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Πρόδρομη ημερίδα του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο:  

«Γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.  

Ο έρωτας στη διαχρονία της ελληνικής 

γραμματείας» 

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κυρίες και Κύριοι,  

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σάς υποδεχόμαστε εκ μέρους 

των Πρυτανικών Αρχών στη Μεγάλη Αίθουσα για την πρόδρομη 

ημερίδα του επιστημονικού συνεδρίου του ΕΚΠΑ με τίτλο: 

«Γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον. Ο έρωτας στη διαχρονία 

της ελληνικής γραμματείας». 

Αναμφίβολα ζούμε στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης 

της τεχνολογίας και της ταχύτατης διάδοσης της πληροφορίας. 

Ωστόσο αυτή ακριβώς η ταχύτητα και η ανάπτυξη ενισχύουν 
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την βαθύτατη ανάγκη μας να ανατρέξουμε και να 

επανεξετάσουμε θέματα όπως ο Έρωτας. 

Ο Έρωτας, ως η ύψιστη κατάφαση της ζωής, αποτελεί ένα 

από τα σημαντικά κεφάλαια της θεματολογίας της ελληνικής 

λογοτεχνίας από τις απαρχές της ως σήμερα.  

Με τη σημερινή πρόδρομη ημερίδα και με το 

προσεχές Συνέδριο αναδεικνύουμε την λεπταισθησία, την 

υψηλή εκφραστική δύναμη και τον ανθρωποκεντρισμό 

του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά. 

Οι αρχαίοι Έλληνες, αξιοποιώντας την ευρυχωρία και την 

ανεκτικότητα της θρησκείας τους, εκδήλωσαν δυναμικά το 

ενδιαφέρον τους για τον Έρωτα και δημιούργησαν, ήδη από τα 

αρχαϊκά χρόνια, μια ερωτική λογοτεχνία που διακρίνεται για 

την ελευθεριότητα και την υψηλή εκφραστικότητά της.  

Αλλά και μετά το λυκόφως του αρχαίου κόσμου και την 

επικράτηση του χριστιανισμού οι Έλληνες εξακολούθησαν να 

παράγουν ερωτική λογοτεχνία κατά τη βυζαντινή περίοδο, τους 

μεταβυζαντινούς αιώνες και τη νεότερη εποχή. 

Αναμφίβολα από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον 

τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών είναι εκείνες που 

σημειώνονται στην έρευνα του Έρωτα, των Συναισθημάτων και 

των αναπαραστάσεων τους. 

Στο Πανεπιστήμιό μας στα ζητήματα αυτά και 

γενικότερα στις ανθρωπιστικές επιστήμες υπηρετούν και 

προσφέρουν πλούσιο έργο διακεκριμένοι επιστήμονες, με 
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ευρύτερη αναγνώριση, με μεγάλη συμβολή στην έρευνα, 

και με διεθνείς συνεργασίες.  

Ο Τομέας των Ανθρωπιστικών Σπουδών του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέγραψε  

σημαντικές διακρίσεις για το 2022. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της κατάταξης του Οργανισμού QS (Quacquarelli 

Symonds) ο Τομέας των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών 

του ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 280η θέση μεταξύ των 500 

καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου που προσφέρουν 

τέτοιες σπουδές.  

Επιπροσθέτως η επίδοση αυτή κατατάσσει τις 

ανθρωπιστικές σπουδές στο ΕΚΠΑ μεταξύ των 125 

καλύτερων Πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Παράλληλα 

είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε σχέση με το έτος 

2017 το Ίδρυμα έχει ανέβει 101 θέσεις στην εν λόγω 

κατάταξη (από την 381η στην 280η). 

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2018–2022 η 

ακαδημαϊκή φήμη του τομέα βελτιώθηκε, όπως 

αποτυπώνεται στην άνοδο του αντίστοιχου δείκτη κατά 20,3%.  

Εντυπωσιακή είναι, επίσης, η επίδοση του τομέα 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στον νέο δείκτη «Διεθνές Δίκτυο 

Έρευνας (IRN)», όπου αποτυπώνονται οι διεθνείς συνεργασίες 

και οι κοινές δράσεις. Σύμφωνα με την βαθμολογία που έλαβε ο 

Τομέας, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 98η θέση παγκοσμίως στη 
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δημιουργία σταθερών και αποδοτικών ερευνητικών 

συνεργασιών.  

Εντυπωσιακά υψηλή βαθμολογία λαμβάνει ο τομέας και 

στον δείκτη της ερευνητικής παραγωγής, με 70,8/100! 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το έργο που 

πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια. Ως Πρυτανική Αρχή 

δώσαμε και δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 

υποδομών και τη ανάπτυξη νέων με σκοπό τη δημιουργία 

όσο γίνεται καλύτερων συνθηκών για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας και της έρευνας.  

Το Πανεπιστήμιό μας αλλάζει, μεγαλώνει και 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της Επιστήμης και 

στις ανάγκες της κοινωνίας! Ειδικά για τη Φιλοσοφική Σχολή, 

σημειώνουμε την έναρξη λειτουργίας της εμβληματικής 

βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής ως αποτέλεσμα 

εντατικών προσπαθειών της παρούσας Πρυτανικής Αρχής 

και την πλήρη ανακαίνιση των Σπουδαστηρίων του 

Κεντρικού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής που 

κενώθηκαν μετά τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.  

Συμβάλαμε, επίσης, καθοριστικά στη δημιουργία και 

ανάπτυξη ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή καθώς και του 1ου 

προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών στην Ελλάδα στην 

Αγγλική Γλώσσα.  

Είμαστε αρωγοί και χρηματοδοτούμε τα Τμήματα της 

Φιλοσοφικής Σχολής και την Κοσμητεία στις προσπάθειες 
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βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των Συναδέλφων σε 

αυτό το εμβληματικό κτήριο το οποίο είναι το 2ο 

μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα.  

Ολοκληρώνεται η υγρομόνωση, βελτιώνονται 

συνεχώς οι χώροι της Σχολής και δρομολογείται ριζική 

ανακαίνιση του συστήματος ψύξης-θέρμανσης.  

Επίσης, προχωρούν οι ενέργειες για την ανακαίνιση 

του αμφιθεάτρου της Φιλοσοφικής AULA, την προμήθεια 

καθισμάτων, σκίασης και λοιπού εξοπλισμού. 

Εξασφαλίστηκε η πρόσβαση σε όλες τις βάσεις 

δεδομένων και βιβλιογραφίες που είναι απαραίτητες για 

τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας.  

Εξασφαλίστηκε, επίσης, η αυτόνομη λειτουργία όλων 

των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και απετράπησαν 

σχέδια συγχώνευσης. 

Παρά τις δυσκολίες με τον περιορισμένο αριθμό νέων 

θέσεων μελών ΔΕΠ που κατανέμονται κάθε χρόνο στο 

ΕΚΠΑ, λαμβάνεται συνεχώς πρόβλεψη για την ενίσχυση 

όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να συγχαρώ 

την επιστημονική-οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, τους 

διακεκριμένους συναδέλφους Βασίλη Βερτουδάκη, Θανάση 

Αγάθο, Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Μαριάννα Θωμά, 

Νικολέττα Καναβού, Κίρκη Κεφαλέα, Γεώργιο Κούζα και 

Αμφιλόχιο Παπαθωμά για τη διοργάνωση και γενικότερα για 

το σημαντικό έργο τους.  
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Ιδιαιτέρως εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την Πρύτανη και Επίτιμη Διδάκτορα του ΕΚΠΑ 

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ για την εξόχως τιμητική συμμετοχή 

της. 

Σας ευχαριστώ. 


