
 1 

 

 

 

 

Εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης 

αίθουσας εκδηλώσεων (917) του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών 

Αθήνα, 16/6/22 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Με εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά σας 

καλωσορίζω στα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης 

αίθουσας εκδηλώσεων (917) του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών! 

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα κόσμημα στους χώρους της 

Φιλοσοφικής Σχολής, μια αίθουσα όπου θα στεγαστούν πλήθος 

καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που κατά 

καιρούς οργανώνονται με μέριμνα των εξαιρετικά δραστήριων 

συναδέλφων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.  
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Το ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο εν προκειμένω είναι ότι η 

ανακαίνιση αυτού του χώρου επετεύχθη χάριν ενός αρχαίου 

ελληνικού θεσμού, ενός θεσμού με βαθύ ιστορικό παρελθόν αλλά 

και έμπρακτο παρόν, του θεσμού της χορηγίας.  

Η χορηγία απετέλεσε έκπαλαι τον βασικό πυλώνα της 

οικονομικής υποστήριξης των τεχνών και του θεάτρου, μία 

μέγιστη ένδειξη ευεργεσίας, μία κοινωνική και πολιτιστική 

προσφορά που συνέβαλε στην απολαβή πνευματικών και 

καλλιτεχνικών αγαθών, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Η χορηγία, ο μαικηνισμός, η δωρεά, η φιλανθρωπία 

κατέχουν έως σήμερα σημαίνουσα θέση στην εύρυθμη 

λειτουργία κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, αλλά και 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε να θεωρούνται 

ευεργετικές πρακτικές και στο πλαίσιο λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου μας, και της Φιλοσοφικής Σχολής 

ειδικότερα, και να τυγχάνουν της θερμής αποδοχής μας.  

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου μας συγχαίρει θερμά τον 

χορηγό, τον αγαπητό συνάδελφο καθηγητή Νικόλαο Μαλιάρα, 

γι’ αυτήν την καθοριστική συμβολή του στην υλοποίηση της 

ανακαίνισης της παρούσας αίθουσας. Στον ίδιο αυτόν χώρο, 

όπου θεραπεύονται οι Μούσες, ο χορηγός, ως οδηγός του χορού, 

σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, θα αποτελεί τον 

καθοδηγητή και εμπνευστή για παρόμοιες δράσεις με 

καλλιτεχνικό και επιστημονικό χαρακτήρα. 
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Κυρίες και κύριοι, 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που 

πριν από λίγες μέρες συμπλήρωσε 185 χρόνια λειτουργίας και 

προσφοράς, έχει κάνει με όλους σας, με όλους μας, τεράστια, 

σταθερά βήματα προς το μέλλον που οραματιζόμαστε 

Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική 

θέση του Πανεπιστημίου μας ανάμεσα σε χιλιάδες σε όλο 

τον κόσμο. Οι διακρίσεις αυτές παγκοσμίως είναι εντυπωσιακές, 

αν ληφθεί υπόψη η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση.  

Επίσης, το Πανεπιστήμιό μας, είναι, μαζί με άλλα 9 

Πανεπιστήμια, Ιδρυτικό μέλος από το τέλος του 2018 της 

Ευρωπαϊκής Συμμαχίας CIVIS, μιας Συμμαχίας η οποία έχει 

ως στόχο να διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. 

Ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που να διευκολύνει την 

κινητικότητα των Φοιτητών, των Καθηγητών και των 

Ερευνητών, τη δημιουργία κοινών μαθημάτων και στο μέλλον 

κοινών πτυχίων, τη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων.  

Μάλιστα τις προηγούμενες μέρες, στο πλαίσιο αυτό, το 

ΕΚΠΑ διοργάνωσε φέτος τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση 

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου του CIVIS, τις “Global CIVIS 

Days”, η οποία αποτέλεσε σημείο συνάντησης για όλους: 

ακαδημαϊκούς, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό, 

ερευνητές, αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες, 

https://civis.eu/en/global-civis-days-2022
https://civis.eu/en/global-civis-days-2022
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κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών από όλη την Ευρώπη.  

