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Ενηµερωτικό δελτίο του Σώµατος Οµοτίµων Καθηγητών Πανεπιστηµίου Αθηνών

 Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
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την Αθήνα, για πρώτη φορά στην ιστορία των Πανεπιστημίων, ομότιμοι καθηγητές Πανεπιστημίων
της Ευρώπης συναντήθηκαν με σκοπό την ίδρυση
μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων. Η πρωτοβουλία για την
ίδρυση της Ένωσης αυτής ανήκει στον Πρόεδρο του Σώματος
Ομοτίμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ καθηγητή κ. Διονύσιο Κόκκινο
στο κάλεσμα του οποίου ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες
πολλών Πανεπιστημίων της Ευρώπης. Την προσπάθεια του
Προέδρου αγκάλιασαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Σώματος και
συνεργάστηκαν με δημιουργικό ενθουσιασμό για την επιτυχία του ιδρυτικού συνεδρίου. Στο ιδρυτικό συνέδριο συμμετείχαν 64 καθηγητές, 24 από ξένα πανεπιστήμια.

Οι Ομότιμοι Καθηγητές και οι αντίστοιχες Ενώσεις τους αποτελούν πάντα, όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει, ένα επίλεκτο τμήμα κάθε Πανεπιστημίου αλλά και της ευρύτερης
κοινωνίας στην οποία αυτό εντάσσεται. Είναι μια πολύτιμη δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας και σοφίας και ένας από τους θεμέλιους λίθους κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Με το σημερινό βήμα της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομοτίμων Καθηγητών συγκροτείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
ένα πολύτιμο Σώμα Γνώσης και εμπειρίας, ιδιαιτέρως αναγκαίο στο κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται η Ευρώπη. Συνάμα, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί λαμπρό παράδειγμα
συνένωσης δυνάμεων σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι
πολλές, οι αναταράξεις σείουν το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα και
οι κίνδυνοι διάλυσης που ελλοχεύουν είναι περισσότεροι από
κάθε άλλη φορά στο πρόσφατο παρελθόν.
Σε σημερινή εξαιρετικώς δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά
συγκυρία για όλη την Ευρώπη πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, αποτελούν ένα ηχηρό μήνυμα, ένα ισχυρό σήμα, για μια
Ενωμένη Ευρώπη, που θα βασίζεται στη Γνώση, την Παιδεία
και τον Πολιτισμό των Πολιτών της.»

Χάρις οφείλεται στο Ίδρυμα Ωνάση για την ενθάρρυνση και τη
στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.
Στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 30 Σεπτεμβρίου, έγινε η εναρκτήρια συνεδρία υπό την αιγίδα και
την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου
Προκοπίου Παυλοπούλου.Στην εκδήλωση παρέστησαν πρώην
Πρυτάνεις του ΕΚΠΑ,πολλοί ομότιμοι καθηγητές Πανεπιστημίων της Ευρώπης, ομότιμοι καθηγητές του ΣΟΚ-ΕΚΠΑ και προσωπικότητες των Γραμμάτων της χώρας μας.
Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής κ.Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος ανέφερε τα εξής:
«Σχεδόν στους πρόποδες του λόφου της Ακρόπολης των Αθηνών, λίγα μόνο βήματα από την Αρχαία Αγορά και πλησίον της
φημισμένης Ακαδημίας του Πλάτωνα, γεννιέται σήμερα, εδώ,
στη Μεγάλη Αίθουσα του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή
Ένωση Ομοτίμων Καθηγητών. Ένα πραγματικά ξεχωριστό γεγονός για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην Ευρώπη.

