Ακινα, 11 Μαΐου 2020
Αγαπθτοί φίλοι, αγαπθτζσ φίλεσ,
Μετά από ςυνεξζταςθ όλων των δεδομζνων και ϊριμθ ςκζψθ, λάβαμε τθν απόφαςθ και
ςασ ανακοινϊνουμε με πολλι λφπθ ότι το Πρόγραμμα ΘΥΕΣΠΑ (Θερινζσ Υποτροφίεσ
Ελλθνικϊν Σπουδϊν Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν) του ζτουσ 2020 δεν κα πραγματοποιθκεί.
Το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν διοργανϊνει επί τριάντα τρία (33)
ςυνεχι χρόνια με μεγάλθ επιτυχία το πρόγραμμα ΘΥΕΣΠΑ (Θερινζσ Υποτροφίεσ Ελλθνικϊν
Σπουδϊν Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν). Η επιτυχία του οφείλεται όχι μόνο ςτθ φροντίδα που
καταβάλλουν όλοι οι ςυντελεςτζσ του (ο Πρφτανθσ, θ Επιτροπι Προγράμματοσ ΘΥΕΣΠΑ, οι
διδάςκοντεσ από τθ Φιλοςοφικι Σχολι και το Διδαςκαλείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, θ
Γραμματεία, επίςθσ το Υπουργείο Παιδείασ και οι ευγενείσ χορθγοί) αλλά κυρίωσ ςτο
ενδιαφζρον που παρουςιάηει το ίδιο το Πρόγραμμα και ςτον ιδιαίτερο εκπαιδευτικό
χαρακτιρα του.
Εςείσ που ςυμμετζχετε ςε αυτό, όλοι και όλεσ με αγάπθ για τθν Ελλάδα, τθ γλϊςςα και τον
πολιτιςμό τθσ, δεν βελτιϊνετε απλϊσ το επίπεδο γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ, αλλά ζρχεςτε ςε
γόνιμθ επαφι με τθ λογοτεχνία, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ Ελλάδασ. Πάνω απ’ όλα
ςυμμετζχετε ςε εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία του
αρχαίου και του ςφγχρονου πολιτιςμοφ· φιλοξενείςτε ςτον τόπο που μιλιζται θ ελλθνικι
γλϊςςα, δθμιουργείτε δεςμοφσ φιλίασ μεταξφ ςασ και με τουσ δαςκάλουσ ςασ. Τθν Ελλάδα
δεν τθ γνωρίηετε μόνο, τθ ηείτε.
Τα παραπάνω δεν μποροφν δυςτυχϊσ να γίνουν τϊρα με τθ ςυγκυρία τθσ πανδθμίασ, με τα
ςφνορα ςτθν ουςία κλειςτά, με άγνωςτθ ακόμθ τθν θμερομθνία άρςθσ όλων των μζτρων.
Με κανζνα τρόπο δεν κζλουμε το Πρόγραμμα να χάςει τθν ουςία του κάνοντασ μια
πρόχειρθ απόπειρα πραγματοποίθςισ του.
Ευχόμαςτε τθν επόμενθ χρονιά, όταν ο εφιάλτθσ αυτόσ που βιϊνει ο πλανιτθσ μασ κα
αποτελεί ζνα κλιβερό για όλουσ παρελκόν και θ ηωι κα ζχει βρει τουσ κανονικοφσ ρυκμοφσ
τθσ, να μπορζςουμε να ςασ προςφζρουμε ζνα πρόγραμμα αντάξιο των προςδοκιϊν ςασ και
το οποίο, όπωσ πάντοτε, κα τιμά το Πανεπιςτιμιό μασ.
Θα ςασ περιμζνουμε με πολλι αγάπθ,
Εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ Προγράμματοσ ΘΥΕΣΠΑ
Η Πρόεδροσ
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