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Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης 

Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας 

 

Παρακαλώ δεχθείτε τις πιο θερμές ευχαριστίες, τόσο εμού του ιδίου όσο και του 
Ιδρύματος που εκπροσωπώ, για την υψηλή τιμή που μας κάνετε σήμερα να 
λαμπρύνετε την εκδήλωσή μας με την παρουσία σας, η οποία συνιστά έμπρακτη 
εκδήλωση του αδιάλειπτου ενδιαφέροντός σας, ως της ανώτατης πολιτειακής αρχής 
της χώρας, για τα τεκταινόμενα στον χώρο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η επέτειος των 100 χρόνων αποτελεί σημαντικό ιστορικό  ορόσημο στην μακρά 
πορεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως τέτοιο μας προσκαλεί να 
αξιολογήσουμε την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος, να αποδώσουμε την 
επιβεβλημένη τιμή στην εξαίρετη χορεία  όλων αυτών που προσέφεραν, 
ανιδιοτελώς και με κόπο, στην ίδρυση και την ανάπτυξή του. Η στάθμιση της 
εκατοντάχρονης ιστορίας του Ιδρύματος, χωρίς αυτή να επιχειρείται με τις 
υπερβολές της αυταρέσκειας, αλλά με ορθή και κριτική σκέψη, μας δίνει το έρεισμα 
να στοχαστούμε,  με γνώση από το παρελθόν, με εμπειρία και όραμα, για τα 
επόμενα βήματά μας. Ο καρπός των αδιάκοπων προσπαθειών 100 χρόνων θα 
αποτυπωθεί στην μελλοντική προσφορά του Ιδρύματος στην παιδεία, στην νεολαία, 
στην οικονομία, και ευρύτερα, στην ελληνική κοινωνία. 

Η ίδρυση και η πορεία ανάπτυξης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπήρξε 
- και παραμένει - συνυφασμένη με τις εξελικτικές διαδικασίες  της ελληνικής και της 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΠΑ 
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ευρωπαϊκής κοινωνίας, καθώς επίσης και με τις διαχρονικές επιστημονικές 
αναζητήσεις και ανάγκες που προέκυψαν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και 
διεθνώς. 

Το έναυσμα για την ανάπτυξη των επιστημών της Διοίκησης και της Οικονομίας 
δόθηκε από την Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση (1760-1860) και τα αποτελέσματα 
που αυτή παρήγαγε. Η αύξηση της παραγωγής, η φυγή προς τις πόλεις, και η 
άνθηση του εμπορίου στα τέλη του 19ου αιώνα, δημιούργησαν την ανάγκη 
εκπαίδευσης των εργαζόμενων στον τομέα του εμπορίου, η οποία αρχικά 
ικανοποιούνταν μέσω της λειτουργίας δευτεροβάθμιων σχολών. 

Ο αυξανόμενος όγκος των απαιτούμενων γνώσεων οδήγησε νομοτελειακά τις πιο 
προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες στη δημιουργία Εμπορικών Ακαδημιών. Αυτή η τάση  
ώθησε τον Γρηγόριο Μαρασλή να δωρίσει το 1903 ένα μεγάλο ποσό για ίδρυση 
Εμπορικής Ακαδημίας στην Αθήνα. Η πολιτική αναταραχή, οι συνεχόμενοι πόλεμοι 
και ο εθνικός διχασμός καθυστέρησαν  την ίδρυση της Ακαδημίας μέχρι το 1919, 
όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανέθεσε στον καθηγητή Γ. Παγιάρ να σχεδιάσει το 
πρόγραμμα μιας τέτοιας Σχολής, η οποία ιδρύεται το 1920 με την επωνυμία 
«Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών». 

