Δελτίο Τύπου
Συνεπές στο ραντεβού του, παρά την κακοκαιρία, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
2018.
Το κτίριο Αβέρωφ στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, φιλοξένησε
για 5η συνεχόμενη χρονιά, τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, παρέχοντας στο ευρύ κοινό,
ιδιαίτερα στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, τη μοναδική ευκαιρία, για μια μόνο
βραδιά το χρόνο να δει διαδραστικά σημαντικά καινοτόμα ερευνητικά επιτεύγματα από
όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου και των Πανεπιστημίων της Αθήνας.
Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, καθηγητής Ι. Γκόλιας, επισήμανε ότι, παρά την κρίση, οι ερευνητικές
επιδόσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το φέρνουν στις πρώτες θέσεις στην
Ευρώπη και στον κόσμο, εναρμονίζοντας την έρευνα με την εκπαίδευση και την κοινωνική
προσφορά.
Το μήνυμα της διοργάνωσης, όπως τόνισε η επιστημονικά υπεύθυνη του ομόλογου
Ευρωπαϊκού προγράμματος για το ΕΜΠ, καθηγήτρια Α. Μοροπούλου, είναι ότι η έρευνα
και η καινοτομία μπορούν, εφόσον εφαρμοστούν, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση
μεγάλων προκλήσεων στη μεταμνημονιακή εποχή, όπως στην παραγωγική
ανασυγκρότηση, στην προώθηση της πραγματικής οικονομίας, στην απασχόληση του
πολύτιμου ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ακόμη και στην έξυπνη
διαχείριση φυσικών καταστροφών και ακραίων φαινομένων, όπως αυτά που φέρνει η
κλιματική αλλαγή.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητής Κ. Φωτάκης, κηρύσσοντας
την έναρξη της εκδήλωσης εκ μέρους της Κυβέρνησης και μεταφέροντας χαιρετισμό του
Πρωθυπουργού της Χώρας, τόνισε ότι η πολιτική της έρευνας αποσκοπεί να δημιουργήσει
ευκαιρίες απασχόλησης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας αντιστρέφοντας το Brain
Drain. “Φέτος, η Βραδιά του Ερευνητή είναι αφιερωμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και το Πολυτεχνείο έχει την “τιμητική”
του”.
Οι συνδιοργανωτές, με έμφαση στους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, στους εκπροσώπους
της πόλης της Αθήνας, στους εκπροσώπους του ΤΕΕ και της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας
και Τεχνολογίας για την κατασκευή, στους χορηγούς επικοινωνίας υπογράμμισαν την
ανάγκη διαλόγου και συμμετοχής στην χάραξη της στρατηγικής της έρευνας, ώστε τα

πορίσματά της να ενισχύσουν την ανάπτυξη με τρόπο αειφόρο, καινοτόμο και
αποτελεσματικό, σε συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Τα διαδραστικά εργαστήρια, οι θεματικές γωνιές, οι ζωντανές συνδέσεις , τα θεατρικά και
μουσικά δρώμενα και οι διαγωνισμοί υπογράμμισαν με την παρουσία μικρών και μεγάλων,
φοιτητών, μαθητών και πολιτών της Αθήνας την έμπνευση και τον δυναμισμό της έρευνας
και της καινοτομίας. Η διεπιστημονική συμβολή του ΕΜΠ στην κοινωνία και στον πολιτισμό
παρουσιάστηκε υποδειγματικά στις ειδικές εκδηλώσεις για τον Πανάγιο Τάφο και το
Γεφύρι της Πλάκας, καθώς και για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ «Προστασία Μνημείων».
Η μεγάλη αυτή γιορτή της επιστήμης και της έρευνας στο Πολυτεχνείο, την τελευταία
Παρασκευή του Σεπτέμβρη, ενισχύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο δημόσιο
Πανεπιστήμιο που διαχρονικά συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου.
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