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πό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου διοργανώθηκε  στη
Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών  στις

30-31 Μαΐου και 1η Ιουνίου 2019 το Πρώτο Διεθνές Συνέ-
δριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών
(Ε.Ε.Ο.Κ.) με τίτλο «Το Κεφάλαιο της Γνώσης» (“The Capi-
tal of Knowledge”) με τη συμμετοχή άνω των 100 διαπρεπών
Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων από την Ελλάδα, Ευ-
ρώπη, ΗΠΑ και Καναδά. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος: η
Εθνική Ακαδημία Ιατρικής της Γαλλίας, η Ακαδημία Επι-
στημών της Γαλλίας και το Επιστημονικό Συμβουλευτικό
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών, η Ευρωπαϊκή Ακα-
δημία Επιστημών και Τεχνών και το Κολλέγιο Ομοτίμων
Καθηγητών της British Columbia. 
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι εξής κύριες θεματικές
ενότητες: 
- Η Αντιμετώπιση των Προκλήσεων στον Τομέα της Υγείας

στον Αιώνα μας.  
- Πολιτισμός και Περιβάλλον. 
- Το Κεφάλαιο της Ηλικίας. 
- Οι Δραστηριότητες Ακαδημιών και Εταιρειών Ομοτίμων

Καθηγητών
Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρύτα-
νης του ΕΚΠΑ καθηγητής κ. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημό-
πουλος. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Σ.Ο.Κ.Π.Α Ομ. Καθηγητής κ. Διονύσιος Κόκκινος, ανέ-
λυσε τους σκοπούς της Ένωσης  και το ρόλο των Ομοτί-
μων Καθηγητών γενικότερα ως διδασκάλων και ως
μεντόρων στη σημερινή κοινωνία. Ετόνισε ότι: Το λει-
τούργημα του διδασκάλου προϋποθέτει ένα πνευματικό
και αλτρουιστικό βίο αφιερωμένο στην προσφορά. «Αγνώς
και οσίως διατηρήσω βίον τον εμόν και τέχνην την εμήν»
δίδασκε ο Ιπποκράτης.
Ακολούθησε η προσφώνηση των συνέδρων από τον Πρό-
εδρο της Ακαδημίας Αθηνών Καθηγητή κ. Στέφανο Ήμε-
λλο, η οποία τελείωσε χαρακτηριστικά ως εξής: «Ἀγαπητοὶ
Σύνεδροι, ἔρρωσθε ἅπαντες, γιὰ νὰ διαθέτετε τὴν ἀπα-
ραίτητη προϋπόθεση ἐπιτυχοῦς συνεχίσεως τοῦ ἔργου
σας. Στοὺς ἐξ ὑμῶν ξένους Συνέδρους ἰδιαίτερα εὔχομαι
καὶ καλὴν καὶ ἄνετη διαμονὴν στὴν ἀνεγνωρισμένως ἤδη
ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα φιλόξενη χώρα, ποὺ προσωρινῶς
ἔστω σᾶς ὑποδέχεται».
Τον χαιρετισμό του Μακαριοτάτου Επισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος Κ.κ. Ιερωνύμου Β΄ μετέφερε ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Θεσπιών κ. Συμεών Βολιώτης.
Στη συνέχεια η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος ανακηρύχθηκε Επίτιμος
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών
εις αναγνώριση της πολύτιμης συνεισφοράς του στην
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών
αλλά και της προσωπικής συμβολής του στην επιστήμη,
την τέχνη, τον πολιτισμό και την προαγωγή της Ευρωπαϊ-
κής ιδέας, ως διακεκριμένος Ομότιμος Καθηγητής, απηύ-
θυνε εμπνευσμένη προσφώνηση: «Αισθάνομαι εξαιρετική
τιμή, κηρύσσοντας την έναρξη ενός τόσο υψηλού επιπέ-

δου Συμποσίου, το οποίο οργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομοτίμων Καθηγητών εδώ, στην Αθήνα, και μέσα σε αυτή
την εμβληματική Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Ενός Πανεπιστημίου, το
οποίο για μένα ήταν, παραμένει και θα παραμένει στο διη-
νεκές, ακριβή «Alma Mater Studiorum».
Η εκδήλωση τελείωσε με χαρακτηριστικά ελληνικά τρα-
γούδια και το κλασσικό διεθνές φοιτητικό τραγούδι «Gau-
deamus Igitur» από την χορωδία του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την διεύθυνση
του Καθηγητού του ΕΚΠΑ κ. Νικολάου Μαλιάρα.
Μετά το πέρας του συνεδρίου το Σάββατο 1η Ιουνίου 2019
οργανώθηκε εκδρομή στο Ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο. 
Η εκδρομή τελείωσε με επίσκεψη στα κτήρια του Ευρω-
παϊκού Διεθνούς Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στα Λε-
γραινά. Τους συνέδρους ενημέρωσε για τις δραστη-
ριότητες του Οργανισμού ο Ιδρυτής και Πρόεδρός  του Κα-
θηγητής κ. Σπύρος Φλογαΐτης.
Oι εκλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγη-
τών πραγματοποιήθηκαν την 19.12.2019 και 6.2.2020, με
ηλεκτρονική ψηφοφορία (ηλεκτρονικό σύστημα ΖΕΥΣ και
email) όπως προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ.4 του κατα-
στατικού, για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ.
Το νέο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγη-
τών για τη διετία 2020-2021 έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Natale Gaspare De Santo (Νάπολη, Ιταλία)
Εκλεγμένος Πρόεδρος: Leslie Ebdon (Λούτον, Ηνωμένο
Βασίλειο)
Γενικός Γραμματέας: Luigi Campanella (Ρώμη, Ιταλία)
Ταμίας: Patrick Berche (Παρίσι, Γαλλία)
Τακτικά Μέλη
1. Γεώργιος  Χριστοδούλου (Αθήνα, Ελλάδα)
2. Liv Mjelde (Όσλο, Νορβηγία)
3. Μαρία Όξενκιουν-Πετροπούλου (Αθήνα, Ελλάδα)
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Δημήτριος Κουρεμένος (Αθήνα, Ελλάδα)
2. Michael Kunze (Βιέννη, Αυστρία)
3. Νικόλαος Μαρκάτος (Αθήνα, Ελλάδα) 