Η μετονομασία της Σχολής, το 1926, από «Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών» σε 
«Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών», ήταν  άμεσο 
ακολούθημα της ανάδειξης της σημασίας των οικονομικών σπουδών παγκοσμίως, 
αλλά και της αναγνώρισης ότι οι οικονομικές και οι εμπορικές σπουδές αποτελούν 
πια επιστημονικό αντικείμενο και όχι απλώς επαγγελματικό εφόδιο. Ωστόσο, η 
Δικτατορία, η Κατοχή και ο Εμφύλιος Πόλεμος, καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία 
σε στασιμότητα, με τη Σχολή να αποκόπτεται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς 
εξελίξεις. 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι εξελίξεις που τον ακολούθησαν δημιούργησαν ένα 
εντελώς νέο τοπίο στην Οικονομία και στη Διοίκηση. Το διεθνές οικονομικό 
σύστημα του Bretton Woods και η οικονομική σκέψη του Keynes για τη διαχείριση 
των οικονομικών κρίσεων, ενθάρρυναν την ανάγκη της συστηματικής μελέτης της 
οικονομικής ανάπτυξης και των οικονομικών μοντέλων. Παράλληλα, οι εξελίξεις 
στην επιστήμη της Διοίκησης, με την  ανάπτυξη της Επιχειρησιακής Έρευνας, ήταν  
ραγδαίες. Ακολουθώντας αυτές τις εξελίξεις, το 1955, οι σπουδές της Σχολής 
γίνονται τετραετείς, διαχωρίζοντας στο τέταρτο έτος τις Οικονομικές Επιστήμες από 
τις Εμπορικές Επιστήμες.  

Κατά τη δεκαετία του ‘60 εκκινεί η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, με την σταδιακή 
εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς. Η ραγδαία τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη της εποχής, μαζί με 
την διεύρυνση των Πανεπιστημίων διεθνώς, ωθεί την Σχολή αρχικά να μετονομάσει 
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το Τμήμα Εμπορικών Σπουδών σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το 1970, και στη 
συνέχεια να προσθέσει την κατεύθυνση Στατιστικής στο Οικονομικό τμήμα και την 
κατεύθυνση Λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το 1973.  

Η δεκαετία του ‘80 ήταν κομβική, όχι μόνο για την χώρα, λόγω της εισόδου της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, λόγω της σημαντικής 
επιτάχυνσης της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας ανάπτυξης της Πληροφορικής. 
Το Ίδρυμα  αναγνώρισε άμεσα την σημασία των νέων τεχνολογιών της 
Πληροφορικής, πέραν από τα πεδία των Φυσικών και Μηχανικών Επιστημών, και 
ίδρυσε Τμήματα που καλύπτουν, με σύγχρονο τρόπο, τις ανάγκες της Διοίκησης, της 
Οικονομίας και της Οργάνωσης. Στα μέσα της δεκαετίας  αυτής  η ΑΣΟΕΕ 
διαχωρίζεται σε τρία Τμήματα: στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Τμήμα Στατιστικής και 
Πληροφορικής. Νέες επιστημονικές κατευθύνσεις αναπτύσσονται και καινοτόμες 
μέθοδοι διδασκαλίας υιοθετούνται, ενώ διακεκριμένοι επιστήμονες εκλέγονται ως 
μέλη ΔΕΠ σε καθένα από τα Τμήματα αυτά. Βαθμιαία παγιώνεται η ακαδημαϊκή 
φυσιογνωμία του Ιδρύματος ως κέντρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 
έρευνας, με προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Ως 
επιστέγασμα των εξελίξεων αυτών, η Σχολή μετονομάζεται, το 1989, σε Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Η δεκαετία του ‘90 δρομολόγησε νέες πρωτόγνωρες συνθήκες ανάπτυξης για την 
διεθνή κοινωνία. Η εκτίναξη του Διαδικτύου δημιούργησε την πεποίθηση, που 
μεταγενέστερα επιβεβαιώθηκε, ότι η Τεχνολογία θα άλλαζε ριζικά τον κόσμο μας. 
Την δεκαετία αυτήν, καθώς η Ελλάδα οργάνωνε τις δυνάμεις της για να διεκδικήσει 
την ένταξή της στην ΟΝΕ, το ΟΠΑ έπαιρνε την πρωτοβουλία να ιδρύσει νέα 
Τμήματα, με στόχο να καταρτίσει στελέχη που θα διέθεταν γνώση του ευρωπαϊκού 
περιβάλλοντος, αλλά και των απαιτήσεων που δημιουργούσε η διαδικασία 
παγκοσμιοποίησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στελέχη με κατάρτιση στις 
αναδυόμενες ανάγκες εξειδικευμένων στρατηγικών για την παραγωγή προϊόντων 
και  την προώθησή  τους στις διεθνείς αγορές. Τα έξι νέα Τμήματα που το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ίδρυσε για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις 
ήταν: το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Στατιστικής, το Τμήμα Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το Τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και το Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής. 

