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τερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
ως τεχνολογικό πανεπιστήµιο αλλά και
ως πνευµατικό κύτταρο που αποπνέει
κοινωνικούς οραµατισµούς. Η Σχολή
Χηµικών Μηχανικών όφειλε ιστορικά
να συµβάλει στη σύνθεση ενός εθνικού
ιστού χηµικής βιοµηχανίας, όφειλε να
αναλάβει την τροφοδοσία του µε τα
ερευνητικά αποτελέσµατα για την τεχνολογική του
στήριξη, όφειλε να προετοιµάσει τα ικανά στελέχη
για τη βιοµηχανία, επιστήµονες µε γνώσεις, ευσυνειδησία και προσωπικότητα.
Κατά συνέπεια, ο ρόλος των τότε καθηγητών και
παιδαγωγών ήταν πολλαπλός:
Πρώτον, η οργάνωση των σπουδών στη Σχολή µε
βάση τις νέες τάσεις για την επιστήµη και τεχνολογία, που είχαν καθιερωθεί διεθνώς κατά τη µεταπολεµική περίοδο.
∆εύτερον, η οργάνωση της έρευνας, έτσι ώστε να
είναι δεκτική στα ερεθίσµατα που έρχονται από τη
βιοµηχανική πράξη και να δηµιουργεί σχέσεις ουσιαστικής συνεργασίας και ανατροφοδότησης µε
αυτήν. Έργο που έπρεπε να επιτελέσουν οι καθηγητές µε τα πενιχρά, τα ανύπαρκτα οικονοµικά µέσα
της εποχής και, προφανώς, χωρίς κανένα δικό τους
επιµίσθιο. Με µοναδική ανταµοιβή την ικανοποίησή
τους, επειδή έβαζαν τα δικά τους λιθαράκια στην
υπερπροσπάθεια της εθνικής ανασυγκρότησης.
Το τρίτο και σπουδαιότερο όµως επίτευγµα του καθηγητή Σκουλικίδη, ο οποίος δηµιούργησε µια ολόκληρη σχολή άξιων επιγόνων µε αυτή τη νοοτροπία,
ήταν η διάπλαση προτύπων συµπεριφοράς για τον
µηχανικό, ήταν η διαµόρφωση µιας νέας, περήφανης και δηµοκρατικής, κουλτούρας. Η λειτουργία
αυτή που προχωρούσε µε τρόπο αυθόρµητο και
ευχάριστο αγκάλιαζε όλες τις µαθησιακές διαδικασίες αλλά και τις καθηµερινές σχέσεις συναναστροφής µας. Βασιζόταν στο προσωπικό παράδειγµα και
κατέληγε στη δηµιουργίας µιας ώριµης προσωπικότητας για τους νέους µαθητές και επιστήµονες.
Πόσο προφητικά και εµπνευσµένα ήταν όλα αυτά,
σε µια περίοδο, κάποιες δεκαετίες πίσω, σε µια ανυποψίαστη περίοδο σε σχέση µε τις σηµερινές ρα-
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Θέλω κατ’ αρχάς να χαιρετίσω την κυρία Σκουλικίδη καθώς και τα µέλη της οικογένειας
του αείµνηστου καθηγητή µας και να εκφράσω τη
µεγάλη µου συγκίνηση, επειδή παρευρίσκοµαι στη
σεµνή και ακαδηµαϊκή αυτή τελετή, που αποτελεί
αναγνώριση και αποδίδει τιµή και σεβασµό στον
µεγάλο ταγό της επιστήµης και τη διανόησης, τον
Θόδωρο Σκουλικίδη, που µε τη ζωή του έγραψε ένα
µεγάλο και ένδοξο µέρος της ιστορίας του Πολυτεχνείου µας. Ιδιαίτερη όµως είναι η συγκίνησή µου,
επειδή θα έχω την ευκαιρία για λίγα λεπτά να µιλήσω µε νοσταλγία και αγάπη αναπολώντας τη σεπτή µνήµη του καθηγητή µου Θόδωρου Σκουλικίδη.
Τον Σκουλικίδη τον γνωρίσαµε στις αρχές της δεκαετίας ’70, σε µια περίοδο που αναµφίβολα µπορεί
να συµπεριληφθεί στις ηρωικές περιόδους για το
ΕΜΠ και τη χώρα. Είχε προηγηθεί όµως µια πορεία
του Σκουλικίδη, όπως θα ακούσουµε να µας αφηγούνται αναλυτικά οι επόµενοι οµιλητές, µια πορεία
που περνούσε από κοσµοϊστορικά γεγονότα. Περνούσε από την Κατοχή και την Αντίσταση, από τις
µέρες του Εµφυλίου, από τα χρόνια της εθνικής
ανασυγκρότησης. Ο Σκουλικίδης, µε το καθαρό
µυαλό, µε την ύψιστη κοινωνική ευαισθησία, µε τις
λαµπρές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
δεν µπορούσε παρά να πρωτοστατήσει στους αγώνες της εποχής.
Εκτός λοιπόν από τον πλούτο ιδεών που εισέφερε
στο Ίδρυµα, ξεκινώντας την καριέρα του ως διδάσκων και ερευνητής, έδωσε τη δική του πνοή στην
οργάνωση και κατεύθυνση των σπουδών του χηµικού µηχανικού. Η φιλοσοφία του ήταν απλή και
ξεκινούσε από τις ανάγκες της χώρας και του λαού
µας για την εθνική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, που έπρεπε να την υπηρετήσουν τα ολιγάριθµα πανεπιστήµια της εποχής εκείνης και ιδιαί-
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γδαίες εξελίξεις στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και του επαγγέλµατος του µηχανικού! Πράγµατι, εκείνα τα χρόνια αφενός η διεθνοποίηση της
γνώσης και της αγοράς ήταν περιορισµένη και αφετέρου οι επιστήµες λειτουργούσαν µε περισσότερη
αυτονοµία.