Ο Πρύτανης καθηγητής κ.Α.Μ.Δημόπουλος έκλεισε την ομιλία του καλωσορίζοντας τη νεοϊδρυθείσα Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομοτίμων Καθηγητών με τους ακόλουθους στίχους από την
«Ιθάκη» του Καβάφη:
Πάντα στο νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
(......)
Η Ιθάκη σ’ ‘εδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
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Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Ακαδημαϊκού Ομότιμου Καθηγητή κ.Λουκά Χριστοφόρου εκ μέρους του Προέδρου της
Ακαδημίας Αθηνών:
«Εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών και του Προέδρου της κυρίου Θανάση Βαλτινού, χαιρετίζω το ιδρυτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών. Η Ακαδημία Αθηνών
θεωρεί το ιδρυτικό αυτό συνέδριο ιδιαίτερα σημαντικό διότι
γνωρίζει από το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ότι οι ομότιμοι καθηγητές αποτελούν μοναδική πηγή
γνώσης, εμπειρίας και σοφίας, και πολύτιμο θησαυρό για την
Ελλάδα, την Ευρώπη και τον απανταχού άνθρωπο. Στη χώρα μας,
το Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών
συνεργάστηκε και συνεργάζεται στενά με την Ακαδημία Αθηνών.
Σήμερα, 20 από τα μέλη του κοσμούν τις Τάξεις της Ακαδημίας
Αθηνών. συνιστούν το 44% των τακτικών μελών του Ανωτάτου
αυτού Πνευματικού Ιδρύματος της Ελλάδος.»
Στο τέλος της ομιλίας του ο Ακαδημαϊκός Ομότιμος Καθηγητής κ.Λ.Χριστοφόρου προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοτίμων Καθηγητών να επισκεφθεί την Ακαδημία Αθηνών, αφού
προηγουμένως αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία της αρχαιότερης παγκοσμίως Ακαδημίας καθώς και στους Ομότιμους
Καθηγητές που είναι και μέλη Ακαδημιών στις χώρες τους,

Ελλάδος. Ιδιαίτερα από από το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Βορείου Ελλάδος.
Επίσης ευρίσκεται στην τελευταία φάση της δημιουργίας του
το Σωματείο Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου.
Απόψε έχω την τιμή να σας ομιλώ και ως εκλεγείς Πρόεδρος
του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Νεοϊδρυθείσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών. Ελπίδα και προσδοκία μας είναι να προωθήσουμε την εκπαίδευση, τη μάθηση
την τέχνη και τον ανθρωπισμό σε όλη την Ευρώπη.
Ενωμένοι για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Δεν πρέπει να υπάρχει τέλος σε τέτοιες προσπάθειες.»
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κήρυξε την έναρξη των
εργασιών του ιδρυτικού συνεδρίου και με την εμπνευσμένη
ομιλία του προσδιόρισε τη σημασία της δημιουργίας αυτής
της Ένωσης μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη. Αναφέρθηκε στον
προέχοντα χαρακτήρα της οργάνωσης των ΑΕΙ στην Ευρώπη
ως ενώσεων προσώπων και όχι ως ιδρυμάτων. Ετόνισε δε ότι
προς την κατεύθυνση της τεκμηρίωσης του σωματειακού τους
χαρακτήρα συνηγορεί η συνολική διαδρομή των πανεπιστημίων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Και μάλιστα από την
εμφάνιση του θεσμού, στα τέλη του 12ου αιώνα, ως σήμερα.
Α.Αφετηρία του πανεπιστημίου υπήρξε το Studium Generale,
ως πεδίο ανώτατης εκπαίδευσης κλασικών σπουδών, στηριζόμενο αποκλειστικώς στον εκπαιδευτικό δεσμό μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

όπως ο μετέχων στην Ένωση Ομ.Καθηγητής Raymond Ardaillou, μέλος και π.Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ακαδημίας
Ιατρικής της Γαλλίας, ο οποίος παρίστατο στην εκδήλωση.
Ο Πρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ και νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών κ.Διονύσιος Κόκκινος ετόνισε στην ομιλία του μεταξύ
άλλων τα εξής:
«Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Σώμα
Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Aθηνών του οποίου είστε
Eπίτιμος Πρόεδρος σας απευθύνει θερμές ευχαριστίες για την
πολύτιμη συμπαράστασή σας στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Oμότιμων Kαθηγητών υπό την αιγίδα σας.
Το Σώμα μας αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένο γιατι κατέβαλε
μία μεγάλη προσπάθεια προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Οι ομότιμοι και αφυπηρετούντες καθηγητές προσφέρουν ανιδιοτελώς τις γνώσεις τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ιδίως στο γενικό πληθυσμό, ως δια βίου μάθηση.
Το Σώμα μας στη προσπάθεια αυτή έχει τη βοήθεια πολλών
συναδέλφων από πανεπιστήμια της Ευρώπης, και όλης της