Την επιστημονική ταυτότητα του ΟΠΑ προσδιορίζουν σήμερα οι τρεις Σχολές του: η 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η Σχολή 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με τους 12.000 περίπου ενεργούς 
φοιτητές και φοιτήτριες. Τα οκτώ Τμήματα του ΟΠΑ προσφέρουν υψηλού επιπέδου 
και πολύ καλά οργανωμένα προγράμματα σπουδών, παρέχοντας στους φοιτητές 
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την επιστημονική γνώση και ταυτόχρονα τις δεξιότητες που απαιτούνται από την 
σύγχρονη αγορά εργασίας. Τα οκτώ προγράμματα σπουδών έχουν μοναδική θέση 
στην κοινωνία και οικονομία, όπως μαρτυρούν η μεγάλη αποδοχή τους από τους 
αποφοίτους Λυκείου, οι σταθερά υψηλές βάσεις εισαγωγής στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις, και η πολύ υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας. 

 

Αν και το Ίδρυμα δεν είχε στη διάθεσή του ποτέ άφθονους πόρους, κυρίως σε 
κτιριακές υποδομές και σε εκτάσεις γης, ωστόσο ήταν πάντα πρωτοπόρο. Το 1961 
ήταν το πρώτο Ίδρυμα στην χώρα μας που, με στόχο την εξειδίκευση ανώτατων 
στελεχών των Επιχειρήσεων και την προσφορά ποιοτικής μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης, ίδρυσε το «Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των 
Επιχειρήσεων». 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 οργανώνονται, για πρώτη φορά στη χώρα, 
μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη. Λίγο 
αργότερα, το 1985, ιδρύεται το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Με την ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών το ΟΠΑ 
επιδιώκει να τροφοδοτήσει την ελληνική Οικονομία με εξειδικευμένα στελέχη όχι 
μόνο προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου. 

Όμως, η πραγματική κοσμογονία στο χώρο της ποιοτικής μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης αρχίζει να συντελείται στο ΟΠΑ από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90. 
Μια πλειάδα γενικών και εξειδικευμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μερικής 
και πλήρους φοίτησης, τίθενται σε λειτουργία.  Το ΟΠΑ γίνεται το πρωτοπόρο 
Πανεπιστήμιο στη χώρα για μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου. Σήμερα 
λειτουργούν 28 Μεταπτυχιακά Προγράμματα, στα οποία φοιτούν περίπου 2000 
φοιτητές ετησίως. Πολλά από τα Προγράμματα αυτά κατατάσσονται  σε πολύ 
υψηλές θέσεις σε σύγκριση με κορυφαία αντίστοιχα προγράμματα Πανεπιστημίων 
του εξωτερικού. 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
διαχρονικά είναι συνεπές ως προς την αποστολή του: ‘να παράγει και να διαδίδει 
γνώση, σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και την διεθνή οικονομία και κοινωνία, 
και να διαπλάθει υπεύθυνους πολίτες ικανούς να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, 
να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον’. 

