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Με εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερο συμβολισμό βρισκόμαστε όλοι 

και όλες εδώ στο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας, στο Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο σημείο όπου 

όλα ξεκίνησαν. Αποστολή του Πανεπιστημίου μας, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ιστορικής του διαδρομής από το 1837, παραμένει η 

άρτια εκπαίδευση των νέων στις επιστήμες και τις τέχνες, η 

ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η καλλιέργεια ηγετικών 

ικανοτήτων, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πνεύματος εθελοντικής 

προσφοράς.  

Το ΕΚΠΑ επί σειρά ετών καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στους 

Πίνακες Διεθνούς Κατάταξης των Πανεπιστημίων όλου του κόσμου. 

Οι διακρίσεις αυτές οφείλονται τόσο στο σημαντικό ερευνητικό έργο 

του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από διεθνή αναγνώριση και επιρροή, όσο και στην 

ακαδημαϊκή του φήμη, στην παράδοση διάκρισης που καλλιεργεί, 

στις υποδομές του και στην εξωστρέφεια των μελών του, όπως αυτή 

αναπτύσσεται μέσα από διεθνείς συνεργασίες και δράσεις. 
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Για όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία του 

Ανωτάτου θεσμικού Οργάνου για εμάς, της Πανεπιστημιακής 

Συγκλήτου. Μέσα από πνεύμα αγαστής συνεργασίας, διαλόγου και 

συναίνεσης, προχωρήσαμε μαζί δημιουργικά, με συνθέσεις και τομές, 

εκεί που χρειάστηκε, έτσι ώστε το ΕΚΠΑ να συνεχίσει την επιτυχή 

πορεία του. Μια πορεία που, όπως φάνηκε και από τις φετινές 

βάσεις εισαγωγής, αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία, 

η οποία εμπιστεύεται σταθερά το Πανεπιστήμιό μας. 

Η συμβολή της Συγκλήτου σε όλα αυτά είναι καίρια, όπως 

πάντα, και σας ευχαριστώ όλες και όλους προσωπικά για τον χρόνο, 

τη γνώση και την εμπειρία σας, που διαθέσατε στο όργανο αυτό. 

Αξίζει να πούμε ότι το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είχαμε 

25 Συνεδριάσεις, όπου συζητήθηκαν 1.492 θέματα! 

Το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είχαμε 36 Συνεδριάσεις, 

όπου συζητήθηκαν 1.472 θέματα! 

Το σύνολο συνεδριάσεων για τα δύο ακαδημαϊκά έτη είναι 

61, εκ των οποίων 50 με τηλεδιάσκεψη  (14 το 2019-20 και 36 

το 2020-21). 

Όπως γνωρίζουμε όλοι και όλες καλά, από την άνοιξη του 2020, 

η χώρα μας διέρχεται μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη περίοδο λόγω 

της πανδημίας SARS-Cov-2 (COVID-19). Η συνεισφορά του ΕΚΠΑ 

στην εθνική αυτή προσπάθεια ήταν και παραμένει διαρκής και 

σημαντική, ενώ το Ίδρυμά μας θα συνεχίσει με συγκεκριμένες και 

εξειδικευμένες δράσεις να προσφέρει  σε όλα τα επίπεδα 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την υγεία όλων των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας.  
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Βασικό μέλημά μας είναι να συνεχίσει το Πανεπιστήμιό 

μας αδιαλείπτως το έργο του ως προς την άρτια μετάδοση της 

γνώσης, την πρωτοποριακή έρευνα για την παραγωγή νέας 

γνώσης και την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

Παιδείας και Υγείας προς την Πολιτεία και την Κοινωνία. 

Οι Πρυτανικές Αρχές και η Σύγκλητος καθ' όλο το 

διάστημα εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τη μείωση της 

διασποράς της νόσου COVID-19, προχώρησαν και προχωρούν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, σε κάθε απαραίτητη 

ενέργεια για την υγιεινή των χώρων, την ασφάλεια όλου του 

ανθρώπινου δυναμικού και την εξυπηρέτηση του διδακτικού 

και του ερευνητικού έργου με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Το Πανεπιστήμιό μας, κορυφαίος εκφραστής του θεσμού 

του Δημόσιου Πανεπιστημίου στη χώρα μας, εισέρχεται στην 

νέα ακαδημαϊκή χρονιά με σημαντικές προτάσεις από τη 

Σύγκλητο για τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου τη 

νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια 

όλων μας τους εμβολιασμούς και μάλιστα στις 

πανεπιστημιουπόλεις.  

Ευελπιστούμε ότι τα μέλη των πανεπιστημιακών κοινοτήτων 

ανά τη χώρα θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα 

διασφαλίσουμε έτσι όλοι και όλες μαζί την καλύτερη δυνατή και 

δια ζώσης λειτουργία με ασφάλεια πάντα.  

Σας ευχαριστώ όλες και όλους, ακόμα μια φορά, για την 

προσφορά σας. 


