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Ενηµερωτικό δελτίο του Σώµατος Οµοτίµων Καθηγητών Πανεπιστηµίου Αθηνών

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ Φ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

έκδοση του δευτέρου φύλλου του δελτίου μας
δίδει την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας τους
προβληματισμούς μας.
Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του Σώματος των Ομοτίμων; Θα έλεγα, η ενίσχυση και ευρύτερη διάχυση του εκπαιδευτικού μας έργου. Η διασφάλιση της ποιότητος των διαλέξεων
και του Πανεπιστημίου των Πολιτών, το οποίο περιγράφεται παρακάτω. Παράλληλα, η προσπάθεια της επίτευξης της όσο το
δυνατόν αποτελεσματικότερης εκπροσώπησης των Ομοτίμων
στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
Δεν θα πρέπει όμως να παραμελούνται οι προσπάθειες για τη
βελτίωση της συνταξιοδοτικής κατάστασης και της υγειονομικής προστασίας των συναδέλφων μας. Στην προσπάθεια αυτή,
η ισχύς ευρίσκεται εν τη ενώσει. Αναζητούμε το συντονισμό των
προσπαθειών μας με αυτές άλλων συναδέλφων της Ελλάδος και
της Ευρώπης. Η δημιουργία μιας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
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Σωματείων Ομοτίμων Καθηγητών αρχίζει να διαφαίνεται ότι
μπορεί να επιτευχθεί. Παράλληλα, παρά τις δυσχέρειες, συνεχίζεται η προσπάθεια ίδρυσης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων. Στο πνεύμα αυτό, αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση
του Ιουνίου 2014 να απονέμεται ο τίτλος του αντεπιστέλλοντος
μέλους σε Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Την 7η Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και πρώην Πρύτανης κ.Θεοδόσης Πελεγρίνης συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θέσαμε υπόψη του τα θέματα
στα οποία οι Ομότιμοι θα μπορούσαν να έχουν αυτοτελή συμμετοχή, όπως η ευθύνη Διδακτορικών Διατριβών, Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων, Προπτυχιακών Μαθημάτων και ο Υφυπουργός
ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Παραμένουμε προσηλωμένοι σε επιδιώξεις στόχων ουσίας. Σε
όλες μας τις προσπάθειες χρειαζόμαστε την συμπαράσταση
όλων των συναδέλφων.

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

ΤΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠΙΝΕΛΛΗ

επικεφαλίδα αυτού του άρθρου έχει γίνει αντικείμενο
κριτικής, επειδή μοιάζει πολύ βαρύγδουπη σε σύγκριση με το περιεχόμενο του θεσμού που ονοματίζει.
Γι’ αυτό, αν και αφορά θεσμό που, υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, υπάρχει από αρκετών ετών, θα έπρεπε ίσως να επιχειρηθεί να δοθεί μια
εξήγηση και αιτιολόγησή του. Καταρχήν, το Πανεπιστήμιο Πολιτών
ασφαλώς δεν είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα που ερευνά
τις επιστήμες και διδάσκει και προετοιμάζει τους νέους επιστήμονες, γιαυτό και δεν απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές.
Όπως δηλώνει ο τίτλος του, απευθύνεται κυρίως σε απλούς πολίτες που δεν φιλοδοξούν να γίνουν οι ίδιοι επιστήμονες, αλλά που
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν κάποιες πλευρές και γνώσεις από τις
διάφορες επιστήμες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο από καθηγητές του. Δεν τους αφορά το επιστημονικό βάθος αλλά η ποικιλία των γνώσεων για τη γενική τους μόρφωση ως πολιτών.
Μια σειρά εκδηλώσεων αυτού του είδους είχε οργανώσει με
επιτυχία το Σώμα Ομοτίμων τον περασμένο χρόνο με ομιλητές
καθηγητές της Ιατρικής Σχολής. Τον προσεχή Μάρτιο έρχεται η
σειρά της Νομικής Σχολής. Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί
σε δύο μέρες, την Πέμπτη 17/3 το απόγευμα με ομιλία του Προ-
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έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ομοτίμου καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου και την Παρασκευή 18/3 το πρωί, όταν θα
μιλήσουν έξι ομότιμοι καθηγητές για ποικιλία θεμάτων, ο καθένας από το γνωστικό αντικείμενο που ερευνά και δίδαξε.
Η Νομική Επιστήμη, μοιάζει κάποτε να είναι απόμακρη, χαμένη
σε πλήθος νομικών κειμένων και άρθρων. Όμως, δημιουργώντας, μελετώντας και εφαρμόζοντας τους νόμους και γενικότερα
το Δίκαιο, είναι κοντά στον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, και αποσκοπεί να ρυθμίσει έτσι την ανθρώπινη συμβίωση. Τα ζητήματα
με τα οποία ασχολείται η Νομική Επιστήμη είναι πάρα πολλά
και ποικίλα, όπως είναι και οι ανθρώπινες και οι κοινωνικές σχέσεις. Μερικά, χαρακτηριστικά και γενικότερου ενδιαφέροντος
τέτοια ζητήματα θα παρουσιαστούν στην εκδήλωσή μας.
Οι ομιλητές θα είναι εκλεκτοί ομότιμοι καθηγητές των εξής ειδικότερων γνωστικών αντικειμένων: Δημοσίου Δικαίου, Ιστορίας
του Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου, Αστικού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας.
Ελπίζουμε, η εκδήλωση αυτή να προσελκύσει το ενδιαφέρον
του κοινού γενικά και ιδίως των απλών πολιτών στους οποίους
κυρίως απευθύνεται.

