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Τ ο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσε,
στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου των Πολιτών, επι-

στημονική εκδήλωση με τίτλο «Η συνεισφορά της  Θεολογίας
στην κοινωνία» και ετίμησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκoπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριον κ. Ιερώνυμο Β΄ στις 13 Ιου-
νίου στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών απο-
νέμοντάς του τον τίτλο «Φίλος του Σώματος». 
Το πρόγραμμα ήταν τριμερές, περιέλαβε περιεκτικούς χαιρε-
τισμούς του Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Ναπολέοντα
Μαραβέγια και του Πρόεδρου του Σ.Ο.Κ.Π.Α και Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών, Ομ. Καθηγητή
Διονυσίου Κοκκίνου. Ακολούθησαν ομιλίες από τον Αντιπρό-
εδρο του Σ.Ο.Κ.Π.Α. Ομ. Καθηγητή Ηλία Οικονόμου με τίτλο:
«Η συνεισφορά της Θεολογίας στην κοινωνία» και από τον π.
Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής πρωτοπρεσβύτερο π. Γε-
ώργιο Μεταλληνό με τίτλο: «Οι κληρικοί και λαϊκοί στην Εκ-
κλησία». 
Ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Η. Οικονόμου, Αντιπρόεδρος του
Σώματος αναφέρθηκε στην επιστημονικότητα της Θεολογίας,
λέγοντας: «Τὸν 5ον αἰῶνα π.Χ. ὁ Ἀριστοτέλης ἱεράρχησε καὶ
αἰτιολόγησε τὴν ἐπιστηµονικὴ θέση τῆς Θεολογίας. Τὴν ἐνέ-
ταξε στὸ «γένος» τῶν τριῶν θεωρητικῶν ἐπιστηµῶν. Οἱ ἄλλες
δύο εἶναι ἡ Φυσικὴ καὶ ἡ Μαθηµατική. Μολονότι ἡ Θεολογία
ἀκολουθεῖ, χαρακτηρίζεται  ὡς ἡ βελτίστη µὲ κριτήριον τὸ ἐπι-
στητόν της. Κάθε ἐπιστήµη στηρίζεται σὲ ἕνα ἐπιστητό µὲ τὸ
ὁποῖο ἀσχολεῖται. Ἡ Θεολογία  ἔχει ὡς ἐπιστητὸ «τὸ τιµιώτα-
τον τῶν ὄντων». Ὑπογράµµισε, µετὰ, τὴν ἐπικέντρωση τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, σηµειώνοντας:
«Ἡ νοησιαρχικὴ δοµὴ τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας εἶναι  Θεο-
κεντρική. Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ὡς ἡγεµονικὴ
ἕδρα (κατὰ λέξη, θρόνος) τῆς θεότητος, καὶ ἀντιστρόφως,
ἕδρα τοῦ νοῦ εἶναι ἡ θεότητα καὶ τὸ πνεῦµα.  Ὁ Μ. Βασί-
λειος πάλιν  ὑποστήριξε «Ὁ θρόνος τῆς θεότητος ὁ νοῦς ἡµῶν
ἐστί, καὶ πάλιν ὁ θρόνος τοῦ νοῦ ἡ θεότητα ἐστὶ καὶ τὸ πνεῦµα».
Αναφέρθηκε συνοπτικῶς στὶς παγκόσµιες δραστηριότητες καὶ
προσφορὲς τῆς Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.: «Οἱ εἰδικὲς καὶ µὴ µό-
νιµες προσφορὲς ποικίλλουν, ὅπως 1) Ἡ ἐκπροσώπηση σὲ διε-
θνεῖς καὶ διεκκλησιαστικὲς συναντήσεις καὶ συνέδρια, ἰδίως
στὰ πλαίσια  τῶν ἑλληνοφώνων Πατριαρχείων καὶ  Αὐτοκεφά-
λων Ἐκκλησιῶν, 2) Ἡ συµµετοχὴ σε ἐρευνητικὰ προγράµµατα,
3) Σὲ διεθνεῖς ἐκδόσεις, 4) Συµβολὲς στὴν ἵδρυση, ἀναβάθµιση
ἤ διδακτικὴ ὑποστήριξη ἄλλων Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν
Σχολῶν ἀνὰ τὸν κόσµον (Θεσσαλονίκη, Χάλκη (Τουρκία), Βο-
στώνη (ΗΠΑ), Κύπρο, Σαµπεζύ (Ἑλβετία),   Αὐστραλία, Μπε-
λεµέντ  (Δαµασκός Συρίας) κ.ἄ.».
Ο αιδεσιµολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος και πρώην κοσµή-
τωρ π. Γεώργιος  Μεταλληνός αναφέρθηκε µε έµφαση στο
ενιαίο κλήρου και λαού, ως εξής: «Ἡ Ἐκκλησία (πρέπει νά)
λειτουργεῖ ὡς ἑνιαῖος ὀργανισµός, «γένος ἓν Θεοῦ καί ἀνθρώ-
πων» (Ἱ. Χρυσόστοµος), µέ κεφαλή τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτό
ἐπισηµαίνει ἰδιαίτερα ὁ Ἀπ. Παῦλος στό 12ο κεφ. τῆς Α΄ Πρός
Κορινθίους («Πολλά µέν µέλη, ἓν δέ σῶµα». 12,20). Ἐξ ὁρι-
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σµοῦ ἀποβάλλεται, ἒτσι, κάθε ἒννοια κληρικοκρατίας ἢ λαϊ-
κοκρατίας, διότι τότε δέν θά ἦταν ἐκκλησία, ἀλλά κάποιος
σύλλογος ἢ ἂλλη συσσωµάτωση, π.χ. πολιτική παράταξη
(κόµµα). Ἡ Ἐκκλησία, βέβαια, εἶναι ἐπισκοποκεντρική, ὃπως
φαίνεται στή Θεία Εὐχαριστία. Τό κέντρο τῆς τοπικῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς κοινότητας εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, πού καί αὐτός ὃµως
εἶναι µέσα στό σῶµα καί ὂχι πάνω ἀπό τό σῶµα καί δέν ὑπο-
καθιστᾶ τόν πάντοτε «ἀοράτως σύν ἡµῖν ὂντα» Χριστό, ὡς νά
ἦταν «βικάριος» (ἀντιπρόσωπός) Του».
Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με απόφαση του
Δ.Σ. του Σ.Ο.Κ.Π.Α. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος Κ. κ. Ιερώνυμος Β´ανακηρύχθηκε με
αφορμή την συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του στον
Αρχιεπισκοπικό Θρόνο Αθηνών Φίλος του Σώματος τωνΟμο-
τίμων Καθηγητών και του επιδόθηκε τιμητική πλακέτα. 