Σήµερα, βρισκόµαστε σε µια παγκοσµιοποιηµένη
πραγµατικότητα, µε καινοφανή χαρακτηριστικά
όσον αφορά τον όγκο και την ταχύτητα διάδοσης
της πληροφορίας, τη διεπιστηµονικότητα, τον διεθνή καταµερισµό, την αγορά εργασίας. Οι επιπτώσεις αυτής της διάρθρωσης του κόσµου είναι γνωστές και συχνά οδυνηρές. Στον χώρο της παιδείας
εµφανίζονται οι ταχύρρυθµοι κύκλοι σπουδών που
αποσκοπούν στη χορήγηση επιφανειακής επαγγελµατικής κατάρτισης στους αποφοίτους, ώστε να
τους αποδώσουν «ετοιµοπόλεµους» στις επιχειρήσεις για άµεση εξυπηρέτηση των παραγωγικών τους
αναγκών.
Στο επάγγελµα του µηχανικού έχουν επίσης επέλθει
σηµαντικές και γρήγορες αλλαγές. Σηµειώθηκε µια
έντονη διαφοροποίηση των παραδοσιακών τοµέων,
απασχόλησης, όπως ήταν η χηµική βιοµηχανία, και
πολλοί συνάδελφοι στράφηκαν στον τριτογενή τοµέα, ανέπτυξαν σηµαντικές επιδόσεις στην παροχή
υπηρεσιών. Το Ε.Μ. Πολυτεχνείο, ως µεγάλο σχολείο µηχανικών, κινητοποιήθηκε κατά την περίοδο
αυτής της αµηχανίας και ανταποκρίθηκε επάξια
στις ανάγκες της εποχής µας και στις απαιτήσεις
των σπουδαστών του, προσφέροντάς τους ένα ισχυρό υπόβαθρο µηχανικού, εφόδιο που τους καθιστά
ικανούς να ανταπεξέλθουν στις σηµερινές ανάγκες
και τους εξασφαλίζει ευπρόσωπη απασχόληση καθ’
όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους. Σε αυτή
λοιπόν τη δύσκολη αποστολή, δεν µπορούµε να µη
µνηµονεύσουµε τον σηµαντικό ρόλο που έπαιξαν οι
δάσκαλοί µας και η κληρονοµιά που µας παρέδωσαν, µε προεξάρχοντα τον καθηγητή Σκουλικίδη.
Όµως ο ρόλος του ακαδηµαϊκού δασκάλου δεν εξαντλείται στο τεχνοκρατικό πεδίο. ∆εν σταµατά µε
εκείνη την προσφορά, που εξασφαλίζει καλό γνωστικό επίπεδο και εξοπλίζει τους νέους απόφοιτους
για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο Σκουλικί-

δης καλλιεργούσε παράλληλα και την αγωνιστική
αντίληψη, θεωρώντας, ότι ο επιστήµονας και ερευνητής οφείλει να παλεύει για την αλήθεια, να την
ανακαλύπτει και, επιπλέον, ότι έχει καθήκον να τη
διαδίδει και να αγωνίζεται µέχρις εσχάτων γι’ αυτήν. Αυτή η ίδια µαχητικότητα ισχύει και για την
κοινωνία µας, για το κοινωνικά ορθό και δίκαιο, που
ο κάθε επιστήµονας πρέπει να ενστερνίζεται και
έµπρακτα να προωθεί.
Εύκολα τα λόγια και οι διακηρύξεις όµως σε δύσκολες εποχές, όταν «πρέπει να αποφασίσεις µε ποιους
θα πας και ποιους θ’ αφήσεις», τα πράγµατα δυσκολεύουν. Όµως, ο Σκουλικίδης έδωσε πάντα το «παρών» µε λεβεντιά.
Με αυτές τις ιδέες και αυτές τις αρχές ο Σκουλικίδης έδωσε το «παρών» στην Εθνική Αντίσταση κι
ήταν το αποκούµπι µας στη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας. Αγώνες µε υψηλό κόστος, εφόσον
βρέθηκε στη φυλακή και την περίοδο της Αντίστασης και την περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας,
ενώ ποτέ δεν συγκαταλέχθηκε στους αρεστούς των
καθεστώτων και της εξουσίας.
Ο Σκουλικίδης έδωσε πολλούς και σκληρούς αγώνες, που όµως τον δυνάµωσαν και τον δόξασαν και
στάθηκαν επάξια δίπλα στο επιστηµονικό του ανάστηµα, που σφράγισαν την πορεία της Σχολής των
Χηµικών Μηχανικών και του Πολυτεχνείου και τίµησαν τη φήµη του σε όλο τον κόσµο.
Η παρουσία του Σκουλικίδη στα δύσκολα χρόνια
της δικτατορίας και αργότερα στη µεταπολίτευση,
συνέπεσε µε τη δική µας εύπλαστη ηλικία και ήρθε
να αποτελέσει τον σηµατωρό και κήρυκα, όπως λέει
ο ποιητής, και να αφήσει στον νου και την καρδιά
µας ανεξίτηλες µνήµες.
Ήρθε να δώσει ισχυρά και διαχρονικά αισθήµατα
ευγνωµοσύνης για όσα µας έµαθε ως καθηγητής, για
όσα µας δίδαξε µε τη ζωή του, για όσα πρόσφερε
στους µηχανικούς, στο Πολυτεχνείο και τη χώρα
µας, καταθέτοντας την έντιµη ζωή του στον βωµό
των µεγάλων ιδανικών και αξιών.
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