Y

Αγαπητοί µας συνάδελφοι,

Η έκδοση του δελτίου µας, «Οµοτίµων Κοινωνία», γίνεται τις απο-
φράδες αυτές ηµέρες της πανδηµίας, διαδικτυακά. Είµαστε, εξάλ-
λου, υποχρεωµένοι να επικοινωνούµε εξ αποστάσεως, και το
φύλλο αυτό του δελτίου µας είναι εξ ανάγκης συντοµότερο. 
Ευχόµαστε de profundis σε όλους υγεία και υποµονή για την αντι-
µετώπιση της λαίλαπας. Αισθανόµαστε βαθιά ότι η προσωπική µας
ευθύνη σώζει ζωές, και όπως έγραψε ο µεγάλος µας συγγραφέας
Νίκος Καζαντζάκης : «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ µο-
νάχος µου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω».
Eκφράζουµε την ευγνωµοσύνη µας στους ενεργούς συµπολίτες
µας, που προσφέρουν ασταµάτητα τις υπηρεσίες τους σε πρωτό-
γνωρα δυσχερείς συνθήκες. 

Καλό µας κουράγιο για καλύτερες µέρες!
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σελιδα 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ο ΣΟΚΠΑ διοργάνωσε την επιστημονική αυτή εκδήλωση στο
πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πολιτών, στο Αμφιθέατρο «Ι. Δρα-

κόπουλος» στις 21 Οκτωβρίου 2019 με την έμπνευση και τον οργα-
νωτικό συντονισμό του μέλους του Δ.Σ., Ομ. Καθηγητή κ. Γεωργίου
Λεοντσίνη. 
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υπο-
θέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κα-
θηγητή κ. Αθανασίου Τσακρή και του Προέδρου του ΣΟΚΠΑ Ομ.
καθηγητή κ. Διονυσίου Κοκκίνου. 
Συντονιστές της συνεδρίας ήταν η Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθη-
νών, Ομ. Καθηγήτρια κ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, πρώην Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων, και ο κ. Γεώργιος Λεοντσίνης.
Ακολούθησαν οι εξής ομιλίες:  
Ο Ομ. Καθηγητής κ. Αναστάσιος Ιωάννης Δ. Μεταξάς ανέπτυξε το
θέμα: «Η αξιακή νομιμοποίηση της πολιτικής ιδεολογίας του Ιωάννου
Καποδίστρια (Κεντρομόλες και φυγοκεντρικές στρατηγικές επιλογές)»,
και μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: Σε δύο απολογιστικά κείμενα του
Ιωάννη Καποδίστρια, στα οποία φαινομενικά παρατίθενται μόνο γε-
γονότα, ανιχνεύονται ιδιαίτερες κρίσιμες παρατηρήσεις, εκτιμήσεις
και εντυπώσεις πάνω στα συμβάντα. Υπάρχουν κρίσεις που αν υπαχ-
θούν σε υπάλληλες αναλυτικές κατηγορίες νομίζω ότι συνθέτουν ένα
σύγχρονο εγχειρίδιο χάραξης και άσκησης διεθνούς πολιτικής. Όσο
όμως πραγματολογική και να είναι η προσέγγιση αυτή υπακούει σε
μια σειρά από υπερκείμενες δικαιοπολιτικές αρχές.
Ο Ομ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Λεοντσίνης με θέμα: «Πολιτική, διπλω-
ματική και κοινωνική δράση του Ιωάννη Καποδίστρια στα Επτάνησα
(1797-1808)», ετόνισε τα εξής: Επιχειρώ να αναδείξω την πολιτική, τη
διπλωματική και την κοινωνική δράση του Ιωάννη Καποδίστρια στα
νησιά του Ιονίου κατά την περίοδο περίπου 1797-1808, μια περίοδο
που ήταν καθοριστική για το πολιτικό τους μέλλον. Το 1797 σημει-
ώνεται ως έτος που σημαδεύει την πολιτική σταδιοδρομία του Καπο-
δίστρια, καθώς τότε σε ηλικία 21 ετών επέστρεψε στην Κέρκυρα από
τις σπουδές του στο εξωτερικό, και άρχισε έκτοτε να δραστηριοποιεί-
ται ενεργά στα πολιτικά πράγματα της Επτανήσου, ενώ το έτος 1808,
ύστερα από πειστική γι’ αυτόν πρόσκληση του επικεφαλής του ρωσι-
κού Υπουργείου Εξωτερικών, κόμη Νικολάου Πέτροβιτς Ρουμιάντσεφ
αποδέχθηκε να προσφέρει  τις υπηρεσίες του στο διπλωματικό σώμα
της Ρωσίας. Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο αναδείχθηκαν οι πολιτικές
και  διπλωματικές του ικανότητες, οι οποίες και τού αναγνωρίστηκαν
από το διεθνές και το ελληνικό πολιτικό περιβάλλον της εποχής. Γι’
αυτό και η αξιοποίησή του έκτοτε (1808 και εξής) από φιλικά προ-
σκείμενες προς τους Έλληνες Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης απέβη
ιδιαιτέρως καρποφόρα και αποτελεσματική για τα Επτάνησα, τον Ελ-
ληνισμό και την Ευρώπη γενικότερα.
Ο Υποστράτηγος ε.α. Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νίκος Κουρ-
κουμέλης με θέμα: «Ο Ιωάννης Α-Μ κόμης Καποδίστριας ως διεθνής
διπλωμάτης (1808-1819)», ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Ο Ιωάννης
Καποδίστριας υπηρέτησε την ρωσική διπλωματία «χωρίς ούτε μια
φορά να ξεχάσει ότι γεννήθηκε Έλληνας» από τον Μάιο του 1809, που
προσεκλήθη από τον Υπουργό Εξωτερικών κόμη Rumyentzev έως τον
Ιούνιο του 1827, που ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Α’ τού επέτρεψε
να αποδεχθεί την επιλογή του από την Εθνική Συνέλευση της Τροιζή-
νας ως Κυβερνήτη της Ελλάδας(14 Απριλίου 1827). Εκκινώντας ως υπε-
ράριθμος διπλωματικός ακόλουθος στην Ρωσική πρεσβεία της
Βιέννης, συνέχισε ως Γραμματέας επί των Εξωτερικών Υποθέσεων του
Τσάρου, και στα τέλη του 1814 διορίστηκε αντιπρόσωπος της Ρωσίας
στις επίσημες συνεδριάσεις των «πέντε μεγάλων δυνάμεων». Εκπρο-
σώπησε την Ρωσία στην συνδιάσκεψη στο Παρίσι, επιτυγχάνοντας με
την Συνθήκη της 5ης Νοεμβρίου 1815 την ακεραιότητα της Γαλλίας και
την ίδρυση του προστατευόμενου από τους Βρετανούς κράτους Ελ-
λήνων «Ενωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων», το οποίο θα λειτουρ-
γούσε με σύνταγμα, εκλεγμένη κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις και
σημαία.
Ο Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ κ. Χαράλαμπος