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε για την πρόσκληση, αλλά και για
την τιμητική διάκριση και μίλησε για το πολυσχιδές έργο της Εκ-
κλησίας. Επεσήμανε, μάλιστα, πως παρόλο που η Εκκλησία δεν
έχει την περιουσία, που νομίζουν κάποιοι, είναι αναγκαίο να προ-
σφέρει στον συνάνθρωπο και αυτό πράττει. Αναφέρθηκε, λοιπόν,
σε όλες τις κοινωνικές δομές της Αρχιεπισκοπής και των Τοπικών
Εκκλησιών και στην σημαντική προσφορά των εθελοντών και των
ανθρώπων που στηρίζουν αυτό το έργο. 
Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για τα κοινωνικά φαρμακεία, ιατρεία,
παντοπωλεία και φροντιστήρια, για τα συσσίτια που λειτουρ-
γούν όχι μόνο στην Αρχιεπισκοπή, αλλά σε όλες τις Μητροπό-
λεις και τόνισε πως όλα αυτά στηρίζονται όχι μόνο από τους
ιερείς, αλλά κυρίως από τον λαό. «Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι
έχουμε έναν λαό με τόση δύναμη εσωτερική» σημείωσε, και
αναφέρθηκε κατόπιν στην πολιτιστική προσφορά της Εκκλη-
σίας. Κλείνοντας την ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε χα-
ρακτηριστικά: «δεν μας απασχολεί μόνο η κρίση, διότι θα
περάσει, αλλά η παρακμή που παραμένει και την συναντάμε
σε κάθε βήμα, και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπιστεί».
Σημειωτέον ότι η εκδήλωση είχε και μία προηγηθείσα, απρο-
γραμμάτιστη προσθήκη. 
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Ο Μακαριώτατος παρέθεσε νηστίσιμο γεύμα στο Διορθόδοξο
Κέντρο της Ιεράς Συνόδου (Ι. Μονή Πεντέλης) προς όλα τα
μέλη του Σώματος.  
Επίσης τον Ιούνιο του
2018 πραγματοποήθη-
κε συνάντηση μελών
του Δ.Σ.με τον Θεοφι-
λέστατο Επίσκοπο Θε-
σπιών κ. Συμεών Βολι-
ώτη στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών για την
υλοποίηση της πρότα-