 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗ

ΚΑΙ Γ.
Με ιδιαίτερη χαρά διαβάσαμε το πρώτο ενημερωτικό Δελτίο του
Σώματός σας με τίτλο «Ομοτίμων Κοινωνία». Είναι ουσιαστικά η
πρώτη «φωνή» που θα ακουστεί από τους συναδέλφους μας. Αναπληρώνει ένα μεγάλο κενό. Με μεγάλη ικανοποίηση επίσης μάθαμε ότι οργανώθηκε σειρά μαθημάτων για το ευρύ κοινό με τον
τίτλο «Η διά βίου προστασία της υγείας» μέσα στο πλαίσιο του
«Πανεπιστημίου των Πολιτών». Θερμά συγχαρητήρια και για τα
δύο σας σημαντικά επιτεύγματα που θεμελιώνουν την θέληση των
συναδέλφων μας για συνέχιση της προσφοράς τους στην Παιδεία
αλλά και στην Κοινωνία, παρ' όλο που τα τελευταία χρόνια έχουν
υποστεί μεγάλες οικονομικές καθιζήσεις. Η Δικαιοσύνη τελικά μας
δικαιώνει αλλά η Πολιτεία μας αργεί να υλοποιήσει ή μάλλον προσπαθεί να αποφύγει να υλοποιήσει τη σχετική απόφαση.
Πιστεύουμε ότι η παρουσία μας στην Κοινωνία πρέπει να ενισχύεται με κάθε τρόπο όπως και στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

προβλημάτων της χώρας μας, μάλιστα τώρα που ένα επίλεκτο
μέλος μας έχει εκλεγεί στο ύπατο αξίωμα της Πατρίδος μας.
Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την πρωτοβουλία σας να ιδρυθεί
Πανελλήνια Ομοσπονδία που θα εκπροσωπεί πλέον όλουs τουs
Ομότιμους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Ελληνικής Επικράτειας. Με
την ύπαρξή της θα μπορέσουμε να ενταχθούμε και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι είναι επιστημονικά
απαραίτητο στη δική μας χώρα και στη δική μας Παιδεία.
Πρέπει να γίνει γνωστό πόσο ενεργοί είμαστε και πόσο θέλουμε
ακόμη να προσφέρουμε τις γνώσεις μας αλλά και την πολύχρονη πείρα που έχουμε αποκτήσει.
Με την ευκαιρία αυτή ευχόμαστε εγκάρδια σε σας και στα μέλη
του Σώματός μας, Χαρούμενες Γιορτές και η Νέα Χρονιά γεμάτη
δημιουργικές δράσεις.

