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18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  

 

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους Έλληνες 

καθηγητές από διεθνή Πανεπιστήμια, Νίκη Κυριακίδου, Αλέξανδρο Ψυχογιό, 

Αναστασία Κωνσταντοπούλου και Βίκυ Κάρκου για τη συμμετοχή τους στον 

4ο  Κύκλο Διεθνών Ακαδημαϊκών Διαλέξεων που διοργανώνει το ΠΜΣ-Διοίκηση 

και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και για τη σταθερή 

και γόνιμη συνεργασία τους με το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα.  

Η συμβολή τους είναι καθοριστική στην ανάπτυξη και προώθηση της 

επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Οικονομικών, της Διοίκησης και των 

Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, κάτι που επιχειρούμε 

συστηματικά και σταθερά στο Πανεπιστήμιό μας εδώ και 40 χρόνια και είμαι  

βέβαιος για τις καινοτόμες προσεγγίσεις τους στη σημερινή μας εκδήλωση. 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω, τον καθηγητή Γιώργο Πιερράκο γιατί έχει 

αγκαλιάσει και στηρίξει προσωπικά την ακαδημαϊκή αυτή συνεργασία, όπως και 

την Αν. καθηγήτρια Ασπασία Γούλα, την καθηγήτρια Μαρία Τσιριντάνη, την Αν. 

καθηγήτρια Μαρία Μητροσύλη, την καθηγήτρια εφαρμογών ΄Αννα Κρεμμύδα Αν. 

Διοικητή του Αττικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τον υπ. Διδάκτορα 

Χρυσόστομο Νάτση, για την συνεισφορά τους στη διάχυση της επιστημονικής 

γνώσης και την υλοποίηση της διεθνούς αυτής ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Μάρκο Σαρρή, για την 
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υλοποίηση ενός πρωτοπόρου παγκοσμίως παιδαγωγικού εγχειρήματος, του 

γνωστού πλέον Ερευνητικού Βιωματικού Σεμιναρίου Δια βίου Εκπαίδευσης 

με τίτλο: «Ηγεσία και Σχέσεις Ευθύνης Στελεχών» με σκηνοθεσία 

βιωματικών θεατρικών παραστάσεων-δρώμενων, σεναρίων και άσκησης 

ρόλων, και μάλιστα δωρεάν. 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να υπενθυμίσω, την κοινή μας προσέγγιση για τη 

διοικητική επιστήμη που εκφεύγει κοινότυπων τεχνοκρατικών αναλύσεων, αλλά 

εκκινεί, από την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών, εννοιολογικών δηλαδή 

σχηματισμών και νοηματικών συμβολισμών, που στηρίζονται σε 

επιστημολογικές αρχές αποδόμησης συγχυτικών μη επαληθεύσιμων 

αιτιολογικών παραγόντων, μεγιστοποιώντας έτσι την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του νέου καινοτόμου παραγόμενου επιστημονικού πληροφοριακού 

υλικού. 

Η προσπάθεια ανάπτυξης και ελέγχου της παραγόμενης γνώσης, η σχέση αιτίου-

αιτιατού, η αναγκαιότητα των νευροεπιστημών από τη μία και των φιλοσοφικών 

υπερβατικών προσεγγίσεων από την άλλη ως μελετητικά πεδία της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, ενυπάρχουν σήμερα σε ένα νεωτερικό διεπιστημονικό πλαίσιο 

της Διοικητικής σύγχρονης σκέψης και προβληματικής.  

Παραταύτα, θα πρέπει να εντάξουμε στον πυρήνα αυτής της ακαδημαϊκής 

πνευματικής διεργασίας,  την αδυναμία ελέγχου της ολικής γνώσης και τούτο, 

γιατί αποτελεί στόχο εκτός των λελογισμένων ορίων της επιστήμης, που αγγίζει 

απλά, την υπερβατική αβεβαιότητα και παράλληλα αναπτύσσει μη ορθολογικές 

συμπεριφορές από τις οποίες εμφορούνται πολλές φορές οι ηγεσίες των 

Οργανισμών. 

Θεωρούμε έτσι, ότι η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση που συνδυάζει τις αρχές, 

πρώτον, των θετικών επιστημών, δεύτερον, των επιστημών της Οικονομίας και  

 

της Διοίκησης και τρίτον, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για την 

προσέγγιση της συμπεριφοράς των ανθρωπίνων πόρων και την ανάλυση της 

πολυπλοκότητας των Επιχειρησιακών Οργανισμών, συνθέτει και συναποτελεί 
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την  στοχαστική μήτρα ως δεξαμενή ιδεών και την αναστοχαστική γονιμότητα 

του διεθνούς μετανεωτερικού επιστημονικού και πανεπιστημιακού γίγνεσθαι.  

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του επιστημονικού συμποσίου. 

Αντικρίζοντας όμως αυτήν την εικόνα, θα ήθελα να σας εκφράσω τη βαθύτατη 

ικανοποίησή μου για αυτήν την πρωτόγνωρη και πολυπληθή συμμετοχή  στην 

εκπαιδευτική μας γιορτή, στη γιορτή διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και  

να ευχαριστήσω τους υποψηφίους Πρυτάνεις κατά αλφαβητική σειρά τον 

καθηγητή Παναγιώτη Καλδή πρ. Αν. Πρύτανη, τον καθηγητή Γιάννη Τσάκνη 

Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων καθώς  και την υποψήφια 

Αντιπρύτανη καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου που μας τιμούν με την 

παρουσία τους. 

Θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω τους υποψηφίους Πρυτάνεις ότι ανεξάρτητα από 

το αποτέλεσμα των εκλογών, θα είμαι ο εγγυητής της ενότητας της ακαδημαϊκής 

κοινότητας ώστε το ΠΑΔΑ να βρεθεί σε μία πορεία ουσιαστικής ακαδημαϊκής 

ελευθερίας και ανάπτυξης, με σεβασμό στα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές. 

 