Μία από τις κυρίαρχες αξίες του ΟΠΑ είναι η ακαδημαϊκή αριστεία και η 
προσήλωσή του σε αυτήν υλοποιείται διαχρονικά με την επιλογή ακαδημαϊκού 
προσωπικού με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ΟΠΑ να 
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προσελκύει διαχρονικά διακεκριμένους κορυφαίους επιστήμονες της χώρας, στα 
πεδία της ακαδημαϊκής εξειδίκευσής του. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του ‘80, ένας 
σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων εντάχθηκαν στα υφιστάμενα Τμήματα του 
ΟΠΑ, καλύπτοντας τα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοικητικής Επιστήμης, 
του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής, της Πληροφορικής, της Στατιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής. Αυτοί κατανόησαν πρώτοι τις ανάγκες της Οικονομίας και της 
Κοινωνίας και συνέβαλαν στην ανάπτυξη των νέων Τμημάτων. Πολλοί από αυτούς, 
πέρα από το ποιοτικό επιστημονικό τους έργο, γνώριζαν σε βάθος τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων για εξειδικευμένα στελέχη  μεταπτυχιακού επιπέδου. Ήταν αυτοί που 
πρωτοστάτησαν στη δημιουργία ορισμένων από τα πιο δημοφιλή μεταπτυχιακά 
προγράμματα του ΟΠΑ για στελέχη του ιδιωτικού τομέα.  

Τα 200 περίπου μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου διακρίνονται για την ποιότητα της 
επιστημονικής έρευνας που διεξάγουν το δε έργο τους τυγχάνει διεθνούς 
αναγνώρισης. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός ερευνητών έχει αναπτύξει 
συνεργασίες σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι ερευνητές αυτοί 
αποτελούν παραγωγική σπορά για το μέλλον του Ιδρύματος, αλλά και σημαντικό 
πνευματικό πλούτο για την ευρύτερη κοινωνία. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου καταγράφει μέχρι σήμερα περισσότερα από 5.000 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 300 
εκατομμύρια ευρώ. 

Το ΟΠΑ, όμως, είναι πρωτοπόρο και στον τομέα της επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας. Ήδη από το 2003 στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας 
επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση επιχειρηματικών προθέσεων, στην προσφορά 
επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, και στην στήριξη των φοιτητών στην 
επιχειρηματική διαδικασία. Την τελευταία δεκαετία, το Πανεπιστήμιό μας, μέσω της 
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και του Κέντρου Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,  υποστηρίζει νέες ή υπό σύσταση βιώσιμες 
επιχειρήσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Το ΟΠΑ δίνει μεγάλη σημασία στην διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας προς 
όφελος των φοιτητών του. Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας διαθέτει  το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Γραφείο Διασύνδεσης με τον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα,  και έχει συνεργαστεί τα τελευταία 10 χρόνια με 1.800 εταιρείες και 
Οργανισμούς. 

Επιπλέον, οι σπουδές στο ΟΠΑ έχουν έντονη διεθνή διάσταση. Το Ίδρυμα 
συνεργάζεται με Ευρωπαϊκά και διεθνή Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής για την 
ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων. Μεγάλος αριθμός φοιτητών του ΟΠΑ 
φοιτούν κάθε χρόνο σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ αντίστοιχος αριθμός 
φοιτητών από πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού εκπαιδεύεται στο ΟΠΑ 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus. 
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Αποστολή του ΟΠΑ δεν είναι μόνο η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και η 
διάδοση της γνώσης σε όλες τις βαθμίδες. Η εκπλήρωση της αποστολής του αυτής 
κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην παρούσα χρονική περίοδο, κατά την οποία η χώρα, 
μετά από μια δεκαετή σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση, αναζητά νέες και 
βιώσιμες οικονομικές πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Αν θέλουμε οι νέες γενιές να ενστερνιστούν πιο μακροχρόνια σχέδια ευημερίας, 
αντί για την βιαστική και μη ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων, να 
ενδιαφέρονται για τις υποδομές της χώρας, αντί μόνο για την καταναλωτική 
επίδειξη, θα πρέπει να φροντίζουμε να διαμορφώνουμε πολίτες που να είναι σε 
θέση να κρίνουν και να αξιολογούν τις επιλογές τους με βάση το δημόσιο συμφέρον 
και όχι την ατομική ιδιοτέλεια. 