Τ ο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών οργάνωσε τον περασμένο Οκτώβριο στο Αμφιθέατρο
Δρακόπουλου επιστημονικό μνημόσυνο του αείμνηστου

Ομότιμου Καθηγητή και Αντιπροέδρου του Σώματος Διονυσίου Σπι-
νέλλη. Μετά τον χαιρετισμό του Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Ναπολέοντα
Μαραβέγια, την προσφώνηση  της  Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγή-
τριας Καλλιόπης Χριστακάκου - Φωτιάδη και τον χαιρετισμό του Προ-
έδρου του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ομότιμο Καθηγητή  Διονύσιο Κόκκινο, ακολούθησαν ομι-
λίες: Από την Ακαδημαϊκό - Ομότιμη Καθηγήτρια  Άννα Ψαρούδα -
Μπενάκη με τίτλο:  «Η έννοια του “εννόμου αγαθού” και η λειτουρ-
γία της στο Ποινικό Δίκαιο στην ερευνητική και συγγραφική δημι-
ουργία του Διονύση Σπινέλλη».
Από τον Καθηγητή Ηλία Αναγνωστόπουλο με τίτλο: «Quotiens in idem? Ne
bis in idem ως θεμελιώδες δικαίωμα του παγκόσμιου πολίτη». 
Από το μέλος του Δ.Σ. του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονιστή της εκδήλωσης, Ομότιμο
Καθηγητή Νικόλαο Κλαμαρή με τίτλο:  «Δεδικασμένο και ένδικα μέσα
στα πλαίσια της έννομης τάξεως του Κράτους Δικαίου». 

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΣΣΥΥΝΝΟΟ
∆∆ΙΙΟΟΝΝΥΥΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΠΠΙΙΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗ
15 Οκτωβρίου 2018

««ΗΗ  ΝΝΕΕΟΟΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΑΑ  
ΑΑΝΝΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  ∆∆ΥΥΟΟ  ΑΑΙΙΩΩΝΝΕΕΣΣ  

((2200οοςς--2211οοςς))»»
5 Νοεµβρίου 2018

Τ ο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθη-
νών σε συνεργασία με την Εθνική Εταιρία των Ελλήνων
Λογοτεχνών διοργάνωσε στις 5 Νοεμβρίου στο Αμφιθέα-

τρο Δρακόπουλου εκδήλωση με θέμα: «Η νεοελληνική Λογοτεχνία
ανάμεσα σε δύο αιώνες (20ος – 21ος ).
Μετά τον χαιρετισμό του Πρόεδρου του Σώματος Ομοτίμων Καθη-
γητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Διονυσίου Κοκκίνου
και του Προέδρου της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών
Διονυσίου Μαγκλιβέρα, ακολούθησαν ομιλίες από: 
Την Ομότιμη Καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Έρη Σταυροπούλου με
θέμα: 1900 - 2000:  η μακρά πορεία της λογοτεχνίας μας.
Τον λογοτέχνη και μέλος της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτε-
χνών, θεατρολόγο και κριτικό Κωνσταντίνο Μπούρα με θέμα: Η δια-
πίδυση της ποίησης στην πεζογραφία από το 1980 έως το 2018.
Τον λογοτέχνη και  μέλος της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογο-
τεχνών Δημήτριο Καραμβάλη με θέμα: Η ελληνική ποίηση στο με-
ταίχμιο από το τέλος του 20ου στις αρχές του 21ου αιώνα. 
Τον συγγραφέα, Ακα-
δημαϊκό, τ. Πρόεδρο
της Ακαδημίας Αθη-
νών Θανάση Βαλτινό
με θέμα: Σε ανώμαλο
έδαφος. 
Την εκδήλωση επιμε-
λήθηκε και συντόνισε
η Ομότιμη Καθηγή-
τρια,  Ειδική Γραμμα-
τέας του Σώματος Ο-
μοτίμων Καθηγητών
του Πανεπιστημίου Α-
θηνών Στέλλα Πριό-
βολου.

ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝ∆∆ΙΙΑΑΣΣ  
ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΜΜΟΟΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

Η συσταθείσα επιτροπή από τα μέλη των τριών Σωμά-
των Ομοτίμων Καθηγητών: α) του Σώματος Ομοτίμων
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος ιδρύ-

σεως 1979) β) του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 1999) και γ)
του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου (έτος ιδρύσεως 2017), επεξεργάστηκε το σχετικό καταστα-
τικό, το οποίο απεστάλη  προς έγκριση από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. του
οικείου Σώματος. Προσφάτως ιδρύθηκε και το Σώμα Ομοτίμων Κα-
θηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018).
Η Σύγκληση της Ιδρυτικής Συνάντησης των τεσσάρων Σωμάτων  προ-
γραμματίζεται για το 2ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του
2019. 

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 

σης του μέλους του Δ.Σ. Καθηγητή Ν. Τουτουντζάκη για εθε-
λοντική προσφορά των μελών του Σώματος στο σημαντικό
έργο της Εκκλησίας προς την κοινωνία. Η πρόταση έγινε ασμέ-
νως δεκτή και συζητήθηκε η προσφορά των Ομοτίμων στους
ακόλουθους τομείς: 1. Συμμετοχή σε Επιτροπές της Συνόδου. 2.
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα της Εκκλησίας για
τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις. 3. Διαλέξεις σε θέματα που
καθορίζονται σύμφωνα με τα δρώμενα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και 4. Παρουσίαση της προσφοράς των Ομοτίμων σε διά-
φορα εκκλησιαστικά έντυπα και ιστοσελίδες. 
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ΤΤΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΗΗΣΣ  
ΑΑΦΦΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΩΩΝΝ

17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τ ο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το
Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών
οργάνωσαν στις 17 Δεκεμβρίου 2018 τιμητική εκδήλωση

των αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος κατά τα ακαδη-
μαϊκά έτη 2017 και 2018 στην Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου
Αθηνών.  Μετά την προσφώνηση από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του
ΕΚΠΑ Καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια και τον χαιρετισμό από τον
Πρόεδρο του ΣΟΚΠΑ Καθηγητή Διονύσιο Κόκκινο, ακολούθησε ομι-
λία από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΌΚΠΑ Καθηγητή Παναγιώτη
Σίσκο, με τίτλο: «Μετά την αφυπηρέτηση, τι;». 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΡΡΊΊΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΣΣΟΟΚΚΠΠΑΑ

Η Ακαδημαϊκός Χρύσα Μαλτέζου, Ομότιμη Καθηγήτρια
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών τιμήθηκε από τον
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεό-

δωρο Β΄ με το οφφίκιο της Αρχόντισσας Μεγάλης Διδασκάλισσας
του Γένους.
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών Καθηγητής Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος εξελέγη επάξια
αντεπιστέλλον μέλος της Εθνικής Γαλλικής Ακαδημίας Ιατρικής.
Ο Ομότιμος Καθηγητής και επί πολλά έτη Πρόεδρος και Διευθυντής
του Εργαστηρίου της Βιομηχανικής Χημείας Νικόλαος Χατζηχριστί-
δης τιμήθηκε από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με το βραβείο “Chairs Award of Excel-
lence”.
Η Ομότιμη Καθηγήτρια Βιολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Φω-
τεινή Στυλιανοπούλου τιμήθηκε στο Βερολίνο με το Βραβείο Διδα-
σκαλίας και Καθοδήγησης « Mentoring Prize»  από την Federation of
European Neuroscience Societies (FENS).
Στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης «Pegaso Università Telematica» πα-
ρουσιάστηκε σε ειδική τελετή, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο σε
συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Ρώμης-Λατίου και την Ελλη-
νική Πρεσβεία, το βιβλίο της Ομότιμης καθηγήτριας και Ειδικής Γραμ-
ματέως του ΣΟΚΠΑ Στέλλας Πριόβολου «Οι ελληνορωμαϊκές ρίζες
της Ευρώπης μέσα από τον στοχασμό Ευρωπαίων μελετητών». Για το
βιβλίο μίλησαν ο π. Πρωθυπουργός της Ιταλίας και Πρόεδρος του
Ιδρύματος «Italiani - Europei» Massimo D’Alema και καθηγητές Πα-
νεπιστημίων, ενώ ακολούθησε συζήτηση με την συγγραφέα, δημο-
σιογράφους και κοινό. 
Ο Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και μέλος του Δ.Σ. του ΣΟΚΠΑ Γεώρ-
γιος Λεοντσίνης ορίστηκε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε επίδοση των σημάτων του Σώματος
Ομοτίμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ σε 45 αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 

ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΣΣΗΗΝΝΗΗ

Τ ο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών οργάνωσε με επιτυχία τον
περασμένο Ιούνιο  εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη, μια
από τις καλύτερα σωζόμενες πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας,

μια πραγματική αποκάλυψη για τους επισκέπτες. Στην περιήγηση
στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο, τα μέλη και τους φίλους
του Σώματος συνόδευσε η τοπική αρχαιολόγος – ξεναγός Β. Αθανα-
σοπούλου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Υ πό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Προκοπίου Παυλόπουλου διοργανώνεται στην Αθήνα στις
30-31/5, 1/6/2019. 