Μπαμπούνης με θέμα: «Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας (1828-
1831) και η εκπαίδευση ως μορφή κοινωνικής απελευθέρωσης» ετό-
νισε τα εξής: Αντικείμενο της ομιλίας αυτής είναι η εκπαιδευτική
πολιτική στα πρώτα χρόνια συγκρότησης του ελληνικού κράτους και
συγκεκριμένα κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Ο Ιωάννης Καποδί-
στριας ερχόταν να οργανώσει ένα νέο κράτος στον ευρωπαϊκό χάρτη,
ένα κράτος που, στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε ακόμη. Μεταξύ
των άμεσων και διαρκών προτεραιοτήτων του ήταν η οργάνωση και
ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης ως θεμελιώδους μορφής της
κοινωνικής απελευθέρωσης: ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας με την
ίδρυση και λειτουργία Αλληλοδιδακτικών Σχολείων και Κεντρικού Σχο-
λείου, το οποίο είχε μορφή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης  και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και εισαγωγή
μιας αδιαβάθμητης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Ο Ομ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Κλαμαρής με θέμα: «Η οργάνωση της δι-
καιοσύνης στο ελληνικό κράτος από τον Ιωάννη Καποδίστρια» περιέ-
γραψε την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί με βάση τις
νομοθετικής μορφής ρυθμίσεις κατά τα έτη 1821-1828 (Τοπικά Πολι-
τεύματα, Προσωρινά Πολιτεύματα της Α  ́και Β  ́Εθνικής Συνελεύσεως
της Επιδαύρου και του Άστρους, Τρίτη Εθνική Συνέλευση Τροιζήνος).
Ετόνισε επίσης  ότι με το ΝΗ  ́Ψήφισμα της 18ης Ιανουαρίου 1828 ο
Κυβερνήτης εξουσιοδοτείται να νομοθετεί με ψηφίσματα που θα εκ-
δίδει ο ίδιος, και ότι με το Ψήφισμα 10 (ΛΘ )́ της 29ης Μαρτίου 1828
ο Ιωάννης Καποδίστριας ορίζει τους Ιωάννη Γεννατά, Χριστόδουλο
Κλονάρη και Γρηγόριο Σούτσο ως μέλη τριμελούς νομοπαρασκευα-
στικής επιτροπής για τη σύνταξη τριών κωδίκων για το Αστικό Δίκαιο
και την Πολιτική Δικονομία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 7 Ψηφίσματα,
5 Διατάγματα, 2 Διαδικασίες και άλλες πράξεις αποδίδουν τις συνεχείς
προσπάθειές του για την οργάνωση της δικαιοσύνης στο ελληνικό
κράτος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) ο διπλωμάτης,
ο πολιτικός, ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους.

Τ

τις 28 Ιανουαρίου 2019 τα μέλη του ΣΟΚΠΑ παρακολού-
θησαν την ενδιαφέρουσα ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή

κ. Νικολάου Κατσιλάμπρου με θέμα «Νεότερες αντιλήψεις για
τη σωστή διατροφή - τι εξακολουθεί να ισχύει, τι απορρίπτε-
ται και τι τροποποιείται». 
Μετά την ομιλία, έγινε η επίδοση τιμητικής πλακέτας και τίτ-
λου «Φίλος του Σώματος» στον Πρόεδρο του Κοινωφελούς
Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» Δρ. Αντώνιο Σ. Παπαδη-
μητρίου από τον Πρόεδρο του ΣΟΚΠΑ Ομ. Καθηγητή κ. Διονύ-
σιο Κόκκινο, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του
τιμωμένου, καθώς και στη συμβολή του Κοινωφελούς Ιδρύ-
ματος στην κοινωνία και το Σώμα των Ομοτίμων. 
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση κ. Αντώνιος Παπαδη-
μητρίου στην αντιφώνησή του, ευχαριστώντας ετόνισε την
μακρά από το 2014 υποστήριξη του Ιδρύματος προς το
ΣΟΚΠΑ και την προσωπική του συμμετοχή στις δραστηριό-
τητες του Σώματος. Υπογράμμισε ότι οι σκοποί του Ιδρύ-
ματος Ωνάση, δηλαδή η προαγωγή της εκπαίδευσης, της
γνώσης και των ανθρωπιστικών αξιών συμπίπτουν με τις
επιδιώξεις του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και ότι το Ίδρυμα ευρίσκεται πάντα αλ-
ληλέγγυο προς Ιδρύματα ή Οργανισμούς που επιδιώκουν
τους ευγενείς αυτούς σκοπούς.
Επακολούθησαν η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και δεί-
πνο στο εντευκτήριο Κωστής Παλαμάς στο οποίο παρευρέθη-
σαν 103 άτομα. Πριν την κοπή της πίτας ο Ομότιμος
Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Μηνάς Αλεξιάδης πολύ
γλαφυρά περιέγραψε έθιμα, που έχουν σχέση με την κοπή της
βασιλόπιτας.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ  
ΩΣ «ΦΙΛΟΥ» ΤΟΥ ΣΟΚΠΑ
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σελιδα 3

Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο «Ιωάν-
νης Δρακόπουλος» το ΣΟΚΠΑ διοργάνωσε εκδή-

λωση αφιερωμένη στον αείμνηστο Επίτιμο Πρόεδρο
Γεώργιο Μποζώνη με εισηγητή τον Πρόεδρο του Σώμα-
τος Ομότιμο Καθηγητή κ. Διονύσιο Κόκκινο, ομιλητές
τον Αντιπρόεδρο Ομότιμο Καθηγητή κ. Ηλία Οικονόμου,
την Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Μάρω Καρδαμίτση
- Αδάμη και τον Ομότιμο Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Κων-
σταντίνο Νιάρχο, και συντονίστρια την Ειδική Γραμ-
ματέα Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Στέλλα Πριόβολου. 
Ο εισηγητής Ομ. Καθηγητής κ. Διονύσιος Κόκκινος,
αφού ανέφερε ότι υπήρξε μαθητής του Γ. Μποζώνη στο
Λύκειο, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: Ο Γεώργιος Μπο-
ζώνης έχει δημοσιεύσει και ένα εξαιρετικό κείμενο για
την Ιατρική. Σε ένα βιβλίο του δημοσιευμένο το 2000 με
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αγωνιστικός Ανθρωπισμός»
έγραψε τα εξής χαρακτηριστικά λόγια: Οι μηχανισμοί
των οργανισμών αναζητούν και  εναρμονίζονται με τους
μηχανισμούς άλλων οργάνων. Οι εξισορροπητικές δια-
δικασίες των συντελούν στην εναρμόνιση και υγεία του
σώματος. Αλλά το άθροισμα των οργάνων χωρίς ζωή
είναι ένα πτώμα, δεν είναι ο άνθρωπος. Εντεύθεν η
ψυχή συνέχει, συγκρατεί, ζωογονεί τις οργανικές λει-
τουργίες και τους συσχετισμούς των. Επομένως έχομε
εξισορρόπηση και άρα υγεία. Η ιπποκρατική ιατρική πι-
στεύει πολύ στην αρχή της συναφείας του μέρους προς
το όλον, θέση που αργότερα, υπό την επίδραση του
Πλάτωνος, θα θελήσει να αναπτύξει ο Αριστοτέλης ως
εντελέχεια. 
Το ευχάριστο είναι ότι αυτή η διαδικασία της "φιλότη-
τος" απασχολεί πολλούς σύγχρονους ιατρούς και συνε-
χίζουν την ιπποκρατική παράδοση. Πέρα από την
ειδικότητα που υπηρετούν, ενδιαφέρονται και απασχο-
λούνται με τον άνθρωπο ως ολότητα, ως πρόσωπο που
προβληματίζεται στη ζωή και όταν ασθενεί, του εμπνέ-
ουν ευψυχία να αντιμετωπίζει τον πόνο και τις φοβίες
που επάγεται μία ασθένεια. 
Ποια παρακαταθήκη αφήνει στο Σώμα και στην κοινω-
νία ο Γ.Μ.; Ενός ανθρώπου ακέραιου, εντίμου και ιδεα-
λιστή, ήπιου και ευγενικού αλλά μαζί και αγωνιστή.
Από το δελτίο μας Ομοτίμων Κοινωνία, σας μεταφέρω
την παρακαταθήκη του στο Σώμα μας : «Ίδιον της φύ-
σεως ημών το κοινωνείν αλλήλοις». Το βάθος της προ-
σωπικότητος αποκαλύπτει τον κοινωνισμό της. Το
Πανεπιστήμιο υποθέτει την ατροφία του εγωισμού. Συ-
σφίγγει τον δεσμό διδασκόντων διδασκομένων. Εκτρέ-
φει την αφοσίωση στην αλήθεια και συντελεί στη
σύνθεση των επιστημών. Το Πανεπιστήμιο  αποβαίνει
ψυχή της κοινωνίας.
Η συντονίστρια Ομ. Καθηγήτρια κ. Στέλλα Πριόβολου,
αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Γεωργίου Μπο-
ζώνη λέγοντας: Δεν είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά
τον διακεκριμένο καθηγητή της Φιλοσοφίας αείμνηστο
Γ. Μποζώνη, γνωρίζω όμως το έργο του. Ο μεγάλος Λα-
τίνος ποιητής Οράτιος γράφει σε μία ωδή του «Non
omnis moriar», δηλαδή, δεν θα πεθάνω ολόκληρος, κάτι
θα μείνει από εμένα. Και αυτό βέβαια ήταν το έργο του.

Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με τον Γεώργιο Μποζώνη,
έμεινε το πολύτιμο έργο του για το οποίο θα μας μιλή-
σουν εκλεκτοί συνάδελφοι. 
Παρατίθενται μικρά αποσπάσματα των ομιλιών, οι
οποίες, ως συνήθως, αναρτώνται στον ιστότοπο του Σώ-
ματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.
Ομ. Καθηγητής κ. Ηλίας Οικονόμου, Αντιπρόεδρος
ΣΟΚΠΑ: Ανθρωπιστική και κοινωνική υπήρξεν η κατεύ-
θυνση του έργου του αειμνήστου συναδέλφου. Και μου
επιτρέπει να αναφερθώ, με συντομία, ευρύτερα στον
Ανθρωπισμό και μάλιστα στον ανεστραμμένο Φιλελλη-
νισμό, δηλαδή τον όψιμο Ανθελληνισμό του 19ου
αιώνα. Αυτός υφέρπει και τους 20ον  και 21ον. Τον κα-
ταγγέλλει  ο Φρειδερίκος Νίτσε. Στο νεανικό του έργο
«Η γέννηση της Τραγωδίας» αποκαλύπτει με πρωτοφα-
νές πάθος και γλαφυρότητα τα ενδόψυχα ανθελληνικά
πάθη των συγχρόνων του. Το πράττει δύο φορές, μίαν
αναλυτικώς το 1872 και την δεύτερη το 1886.  Στην
«απόπειρα αυτοκριτικής» του ο Νίτσε προχωρεί με την
επίγνωση του «ενός» και αξιολογεί τους Έλληνες  με
όρους υπερθετικού περιεχομένου. Τους χαρακτηρίζει ως
το «πιο καλοσυγκροτημένο, το πιο ωραίο, το πιο αξιο-
ζήλευτο είδος ανθρώπου μέχρι σήμερα, το πιο ικανό να
μας σαγηνεύσει υπέρ της ζωής (είναι) οι Έλληνες».
Ομ. Καθηγήτρια κ. Μάρω Καρδαμίτση- Αδάμη: Ο Γεώρ-
γιος Μποζώνης ήταν μια προσωπικότητα αφιερωμένη
στη μελέτη, την έρευνα, τη διδασκαλία με στόχο πάν-
τοτε την ευαισθητοποίηση του ατόμου και της κοινω-
νίας πάνω στην ουσία της ζωής υπερβαίνοντας το
βιολογικό της νόημα. Ήταν ταυτόχρονα Έλληνας και Χρι-
στιανός. Και δεν το έκρυβε ποτέ αυτό, αν και έζησε σε
μία εποχή που πολλοί πανεπιστημιακοί και λόγιοι έκρυ-
βαν (ίσως ακόμη και σήμερα να ισχύει) την πίστη τους.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αγνωστικισμός και
αθεΐα σήμαιναν πρόοδο και σύγχρονη σκέψη ενώ χρι-
στιανισμός και ελληνισμός οπισθοδρόμηση και συντη-
ρητικότητα. Δεν θυσίαζε ποτέ τη λογική στην πίστη αλλά
αντίθετα ενδυνάμωνε την πίστη με τη λογική του. Πάνω
από όλα στον ιδεαλισμό του Γιώργου, του Γιώργου του
στοχαστή, του Γιώργου του φιλόσοφου, του Γιώργου
του δασκάλου ανακαλύπτει κανείς τον αγώνα του να
βοηθήσει, τον Έλληνα, να βοηθήσει τον άνθρωπο.
Ομ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Νιάρχος: Ο Καθηγητής
Γεώργιος Μποζώνης, καθόλην την διάρκεια της ερεύνης
και της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας εν τη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απέδειξεν περιτρά-
νως ουχί μόνον την βαθυτάτην αυτού φιλοσοφικήν παι-
δείαν και γνώσιν, αλλά, κυρίως και πρωτίστως, την
επιζητουμένην βιωματικήν εμπειρίαν του, καθ’ όσον το
φιλόφοσον ήθος, ήτο η διακρίνουσα την προσωπικό-
τητά του αρετή, δια της οποίας οικοδομούσε τις σχέσεις
του τόσον προς τους φοιτητάς και φοιτητρίας του, όσον
και προς τους εν Πανεπιστημίω Συναδέλφους του Κα-
θηγητάς  και Καθηγητρίας, καθώς και προς πολίτας , οι
οποίοι παρηκολούθουν τα ελεύθερα μαθήματα φιλοσο-
φίας, τα ανοικτά προς το ευρύ κοινόν, Μαθήματα Φι-
λοσοφίας, υποβοηθούμενος υπό της εξαιρέτου και
αεικινήτου συζύγου του. Την πολλαπλήν σημασίαν του
κλασσικού πολιτισμού λίαν προσφυώς ερμηνεύει και
αξιολογεί ο Καθ. Γ. Μποζώνης. Συνιστά προς τον συνάν-
θρωπον να σπεύσει και να αντλήσει από την πηγήν του
κλασσικού πολιτισμού το ζείδωρον ύδωρ δια τον βίον
του.    

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ 
ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΕΚΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΖΩΝΗ 
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ο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ επισκέφθηκε στις
18 Φεβρουαρίου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ομ.

Καθηγητή κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, ο οποίος είναι
Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΟΚΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Ομοτίμων. 
Οι Ομότιμοι Καθηγητές εξέφρασαν στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, κατά την αποχώρησή του, τις ευχαριστίες τους
για τη σημαντική συμπαράσταση και την πρόθυμη τιμη-
τική συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του Σώματος, και του
επέδωσαν αναμνηστική πλακέτα και έναν μικρό τόμο με
τις  έντυπες εκδόσεις των δραστηριοτήτων τους και τις ομι-
λίες, που ο ίδιος πρόσφερε στο ΣΟΚΠΑ.  

EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τ

Η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου πραγματοποιήθηκε με την ευγενή χορηγία της

ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   
Ιπποκράτους 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72
Τηλέφωνο & τηλεομοιότυπο: 210 3688260
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: somotimon@uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.somaomotimon.uoa.gr

Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος   
Πρόεδρος: Δ. Κόκκινος, Σχολής Επιστημών Υγείας
Αντιπρόεδρος: Η. Οικονόμου, Θεολογικής Σχολής 
Γενικός Γραμματέας: Π. Σίσκος, Σχολής Θετικών Επιστημών
Ειδικός Γραμματέας: Σ. Πριόβολου, Φιλοσοφικής Σχολής
Ταμίας: A. Σαρρής, Σχολή Οικονομικών & Νομικών Επιστημών

Μέλη: Ν. Κλαμαρής, Νομικής Σχολής 
Γ. Λεοντσίνης, Σχολής Επιστημών Αγωγής 
Γ. Νικολόπουλος, Σχολής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
Κ. Σολδάτος, Σχολής Επιστημών Υγείας 

Αν. μέλη: Μ. Παπαθανασίου, Θετικών Επιστημών
Ν. Τουτουντζάκης, Επιστημών Υγείας

Συντακτική Επιτροπή   
Η. Οικονόμου, Θεολογικής Σχολής 
Μ.Παπαθανασίου, Θετικών Επιστημών
Σ. Πριόβολου, Φιλοσοφικής Σχολής
Κ. Σολδάτος, Σχολής Επιστημών Υγείας 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΊΜΕΝΕΣ  
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΚΠΑ  

