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Στην Αθήνα, για πρώτη φορά στην ιστορία των Πανεπιστημίων, Ομότιμοι Καθηγητές 

από τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης συναντήθηκαν με σκοπό την ίδρυση μιας Ένωσης 
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που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Στην 

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η 

εναρκτήρια συνεδρία του ιδρυτικού συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων 

Καθηγητών και την έναρξη των εργασιών του κήρυξε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, Επίτιμο μέλος του Σώματος 

Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση της Ένωσης ανήκει στον Πρόεδρο του Σώματος 

Ομοτίμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ Ομ. καθηγητή Διονύσιο Κόκκινο, στο κάλεσμα 

του οποίου ανταποκρίθηκαν Ομότιμοι Καθηγητές των Πανεπιστημίων της Ευρώπης. 

Οι κύριοι στόχοι της Ένωσης αυτής είναι: 1. Η διατήρηση δεσμών μεταξύ των 

Ευρωπαίων Ομοτίμων Καθηγητών με συνεργασία σε έργο ερευνητικό, στη μελέτη 

ζητημάτων εκπαίδευσης, καθώς και στη διοργάνωση συνεδρίων με εισηγήσεις προς 

τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τις Εθνικές Κυβερνήσεις και τις Ευρωπαϊκές Αρχές. 2. 

Η προσφορά στην κοινωνία των πολιτών με επιστημονικές-ενημερωτικές διαλέξεις 

και ανιδιοτελή παροχή ιατρικών, νομικών ή άλλου είδους επιστημονικών συμβουλών. 

Η προσφορά αυτή , εξάλλου, αποτελεί το ιδεώδες για έναν πραγματικό δάσκαλο. 

Αξίζει να ανατρέξουμε στα κείμενα των κλασικών συγγραφέων της αρχαίας 

ελληνικής και λατινικής Γραμματείας και ιδιαίτερα στα λόγια του μεγάλου Λατίνου 

φιλοσόφου Σενέκα στο έργο του «De tranquillitate animi» (Περί της πνευματικής 

γαλήνης), τα οποία, κατά τη γνώμη μου, εκφράζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών: «Επιθυμώ να ακολουθήσω τα διδάγματα των 

δασκάλων μου και να συνεχίσω να ασχολούμαι ενεργά με τη δημόσια ζωή. Εκείνο 

που με τραβάει δεν είναι η πορφύρα ή οι βέργες των ραβδούχων, αλλά η επιθυμία να 

είμαι περισσότερο έτοιμος και χρησιμότερος για όλους τους συμπολίτες μου και για 

κάθε συνάνθρωπό μου. Προετοιμασμένος, λοιπόν, και αποφασισμένος ακολουθώ τον 

Ζήνωνα, τον Κλεάνθη και τον Χρύσιππο, από τους οποίους ουδείς ανέλαβε πολιτικά 

αξιώματα και ουδείς παρέλειψε να παροτρύνει άλλους να τα αναλάβουν». 

Οι δάσκαλοι ενωμένοι μπορούν να προσφέρουν και να φανούν χρήσιμοι στην 

κοινωνία, γιατί το έργο τους δεν σταματά στην «αφυπηρέτηση». Στο πνεύμα αυτό 

διοργανώνεται στην Αθήνα, 30 Μαΐου-1 Ιουνίου, το πρώτο διεθνές συνέδριο της 

ιδρυθείσας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών (ΕΑPE) υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, με θέμα «Το κεφάλαιο της 

γνώσης» (The capital of Knowledge) και τη συμμετοχή πολλών διακεκριμένων 

καθηγητών και προσωπικοτήτων της Ευρώπης. 

Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου 

Αθηνών την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 19.15.Η κήρυξη της έναρξης των 

εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο 

Προκόπιο Παυλόπουλο. Μετά την προσφώνηση από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, 

καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον 

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών, Ομ. Καθηγητή Διονύσιο 

Κόκκινο, τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Στέφανο Ήμελλο, τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητή Κώστα Φωτάκη, τον 

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθηγητή Κώστα Γαβρόγλου και 

τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο Β΄. 



 Διεθνείς προσωπικότητες των Γραμμάτων θα παρουσιάσουν τις επιστημονικές και 

ερευνητικές τους δραστηριότητες στις παρακάτω ενότητες : Επιστροφή στη γνώση-ο 

ρόλος του μέντορος ,αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας στον 

αιώνα μας, πολιτισμός και περιβάλλον, το κεφάλαιο της ηλικίας, επιστημονικά 

επιτεύγματα διά μέσου των αιώνων, δραστηριότητες των Ακαδημιών και των 

Ενώσεων των Ομοτίμων Καθηγητών και η συμβολή των Ομοτίμων Καθηγητών στην 

Επιστήμη. 

Από την Ελλάδα, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά η ιδέα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών, που με το διεθνές αυτό συνέδριο στέλνουν το μήνυμα 

της παρουσίας τους και της διάθεσής τους για προσφορά στην κοινωνία της γνώσης 

και της προόδου, εκφράζοντας το ιδεώδες μιας κοινής ευρωπαϊκής πνευματικής 

πορείας και δράσης. 

 