Β. Το Studium Generale γρήγορα μετεξελίχθηκε και επικράτησε, με τη βοήθεια και της ανάπτυξης των πόλεων, σ’ όλη την
Ευρώπη ως Universitas. Ήτοι ως αμιγής ένωση προσώπων,
χωρίς καμία αναφορά στην περιουσιακή της υποδομή. Παγιώθηκε δηλαδή μέχρι σήμερα ως Universitas Magistrorum et
Scholarium. Άρα, κατ’ ουσία, ως ένωση διδασκόντων και διδασκομένων. Αυτός ο θεμελιώδης σωματειακός πυρήνας του
Πανεπιστημίου αποτελεί –επαναλαμβάνω σ’ ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο– διαχρονικώς το βασικό του χαρακτηριστικό,
τουλάχιστον στον τομέα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.
Η σωματειακού χαρακτήρα υπόσταση των ΑΕΙ καθορίζει και
την όλη υφή της αυτοδιοίκησής τους, την οποία το άρθρο 16
παρ. 5 του Συντάγματος εγγυάται ως πλήρη. Την αυτοδιοίκηση
αυτή προσδιορίζει, με ακρίβεια και σαφήνεια, η απόφαση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 2786/1984 η
οποία, ερμηνεύοντας τη σχετική συνταγματική διάταξη, δέχεται ότι: «Η αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ συνίσταται στην εξουσία των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίζουν
με δικά τους, αποκλειστικά, όργανα (ατομικά ή συλλογικά), οριζόμενα μεν από τον κοινό νομοθέτη, απαρτιζόμενα,
όμως, οπωσδήποτε, από πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα ή μετέχουν, κατά τις προαναφερόμενες συνταγματικές
διατάξεις, στην πραγμάτωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής τους».
Ακολούθησαν οι ομιλίες των ομοτίμων καθηγητών: Frank Hartmut (Bayreuth) με θέμα: Global Sustainability.Teaching Ethics
and Responsibility in Science and Technology, Liv Mjelde (Oslo)
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με θέμα: Mentoring our knowledge for the future και R.Ardaillou (μέλους και π.Γ.Γραμματέα της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας) με θέμα: The Emeritus Professors,
members of the National Academy of Medicine of France.
Τη σύνθεση της Ένωσης ανακοίνωσε ο Εκλεγείς Πρόεδρος-President Elect , Ομότιμος Καθηγητής Natale de Santo (Napoli, Ιταλία).
Τα υπόλοιπα μέλη είναι:
Γ. Γραμματέας: Luigi Campanella (Rome)
Ταμίας: Guido Bellinghieri (Mesina).
Μέλη: Maria Ochsenkühn-Πετροπούλου (Αθήνα),
Michael Kunze (Vienna), Hartmut Frank (Bayreuth).
Αναπληρωματικά Μέλη:
Βασίλειος Μανδηλαράς (Ιόνιο Πανεπιστήμιο),
Miroslav Mydlik (Košice), Liv Mjelde (Oslo),
Εξελεγκτική επιτροπή:
Γεώργιος Βασιλικιώτης (Θεσσαλονίκη),
Μιλτιάδης Καραγιάννης (Ιωάννινα),
Χάρης Παταργιάς (Αθήνα).
Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα που περιελάμβανε
ρεσιτάλ του Ομότιμου Καθηγητή και παγκοσμίου φήμης σολίστ του
βιολιού κ.Sherban Lupu (Bucharest) και τη χορωδία του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ υπό τη διεύθυνση του καθηγητή
κ.Νικολάου Μαλιάρα. Η ανάκρουση του «ύμνου στη ζωή» που δημιουργήθηκε από ένα λογοτεχνικό κύκλο του Λατινικού Μεσαίωνα
και ένωσε την πανεπιστημιακή κοινότητα παγκόσμια, ένωσε και
ενθουσίασε το ακροατήριο που όρθιο τραγουδούσε: “Gaudeamus
igitur/ juvenes dum sumus./ Post jucundam juventutem,/ post molestam senectutem / nos habebit humus”
Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών (29-30/9και 1/10) του συνεδρίου,συζητήθηκαν εκτενώς οι σκοποί της Ένωσης και παράλληλα
έγιναν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις συνέδρων σε ποικίλα επιστημονικά θέματα (ιατρικά, νομικά, ιστορικά, παιδαγωγικά).
Στην εναρκτήρια συνεδρία ο Ομότιμος Καθηγητής κ.Ηλίας Οικονόμου, μέλος του Δ.Σ. του Σώματος, ετόνισε μεταξύ άλλων