Στο περιβάλλον των ευρύτατα διαδεδομένων σήμερα κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης, πολύ συχνά εμφιλοχωρούν σκόπιμες στρεβλώσεις της πραγματικότητας. 
Εύκολα κανείς παρατηρεί ότι η δημαγωγία υποκαθιστά τον ορθό λόγο, 
προκαλώντας σύγχυση στους πολίτες και παρεμποδίζοντάς τους να συζητήσουν και, 
ακόμη χειρότερα, να διαμορφώσουν ανεπηρέαστοι  απόψεις με βάση επαρκή και 
αξιόπιστη τεκμηρίωση. Επομένως, αναδύεται ως αδήριτη η ανάγκη  οι αυριανοί 
πολίτες να διαθέτουν γνώση, κατανόηση των θεμάτων – οικονομικών, κοινωνικών, 
πολιτικών και ορθή κρίση, γιατί αυτοί είναι που μελλοντικά είτε θα προσποριστούν 
τις θετικές επιδράσεις είτε θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες των επιλογών τους 
για πολύ μακρύτερο χρονικό διάστημα. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΟΠΑ, προκειμένου να δημιουργήσει κίνητρα και ευκαιρίες στη 
νέα γενιά για να ενημερωθεί για τα Οικονομικά, αποφάσισε να καθιερώσει ετήσιο 
διαγωνισμό οικονομικών γνώσεων για τους μαθητές Λυκείου στην ελληνική 
επικράτεια. Ο διαγωνισμός ΕΡΜΗΣ εγκρίθηκε ήδη από το Υπουργείο Παιδείας και 
θα ξεκινήσει από την ερχόμενη άνοιξη, αρχικά με συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ 
Λυκείου και αργότερα θα επεκταθεί και σε άλλες γνωστικές περιοχές και τάξεις. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το ΟΠΑ, έχει διανύσει μια πορεία 100 ετών, σε συνθήκες ενίοτε δύσκολες για τον  
κόσμο και την χώρα. Στο αντίξοο αυτό περιβάλλον έχει επιτύχει να εκπροσωπεί 
επάξια την Ελλάδα στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη. Η επιτυχία αυτή οφείλεται 
πρωτίστως στις αδιάκοπες προσπάθειες των μελών της πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και των 
φοιτητών μας. Οφείλεται στην ικανότητα της κοινότητάς μας, όλα αυτά τα χρόνια,  
αφενός να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και αφετέρου να αφουγκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας και Οικονομίας. Το ΟΠΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας δυναμικός, 
ζωντανός και ανοιχτός οργανισμός, που παρακολουθεί και συμμετέχει στις διεθνείς 
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εξελίξεις και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας μας για υψηλού επιπέδου 
σπουδές,  και σε αυτές της ελληνικής κοινωνίας για πρόοδο και Παιδεία. 

«Πρεσβευτές» της προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι 
μέχρι σήμερα 70.000 απόφοιτοί του, μεταξύ των οποίων προσωπικότητες που 
διαχρονικά ηγούνται στους τομείς της Οικονομίας, της Διοίκησης, της 
Πληροφορικής, της Επιχειρηματικότητας, της Επιστήμης, της Παιδείας και της 
ενασχόλησης με τα κοινά.  Οι απόφοιτοι αυτοί στελέχωσαν τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της  
χώρας. 

Σταθερό σημείο αναφοράς, όσον αφορά την εκπαίδευση που παρέχει το ΟΠΑ, δεν 
είναι μόνο η παραγωγή, επάρκεια και η διάχυση της γνώσης, αλλά και η αντίληψη 
ότι η απόκτησή της έχει αξία ατομική και κοινωνική μόνο σε ένα περιβάλλον 
ελευθερίας και δημοκρατικής λειτουργίας. 

Για τον λόγο αυτό, το ΟΠΑ στάθηκε πάντοτε αρωγός και υπερασπιστής αυτών των 
αξιών. Τα μέλη του, καθηγητές, προσωπικό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του, 
αντιστρατεύτηκαν στο παρελθόν κάθε απόπειρα υποβάθμισης και υπονόμευσης 
των δημοκρατικών αξιών  που σκοπό είχαν να καταστήσουν το Πανεπιστήμιο 
εργαλείο στα ανελεύθερα σχέδιά τους. 

