
Ομιλία τησ Υπουργοφ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων κασ Νίκησ Κεραμζωσ ςτην εκδήλωςη 

για τα 100 χρόνια από την ίδρυςη του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών 

 

Εξοχότατε κφριε Πρόεδρε τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, 

 

Είναι μεγάλθ τιμι και χαρά να παρευρίςκομαι ςτθν Κεντρικι Εκδιλωςθ για τον Εορταςμό 

των 100 Χρόνων από τθν ίδρυςθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 

Τον τελευταίο αιϊνα, παρά τισ εξαιρετικά δφςκολεσ περιόδουσ που μεςολάβθςαν, θ χϊρα 

μασ ςθμείωςε ςθμαντικι πρόοδο. Κατόρκωςε να επιτφχει ολοζνα βελτιοφμενεσ ςυνκικεσ 

ηωισ και να ανελιχκεί ςε μία ανεπτυγμζνθ οικονομία τθσ Δφςθσ. 

 

Βαςικό ρόλο ςτθ βελτίωςθ των επιδόςεων αυτϊν διαδραμάτιςε και θ εκπαίδευςθ. Στο 

ςφνολό τθσ, αλλά και ειδικότερα ςτον οικονομικό και επιχειρθματικό τομζα. Σε αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ, το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, θ άλλοτε Ανϊτατθ Σχολι Οικονομικϊν 

και Εμπορικϊν Επιςτθμϊν, ςυνζβαλε δραςτικά. 

 

Η ίδρυςθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν οφείλεται εν πολλοίσ ςτθν πολιτικι 

αποφαςιςτικότθτα του Ελευκζριου Βενιηζλου, τθν εκνικι και κοινωνικι ευαιςκθςία του 

Γρθγορίου Μαραςλι, τθ διεκνι ςυνεργαςία με τον Γεϊργιο Παγιάρ και το Οικονομικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν εξελίχκθκε ςε ζνα ςφγχρονο Ίδρυμα με ςυνεχϊσ διευρυνόμενο 

οικονομο-τεχνικό χαρακτιρα με ςτακερό του μζλθμα να προςαρμόηεται ςτισ ςυνκικεσ τθσ 

παγκόςμιασ οικονομίασ, θ οποία γνωρίηει ταχφτατεσ μεταβολζσ και διαμορφϊνει ολοζνα 

πιο ςφνκετα χαρακτθριςτικά. Πάντα αντιμζτωπο με προκλιςεισ, τισ οποίεσ αντιμετϊπιηε με 

ςυμπλθρϊςεισ ςτα Προγράμματα Σπουδϊν του, με αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν 

ζρευνά του, με ανάπτυξθ των μεταπτυχιακϊν του προγραμμάτων και των εργαςτθριακϊν 

του υποδομϊν, με «ανοίγματα» ςτθν διεκνι οικονομικι ακαδθμαϊκι κοινωνία, με 

ερευνθτικζσ ςυνζργειεσ ςτο διεκνζσ περιβάλλον, όλα αυτά χάρθ ςε ζνα εξαιρετικό 

ανκρωπιςμό και όλα αυτά ζχουν οδθγιςει ςε λαμπροφσ αποφοίτουσ που διαπρζπουν ςτθ 

χϊρα μασ και διεκνϊσ.  

 

Κυρίεσ και Κφριοι, ςιμερα δεν εορτάηουμε μόνο τθν ζωσ ςιμερα ιςτορικι πορεία του 

Ιδρφματοσ. Δίνουμε και το ςτίγμα για το μζλλον του ωσ κζντρου αριςτείασ ςτισ επιςτιμεσ 

τθσ Οικονομίασ, τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και τθσ Πλθροφορίασ. 

 



Δίνουμε το ςτίγμα και τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ εν ςυνόλω. Το ελλθνικό Πανεπιςτιμιο 

αποτελεί κεντρικό, καίριο, κεμελιϊδθ κεςμό για ζνα κράτοσ δθμοκρατικό, που ςτοχεφει 

ςτθν ευθμερία και τθν υγιι ανάπτυξθ. Το ελλθνικό Πανεπιςτιμιο χρειάηεται: 

 

-  Να παράγει γνϊςθ, να ερευνά, να αναπτφςςει γόνιμεσ ιδζεσ, να δίνει εφόδια ςτουσ νζουσ 

μασ για τθν προςαρμογι ςε ζνα μεταβαλλόμενο κόςμο, να είναι ςφμμαχοσ τθσ Πολιτείασ με 

προτάςεισ για λφςεισ ςε ςφγχρονεσ προκλιςεισ που απαςχολοφν τθν κοινωνία και τθν 

οικονομία, όπωσ θ κλιματικι αλλαγι, θ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι, θ ενίςχυςθ του 

παραγωγικοφ ιςτοφ, θ διαφφλαξθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ, κοινωνικά ηθτιματα. 

 

- Να λειτουργεί με μεγαλφτερθ ελευκερία και αυτονομία, και για αυτό ζχουμε ιδθ 

νομοκετιςει ρυκμίςεισ που επιςτρζφουν αρμοδιότθτεσ εκεί που πραγματικά ανικουν, 

δθλαδι ςτα Πανεπιςτιμια, για παράδειγμα απελευκερϊνοντασ το πλαίςιο των 

μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν. Και προετοιμάηουμε νζεσ ρυκμίςεισ που 

προςδίδουν μεγαλφτερθ ελευκερία ςτθ διαχείριςθ κονδυλίων ζρευνασ, πάντοτε ςτο 

πλαίςιο διαφάνειασ και λογοδοςίασ. 

 

- Το ελλθνικό Πανεπιςτιμιο μπορεί να λειτουργεί ςε ζνα πιο εξωςτρεφζσ περιβάλλον: και 

για το λόγο αυτό ζχουμε ιδθ δρομολογιςει ενζργειεσ για τθ ςφναψθ ςυνεργαςιϊν με 

πανεπιςτθμιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ, για διεφρυνςθ τθσ δυνατότθτασ εκπόνθςθσ 

ξενόγλωςςων προγραμμάτων ςπουδϊν, για προςζλκυςθ ξζνων φοιτθτϊν. 

 

-  Και όλα αυτά πρζπει να μπορεί να τα κάνει το Πανεπιςτιμιο απερίςπαςτα: ζχουμε ιδθ 

δϊςει τα εργαλεία για τθ διαςφάλιςθ ενόσ βζλτιςτου ακαδθμαϊκοφ περιβάλλοντοσ, 

ςτεκόμαςτε δίπλα ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν τα Ιδρφματα, αλλά βεβαίωσ και τα 

Ιδρφματα οφείλουν να αναλάβουν το βάροσ τθσ ευκφνθσ που τουσ αναλογεί, όπωσ ιδθ 

κάνουν.  

 

 Κυρίεσ και κφριοι, 

 

Το ςφγχρονο Πανεπιςτιμιο μπορεί να καταςτεί πραγματικι κινθτιριοσ δφναμθ για τθν 

ανάπτυξθ και τθν ανζλιξθ ςτθν οποία όλοι προςβλζπουμε. 

 

Εφχομαι κάκε επιτυχία ςτισ εκδθλϊςεισ για τα 100 χρόνια από τθν ίδρυςθ του Οικονομικοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και καλι ςυνζχεια ςτο πολφτιμο ζργο ςασ. 