Μετέχουν εξέχοντες Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων από
την Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά. Επίσης μετέχουν: το Κολλέ-
γιο Ομοτίμων Καθηγητών της British Columbia, η Εθνική Ακαδημία
Ιατρικής της Γαλλίας, η Ακαδημία Επιστημών της Γαλλίας και το Επι-
στημονικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών.
Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Μεγάλη Αίθουσα Τε-
λετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (31.5.2018). 
Τα μέλη του ΣΟΚΠΑ αλλά και Ομότιμοι Καθηγητές άλλων Πανεπι-
στημίων μπορούν ακόμα να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβά-
λουν περιλήψεις. 
(πληροφορίες στην κ. Γ.Δροσάτου email gdrosatou@gmail.com). 
Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών περιλαμβάνεται επιστημονική εκδήλωση αφιερωμένη
στον Ιωάννη Καποδίστρια με θέμα  «Ιωάννης Καποδίστριας (1776-
1831), ο διπλωμάτης, ο πολιτικός και ο πρώτος κυβερνήτης του ανε-
ξάρτητου ελληνικού κράτους». Την εκδήλωση επιμελείται και θα
συντονίσει το μέλος του Δ.Σ. Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Λεον-
τσίνης. 
Το Διεθνές Συνέδριο της  IUPAC για την Πράσινη Χημεία θα γίνει στην
Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2020.

