Ομιλία του Δρόσου Γκιντίδη, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΕΜΠ

Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να τιμήσω εκ μέρους της Πρυτανείας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο. Δυστυχώς, ο Πρύτανης
ΕΜΠ δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, παρά την επιθυμία του, λόγω σημαντικής
ανειλημμένης υποχρέωσης.
Ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος άφησε σημαντικό ίχνος, όχι μόνο στη Σχολή
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών από την οποία προέρχεται, αλλά και στην
ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εξελέγη δύο φορές Αντιπρύτανης
ΕΜΠ. Στην πρώτη θητεία του (1986-88), ως υπεύθυνος Εκπαίδευσης, έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας της
ανώτατης εκπαίδευσης και την κατάργηση της Έδρας, που ακόμη αντιμετώπιζε
σημαντικά προβλήματα. Στη δεύτερη θητεία του (1991-1994) έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην οργάνωση της Έρευνας, σε μια εποχή που το Πολυτεχνείο έκανε τα πρώτα
βήματά του ως σημαντικό ερευνητικό κέντρο, παράλληλα με τον χαρακτήρα του ως
το κορυφαίο τεχνικό πανεπιστήμιο της χώρας.
Ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος συνέδεσε το όνομά του με τη θεσμοθέτηση και τα
πρώτα βήματα της λειτουργίας του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου,
ενός εξαιρετικά σημαντικού φορέα του ΕΜΠ που στοχεύει στη σύνδεση της
εκπαίδευσης και της έρευνας του ΕΜΠ με τις ανάγκες της κοινωνίας και της
παραγωγής. Το Πάρκο στάθηκε δίπλα στην κοινωνία του Λαυρίου στις δύσκολες
μέρες της δεκαετίας του 90, όταν η αποβιομηχάνιση χτύπησε σκληρά την περιοχή,
δείχνοντας ότι ένα μεγάλο δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να είναι πάντα στην πρώτη
γραμμή των κοινωνικών προβλημάτων. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας
βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος.
Δεν τον γνώρισα προσωπικά, αλλά αρκετά χρόνια μετά το στίγμα του έργου και της
προσωπικότητάς του είναι γνωστά και ορατά σε όλο το ΕΜΠ. Άνθρωπος με βαθιά
κατανόηση του ιστορικού ρόλου του ΕΜΠ, άνθρωπος του διαλόγου, της συνεννόησης
και της πειθούς, άνθρωπος των μεγάλων στόχων, βοήθησε το ΕΜΠ σε κρίσιμες
στιγμές να παίξει το ρόλο του, να ανέβει ένα σκαλοπάτι ψηλότερα.
Για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα που οι άνθρωποι που τον γνώρισαν
προσωπικά ξέρουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τιμά τον εκλιπόντα Καθηγητή
Κωνσταντίνο Παναγόπουλο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