Ευχόµεθα υγεία, ευτυχία και ειρήνη για το Νέο Έτος 2016
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 Εναρκτήρια Συνεδρία του Σώµατος 

την Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε
στις 5 Οκτωβρίου με μεγάλη επιτυχία η έναρξη του
προγράμματος διαλέξεων του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ. Με την ευκαιρία του εορτασμού του Διεθνούς Έτους Φωτός, το θέμα της ομιλίας με τίτλο «Φως»
ανέπτυξε ο Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Χριστοφόρου, Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Tennessee. Η προγραμματισμένη παρέμβαση του Ομοτίμου Καθηγητή κ. Ηλία Οικονόμου με τίτλο «Το
θείον φως» δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αδιαθεσίας του ομιλητή.
Το ενδιαφέρον του κοινού για τον κύκλο διαλέξεων των Ομοτίμων Καθηγητών εκδηλώθηκε με την αθρόα προσέλευσή του. Το
«παρών» έδωσαν επιφανείς επιστήμονες και εκπρόσωποι του
κλήρου, των γραμμάτων και των τεχνών.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος κήρυξε την έναρξη των διαλέξεων και στην
προσφώνησή του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Με πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή παρευρίσκομαι σήμερα και χαιρετίζω την έναρξη του νέου κύκλου διαλέξεων, για
τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών.
Ιδιαίτερη τιμή, γιατί το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνι-
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Γενική άποψη της Αίθουσας Τελετών

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε,
αποτελεί και θα αποτελεί πάντα επίλεκτο τμήμα του Πανεπιστημίου μας, μια πολύτιμη δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας και σοφίας και έναν από τους βασικούς λίθους των θεμελίων του
Ιδρύματος, ιδιαιτέρως στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Είναι η
ιστορική μνήμη και η ιστορική συνέχεια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ειδικότερα, ο νέος κύκλος διαλέξεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών ζητημάτων με καίριες, θα έλεγα, διαλέξεις από
διακεκριμένους και καταξιωμένους επιστήμονες, οι οποίοι μεταφέρουν όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Από το
βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι δέχθηκαν να δώσουν αυτές τις διαλέξεις, ξεκινώντας από τον σημερινό ομιλητή, τον Ακαδημαϊκό - Καθηγητή του Πανεπιστημίου
του Tennessee κ. Λουκά Χριστοφόρου».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Σώματος Ομότιμος Καθηγητής κ.
Διονύσιος Φ. Κόκκινος ευχαρίστησε τον Πρύτανη για τα φιλόφρονα λόγια του και για την ενίσχυση που παντοειδώς προσφέρει στο Σώμα μας.

Ετόνισε ότι το Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου
Αθηνών έχει θέσει ως σκοπό του την ενίσχυση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη δια βίου διαδικασία μάθησης. Έτσι εξυπηρετεί τους
σκοπούς του Πανεπιστημίου μας αλλά και προσπαθεί να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κοινωνία.
Επίσης επεσήμανε ότι είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι προς τις
προσπάθειες της Πρυτανείας για την πλήρη στελέχωση του Πανεπιστημίου τόσο σε διοικητικό όσο και σε διδακτικό προσωπικό. Όπου όμως το τελευταίο δεν επαρκεί, ζητούμε να
προσφέρουμε εθελοντικά και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μας σε
επίπεδο διδασκαλίας, έρευνας και εποπτείας διατριβών.
Ιδιαίτερα επέμεινε ότι στη δια βίου επιμόρφωση και τη συνεχιζομένη εκπαίδευση οι Ομότιμοι είναι απόλυτα ενδεδειγμένοι
για να συμβάλουν, και ότι παραμένουν ενεργοί δάσκαλοι, αρωγοί στους σκοπούς του Πανεπιστημίου μας με σκοπό να προσφέρουν γνώση.

