Καλωσόρισμα του Πρύτανη του ΕΚΠΑ,
Καθηγητή Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω ως μέλη της Ακαδημαϊκής
κοινότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ)!
Θερμά συγχαρητήρια! Πετύχατε την εισαγωγή σας στο αρχαιότερο
Πανεπιστήμιο της χώρας, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Η επιλογή σας αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, οι προσδοκίες οι δικές
σας αλλά και των γονέων σας ιδιαίτερη ευθύνη.
Σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στην ακαδημαϊκή ζωή του
Πανεπιστημίου μας και οι στόχοι μας για προαγωγή της αριστείας
στον τομέα της εκπαίδευσης, καινοτομία στην έρευνα, καλλιέργεια
της παιδείας γενικότερα, αλλά και καλλιέργεια ηγετικών ικανοτήτων,
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πνεύματος εθελοντικής προσφοράς,
να γίνουν και δικοί σας στόχοι.
Με την προσφορά όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, της
οποίας είστε πλέον μέλη, το ΕΚΠΑ επί σειρά ετών διακρίνεται και
καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στους Πίνακες Διεθνούς Κατάταξης των
Πανεπιστημίων όλου του κόσμου, γνωστούς και ως «Rankings». Οι
διακρίσεις αυτές οφείλονται τόσο στο σημαντικό ερευνητικό έργο του
διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από
διεθνή αναγνώριση και επιρροή, όσο και στην ακαδημαϊκή του φήμη,
στην παράδοση διάκρισης που καλλιεργεί, στις υποδομές του και
στην εξωστρέφεια των μελών του, όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα
από διεθνείς συνεργασίες και δράσεις.
Με τη συνεισφορά καθενός από εμάς, από σήμερα και τη δική σας,
το ΕΚΠΑ συνεχώς βελτιώνεται, καινοτομεί και εδραιώνει τη θέση του
στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει με αισιοδοξία και ελπίδα. Η
συνεισφορά του ΕΚΠΑ στην εθνική προσπάθεια κατά τη διάρκεια της
πανδημίας ήταν και παραμένει διαρκής και σημαντική, ενώ το Ίδρυμά
μας θα συνεχίσει με συγκεκριμένες και εξειδικευμένες δράσεις να
προσφέρει σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID19, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία όλων των μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας.
Στόχος μας παραμένει η ασφαλής επαφή και επικοινωνία μεταξύ των
μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, Καθηγητών και φοιτητών.
Παρόλο που τα μέλη του Πανεπιστημίου μας κατάφεραν, με μεγάλη
επιτυχία και με εναλλακτικές μεθόδους, να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτό δεν
μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία και τη
συνεπακόλουθη ουσιαστική σχέση και επικοινωνία μεταξύ
καθηγητή/καθηγήτριας και φοιτητών/φοιτητριών.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διαμορφωθούν όλες οι
αναγκαίες συνθήκες, έτσι ώστε οι σπουδές σας, τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να σας προσφέρουν
τη δυνατότητα να εφοδιαστείτε με πολύτιμες γνώσεις, ικανότητες και
εμπειρίες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών
σας. Παράλληλα, όλο το διδακτικό προσωπικό καθώς και όλες οι
υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, ιδιαίτερα δε οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
είναι στη διάθεσή όλων των φοιτητών και φοιτητριών για τη
διευκόλυνση των σπουδών τους (https://www.uoa.gr/foitites/).
Σας προτρέπω να αξιοποιήσετε κάθε δυνατότητα για να
συμμετάσχετε στην ευρύτερη πανεπιστημιακή εμπειρία, μέσα από τις
πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται.
Καλώς ορίσατε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών!

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