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω της λίαν δυσχερούς
κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας και όλη η κοι-
νωνία, η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του
ΣΟΚΠΑ εκκρεμεί στο Ειρηνοδικείο. 
Για τον ίδιο λόγο αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε ότι
οι επικείμενες αρχαιρεσίες του ΣΟΚΠΑ θα πραγματοποιηθούν
αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση. Αν οι δυσμενείς συνθήκες πα-
ραμένουν, είναι ενδεχόμενο να προχωρήσουμε αναγκαστικά στην
ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών. Θα σας ενημερώσουμε εγ-
καίρως.  
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Διονύσιος Φ. Κόκκινος                                           Παναγιώτης Α. Σίσκος 

1. Αλεξιάδης  Αλ. Μηνάς αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

2. Κιτρομηλίδης Πασχάλης εξελέγη τακτικό μέλος στην έδρα
"Ιστορία των πολιτικών θεωριών" στην τάξη των Ηθικών και
Πολιτικών Επιστημών από την ολομέλεια της Ακαδημίας Αθη-
νών.

3. Κριμιζής Σταμάτιος ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος του Σώμα-
τος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ  και ανέλαβε καθήκοντα ως
Άμισθος  Σύμβουλος στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης.

4. Μεταξάς Αναστάσιος - Ιωάννης εξελέγη Αντιπρόεδρος στην
Ευρωπαϊκή Διεπιστημονική Ακαδημία των Παρισίων
(L’ Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences).

5. Σίσκος Παναγιώτης βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Χημική
Ένωση (European Chemical Society) και ειδικότερα το επιστη-
μονικό τμήμα  «Χημεία και Περιβάλλον, για την εξέχουσα και
μακρόχρονη σταδιοδρομία στην Επιστήμη της Περιβαλλοντι-
κής Χημείας και για την εξαίρετη προσφορά του στη λειτουρ-
γία του Τμήματος «Χημεία και Περιβάλλον», επί πολλά έτη. 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΟΚΠΑ

τις 16 Δεκεμβρίου 2019 έγινε στη  Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 χρόνων

από την ίδρυση του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών και τελετή υποδοχής
των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018
και 2018-2019. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος.
Στην εκδήλωση αυτή, μετά την προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Με-
λετίου - Αθανασίου  Δημοπούλου, ο Πρόεδρος του ΣΟΚΠΑ Καθηγητής Διο-
νύσιος Κόκκινος παρουσίασε την ιστορία του Σώματος Ομοτίμων και
επέδωσε λεύκωμα με τίτλο: «Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών. Σαράντα χρό-
νια λειτουργίας 1979-2019» στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακο-
λούθησε επίδοση τιμητικής πλακέτας στον Πρύτανη Καθηγητή κ. Μελέτιο
- Αθανάσιο Δημόπουλο και στον Επίτιμο Καθηγητή κ. Γεώργιο Μπαμπι-
νιώτη από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυ-
λόπουλο.
Τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Σώματος κατά τα έτη 1979-
2019 παρουσίασαν ο Γενικός Γραμματέας του Σώματος Καθηγητής κ. Πα-
ναγιώτης Σίσκος, η Ειδική Γραμματέας Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Στέλλα
Πριόβολου και το μέλος του Δ.Σ. Ομότιμος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος
Σολδάτος.
Στην τελετή της υποδοχής των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ, μετά τους
χαιρετισμούς του Πρύτανη και του Προέδρου του Σώματος ακολούθησε
ομιλία από τον Ομότιμο Καθηγητή Ηλία Οικονόμου με τίτλο «Το κεφάλαιο
της εμπειρίας» και αντιφώνηση από τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής
Σχολής κ. Ιωάννη Δρόσο εκ μέρους των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ. 
Στην ομιλία του ο Ομ. Καθηγητής κ. Ηλίας Οικονόμου ανέφερε μεταξύ
άλλων τα εξής: Η γνώση και η εμπειρία είναι προφανώς  προσωπική πε-
ριουσία. Και, σε αντίθεση  προς την υλική περιουσία, το κεφάλαιον της εμ-
πειρίας, δεν κληρονομείται, δεν πωλείται, δεν μεταμοσχεύεται, δεν
κατάσχεται, αλλά διατίθεται από τον κάτοχόν της, μετά ή άνευ ανταλ-
λάγματος.Το πεπερασμένο και το άπειρο  παραμένουν οι δραματικοί
πόλοι εκτυλίξεως της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο πολιτισμός, εκλεκτό προ-
ϊόν  και τέκνον της, έχει πληρότητα, όταν σέβεται το έργον του απείρου
Δημιουργού και τον πεπερασμένον άνθρωπον αχωρίστως. Θα τολμούσα
να τον χαρακτηρίσω θεανθρώπινον πολιτισμόν.
Οι καθηγητές, ύστερα από πολυετή, επίμοχθη εργασία αποβαίνουν δο-
χεία και κεφάλαια εμπειρίας.
Ο Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής κ. Ιωάννης Δρόσος έκλεισε
την αντιφώνησή του ως εξής: Στο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών συγκεντρώνεται όχι μόνον η ζώσα ιστορία του Πανε-
πιστημίου μας, αλλά και η μεγάλη, η πολύτιμη επιστημονική και
ακαδημαϊκή του αποσκευή και εμπειρία, πικρή κάποιες στιγμές, πάντοτε
όμως πλούτος. Η αφυπηρέτηση για κανέναν από εμάς δεν σημαίνει απο-
χώρηση από την επιστήμη του. Αντίθετα - τώρα που ο ήχος από τα φτερά
της γλαύκας της Αθηνάς είναι ακουστός και η σκιά από το πέταγμά της
ορατή, για να χρησιμοποιήσω μία εικόνα του Έγελου- σημαίνει την μεγα-
λύτερη γαλήνη με την οποία μπορούμε, όπως και πράττουμε, να αξιο-
ποιούμε επιστημονικά και να προσφέρουμε κοινωνικά τα διδάγματα που
και εμείς αποκομίσαμε τόσες δεκαετίες.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδοση των σημάτων του Σώματος
στα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
των αντιστοίχων Σχολών. 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΩΝ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΠΑ - 16.12.2019 