Ο Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Χριστοφόρου στην αρχή της ομιλίας
του, με τίτλο «Φως», ανέφερε ότι το έτος 2015 έχει ανακηρυχθεί
από τα Ηνωμένα Έθνη ως το «Διεθνές Έτος Φωτός και των Τεχνολογιών Φωτός». Στη συνέχεια σκιαγράφησε
τη γνώση και την ποικιλία των φαινομένων
που σχετίζονται με το Φως, και τη σημασία
του Φωτός στη σύγχρονη Τεχνολογία, τονίζοντας τα εξής: «Μπορούμε νομίζω να ισχυρισθούμε ότι κατανοούμε επιστημονικά τις
αντιδράσεις του φωτός σε όλο το τεράστιο
μήκος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η
συνοχή αυτής της γνώσης – βασισμένης στις
δύο συμπληρωματικές θεωρήσεις για το
φως – είναι όντως εντυπωσιακή και υπέροχη.
Η απέραντη γνώση που έχουμε για το φως
είναι κατά το πλείστον έμμεση. κατανοούμε
το φως με τα μέσα της επιστήμης γιατί μας
δίδαξε η επιστήμη πώς να γνωρίζουμε
χωρίς να βλέπουμε. Όσο όμως έμμεση και
να είναι αυτή η επαφή μας με το φως, είναι
εξαιρετικά όμορφη και μεγαλοπρεπής.
Παραμένει όμως δεδομένο της ανθρώπινης
εμπειρίας, ότι από όλα τα μήκη κύματος
του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, εκείνα
τα οποία εκτείνονται στην ασήμαντη περιοχή των 0,7 – 0,4 μικρών τα οποία αντιστοιχούν στο ορατό φως είναι τα πιο
όμορφα και τα πιο θαυμαστά. Σε αυτό κυρίως, στο ορατό φως,
η ομορφιά του φυσικού κόσμου γίνεται ορατή, αισθητή, και
νοητή στον άνθρωπο.
Φως! Είναι υπέροχο το φως και ποθητό στον άνθρωπο, σε
κάθε εποχή και σε κάθε λαό.
Έτσι, το φως είχε και έχει πάντοτε μία ξεχωριστή θέση στη ζωή
μας, στην ποίηση, στην τέχνη, στη φιλοσοφία. Για παράδειγμα,
στην Οδύσσεια, ο Όμηρος διηγείται ότι η μητέρα τoυ Οδυσσέα,
Αντίκλεια, διερωτάται γιατί ο γιος της άφησε το φως και ήλθε
στο χώρο των νεκρών να τη συναντήσει ...και τον προστάζει να
τρέξει γρήγoρα στo φως. Ήξερε ο Όμηρος, όπως αργότερα και
άλλοι, και στις μέρες μας ο Σεφέρης, πως ο άνθρωπος πρέπει να
ζήσει με τo φως.
Πάνω όμως από όλες τις ξεχωριστές θέσεις που έδωσε ο άνθρωπος στο φως, πιο μεγαλοπρεπής είναι η θέση που επιφύλαξαν στο φως οι θρησκείες του ανθρώπου και κυρίως ο
Χριστιανισμός. Mε τρόπο δραματικό περιγράφει η Γραφή την
ιδιαίτερη θέση που έδωσε ο Θεός στο φως. Στη Γένεση, διηγείται η Γραφή, πρόσταξε ο Θεός να γίνει το φως, και όταν εγένετο
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το φως, όπως ο Θεός παράγγειλε, «είδεν ο Θεός το
φως ότι καλόν».
Το φως θα συνεχίσει τις αέναες αντιδράσεις του
και τους μετασχηματισμούς του και εμείς θα συνεχίσουμε να παρατηρούμε την αέναη ροή του με
την ελπίδα ότι θα κατανοήσουμε καλύτερα και
πληρέστερα αυτό που βλέπουμε.
Χρειαζόμαστε το φως για να κατανοήσουμε το
φως.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανακήρυξη του
ομιλητή Kαθηγητή - Ακαδημαϊκού κ. Χριστοφόρου
σε Επίτιμο μέλος του Σώματος των Ομοτίμων.
Το Δ.Σ του Σώματος, με τον πρύτανη κ. Μελέτιο
Αθανάσιο Δημόπουλο, τον Κοσμήτορα Σχολής Θετικών
Επιστημών κ. Κωνσταντίνο Βαρώτσο, και τον τιμώμενο
ομιλητή Ακαδημαϊκό - Καθηγητή
κ. Λουκά Χριστοφόρου