11οο ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ  
ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΟΟΜΜΟΟΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΩΩΝΝ  
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ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επικήδειος λόγος για τον Ομότιμο Καθηγητή   
Στις 19 Οκτωβρίου 2018 ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του ΣΟΚΠΑ παρέστησαν στην  επι-
κήδεια ιεροτελεστία του πρώην Πρύτανη, Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής
Ευαγγέλου Θεοδώρου.
Αποχαιρετισμό εκ μέρους του ΣΟΚΠΑ απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος Ομ. Καθηγητής Ηλίας Οι-
κονόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε και τα επόμενα:
« Σεβαστέ καὶ ἀγαπητέ µας Πρύτανη, συγκεντρωθήκαµε πέριξ τοῦ σεπτοῦ σκηνώµατός σου
καὶ τὰ µέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΣΟΚΠΑ, εἰς τὸ ὁποῖο καὶ ἐσὺ ἐθήτευσες, γιά νὰ σὲ ἀποχαιρετί-
σουµε. Ὁ πρόεδρος µας, καθηγητὴς κ.Δ.Κόκκινος, παλαιὸς µαθητής σου, συνάδελφος καὶ
προσωπικὸς ἰατρός σου, ο ὁποῖος µοῦ ἀνέθεσε τὴν ὀδυνηρὴ τιµὴν τοῦ ἀποχαιρετισµοῦ σου.
Ἀλλὰ τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ ὁ τελευταῖος χαιρετισµὸς πρὸς ἕνα  τιµηµένο συ-
νάδελφο καὶ φίλο. Καὶ πρὸς ἕνα θεσµικὸ Πρύτανη τοῦ Πανεπιστηµίου, ἀλλὰ πρὸς ἕνα ἄθε-
σµο, ἀλλὰ ἐνεργὸ διὰ τῆς διδασκαλίας, τῆς ἔρευνας, τῆς ἀχωρίστου ἀπὸ τὸ δεξὶ χέρι, δίκην
ἕκτου δακτύλου, γραφίδας κλπ. Πρύτανη τῆς συγχρόνου ὀρθοδόξου ἐπιστηµονικῆς θεολο-
γίας. Ὑπῆρξες χαλκέντερος, χωρὶς νὰ διαθέτεις τὴν πολυτέλειαν µιᾶς  γραµµατειακῆς ὑπο-
στηρίξεως.
Τὸ πολυσχιδὲς  ἔργον σου ὑπερέβη, κατὰ πολύ, τὰ ἐπιστηµολογικὰ ὅρια τῶν θεσµικῶν ὑπο-
χρεωτικῶν γιὰ σένα ἐπιστηµονικῶν πεδίων τῆς πρακτικῆς Θεολογίας καὶ ἐπεκτάθηκε καὶ
σὲ φιλοσοφικὰ καὶ  ἑλληνοπατερικά δηµοσιεύµατα. Ὑπηρέτησες τὸν διάλογον πρὸς τὶς ἄλλες
θεολογίες καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δόγµατα  διὰ τῆς συχνῆς συµµετοχῆς σὲ συνέδρια, κυρίως
ἐνδοευρωπαϊκά. Ἐδηµοσιογράφησες, µετὰ τόλµης , συνέσεως καὶ γνώσεως, εἰς τὸν ἡµερή-
σιον τύπον καὶ, ἐπὶ µακρὸν χρόνον, καὶ στὸν ἐπίσηµον ἐκκλησιαστικόν, ὡς διευθυντής,
ἀρθρογράφος καὶ σχολιαστὴς τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ συναφῶν γεγονότων.
Ἡ συµπεριφορά σου πρὸς τοὺς ἄλλους ὑπῆρξεν ἀδαµαντίνη, ἀνεχόµενος καὶ τίς µικροπρέ-
πειες, ἀκόµη καὶ µικρῶν καὶ ἀσήµαντων . 
Δὲν δύναµαι νὰ εἴπω περισότερα, σκεπτόµενος ὅτι ἡ ἀείµνηστη ἐκλεκτὴ θεολογός σύζυγός
σου, προηγηθεῖσα σὲ ἀναµένει. 
Σοῦ εὔχοµαι ἀγαπητέ µας ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ».
Ἠλίας Β.Οἰκονόμου - Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Επικήδειος λόγος για τον Ομότιμο Καθηγητή ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
(τέως Πρόεδρο Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων Βορείου Ελλάδος) 
Αγαπητέ μας συνάδελφε και αξέχαστε φίλε Γιάννη,
Θα απευθύνω λίγα  λόγια αποχαιρετισμού με πολλή αγάπη και εκτίμηση μέσα από την
καρδιά μου και μέσα από την καρδιά των πολλών συναδέλφων και φίλων από το Πανεπι-
στήμιο που για πολλά χρόνια υπηρέτησε με ακάματη εργασία και επιστημονική και διδα-
κτική προσφορά.
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ακολούθησε την Πανεπιστη-
μιακή σταδιοδρομία στον κλάδο της Μικροβιολογίας με μετεκπαίδευση στην Αγγλία και
στην Δανία. Διδάκτορας, Υφηγητής , Διευθυντής Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, τακτικός
Καθηγητής της Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., Κοσμήτορας στην ίδια Σχολή,
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ν.
Υόρκης.
Διετέλεσε παράλληλα Πρόεδρος πολλών Ιατρικών Επιστημονικών Συμβουλίων, Ιδρυμά-
των και Οργανώσεων, όπως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης,
Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης και άλλων. Έχει τιμηθεί και με το μετάλλιο
εξαίρετων Πράξεων.
Το συγγραφικό του έργο, πλούσιο με πολλές δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε
έγκυρα Ελληνικά και ξένα περιοδικά σε θέματα Μικροβιολογίας και Ιολογίας.
Σε σένα αγαπητέ μας παλιέ Πρόεδρε ένα στερνό αντίο και ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μα-
κεδονικής γης που θα σε σκεπάζει. Θα μας λείψεις πολύ αλλά θα σε θυμόμαστε πάντα με
αγάπη πολλή και εκτίμηση.
Γ. Βασιλικιώτης - Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ  
Ο απελθών Ομότιμος Καθηγητής- Ακαδημαϊκός Γρηγόριος Σκαλκέας απεφοίτησε από την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανεκηρύχθη διδάκτωρ το 1956. Μετά τη θη-
τεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις, εργάσθηκε επί πενταετία στην Αγγλία και στις Η.ΠΑ για την
απόκτηση της ειδικότητος της Θωρακικής και Καρδιαγγειακής Χειρουργικής και της εξει-
δίκευσης στις μεταμοσχεύσεις. Διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Καρδιαγγειακής και
Θωρακικής Χειρουργικής. Τακτικός Καθηγητής της Χειρουργικής από το 1967. Δημιούρ-
γησε την 2α Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο και ίδρυσε Μο-