Σ
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� ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ �
ΒΑΣΙΛΗ ΘΟΥΑ
Στον επικήδειο λόγο του ο Πρόεδρος του ΣΟΚΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Ομοτίμων κ. Διονύσιος Κόκκινος τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής : Με
οδύνη το ΣΟΚΠΑ και η Ε.Ε. Ομοτίμων Καθηγητών, των οποίων υπήρξε πο-
λύτιμο και ενεργό μέλος αποχαιρετούμε έναν ευπατρίδη της Ιατρικής και
της Εκπαίδευσης τον Βασίλη Θούα. 
Πέρα από την άψογη και αποδοτική σταδιοδρομία του και την ίδρυση μιας
διακεκριμένης ρευματολογικής κλινικής, ο Βασίλης έζησε και έφυγε με ζων-
τανό το όνειρο της προαγωγής της συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και
τη δημιουργία της Ιατρικής Βιβλιοθήκης. Το όραμα αυτό υπηρέτησε με θαυ-
μαστή συνέπεια, διαχρονικά και από όσες ενδεικτικές κοινωφελείς θέσεις
εκόσμησε με τη συμμετοχή του και την προεδρεία του.  Με εμπιστοσύνη
μπορούμε να πούμε ότι το έργο του Βασίλη θα συνεχισθεί από πολλούς
φορείς που εμπνεύσθηκαν από τη δημιουργική σκέψη του και θα μετα-
λαμπαδεύσουν το όνειρό του.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΟΚΠΑ κ. Παναγιώτης Σίσκος στον επικήδειο
λόγο του τόνισε τα εξής: Ο εκλιπών καθηγητής και φωτισμένος δάσκαλος
της ιστορίας Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο μας
επί πολλά έτη με την διδασκαλία και την ερευνά, παρέχων τις πολύπλευρες
γνώσεις του σε πολλούς φοιτητές.
Ο αείμνηστος καθηγητής υπήρξε επί πολλά έτη καθηγητής στην Ανωτάτη
Στρατιωτική Σχολή και του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Καθηγη-
τού. Υπήρξε επίλεκτο μέλος του ΣΟΚΠΑ, συμμετείχε στις ποίκιλες δραστη-
ριότητες του Σώματος και έδωσε πολλές διαλέξεις μεταξύ των οποίων : «
Έλληνες αεί παίδες», «Η ελληνιστική Αθήνα ως Πανεπιστημιόπολη» και
«Με τα  ΟΧΙ υφαίνεται η ιστορία».
Ο καθηγητής Μικρογιαννάκης υπήρξε λίαν κοινωνική ύπαρξη, προσέφερε
τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του σε ποικίλα σωματεία, όπως στο Σωματείο
Φίλοι της  Πόλεως των Αθηνών και  του Φιλολογικού Συλλόγου  Παρνασσός. 
Αν ο βίος του ανθρώπου καταξιώνεται με την δημιουργικότητα, τότε ο Κα-
θηγητής  Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης γέμισε την ζωή του με την βίωση των
μεγάλων αξιών της επιστήμης και της έμπρακτης αγάπης προς τον άν-
θρωπο. Γιατί ηγωνίζετο για τα μεγάλα και  είχε οραματισμούς.

ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΡΚΑΝΙΔΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΟΚΠΑ κ. Παναγιώτης Σίσκος στον επικήδειο
λόγο του τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: Η εκλιπούσα Ευτέρπη Μπαζοπού-
λου - Κυρκανίδου υπηρέτησε το Εργαστήριο Στοματολογίας και ανήλθε στη
βαθμίδα του Καθηγητή. Διακρίθηκε για τη βαθιά γνώση του γνωστικού της
αντικειμένου, καθώς και για το ήθος και την εντιμότητα που τη διέκρινε σε
όλη την πορεία της ζωής της. 
Η αείμνηστος Καθηγήτρια υπήρξε επίλεκτο μέλος του Σώματος Ομοτίμων
Καθηγητών και συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες του Σώματος με ομι-
λίες της εξειδικευμένες στην αρχαιογνωσία. Υπήρξε διακεκριμένο μέλος της
Εταιρίας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Ο ομότιμος καθηγητής Νικηφόρος Θεοφάνους γεννήθηκε το 1940, στο Μέ-
τσοβο Ιωαννίνων.  
Εκ των ιδρυτικών  μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών, εξελέγη  Λέκτορας αρχικά του Φυσικού Τμήματος  το 1982, στο
οποίο  υπηρέτησε μέχρι το 1989, οπότε και μετατάχθηκε στο νεοϊδρυθέν
Τμήμα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών. 
Υπήρξε από τους πρωτοπόρους στον χώρο της Οπτικοηλεκτρονικής και των
Laser στην Ελλάδα,  αναπτύσσοντας εκτεταμένη και πολυσχιδή ερευνητική
δραστηριότητα στα σχετικά  αντικείμενα, όπως και στον ευρύτερο χώρο της
Ηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινωνιών.Είχε πλούσια διδακτική δραστη-
ριότητα και εξαιρετική προσφορά στο Τμήμα, αναδεικνύοντας διακεκριμέ-
νους νέους επιστήμονες και ερευνητές.
Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Laser και Ηλε-
κτροοπτικής.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Νικόλαος Κλαμαρής, μέλος του Δ.Σ. του
ΣΟΚΠΑ, στον επικήδειο λόγο του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Ο
Καθηγητής Παύλος Γεωργίου υπήρξεν ένας Μεγάλος Μαθηματικός,
ο οποίος έχαιρε μεγάλης επιστημονικής εκτιμήσεως και στην Αλλο-
δαπή (ιδίως στη Γερμανία). Είχε διεξαγάγει επιστημονική έρευνα σε