 Η Ιστορία τοΥ Σώµατος 
τών Οµοτίµων Καθηγητών τοΥ Πανεπιστηµίου Αθηνών


Γεωργίου Μποζώνη †
Επιτίµου Προέδρου τοΥ Σώµατος
2ο Μέρος

εμάτος όραμα, ο Καθηγητής Ευτύχιος Βορίδης κάνει αισθητή την παρουσία του σ' όλες τις εκδηλώσεις του Σώματος. Επίσης συμπαραστάθηκε σε πολλά μέλη και
ιδιαιτέρως σ' εμέ και τον ευχαριστώ. Την συμπαράστασή
τους προσέφεραν οι διαπρεπείς Καθηγηταί Παύλος Τούτουζας
και Παναγιώτης Μπάλας. Αξιόλογη ήταν η συμβολή του νυν
Προέδρου της Ακαδημίας και τότε Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου με την επίλυση προβλημάτων και
τον αγώνα προς βελτίωση των οικονομικών μας. Την νομική και
ηθική αρωγή προσέφερε και ο επόμενος Αντιπρόεδρος Καθηγητής Σπυρίδων Τρωιάνος. Αξιοπρόσεκτη ήταν η προσπάθεια
του πρώην Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Δημοπούλου να συνδέση
το Σισμανόγλειο με ιατρούς του Σώματος προς περίθαλψη πτωχών ασθενών. Αφανής αλλά και αποτελεσματική η συμπαράσταση του Καθηγητού Κωνσταντίνου Σέκερη. Αεικίνητος,
αποτελεσματικός και ανεπανάληπτος υπήρξε ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Συμεωνίδης. "Επιλείψει με ο χρόνος διηyούμενον". Παρά ταύτα θα αναφέρω την Καθηγήτρια Άννα
Ξενιώτου, τον Καθηγητήν Ηλίαν Οικονόμου, τον Καθηγητήν Γ.
Γαλίτην, τον Καθηγητήν Χαρτοφυλακίδην, την Καθηγήτριαν Ελένην Δεληγεώργη-Πολίτη, τον προώρως απελθόντα Νικόλαον Παπαδάκην, την Ελένην Κούκου, τον Χαρίλαον Χαραλαμπάκην, τον
Αποστολάκην, τον Αραπάκην, τον Αγουρίδην. Ζητώ συγγνώμη
για τις παραλείψεις μου.

Γ

Όλα αυτά για το όραμα του Πανεπιστημίου, που είναι ψυχή της
κοινωνίας. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι είναι "φιλοθεάμονες
της αληθείας" και "εγκύμονες την ψυχήν". Ξέρουν να συνεργάζωνται, να διαφωνούν, αλλά και να άποδέχωνται την άποψη του
άλλου, όταν είναι καλύτερη. Οι συγκρούσεις δεν ωφελούν. Ποτέ
τα χαλάσματα δεν έστησαν αγάλματα. Οι καθηγηταί ξέρουν να
ζούν, γιατι θέλουν να δρούν. Δεν περιφρονούν, γιατι δημιουργούν. Πολλούς οδηγούν, χωρίς να το επιζητούν. Πορεύονται από

τα μικρά στα μεγάλα. Ξεπερνούν τον καθημερινό Εαυτό τους.
Βιώνουν το συ και δημιουργούν το εμείς, που δεν είναι πλήθος,
μάζα, άλλά πρόσωπα μέ ευγενή συναισθήματα και κοινό σκοπό.
Μέσα στην "μέθεξη" του εγώ προς το συ πραγματώνονται τα
μεγάλα. Σου ζητώ αυτό που μπορείς, μου προσφέρεις αυτό που
δεν έχω. Εμπνέεις "παιδείαν επιθυμητήν και εραστήν του πολίτην τέλεον γενέσθαι άρχειν τε και άρχεσθαι επιστάμενον μετά
δίκης". Η παιδεία είναι βίωση αξιών, που δεν είναι απλώς λέξεις, αλλά ρίζες υπάρξεως. Αρχίζει από την παιδική ηλικία και
συνεχίζει με το "άθανατίζειν" του Αριστοτέλη. Τα έργα μας να
έχουν αξιωσύνη ώστε να υπερβαίνουν την διάρκεια της ζωής
μας. "Ού Χρή κατά τους παραινούντας ανθρώπινα φρονείν άνθρωπον όντα, ουδέ θνητά τον Θνητόν, αλλ εφ' όσον ενδέχεται
αθανατίζειν". Ο Πλάτων με μεγαλύτερη ανάταση μιλάει για
"έρωτα αθανασίας". Η ψυχή συνεχώς ανέρχεται την "κλίμακα
του Ιακώβ". Άρα παιδεία δεν είναι μιμητισμός, αποστήθιση γνώσεων, επαναληπτικότητα, ομοιομορφία, αλλ' αναγέννηση
ψυχής που ξέρει τι ζητεί, τι πράττει και τι προσδοκά. "Έχει προσανατολισμό, γιατί βιώνει τους πόθους σε αξίες που ολοκληρώνονται σε ευπραξία, δηλαδή ευδαιμονία.