τα εξής:
«Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή και χαρά, επειδή αγαθή βούληση και
συγκυρία επέτρεψε να εκπληρώνεται, σήμερα, η ιδέα ή μάλλον
το όραμα της συγκροτήσεως ενός πανευρωπαϊκού θεσμού πολυεθνικής, πολυοπτικής και πολυεπιστημονικής εμπειρίας, τ.έ.
της Ενώσεως των Ευρωπαίων Ομοτίμων Καθηγητών.
Το εγχείρημα αποσκοπεί στη θεσμοποίηση μιας εν δυνάμει
ευρισκομένης πανευρωπαϊκής συλλογικότητας και ενότητας.
Επαφές, συνεργασίες, ανταλλαγές και σχέσεις σε ατομική
βάση, σε διμερές ή και σε πολυμερές σχήμα υπήρξαν και
υπάρχουν μεταξύ των εν ενεργεία Ευρωπαίων καθηγητών.
Όμως, τώρα είναι η ώρα της συγκροτήσεως θεσμού, που θα
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συνδέει τους ομοτίμους καθηγητές, αλλά δεν θα καταργεί τους
υφιστάμενους τρόπους της διευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίας. Θα τις εμπλουτίζει όπου τούτο είναι εφικτό.
Είναι, πλέον, καιρός να δούμε τον άνθρωπο ενιαίως και μέσω
πολυοπτικής επιστημονικής θεωρήσεως ως ανυπέρβλητο
ΑΞΙΩΜΑ του Κόσμου, δηλαδή του χειραγωγού και του διαχειριστού Καταπιστεύματος στη γη και πέρα ταύτης. Φρονώ ότι
οι ομότιμοι καθηγητές ως φορείς της επιστημονικής γνώσεως
και της τεράστιας εμπειρίας, οφείλουμε να συνεργασθούμε
για την έμπρακτη παραδοχή του ανθρώπου ως ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ,
στην πολιτική, την τεχνολογία, την Οικονομία, κλπ. ως στρατηγικού στόχου!»
Συ μ π ε ράσ μα τα του Σ υ νεδ ρ ί ου
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου, κύριους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων αποτελούν:
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 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.
Αρκεί 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 αποδίδουν απόλυτα τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομοτίμων Καθηγητών: «Επιθυμώ να ακολουθήσω τα διδάγματα
των δασκάλων μου και να ασχοληθώ ενεργά με τη δημόσια ζωή.
Μου αρέσει να πάρω αξιώματα και να γίνω ύπατος, γιατί εκείνο
που με τραβάει δεν είναι, φυσικά, η πορφύρα ή οι βέργες των
ραβδούχων, αλλά η επιθυμία να είμαι περισσότερο έτοιμος και
χρησιμότερος για τους φίλους και συγγενείς μου, για όλους τους
συμπολίτες μου και, τελικά, 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».
Ας ελπίσουμε, στις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες που βιώνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση Oμοτίμων Καθηγητών να επιτύχει
τους στόχους της.
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ημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου (ΦΕΚ Α’199 ) ο
νόμος 4429, του οποίου το άρθρο 26 αφορά
τους ομότιμους καθηγητές των Πανεπιστημίων:
«Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν
διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή να
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα». Είναι προφανές
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ότι η ανωτέρω ρύθμιση δεν παρεμποδίζει τον αναγκαίο διορισμό νέων επιστημόνων ,καθώς οι ομότιμοι δεν θα συμμετέχουν στην οργανική δύναμη των Πανεπιστημίων, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζει τη συνέχιση της παρουσίας στα Πανεπιστήμια όσων επιστημόνων επιθυμούν αφιλοκερδώς να
βοηθήσουν ουσιαστικά στο διδακτικό και ερευνητικό έργο
και να συμβάλουν με την εμπειρία τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Πανεπιστημίων στον διεθνή χώρο.