Στην Κατοχή, στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, στην σκοτεινή περίοδο της 
στρατιωτικής Δικτατορίας - σε κάθε περίοδο ανελεύθερης διακυβέρνησης - η 
κοινότητα του Πανεπιστημίου  υπήρξε πρωτοπόρος στους αγώνες για μια ελεύθερη 
πατρίδα και για μια καλύτερη και δημοκρατική κοινωνία, εργαζόμενη ενωτικά και 
συστηματικά, ενίοτε με περίσσεια αυταπάρνηση,  για την κατοχύρωση της 
δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όσο σθεναρά αγωνίστηκε στα σκοτεινά 
χρόνια, τόσο επίμονα θα συνεχίσει να υπηρετεί τις ίδιες αξίες ελευθερίας και 
δημοκρατίας και να τις διευρύνει. Ωστόσο, για να μπορεί να προσφέρει ένα 
Πανεπιστήμιο σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, ασφαλώς  - ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ -θα πρέπει το ίδιο να είναι ελεύθερο και δημοκρατικό, 
κάθε μέρα και σε κάθε εποχή  

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σύσσωμη η κοινότητα του Ιδρύματος - το 
ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του - 
όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα ανασχέσουμε κάθε απόπειρα, κάθε 
κίνηση που αντιστρατεύεται την κατοχυρωμένη δημοκρατική λειτουργία και την 
πρόοδο του Ιδρύματος, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την απρόσκοπτη 
εκτέλεση του επιτελούμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου.  
Και θα το κάνουμε, με απόλυτη αίσθηση καθήκοντος και αφοσίωσης, επειδή το 
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θεωρούμε ύψιστη υποχρέωσή μας και επειδή είμαστε περήφανοι για όσα το 
Πανεπιστήμιό μας έχει επιτύχει στην διαδρομή των εκατό χρόνων του. 

 

Κύριε Πρόεδρε 

Από το 1920 μέχρι σήμερα, το ΟΠΑ αποτέλεσε παράγοντα προόδου μέσω  της 
εκπαίδευσης και της ανάδειξης καταρτισμένων επιστημόνων, αλλά και μέσω της  
υποστήριξης των εθνικών προσπαθειών για την συμμετοχή στη διεθνή οικονομική 
ζωή. Δεσμευόμαστε ότι με τον ίδιο ζήλο και με την ίδια αποφασιστικότητα θα 
επιχειρήσουμε να ανταποκριθούμε και στα επόμενα χρόνια στις νέες συνθήκες και 
προοπτικές. 

Με το βλέμμα στο μέλλον, και έχοντας ως πυξίδα την ιστορική πορεία του 
Ιδρύματος, συνεχίζουμε: 

Να εμπλουτίζουμε την Πατρίδα μας με πολίτες που θα διαθέτουν παιδεία, πίστη σε 
πανανθρώπινες αξίες και διάθεση για προσφορά στην κοινωνία. 

Να τροφοδοτούμε την οικονομία της χώρας μας με επιστημονικό δυναμικό που δεν 
θα διαθέτει απλώς τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όραμα για 
την ανάπτυξή της. 

Να αποτελούμε – ως δημόσιο πανεπιστήμιο – φορέα ριζικής μεταρρυθμιστικής 
αναβάθμισης της παιδείας στη χώρα μας. 

Διαρκής μας επιδίωξη είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να λειτουργεί 
δημιουργικά ως φυτώριο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας 
και όχι ως απλός μηχανισμός αναπαραγωγής της.  

Μέσα από αυτούς τους άξονες δράσης επιτυγχάνουμε την διαρκή ανάδειξη και 
καταξίωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως ενός διεθνώς 
αναγνωρισμένου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις επιστήμες της Οικονομίας, της 
Διοίκησης και της Πληροφορίας. 

Το ΟΠΑ θα βαδίσει απαρέγκλιτα και σταθερά στον ίδιο δρόμο επιστημονικής και 
κοινωνικής προσφοράς και στα επόμενα εκατό χρόνια. Θα είναι πάντα σύγχρονο και 
καινοτόμο, δημιουργικό, δημοκρατικό και – προπάντων – ανοικτό στις νέες ιδέες, 
στις διεθνείς συνεργασίες, στις επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας. 

Χρόνια πολλά σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ! 

 