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια ακόμα 

σημαντική, εμβληματική, πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου μας, 

ένα προσωπικό μου όνειρο, τη δημιουργία ξενόγλωσσων 

προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, που έγινε πλέον 

πραγματικότητα, με το ήδη λειτουργούν στη Φιλοσοφική Σχολή  

“BA Program in the Archaeology, History, and Literature of 

Ancient Greece” και από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με το BA 

in Medicine! Και έπεται συνέχεια. Τα προγράμματα αυτά είναι 

πόλος έλξης και παράλληλα ενισχύουν πολλαπλά την 

εξωστρέφεια του Ιδρύματος. 

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω τις 2 πρόσφατες διεθνείς 

συνεργασίες που έχουμε ξεκινήσει: τη συνεργασία Ε.Κ.Π.Α. και 

Yale για την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας για τις 

περιβαλλοντικές επιστήμες και τη δημόσια υγεία και τη 

συνεργασία του Harvard με το Ε.Κ.Π.Α. μέσω του νέου Κόμβου 

Αριστείας του Ε.Κ.Π.Α. για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. 

Κυρίες και κύριοι, 

Το Πανεπιστήμιό μας είναι σε συνεχή κίνηση και πρόοδο!  

Έχουν πραγματοποιηθεί και είναι ήδη σε εξέλιξη 

σημαντικές παρεμβάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των 

υποδομών του ΕΚΠΑ.  
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Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης ή/και 

δημιουργίας νέων υποδομών σε όλα τα σημεία παρουσίας του 

ΕΚΠΑ, ενώ υλοποιούνται και μεγάλες προμήθειες εξοπλισμού.  

Προσεχώς, μάλιστα, θα λειτουργήσουν και τα Core Facilities 

που αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στο ερευνητικό 

έργο. 

Ειδικότερα, τα εγκαίνια της αίθουσας 917, όπως και, πριν 

από μερικές μέρες, της αίθουσας 624 στη Φιλοσοφική Σχολή, 

στην οποία στεγάζεται το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και 

Νευρογλωσσολογίας, εντάσσονται στο πλαίσιο μεγάλων έργων 

του ΕΚΠΑ για την αναμόρφωση των σπουδαστηρίων της 

Φιλοσοφικής Σχολής. 

Οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη στη Φιλοσοφική 

Σχολή, αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για την 

ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του ΕΚΠΑ, μια 

προτεραιότητα που έθεσαν εξαρχής ψηλά οι Πρυτανικές 

Αρχές και την υλοποιούν με συγκεκριμένες 

προγραμματικές δράσεις.  

Ειδικότερα προχωρούν εργασίες αναδιαρρύθμισης 

Σπουδαστηρίων και Βιβλιοθηκών, η ανακαίνιση του 

αμφιθεάτρου της Φιλοσοφικής AULA, η προμήθεια 

καθισμάτων, σκίασης και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και οι 

εργασίες υγρομόνωσης και στεγανοποίησης.  
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Στη Φιλοσοφική Σχολή έχει πρόσφατα εγκαινιασθεί 

και λειτουργεί η νέα Βιβλιοθήκη, μια από τις μεγαλύτερες 

Βιβλιοθήκες της Ελλάδας σε ένα από το πλέον σύγχρονα 

κτήρια διεθνώς, που έχει ήδη λάβει διακρίσεις για τον 

σχεδιασμό του.  

Κυρίες και κύριοι, 

Το Πανεπιστήμιό μας είναι σε συνεχή κίνηση και πρόοδο!  

Όλες οι εργασίες που υλοποιήθηκαν και οι εν εξελίξει, 

καθώς κι οι προγραμματιζόμενες, ενισχύουν δομές, υποδομές και 

λειτουργίες, έτσι ώστε να στηρίζεται σταθερά η εξωστρέφεια του 

Ιδρύματος και κυρίως και το διδακτικό, το ερευνητικό έργο και 

το ευρύτερα κοινωνικό του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Σας ευχαριστώ. 


