
 

 
 

 

Αγαπητές/οί μου, 

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

τριάντα μήνες παραγωγικής πορείας των πρώτων αιρετών Πρυτανικών Αρχών, στην κοινή 

προσπάθεια της ακαδημαϊκής μας κοινότητας για τη συγκρότηση του Ιδρύματός μας. 

Χτίζουμε από κοινού, σε στέρεη βάση, τη δίκαιη ανάπτυξη του ΠΑΔΑ, που αποτελεί ένα 

εμβληματικό δυναμικό ΑΕΙ, ταχέως αναπτυσσόμενο με διεθνείς συνέργειες, συλλογικό 

πνεύμα και ορόσημο στη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας ήδη έχουμε καταφέρει η εικόνα και το περιεχόμενο 

του Πανεπιστημίου να εδραιώνονται σε ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση και 

έρευνα, παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, εξωστρέφεια, ψηφιακό μετασχηματισμό και 

περιβαλλοντική ηθική. Με ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση και ομαδικότητα 

ενδυναμώνουμε συστηματικά την ακαδημαϊκή μας ανάπτυξη με τα προβλεπόμενα διεθνή 

πρότυπα. Επενδύουμε στους ανθρώπους, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και σε νέα 

κτιριακά συγκροτήματα για πολυδύναμο και διεπιστημονικό έργο, που να μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις νέες σύνθετες ανάγκες. Αποτελούμε το πρώτο «πράσινο» 

Πανεπιστήμιο στην Αττική και δεσμευόμαστε για οικολογική λειτουργία με πολιτική 

μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Μαζί φτιάχνουμε τις γέφυρες για τον ψηφιακό κόσμο του αύριο που για την κοινότητά μας 

είναι ένα κερδισμένο στοίχημα που εξελίσσεται. Χάρη στον κάθε ένα από εσάς που 

συμμετέχει καθημερινά και σφυρηλατεί τη βιωσιμότητα του υποδειγματικού δημόσιου 

Πανεπιστημίου.  

Σε έναν κόσμο ρευστό και ασταθή, που την οικονομική κρίση έχει διαδεχθεί η πανδημία και 

εδώ και λίγες μέρες ο όλεθρος του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής λειτουργεί σταθερά εκπαιδευτικά και ερευνητικά, αλλά και με υψηλό 

αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, υψώνει τη φωνή του για 

ειλικρινή διάλογο και σταθερή ειρήνη, δίκαιη συνύπαρξη και σεβασμό στην 

διαφορετικότητα, αλληλεγγύη και προσφορά. Και όπως λέει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος: 

«Ἀδέρφια, 

μὲς στὴν εἰρήνη διάπλατα ἀνασαίνει ὅλος ὁ κόσμος 

μὲ ὅλα τὰ ὄνειρά μας 

Δῶστε τὰ χέρια ἀδέρφια μου, 

αὐτό ῾ναι ἡ εἰρήνη.» 
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