Στο μεγάλο ταξίδι της ζωής εμείς, οι παλαιότεροι, σας δώσαμε
την σκυτάλη. Προχωρείτε πολύ πέρα από μας. Στους αναβαθμούς της μεθέξεως όσο ανέρχεσαι, τόσο θαυμάζεις κι όσο θαυμάζεις, μεγαλουργείς. Ο ελληνικός ανθρωπισμός επλαστούργησε
τον ανθρωπο ως φορέα αξιών. Τα μεγάλα δράματα είναι δείκτες
πορείας. Ευξαίμην άν τω θεώ ταύτα αληθή γενέσθαι.

Με βαθιά λύπη το Δ.Σ. του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ
συνόδευσε την 20η Νοεμβρίου στην τελευταία του κατοικία τον
συνάδελφο Ομότιμο Καθηγητή Γ. Μποζώνη, τ. Πρόεδρο του Σώματος. Στο προσεχές δελτίο θα δημοσιευθεί ο επικήδειος λόγος
του Προέδρου Ομότιμου Καθηγητή κ. Δ. Κοκκίνου.

σελιδα
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 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

Βαρειά είναι η απώλεια, τον χρόνο που πέρασε, των εκλεκτών
μελών του Σώματος: Μίνωα Κοκολάκη, Σάββα Σπέντζα και Δημητρίου Μηλιώτη.

 Κοκολάκης Μίνως 

Γεννήθηκε στην Αθήνα από Κρήτες γονείς. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπηρέτησε σε σχολεία και αργότερα ως ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών. Με
υποτροφία του Ι.Κ.Υ. πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου U.C.L. και αναγορεύτηκε διδάκτωρ.
Εξελέγη Υφηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αργότερα τακτικός Καθηγητής και δίδαξε στην ίδια Σχολή επί σχεδόν μία
εικοσαετία. Διετέλεσε Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής και
τακτικός Συγκλητικός.
Συνέγραψε σειρά μελετών και βιβλίων, μεταξύ των οποίων:
«Ο Υποβολιμαίος του Μενάνδρου», «Όμηρος και Αττική Τραγωδία», και «Από τον Όμηρο στην Δεύτερη Σοφιστική», όπου
περιλαμβάνονται δεκατέσσερα μελετήματα τα περισσότερα των
οποίων παρουσιάστηκαν ως ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, φιλολογικές επετηρίδες και τιμητικούς τόμους. Ο τίτλος
της συλλογής ορίζει κυρίως το χρονικό διάστημα στη διάρκεια
του οποίου εντάσσονται οι συγγραφείς και τα κείμενα που διερευνώνται.

 Σπέντζας Σάββας 

Ομότιμος καθηγητής της Έδρας των Πολιτικών και Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Ευελπίδων.
Συνέγραψε πλήθος μελετών και βιβλίων με κύρια θέματα: τον
Πλήθωνα το Γεμιστό και το Μυστρά, τα οικονομικά και δημοσιονομικά του Βυζαντίου, την Αριστοτελική πολιτική φιλοσοφία,
και πολλά άλλα. Έδωσε διαλέξεις και εξεφώνησε τον επίσημο
λόγο για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών με τίτλο: «Το ΟΧΙ των Ευελπίδων του 1941». Τον Ιούνιο
του 2015 μίλησε ενώπιον πολυπληθέστατου ακροατηρίου του
Σώματος Ομοτίμων με θέμα: «Η Φιλική Εταιρεία και η οικονο-

μική συμβολή της στην Επανάσταση του 1821».
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διέθεσε το εφάπαξ του για να ιδρύσει
το Κοινωφελές Ίδρυμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Μυστρά. Τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για την προσήλωσή του στην αρχή της νομιμότητας και των υπέρ αυτής
αγώνων του.

