολούθησε το δρόμο της ανάπτυξης και της αξιοποίησης της 

γνώσης που παράγεται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο Πολυτεχνείο δώσαμε 

ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια στο θέμα της καινοτομίας. Οργανώσαμε μια 

σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων και διαγωνισμών καινοτομίας με μεγάλη 

συμμετοχή από φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές. Ιδρύσαμε το Σπίτι της 
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Καινοτομίας (Innovation House), και ξεκινήσαμε ένα νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

στη Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Ξεκίνησε ο πρώτος επίσημος 

τεχνοβλαστός (spin – off) του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ με χαρά βλέπουμε ολοένα 

και περισσότερους αποφοίτους μας να τολμούν επιχειρηματικά ιδρύοντας ή 

συμμετέχοντας σε start-ups. Διεθνείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας 

εμπιστεύονται τους αποφοίτους μας, ιδρύοντας μάλιστα παραρτήματα στα Χανιά. 

Καλλιεργήσαμε τις απαραίτητες συνεργασίες, ώστε να επωφεληθούν οι απόφοιτοι 

μας και οι ερευνητές μας που επιθυμούν να  τολμήσουν επιχειρηματικά  από τη 

χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων από το European Investment Fund. 

Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης, 

μαζί με άλλα έξι Ελληνικά Πανεπιστήμια, είναι από τα Ιδρυτικά μέλη του 

Πανεπιστημιακού fund το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από το EIF. 

 

Από την πλευρά μας κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σας 

κρατήσουμε στην Ελλάδα. Επομένως, προσπαθήστε να επιλέξετε το επαγγελματικό 

πεδίο που σας εμπνέει, που σας προξενεί ενθουσιασμό, σας κάνει να αισθάνεστε 

ότι έχετε μια αποστολή και ακολουθείτε ένα πεπρωμένο για να προσφέρετε ένα 

καλύτερο μέλλον στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς σας και κατ’ επέκταση της 

κοινωνίας μας. Μην φοβηθείτε να καινοτομήσετε, μη διστάσετε ότι θα κάνετε λάθη. 

Σκεφτείτε ότι ξεκινάτε από το μηδέν. Άρα το οποιοδήποτε λάθος αυτή τη στιγμή 

έχει μικρό κόστος και είναι εύκολα αναστρέψιμο και θα μπορείτε να 

ξαναδοκιμάσετε. Αντίθετα, αν δεν τολμήσετε, είναι πολύ πιο πιθανό να το 

μετανιώσετε αργότερα. Το Μέλλον ανήκει στους Τολμηρούς. 

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

 

Φεύγοντας από αυτή την αίθουσα, ως πτυχιούχοι του Πολυτεχνείου, θα είστε ήδη 

οι πρεσβευτές μας.  Παρά τη μικρή του ιστορία, το Πολυτεχνείο μας έχει την τιμή 

απόφοιτοι του να είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

στελέχη επιχειρήσεων, επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Είμαι σίγουρος ότι εσείς θα 

προχωρήσετε ακόμα πιο πέρα.  Το Πολυτεχνείο προσδοκά και εύχεται τις επιτυχίες 
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σας, γιατί η αναγνώριση ενός πανεπιστημίου έρχεται μέσα από τις επιτυχίες των 

αποφοίτων του. 

 

Στη ζωή σας το Πολυτεχνείο Κρήτης αισιοδοξώ ότι θα έχει πάντα σημαντική θέση 

στην καρδιά σας. Θα το θυμάστε πάντα όπως θα θυμάστε και την πρώτη σας αγάπη 

... ελπίζω. Περάσατε πάνω από πέντε χρόνια σε αυτό, ελπίζω να ήταν γόνιμα και 

ευχάριστα. Τη σχέση σας με το Πολυτεχνείο θέλουμε, ως διοίκηση, να τη 

διατηρήσουμε και μετά την αποφοίτησή σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των 

αποφοίτων – alumni – και κρατήστε επαφή μέσω αυτής. Θέλουμε να μαθαίνουμε τα 

νέα και τις επιτυχίες σας, ώστε να αποτελείτε ζωντανό παράδειγμα για τους 

μελλοντικούς φοιτητές. Θα τις προβάλλουμε, όπως προβάλλουμε τις επιτυχίες των 

καθηγητών, των ερευνητών αλλά και των φοιτητών του Ιδρύματος, γιατί το 

Πολυτεχνείο Κρήτης επιδιώκει την Αριστεία. 

 

Για ΄μένα προσωπικά, η σημερινή τελετή αποφοίτησης είναι η τελευταία με την 

ιδιότητα του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δεν σας κρύβω ότι τα ανάμεικτα 

συναισθήματα που μου δημιουργεί η σημερινή μέρα με γεμίζουν αισιοδοξία και 

τιμή. Αισιοδοξία, για τα τόσα λαμπερά πρόσωπα νέων Ελλήνων που -όπως εσείς 

σήμερα- εξέρχεστε αποφασισμένοι στον επαγγελματικό στίβο για να αλλάξετε το 

Μέλλον της Πατρίδας μας. Τιμή, γιατί μοιράστηκα μαζί με όλους εσάς και τους 

εξαιρετικούς συναδέλφους μου τις πιεστικές προκλήσεις της απαιτητικής 

τετραετούς πορείας στη Διοίκηση του Ιδρύματος.   

 

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο ταξίδι που ξεκινάτε σήμερα. 

Το Πολυτεχνείο περιμένει πολλά από εσάς.  

 