διάσημα Πανεπιστήμια της Γερμανίας, όπως μεταξύ άλλων στο Πα-
νεπιστήμιο της Τυβίγγης (Tübingen). 
Ανήκε στην κατηγορία εκείνων των (ολίγων) Πανεπιστημιακών Δα-
σκάλων, οι οποίοι με θαρραλέο και ενεργητικό τρόπο και εντός και
εκτός Πανεπιστημίου ύψωσαν τη φωνή τους κατά τη διάρκεια της
Δικτατορίας των Συνταγματαρχών εναντίον της Δικτατορίας. Ο Κα-
θηγητής Παύλος Γεωργίου ήταν πραγματικός Αντιστασιακός με όλη
τη σημασία της λέξεως, ο οποίος βεβαίως δεν έσπευσε να ανταλλά-
ξει - ούτε αντήλλαξε ποτέ - τους αντιστασιακούς τίτλους του με θέ-
σεις ή αξιώματα, αλλά επέστρεψε στα Πανεπιστημιακά καθήκοντα
και συνέχισε να διδάσκει όχι μόνο τα της επιστήμης του, αλλά πρω-
τίστως Ακαδημαϊκό Ήθος και μάλιστα με τη γνωστή σε όλους παρ-
ρησία του. 
Ήταν μία μεγάλη Προσωπικότητα του Ακαδημαϊκού Χώρου - και μά-
λιστα Ηθική Προσωπικότητα - της Ελλάδος.

ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ
Ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Λεωνίδας Κ. Μπαρτζελιώτης σπούδασε θε-
ολογία, ελληνική και αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Norman των ΗΠΑ
και υπέβαλε την διατριβή του με θέμα: "Plotinus: On the Importance
of Aesthetics in Philosophy". Ακολούθως, παρακολούθησε με υπο-
τροφία μεταπτυχιακά μαθήματα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο
Emory της Georgia, όπου υπέβαλε την διδακτορική του διατριβή με
θέμα: "Pletho's Philosophy of Ethics". 
Προσέφερε πολλά στην επιστημονική κοινότητα μέσα από την διορ-
γάνωση Συνεδρίων για την Φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες.
Πολλά από αυτά οργανώθηκαν και φιλοξενήθηκαν με δική του φρον-
τίδα επί δεκαετίες στην Ηλεία, αναδεικνύοντας τον χώρο αυτόν σε
τόπο Πνεύματος και Επιστημονικού Διαλόγου παγκοσμίου ενδιαφέ-
ροντος.
Υπήρξε ο πρωτεργάτης και εμπνευστής της έκδοσης του διεθνούς
κύρους φιλοσοφικού περιοδικού "Skepsis". Παράλληλα υπήρξε ιδρυ-
τής του "Διεθνούς Κέντρου Φιλοσοφίας και Διεπιστημονικής Έρευ-
νας" μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί το "Ολυμπιακό Κέντρο
Φιλοσοφίας και Παιδείας".

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
Κατά την επικήδειον ακολουθίαν του διαπρεπούς καθηγητού και πρωτο-
πρεσβυτέρου  πρώην Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής Γεωργίου Με-
ταλληνού, την αποχαιρετιστήριον  εκτίμηση και τον σεβασμόν του   εξήρεν
ο Αντιπρόεδρος του ΣΟΚΠΑ Ομότιμος Καθηγητής κ. Ηλίας Οικονόμου,
ειπών μεταξύ άλλων και τα εξής: Ο εγκαταλείψας πλέον  τον εγκόσμιον
χώρον εκλεκτός συνάδελφος υπήρξεν πολυσχιδής προσωπικότης. Την θη-
τεία του στην ιστορική  επιστήμη άρχισε από βοηθός  της Θεολογικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ, και ανεδείχθη βαθμιαίως  λαμπρός  αρχειακός ερευνητής
των πολυπλεύρων επιδιώξεων ετεροδόξων προσηλυτιστικών προσπαθειών
στην Μ. Ασία σε βάρος του υποδούλου Ελληνορθοδόξου πληθυσμού. Δι-
εύρυνε με φιλοσοφικές σπουδές στο Εξωτερικό (1969-75) τους ερευνητι-
κούς στόχους του. Εισήλθε στον κλήρο (1971) και εξελίχθηκε  στην
Θεολογική Σχολή  του ΕΚΠΑ με ακάματες έρευνες και παράλληλη ποιμαν-
τική δραστηριότητα εντός του. Υπήρξε κοινωνικά δραστήριος δια ομιλιών,
αρθρογραφίας και τηλεοπτικής παρουσίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Ο Ακαδημαϊκός, Ομ. Καθηγητής κ. Απόστολος Γεωργιάδης στον επικήδειο
λόγο του ανέφερε τα εξής: Ο Νικόλαος Ανδρουλάκης υπήρξε κορυφαία προ-
σωπικότητα στην ελληνική ποινική επιστήμη, με μακρά πορεία και σημαν-
τικές διακρίσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Στο πλαίσιο της πλούσιας επιστημονικής του δραστηριότητας ίδρυσε μαζί
με τον Καθηγητή Γεώργιο - Αλέξανδρο Μαγκάκη την επιστημονική σειρά
δημοσιεύσεων «Ποινικά», την οποία και εγκαινίασε με το πρώτο της βιβλίο
υπό τον τίτλο «Αυθεντία και περιύβριση» 1978.
Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις του, ελληνικές και γερμανικές, τον καθιέρω-
σαν ως τον σημαντικότατο εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποινικής Επιστήμης
στη γενιά του. Το Ποινικό Δίκαιο και η Ποινική Δικονομία των τελευταίων 50
ετών έχουν βαθιά επηρεασθεί από το έργο του. Η εκλογή του στην Ακαδη-
μία Αθηνών το 2012, στην έδρα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, ήταν
μια δικαίωση για την κυριαρχική παρουσία του στην Ελληνική Ποινική Επι-
στήμη.
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