σελιδα
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ιδρυτικο συνεδριο

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ»

Όταν στη Σουηδία στις αρχές Οκτωβρίου 2016 απονεμόταν το βραβείο Νοbel Φυσικής σε τρεις επιστήμονες, μεγάλης ηλικίας, για τις
έρευνές τους στην κατάσταση της ύλης , στην Αθήνα έκλεινε επιτυχώς το Ιδρυτικό Συνέδριο για τη δημιουργία μιας “Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομότιμων Καθηγητών” (ΕΕΟΚ).
Οι Ευρωπαίοι ομότιμοι καθηγητές/τριες, διακήρυξαν, μεταξύ άλλων,
στο Συνέδριο αυτό, ότι θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στην “alma
mater τους, στην πατρίδα τους και στην κοινωνία μας”, γιατί, όπως λακωνικά τονίστηκε από αλλοδαπό σύνεδρο, οι ομότιμοι καθηγητές είναι
“retired but not tired”!
Εξάλλου, στους σκοπούς της ΕΕΟΚ, όπως σημειώνεται και στο Καταστατικό της, (α) ανήκει η συνεργασία των ομότιμων καθηγητών των
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε ερευνητικές ή θεωρητικές μελέτες
και (β) επισημαίνεται η ύπαρξη δυνατοτήτων στους ομότιμους και
αφυπηρετούντες καθηγητές να συμβάλλουν στις πολυεπίπεδες
ερευνητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και στη χάραξη ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής,
Όταν, πριν ένα χρόνο περίπου, ο Πρόεδρος του Σώματος Ομότιμων
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Δ. Κόκκινος, οραματίστηκε τη σύσταση ενός, αντίστοιχου με το ελληνικό, Ευρωπαϊκού
σωματείου - αφού τέτοια σωματεία ήταν “ελάχιστα και δεν υπήρχε
μεταξύ τους διασύνδεση και συνεργασία” - λίγοι συνάδελφοι αισιοδοξούσαν ότι θα επιτυγχανόταν ο στόχος αυτός, και μάλιστα σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα.
Τελικά όμως, το απόγευμα της Παρασκευής της 30ής Σεπτεμβρίου 2016
στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας και Ομότιμος Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, υπό την αιγίδα του οποίου διατελούσε το Ιδρυτικό αυτό Συνέδριο,
κήρυξε και επίσημα την έναρξή του. Ήδη βέβαια, ολόκληρη την προηγούμενη μέρα είχε ολοκληρωθεί το τιτάνιο έργο της συζήτησης και τελικής
διατύπωσης του Καταστατικού της ΕΕΟΚ σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με τη γραφειοκρατική διαδικασία της σύστασης της ΕΕΟΚ και της ψήφισης αντιπροσωπευτικού,
από πλευράς συμμετεχόντων κρατών, προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, πολλοί σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να εισηγηθούν προετοιμασμένες εισηγήσεις. Οι τίτλοι των ομιλιών ήταν συχνά
προκλητικοί, εύγλωττοι και δηλωτικοί της επιστημονικής εμβέλειάς
τους , γι αυτό και επιλέγουμε, ενδεικτικά, μερικούς:
- “Μεγάλη ηλικία, όχι μόνο ασθένειες: Το ανθρώπινο κεφάλαιο της
ηλικίας”( N. De Santo- Ιταλία- 29/9/16).
- “Επιστροφή στο Μέλλον! Συμβουλεύοντας για κατάλληλα αντισώματα στην επιλογή μεταμόσχευσης οργάνου” (Ilias Doxiadis – Γερμανία – 30/9/16).

