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Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου

Κυρίες και Κύριοι,

Με
φιλοξενούμε

εξαιρετική
το

τιμή

Συνέδριο

και
της

ιδιαίτερη

ΠΟΣΔΕΠ

και

χαρά
σας

καλωσορίζουμε στην ιστορική Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου μας.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
είναι το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας
με ιστορική διαδρομή 184 και πλέον ετών και εύρος εθνικής
εμβέλειας. Για πολλά χρόνια ήταν το μόνο Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και πάντοτε παραμένει ένα
από τα κεντρικά Ανώτατα, Εθνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας που καθορίζουν τον χώρο της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, με σημαντικές επιρροές στην Πρωτοβάθμια και
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τη Δευτεροβάθμια.
Το

ΕΚΠΑ,

όπως

και

τα

άλλα

δημόσια

Πανεπιστήμια,διαθέτουν βαθιές ρίζες και παράδοση στην
εκπαίδευση και την έρευνα, τεχνογνωσία, άριστο ανθρώπινο
δυναμικόκαι

υποδομές,

με

συνέπεια

να

μπορούν

να

αναπτύσσονται σε νέους επιστημονικούς τομείς με ταχείς
ρυθμούς και ποιοτικά αποτελέσματα.
Αυτή θεωρούμε πως πρέπει να είναι η στρατηγική
βούληση του Δημόσιου Πανεπιστημίου σήμερα και μεταξύ
άλλων στόχωνπρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη όλων
των

τομέων

της

Προγραμμάτων
ανταποκρίνονται

επιστήμης,

Σπουδών
στον

τη

σε

σύγχρονο

διεύρυνση

αντικείμενα
κόσμο

και

των
που
τις

μελλοντικές εξελίξεις στην επιστήμη, την τέχνη, την
κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον και τη δημιουργία
πόλων καινοτομίας, αριστείας και διασύνδεσης με την
οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
Όπως το 1837 το Πανεπιστήμιο Αθηνών ―τότε
Οθώνειο και μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό― συνέβαλε
καθοριστικά στη συγκρότηση του νεοσύστατου Ελληνικού
Κράτους, έτσι και σήμερα θέλουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο
να είναι ισχυρό και καθοριστικά να συμμετέχει στην
ανάπτυξητης Χώρας, με έμφαση στην υψηλού επιπέδου
και εξειδικευμένη Γνώση και στην Έρευνα, βασική και
εφαρμοσμένη.
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Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι,όπως και το 1837,
όπου οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι ήταν
εξαιρετικώς περιορισμένοι, έτσι και σήμερα, παρά τις
δυσκολίες, πρωτίστως με θέληση, συλλογικότητα και
δύναμη, μπορούμε να αναδεικνύουμε με το έργο μας σε
κάθε όργανω, σε κάθε συλλογικότητα και από κάθε θέση
ευθύνης την τεράστια, την καταλυτική σημασία της
Παιδείας και ιδιαίτερα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για
κάθε χώρα.
Η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Έρευνα είναι σήμερα,
ίσως, από τους λίγους τομείς στη χώρα μας, όπου υπάρχουν ήδη
οι προϋποθέσεις ―οι υποδομές και το ικανό επιστημονικό
δυναμικό― για να δημιουργηθούν ταχύτερα από άλλους τομείς
νέες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και ερευνητές.
Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να είναιπροσηλωμένο
στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους
φοιτητές του αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός
δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το
προσωπικό του. Η δέσμευση όλων των λειτουργών της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεχή βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή
διοίκησης και ευθύνης και πρέπει τα έργα και οι ενέργειές
μας να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό.
Βεβαίως προς αυτόν τον σκοπό πρέπει να στέρξει
και η Πολιτεία και να ενισχύσει έμπρακτα το Δημόσιο
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Πανεπιστήμιο

με

επίκεντρο

των

ενεργειών

τον

πανεπιστημιακό δάσκαλο. Τα μέλη ΔΕΠ με το πολυποίκιλο
έργο τους καθημερινά αναδεικνύουν τη σημασία της
λειτουργίας των

Πανεπιστημίων

ευρύτερα για την

κοινωνία, συμβάλλοντας -με το καθημερινό και συνεχές έργο
τους- στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών αναγκών και προκλήσεων του τόπου και του
λαού μας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής
δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής.
Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα κα πάλι να σας
καλωσορίσω στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών,

να

συγχαρώ

τον

Πρόεδρο

της

ΠΟΣΔΕΠ

και

διακεκριμένο συνάδελφο κ. Ιωάννη Νηματούδη, καθώς και το
Προεδρείο, για τη διοργάνωση και να ευχηθώ καλή επιτυχία
στις εργασίες του Συνεδρίου.
Σας ευχαριστώ για την προσοχής σας.
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