νάδα Μεταμοσχεύσεως Ιστών και Οργάνων, η οποία φέρει το όνομά του. Το 1971 εξετέλεσε
την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στην Αθήνα και το 1989 την πρώτη ταυτόχρονη μετα-
μόσχευση νεφρού και παγκρέατος. Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του νοσοκομείου
ΚΑΤ, μετέφερε εκεί και την ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημιούργησε
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης, το οποίο και έλαβε,
τιμής ένεκεν, το όνομα του διδασκάλου του Καθηγητή Νικολάου Χρηστέα. Στο εργαστήριο
αυτό έχουν εκπονηθεί 35 διατριβές επί Υφηγεσία και 197 επί διδακτορία. Το 1977 εξελέγη
Καθηγητής της Χειρουργικής (Clinical Professor of Surgery) στο Ohio State University, των
Η.Π.Α. Μέλος της Ακαδημίας Tiberina της Ρώμης, Ξένος Εταίρος της Εθνικής  Χειρουργικής
Ακαδημίας  της Γαλλίας και  της Ακαδημίας Επιστημών της Ν. Υόρκης, Τακτικό μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ακαδημίας (Academia Europea). Μέλος ή Πρόεδρος 47 ελληνικών και ξένων επι-
στημονικών εταιριών ή  Κολλεγίων. Πρόεδρος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Μέλος και Πρόεδρος του Κεντρικού Επι-
στημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Υπουργείου Παι-
δείας. Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Πρό-
εδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Περικλής Σ. Θεοχάρης», Μέλος του Δ.Σ. του Ωδείου Αθηνών
και άλλων Ιδρυμάτων. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Υποστη-
ρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο. Λαμπράκη, Πρόεδρος του
πολιτιστικού συλλόγου «Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά», Αντιπρόεδρος των Οφφικιάλων
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παράσημα: ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Φοίνικος και ο
Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος. Ιππότης της Λεγεώνος της Τιμής της Γαλλικής
Δημοκρατίας. Άρχων Μέγας Ρεφερενδάριος του Οικουμενικού Θρόνου, Ανώτερος Τα-
ξιάρχης του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου.
Επιτίμος διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Επίτιμος Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μέλος της Επιτροπής για την πρόταση υποψηφιοτήτων
για Βραβείο Νόμπελ στην Ιατρική και Φυσιολογία. Εξέδωσε τρία Πανεπιστημιακά Συγ-
γράμματα, μία Μονογραφία και δημοσίευσε πολλές εργασίες στην Ελλάδα και την Αλλο-
δαπή. Έλαβε διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για την δημιουργία προσθετικού αγγείου
προς αντιμετώπιση των θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων. Επισκέπτης Καθηγητής σε
πολλά Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών από τον Μάρτιο 1989.  Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος της Τάξεως των Θετικών Επι-
στημών και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 2003, την οποία και ανακαίνισε
εκ βάθρων, αποφάσισε δε την έκδοση χρηστικού λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης και εξα-
σφάλισε τη χρηματοδότηση. Δημιούργησε το  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, στο πλαί-
σιο της Τάξεως των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 2002, το ΄Ιδρυμα
αυτό, εκτάσεως 28.000 τ.μ., λειτουργεί με 400 επιστήμονες - ερευνητές και 40 Διοικητι-
κούς και Τεχνικούς υπαλλήλους. Συγκαταλέγεται μεταξύ των ολίγων καλλιτέρων διεθνώς.
Προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες υψηλοτάτου επιπέδου. Η Ακαδημία Αθηνών ομόφωνα τον
είχε εκλέξει Πρόεδρο του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος αυτού, και με-
ταθανατίως έδωσε το όνομά του στο κορυφαίο αυτό ίδρυμα. Ήσκησε το λειτούργημά του
σύμφωνα με τα ιπποκρατικά ιδεώδη, αφοσιωμένος στον ασθενή. Αγάπησε τους φοιτητές
του και προσπάθησε να τους διδάξει όχι μόνον την ιατρική επιστήμη και τέχνη αλλά και την
αγάπη προς τον άνθρωπο. Εικοσιτέσσερις εκ των συνεργατών του έχουν εκλεγεί καθηγη-
τές Α’ βαθμίδος σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, πολλοί άλλοι δε σε άλλες καθηγη-
τικές βαθμίδες αλλά και διευθυντές κλινικών κρατικών νοσοκομείων. 
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΟΥΛΗ 
Ο Καθηγητής Ν.Η. Χούλης υπήρξε ένας πρωτοπόρος και μεγάλος δάσκαλος με υψηλή συ-
ναισθηματική νοημοσύνη. Υποστήριζε διαρκώς τους ερευνητές χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις και ήταν πάντα δίπλα τους.
Με άλλα λόγια καταλάβαινε αμέσως τις επιθυμίες των άλλων  και τις έκανε δικές του.  Αν
γνώριζε κάποιος τον Καθηγητή Νικόλαο Χούλη δεν χρειαζόταν να μελετήσει την «ηγεσία»,
ούτε να παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια.  Αρκούσε να συζητά τακτικά μαζί του και να
εμπνέεται από την εντυπωσιακή οξυδέρκειά του, που ήταν τόσο φανερή στο βλέμμα του.
Είναι μεγάλη η απώλεια και για εμάς τους μαθητές του. Ο χρόνος θα απαλύνει τον πόνο
που όλοι αισθανόμαστε, αλλά το πραγματικό φάρμακο είναι να αναπολεί κανείς τη φυ-
σιογνωμία του. 
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� ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ �

ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  
Ο καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  Σωτήριος Σβολόπουλος υπήρξε
ένας από τους τελευταίους ευπατρίδες της επιστήμης.
Άνθρωπος, στοργικός οικογενειάρχης, πρωτοπόρος ερευνητής με διεθνή αναγνώριση στο
πεδίο της αστρικής φασματοσκοπίας, ένα μεγάλο παράδειγμα μίμησης για όλους τους
φοιτητές ή συνεργάτες του.
Υπήρξε ο πρώτος καθηγητής στην έδρα Αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, μόλις αυτή ιδρύθηκε.
Ιδρυτής του Εργαστηρίου Αστροφυσικής, και πρώτος Διευθυντής του Τομέα Αστροφυσικής
Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ.
Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να λησμονηθεί από κανένα είναι ο ρόλος του Σωτήρη Σβο-
λόπουλου ως καθοδηγητή – δασκάλου, ένα γεγονός που κανένας από τους μαθητές του δεν
θα ξεχάσει ποτέ και το οποίο αποτέλεσε ένα λαμπρό παράδειγμα μίμησης για όλους εμάς
που τον διαδεχτήκαμε.
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ΙΩΑΝΝΗ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Ο απελθών Ομότιμος Καθηγητής  της Ιατρικής Σχολής Ιωάννης Παπαδημητρίου απεφοίτησε
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1959.
Αριστούχος Διδάκτωρ. Έλαβε την ειδικότητα Χειρουργικής  το 1964  στο Αρεταίειο Νοσο-
κομείο Αθηνών.
Μετεκπαιδεύτηκε ως Registrar επί 5 χρόνια στο University of  London Westminister Hospi-
tal και στο Νοσοκομείο Karolinska στη Στοκχόλμη.
Τακτικός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1988.
Διετέλεσε Διευθυντής Β΄Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής (Αρεταίειο Νοσοκομείο
1980-2002). Ανέδειξε πολλούς μαθητές – Ακαδημαϊκούς Διδασκάλους.
Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα και Πρόεδρος Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου Νο-
σοκομείο Ερρίκος Ντυνάν από το 2002.
Υπότροφος ΙΚΥ και British Counsil
Επισκέπτης Καθηγητής στο Mass. General Hospital του Πανεπιστημίου του Harvard και σε
άλλα 11 Πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Έχει συγγράψει περίπου
400 επιστημονικά άρθρα, έχει εκδώσει 12 βιβλία και έχει βραβευθεί για το έργο του από
την Ακαδημία Αθηνών.
Καθοδήγησε την εκτέλεση 85 διατριβών.
Για την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα το μεγάλου κύρους Ια-
τρικό Περιοδικό «Archives of Surgery», το 2000 τον ανακήρυξε ως έναν από τους 24 πλέον
διακεκριμένους χειρουργούς στον κόσμο. 
Διετέλεσε  Πρόεδρος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, στο
Πανεπιστημιακό Κέντρο Ανδρέας Συγγρός, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, στην Εθνική
Επιτροπή Βιοηθικής και στην Εθνική Επιτροπή Κλινικών Μελετών Έρευνας.
Διετέλεσε Governor στην Ελλάδα για: 1) Int. College Surgeons (1980) at Large, 2) American
College Surgeons (1995-2002), 3) European Surgical Society.
Μέλος  Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
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Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης του δελτίου πληροφορηθήκαμε με
θλίψη τον θάνατο των Ομοτίμων Καθηγητών Πέτρου Παπαδάτου και
Άρη Καλοφούτη.
Η νεκρολογία θα δημοσιευθεί στο επόμενο δελτίο.




