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Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Μεγάλη 

Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

―του αρχαιότερου πανεπιστημίου της χώρας― τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, καθηγητές και φοιτητές,  τα στελέχη 

της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, ερευνητές και επιστήμονες 

από την Ελλάδα και την Κύπρου που μελετούν, διδάσκουν και 

προάγουν την ελληνική γλώσσα.   
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Η διοργάνωση της διημερίδας «φέρει τη σφραγίδα» 3 

τμημάτων του ΕΚΠΑ ―του ΠΤΔΕ, του Παιδαγωγικού 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φιλολογίας― 

γεγονός που συνιστά εχέγγυο και βάση για την ανάπτυξη 

συνεργασιών καθηγητών του πανεπιστημίου μας με στόχο τη 

μελέτη, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Το 

επιστημονικό δυναμικό αυτών των Τμημάτων έχει σημαντικότατη 

προσφορά στη Επιστήμη γενικότερα αλλά και ειδικότερα σε 

θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

Σημαντική είναι και η παρουσία επίσης του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Ελλάδος και του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙ), δύο κορυφαίοι θεσμοί, με δυνατολύς 

δεσμούς με το ΕΚΠΑ και με πολλές δυνατότητες  για μελλοντικές 

συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίου και ΙΕΠ Ελλάδος και Κύπρου. 

Χαίρω διαπιστώνοντας ότι το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη 

διδασκαλία της γλώσσας στο Σχολείο είναι αποτέλεσμα επιτυχούς 

συνεργασίας καθηγητών Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση και 

μακρά διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της Νέας ελληνικής 

γλώσσας και στην κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και 

των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

Τα Πανεπιστήμια της χώρας, όπου μορφώνονται 

επιστημονικά οι  εκπαιδευτικοί  όλων των βαθμίδων τής 

Εκπαίδευσης, οφείλουν να έχουν ενεργό ρόλο στη συγκρότηση των 
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Προγραμμάτων διδασκαλίας της γλώσσας (και άλλων γνωστικών 

αντικειμένων), από ανθρώπους που γνωρίζουν επιστημονικά 

―θεωρητικά, ερευνητικά, διδακτικά― το περιεχόμενο και τον 

τρόπο διδασκαλίας της μητρικής μας γλώσσας. 

Λόγω της καίριας σημασίας του γλωσσικού πλούτου στη 

μητρική γλώσσα για όλη τη συγκρότηση και εξέλιξη των παιδιών μας 

και αυριανών πολιτών της χώρας, τα εκπονηθέντα προγράμματα 

έχουν μεγάλη εκπαιδευτική βαρύτητα, γεγονός που διευρύνει την 

παρουσία τού ΕΚΠΑ και σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο.  

Χαίρω που το Πανεπιστήμιό μας είναι ενεργά παρόν σε αυτή 

την πολύ σημαντική  προσπάθεια τού Υπουργείου Παιδείας με την 

ευθύνη του ΙΕΠ.   

 

Κυρίες και κύριοι,  

Όπως γνωρίζουμε όλοι και όλες καλά, το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 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.  

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.  
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Ακόμα, έχουν πραγματοποιηθεί και είναι ήδη σε εξέλιξη 

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.  

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης ή/και 

δημιουργίας νέων υποδομών σε όλα τα σημεία παρουσίας του 

ΕΚΠΑ, ενώ υλοποιούνται και μεγάλες προμήθειες εξοπλισμού.  

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να συγχαρώ όλες 

και όλους τους διακεκριμένους Συναδέλφους ―και ιδιαιτέρως τους 

επόπτες του Προγράμματος Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα 

Ευγενία Μαγουλά, Θανάση Μιχάλη και Διονύση Γούτσο― για το 

νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας στο 

Σχολείο, καθώς και για τη γενικότερη δράση, το έργο και την 

προσφορά τους. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

προχωρά μπροστά δυναμικά, με σταθερά βήματα, μέσα στην 

κοινωνία, με βασικό σημείο υπεροχής το Επιστημονικό Δυναμικό 

του και τους άξιους φοιτητές και φοιτήτριές του. 

Σας ευχαριστώ. 

 


