
Ιστορία του Πανεπιστηµίου της Σµύρνης 

Ίδρυση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ιστορικά, έχει τις ρίζες της στα 1918, όταν, στο ευρύτερο 
πλαίσιο των εθνικών και οικονοµικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την ανακωχή του 
Μούδρου (17/30 Οκτώβρη 1918), η Ελλάδα εξουσιοδοτείται από το Συµβούλιο των Τεσσάρων 
Μεγάλων Δυνάµεων, τον Απρίλιο του 1919, να καταλάβει στρατιωτικά την περιοχή της Σµύρνης. 
Τότε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Βερολίνου, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, προτείνει την 
ίδρυση νέου Πανεπιστηµίου. Ενόψει, εποµένως, της οριστικοποίησης των κυριαρχικών 
δικαιωµάτων της Ελλάδας επί της «Ζώνης της Σµύρνης», ο διαπρεπής µαθηµατικός υποβάλλει, 
στις 20 Οκτωβρίου του 1919, «Σχέδιον περί ιδρύσεως νέου πανεπιστηµίου εν Ελλάδι, υποβληθέν 
εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν». Προτείνει την ίδρυση Ιωνικού Πανεπιστηµίου βασιζόµενος στην 
επέκταση της ελληνικής επικράτειας και στο αδιαµφισβήτητο δεδοµένο ότι ο ελληνικός κόσµος 
είναι διαµεσολαβητής του σλαβικού και τουρκο-αραβικού κόσµου και του κόσµου της Δύσης. 0 
διεθνούς κύρους επιστήµονας θεωρεί ότι η Αθήνα ως το µοναδικό κέντρο παιδείας του 
Ελληνισµού, δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες του, ιδιαίτερα ως προς το ανατολικό του σκέλος. 
Προτείνει δε τρεις πιθανές έδρες για την ίδρυση του νέου Πανεπιστηµίου: τη Σµύρνη, τη 
Θεσσαλονίκη και τη Χίο, µε ευάριθµα για το καθένα συνηγορούντα κριτήρια επιλογής. To 
Ιδρυτικό Διάταγµα του Πανεπιστηµίου Σµύρνης εκδίδεται την 1η Δεκεµβρίου του 1920 από την' 
Υπατη Αρµοστεία της Ελλάδας. Επίσηµος οργανωτής διορίζεται ο Κωνσταντίνος Στ. 
Καραθεοδωρή. Τα πρώτα σχέδια προβλέπουν ίδρυση Σχολών που θα σχετίζονται µε την 
αξιοποίηση της περιοχής, ως νευραλγικού σηµείου για τον υπερπόντιο ελληνισµό, ενώ στην τελική 
πορεία των εργασιών το Πανεπιστήµιο κρίνεται εφάµιλλο των µεγάλων ευρωπαϊκών 
Πανεπιστηµίων. Παρόλα αυτά δεν µπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει λόγω της Μικρασιατικής 
καταστροφής.  

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράµατος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. 
Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήµια στην Ελλάδα Σήµερα, σχεδόν 
µια εικοσαετία µετά, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση ανάπτυξής του, µε 16 Τµήµατα, 15 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 1 Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής, το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου κατατάσσεται ανάµεσα στα µεγαλύτερα Πανεπιστήµια της χώρας. Διοικητική έδρα του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και Τµήµατά του λειτουργούν σήµερα στις 
νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου, της Ρόδου και της Ερµούπολης, 
συγκροτώντας ένα Πανεπιστήµιο - Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νοµούς του Αιγαίου.  

Κύριο χαρακτηριστικό των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη νέων 
γνωστικών αντικειµένων, συνήθως διεπιστηµονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες 
της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσµιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των 
φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστηµονικής αξίας, σε συνδυασµό µε άριστες προοπτικές 
επαγγελµατικής ανάδειξης.  

To Πανεπιστήµιο Αιγαίου αναπτύσσεται µε µεθοδικότητα, επιµονή και υποµονή, σύµφωνα µε τα 
Στρατηγικά Σχέδια και τα Πενταετή Προγράµµατα Ανάπτυξής του. Στα προγράµµατα αυτά 
αποτυπώνονται οι αποκτηµένες εµπειρίες τόσο για τις δυσκολίες λειτουργίας Πανεπιστηµιακών 
Τµηµάτων σε ακριτικά νησιά, όσο και για την επικοινωνία µέσα σε ένα Πανεπιστήµιο-Δίκτυο που 
λειτουργεί κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες του Ελληνικού Αρχιπελάγους. Οι εµπειρίες αυτές 
είναι που οδήγησαν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου να είναι το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήµιο που έχει 
πλήρως εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην καθηµερινή του πρακτική, 
υλοποιώντας έτσι, στο βαθµό που του αναλογεί, την Κοινωνία της Πληροφορίας.  

 


