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Απονομή αποδεικτικών 

Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. 2022 
 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022 
Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

Κυρίες, κύριοι, 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, με ιδιαίτερη χαρά 

υποδεχόμαστε στην ιστορική αυτή αίθουσα, μετά την 

αναγκαστική διακοπή λόγω της πανδημίας, τους φοιτητές 

και τις φοιτήτριες του Προγράμματος Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. 

―Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών 

Πανεπιστημίου Αθηνών για το 2022― για να τους 

επιδώσουμε τα αποδεικτικά της συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα. Με το φετινό πρόγραμμα, συμπληρώνονται 

35 χρόνια δημιουργικής λειτουργίας του! 
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Το πρόγραμμα των Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.  άρχισε το 1988 με 

απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση του τότε 

Πρύτανη κ. Μιχάλη Σταθόπουλου με την ευκαιρία της 

επετείου των 150 χρόνων από την ίδρυση του 

Πανεπιστημίου μας. 

Στο πρόγραμμα διδάχθηκε η Νέα Ελληνική Γλώσσα και 

έγιναν επίσης 14 διαλέξεις από ειδικούς Καθηγητές της 

Φιλοσοφικής Σχολής. Τα θέματα των διαλέξεων αφορούσαν, 

μεταξύ άλλων, τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, την Ελληνική 

Ιστορία, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις και ξεναγήσεις 

και με επιτόπου μαθήματα, σε Μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους. 

Στο φετινό πρόγραμμα μετείχαν 54 φοιτητές από 

18 χώρες, από 29 Πανεπιστήμια. Ο συνολικός αριθμός 

από την έναρξη του προγράμματος είναι 6.507 από 

πολλές χώρες και Ιδρύματα ανά τον κόσμο!  

Το Πανεπιστήμιό μας σε μία δύσκολη περίοδο λόγω και 

της πανδημίας, προβάλλει και αναδεικνύει την ελληνική 

γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  
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Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους 

διδάξαντες μαθήματα, διαλέξεις, ξεναγήσεις, το προσωπικό 

της Γραμματείας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, 

καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη, καθώς και την τέως 

Κοσμήτορα Καθηγήτρια κα Ελένη Καραμαλέγκου, με 

ιδιαίτερη μνεία στον για πολλά χρόνια Επιστημονικό 

Υπεύθυνο και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. 

Παναγιώτη Κοντό, καθώς και στα μέλη της επιστημονικής 

επιτροπής του Προγράμματος. 

Εκφράζω τέλος, τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μετείχαν στο 

Πρόγραμμα και τους δηλώνω ότι τους θεωρούμε μέλη 

της Ακαδημαϊκής μας Κοινότητας. Οι θύρες του 

Πανεπιστημίου μας θα είναι πάντα ανοικτές για εσάς! 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Το Ε.Κ.Π.Α. αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό και την 

ελληνική γλώσσα όχι μόνο ως ένα ουσιώδες οικουμενικό 

μάθημα, αλλά και ως συγκριτικό πλεονέκτημα, καθιστώντας 

τη χώρα μας πόλο έλξης νέων επιστημόνων, οι οποίοι μετά 
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την επαφή τους με τη χώρα μέσω του προγράμματος 

Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. λειτουργούν ως πρεσβευτές του ελληνισμού. 

Αποτελεί, επομένως, το πρόγραμμα των 

Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. ένα πολύτιμο μέσο πολιτιστικής και 

εκπαιδευτικής διπλωματίας με πολλαπλά οφέλη για τη 

χώρα και για το Πανεπιστήμιό μας βεβαίως.  

Στην εποχή που η εξωστρέφεια είναι ένα από τα 

ζητούμενα, το Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. αποδεικνύει ότι το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της χώρας ήταν, είναι 

και θα παραμείνει εξωστρεφές με δράσεις απτές, που 

έχουν σημαντική ιστορία, όπως το Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. 

Καλή αντάμωση, ελπίζω σύντομα! 


