
Καλησπέρα σας 

Αγαπητέ κε Πρύτανη,  

κε Πρόεδρε,  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα ήθελα να ξεκινήσω την αντιφώνησή  μου με την αναφορά του 

Σουηδού Καθηγητή Κιεκεργκαντ 

«Όλοι έχουμε μια ιστορία, Όλοι γράφουμε μια ιστορία, Όλοι είμαστε μια 

ιστορία» 

Η πορεία του Πανεπιστημίου μας, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, 

τόσο στο ακαδημαϊκό αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο, ήταν και είναι 

συνυφασμένη με την εξέλιξη  της νεοελληνικής ιστορίας. 

Η Κοινωνική Προσφορά  και η αλληλεγγύη αποτελούσαν και 

αποτελούν  τις κύριες αξίες της φιλοσοφίας και των δράσεων του 

Πανεπιστημίου μας. 

Τόσο το προσωπικό του, όσο και τα επιτεύγματα αυτού ουσιαστικά 

επηρέασαν την εξέλιξη των πράγματων στον κοινωνικό και ανθρωπιστικό 

χώρο και ειδικότερα στην υγεία. 

Αυτή η διασύνδεση και σχέση αλληλεπίδρασης επιστήμης  και κοινωνίας, 

έγινε ιδιαίτερα εμφανής σε όλες τις ιστορικά κομβικές στιγμές της χώρας 

μας, με κορύφωση την πανδημία, κατά την οποία είδαμε το ΕΚΠΑ και την 

Σχολή Επιστημών Υγείας  να επαναπροσδιορίζει και κυρίως εμβαθύνει το 

περιεχόμενο της υπηρέτησης της αξίας της Κοινωνικής Προσφοράς  και 

της άμβλυνσης των ανισοτήτων. 



Το Πανεπιστήμιό μας και η  Σχολή Επιστημών Υγείας ειδικότερα, με  μια 

σειρά από  πρακτικές και δράσεις, προσπαθεί να συμβάλλει στην 

κοινωνική ευημερία, προστατεύοντας περιβαλλοντικούς πόρους και  την 

κοινωνική ευαισθησία,  γεγονός για το οποίο και βραβεύτηκε, όπως 

ενημερωθήκαμε σήμερα. 

Παράλληλα καινοτομεί στην ενίσχυση της διεπιστημονικότητας, την 

οποία βλέπουμε και σήμερα μπροστά μας, με τους εκλεκτούς 

συναδέλφους που βρίσκονται κοντά μας. 

Η κοινωνική ανάμνηση, το  ιστορικό αποτύπωμα, η αναγνώριση της αξίας 

της ιστορικότητας, αλλά και η αξιοποίηση του ψηφιακού πλαισίου για 

την διάδοσή τους και  φυσικά συνέργεια με τον χώρο των κοινωνικών 

επιστημών, σχηματοποιούν ένα σύγχρονο ανθρωπιστικό 

εξωστρεφές Πανεπιστήμιο και Σχολή Επιστημών Υγείας. 

Να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτής της έκθεσης  και να ευχηθώ να 

είναι καλοτάξιδη. 

Αγαπητές και Αγαπητοί, την ζωή μας πρέπει να την ζούμε βλέποντας 

μπροστά, αλλά μπορούμε να την κατανοήσουμε μόνο κοιτώντας πίσω. 

Σας ευχαριστώ  

  

 