- “Η μεταβαλλόμενη φυσιογνωμία της ιατρικής εκπαίδευσης και ο
ρόλος του ομότιμου καθηγητή (Π. Ι Σουκάκος – Ελλάς – 30/9/16).
- “Ο ρόλος της Ένωσης Ομότιμων Καθηγητών της Βόρειας Ελλάδος
και η σημασία της επίσημης ανάπτυξης κοινής δράσης με τους Ευρωπαίους συναδέλφους για την διασπορά επιστημονικής γνώσης”
(Γ. Βασιλικιώτης– Ελλάς, 30/9/16).
- “Παγκόσμια βιωσιμότητα: Διδάσκοντας δεοντολογία και υπευθυνότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία - η συνεχής εισφορά των
ομότιμων καθηγητών στην εξάπλωση της εκπαίδευσης, της γνώσης
και της επιστήμης” (H. Frank – Γερμανία (30/9/16).
- “Οι ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Εθνικής Ακαδημίας της Γαλλίας”
(R.Aidaillou, ακαδημαϊκός – Γαλλία, 30/9/16).
- “Η συνεισφορά των αφυπηρετούντων και ομότιμων καθηγητών στη
βελτίωση της δημόσιας υγείας ( Π. Μπεχράκης - Ελλάς, 1/10/16).
- “Μετά το γεύμα δυσμεταβολισμός: Μια πραγματική απειλή της
υγείας - παλαιότερα και νεότερα δεδομένα από την εν εξελίξει
έρευνα της ομάδας μας (Ν. Κατσιλάμπρος / Ν.Τεντολούρης / Α.Κόκκινος / Χ. Λιάσκος / Δ. Περρέα - Ελλάς, 1/10/16).
- “Αυξάνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης. Η ανάγκη επαναϋπολογισμού του δημογραφικού, βιολογικού και λειτουργικού έτους συνταξιοδότησης” (M. Kunze - Αυστρία, 1/10/16).
- “Ο φώσφορος ευθύνεται για τη μόλυνση των αγγείων και τη ρύπανση των
υδάτων. Συνεισφορά στην παγκόσμια κοινότητα των αφυπηρετούντων νεφρολόγων ιατρών” (V. Savica/G.Bellinghieri – Ιταλία,1/10/16).
- “Η άποψη των ομότιμων καθηγητών στη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας” (Γ. Λεοντσίνης - Ελλάς – 1/10/16).
Κλείνοντας αυτό το σημείωμα αξίζει να μεταφερθούμε στο απόγευμα
της Παρασκευής, όταν η χορωδία του ΕΚΠΑ, έψαλλε, ενώ μαζί της και
οι 25 αλλοδαποί συνάδελφοι που συμμετείχαν στο Συνέδριο, και φυσικά, πολλοί Έλληνες, ψιθύριζαν, το λατινικό τραγούδι- ύμνο του 13ου
αιώνα, που ενώνει την ευρωπαϊκή, και όχι μόνο, πανεπιστημιακή κοινότητα: “Gaudeamus igitur”.
Με το άκουσμα του “ύμνου” πρώτη εγκατέλειψε την πολυθρόνα της και
στάθηκε όρθια η Νορβηγίδα συνάδελφος. Στη συνέχεια, δειλά, επιβλητικά, συγκινητικά, ακολούθησαν όλοι όσοι βρίσκονταν στη χρυσοποίκιλτη
Αίθουσα Τελετών. Η Αθήνα, η Ελλάδα εμφανιζόταν επιτέλους ως μια κανονική χώρα, μια χώρα που επαναβεβαίωνε την ιδιότητά της, ως ένα ουσιαστικό μέλος της Ευρώπης, κι όχι ως ένα κράτος-μέλος παρίας, μια χώρα
που πρωτοστατούσε στην “ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος”.

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του επιφανούς
Ακαδημαϊκού Καθηγητή της Ψυχιατρικής Κώστα Στεφανή την 30η
Οκτωβρίου. Η νεκρολογία θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος.

στήμιο Αθηνών. Από το 1974 έως το 1980 κατείχε τη θέση του επιμελητού-υφηγητού, και από το 1980 έως το 1991 κατείχε τη θέση
του άμισθου υφηγητού και επίκουρου καθηγητού, συνεργάτη του
Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 1991 έως το 1996 διετέλεσε καθηγητής – διευθυντής του Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 1993 και
το 1994 διετέλεσε διευθυντής του Μορφολογικού – Κλινικοεργαστηριακού τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το 1996 του απενεμήθη τίτλος του ομότιμου καθηγητού.
Δημοσίευσε πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά
ιατρικά περιοδικά. Κόρη του η Αγγελική-Βικτωρία Ρουσσάκη, καθηγήτρια Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Καλλιόπη Νομικού-Σπινέλλη
Ομότιμη Καθηγήτρια
Νομική Σχολή
ΕΚΠΑ

 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

Κίμων-Ιωάννης Β.Κωτούλας
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 και απεβίωσε το 2016 σε ηλικία 91
ετών.
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1950.
Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή το 1960 και το 1968 την διατριβή του επί υφηγεσία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέρος της υφηγεσίας του περιλαμβάνεται στο σύγγραμμα «Handbuch der
medizinischen Radiologie, Encyclopedia of medical Radiology» vol.XI.
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας απομακρύνθηκε από το Πανεπι-

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

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