 Μηλιώτης Δημήτριος 

Γεννήθηκε στην Κορινθία και έζησε στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες και πανεπιστημιακές του σπουδές. Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και αριστούχος διδάκτορας του ιδίου
Πανεπιστημίου, εργάστηκε στην αρχή στο Βασιλικό (σήμερα
Εθνικό) Ίδρυμα Ερευνών, και στη συνέχεια επί σειρά ετών στο
Πανεπιστήμιο Illinois στην Urbana. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα
ανακηρύχτηκε Υφηγητής και εκλέχθηκε κατόπιν τακτικός Καθηγητής στο νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου διετέλεσε διευθυντής της Έδρας και του Εργαστηρίου της
Εφηρμοσμένης Φυσικής, το οποίο ο ίδιος ίδρυσε. Συνέβαλε
στην οργάνωση του Πανεπιστημίου και διετέλεσε Κοσμήτωρ της
Φυσικομαθηματικής Σχολής. Δίδαξε επίσης επί ένα έτος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Κατά τη μακροχρόνια θητεία του δίδαξε πλήθος μαθημάτων,
έγραψε διδακτικά συγγράμματα και δημοσίευσε σε διεθνή περιοδικά μεγάλο αριθμό μελετών επί θεμάτων Στερεάς Κατάστασης.
Στις 11 Δεκεμβρίου απεβίωσε ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου μας Επίτιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημόπουλος,
μέλος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ. Ο αποχαιρετισμός του Προέδρου Ομότιμου Καθηγητή κ. Δ. Κοκκίνου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και του Σώματος.
Νεκρολογία θα δημοσιευθεί στο επόμενο δελτίο.
Στη μνήμη του Ομοτίμου Καθηγητή Δημητρίου Τριχοπούλου
αφιερώθηκε φέτος η “Cutter Lecture”, η σημαντικότερη διάλεξη
του Τμήματος Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Harvard.

 ΝEA OMOTIMΩΝ 

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Μαχαίρας αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας
από το Πανεπιστήμιο Semmelweis της Βουδαπέστης στις 13
Νοεμβρίου 2015.

Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραμματέας:
Ειδικός Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:
Αν. μέλη:

Με ενέργειες του Δ.Σ. του Σώματος Ομοτίμων, οι Ομότιμοι Καθηγητές του ΕΚΠΑ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ακαδημαϊκή
ταυτότητα. Για σχετικές πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν
με τον κ. Σπηλιωτόπουλο στο τηλέφωνο: 210-3689151

Δ. Κόκκινος, Σχολής Επιστημών Υγείας
Δ. Σπινέλλης, Νομικής Σχολής
Π. Σίσκος, Σχολής Θετικών Επιστημών
Σ. Πριόβολου, Φιλοσοφικής Σχολής
Ν. Τουτουντζάκης, Σχολής Επιστημών Υγείας
Π. Τούτουζας, Σχολής Επιστημών Υγείας
Η. Οικονόμου, Θεολογικής Σχολής
Α. Ξενιώτου, Σχολής Επιστημών Υγείας
Σ. Τρωιάνος, Νομικής Σχολής
Ι. Αραχωβίτης, Σχολής Θετικών Επιστημών
Γ. Βαγιανός, Φιλοσοφικής Σχολής

Συντακτική Επιτροπή

Η. Οικονόμου, Θεολογικής Σχολής
Σ. Πριόβολου, Φιλοσοφικής Σχολής
Κ. Σολδάτος, Σχολής Επιστημών Υγείας
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

Η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου πραγματοποιήθηκε με την ευγενή χορηγία της

