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Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι
Φίλες και φίλοι,

Το 2020 θα µας µείνει αλησµόνητο!

Για το νέο έτος, το εµβληµατικό για τη χώρα µας, καθώς συµπληρώνονται 200 χρόνια
από την µεγάλη Ελληνική Επανάσταση,

το νέοΔ.Σ. του ΣΟΚΠΑεύχεται σε όλους σας να είναι πιο γενναιόδωρο… µεΥγεία,
Αισιοδοξία, Ευτυχία,Δηµιουργία και ΕλληνικήΛεβεντιά!

Η έκδοση του δελτίου µας τον περασµένοΜάρτιο έγινε,
όπως γνωρίζετε, διαδικτυακά.

Σύµφωνα λοιπόν µε την επιθυµία των συναδέλφων για την έντυπη έκδοσή του,
και προκειµένου να υπάρξει η αρµονική ακολουθία των φύλλων του,

αποφασίσαµε την από κοινού έντυπη έκδοσηΜαρτίου καιΔεκεµβρίου 2020.

Η Πρόεδρος

Οµ. καθηγήτρια, Στέλλα Πριόβολου 
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σελιδα 2

1Ο  ∆ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆Ρ ΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

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 Συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών (Ε.Ε.Ο.Κ.)
με τίτλο «Το Κεφάλαιο της Γνώσης» (“The Capital of Knowl-
edge”) με τη συμμετοχή άνω των 100 διαπρεπών Καθηγη-
τών όλων των ειδικοτήτων από την Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ
και Καναδά. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος: η Εθνική Ακαδη-
μία Ιατρικής της Γαλλίας, η Ακαδημία Επιστημών της Γαλ-
λίας και το Επιστημονικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο των
Ευρωπαϊκών Ακαδημιών, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστη-
μών 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
Ήμελλο, η οποία τελείωσε χαρακτηριστικά ως εξής: «Ἀγα-
πητοὶ Σύνεδροι, ἔρρωσθε ἅπαντες, γιὰ νὰ διαθέτετε τὴν
ἀπαραίτητη 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 επιπέδου Συμποσίου, το οποίο οργα-
νώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοτίμων Καθηγητών εδώ,
στην Αθήνα, και μέσα σε αυτή την εμβληματική Αίθουσα
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ενός Πανεπιστημίου, το οποίο για μένα ήταν, παραμένει
και θα παραμένει στο διηνεκές, ακριβή «Alma Mater Stu-
diorum».
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
Καθηγητής 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. 

Y

Αγαπητοί μας συνάδελφοι,
Η έκδοση του δελτίου μας, «Ομοτίμων Κοινωνία», γίνεται τις αποφράδες αυτές ημέρες 

της πανδημίας, διαδικτυακά. Είμαστε, εξάλλου, 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 αντιμετώπιση της λαίλαπας. 
Αισθανόμαστε βαθιά ότι η προσωπική μας ευθύνη σώζει ζωές, και όπως έγραψε ο μεγάλος μας 

συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης : «Νʼ αγαπάς την ευθύνη. 
Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος 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 πρωτόγνωρα δυσχερείς συνθήκες. 

Καλό μας κουράγιο για καλύτερες μέρες!
Eκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής
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σελιδα 3

Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρα-
κόπουλος» το ΣΟΚΠΑ διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη

στον αείμνηστο Επίτιμο Πρόεδρο Γεώργιο Μποζώνη με εισηγητή
τον Πρόεδρο του Σώματος Ομότιμο Καθηγητή κ. Διονύσιο Κόκ-
κινο, ομιλητές τον Αντιπρόεδρο Ομότιμο Καθηγητή κ. Ηλία Οικο-
νόμου, την Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Μάρω Καρδαμίτση
- Αδάμη και τον Ομότιμο Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνο
Νιάρχο, και συντονίστρια την Ειδική Γραμματέα Ομότιμη Καθη-
γήτρια 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 Μποζώνης 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 χαρακτηρι-
στικά λόγια: 
Οι μηχανισμοί των οργανισμών αναζητούν και  εναρμονίζονται
με τους μηχανισμούς άλλων οργάνων. Οι εξισορροπητικές διαδι-
κασίες 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, ζωογο-
νεί τις οργανικές λειτουργίες και τους συσχετισμούς των. Επομέ-
νως έχομε εξισορρόπηση και άρα υγεία. Η ιπποκρατική ιατρική
πιστεύει 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 "φιλότητος" απα-
σχολεί πολλούς σύγχρονους ιατρούς και συνεχίζουν την ιππο-
κρατική παράδοση. Πέρα από την ειδικότητα που υπηρετούν,
ενδιαφέρονται και απασχολούνται με τον άνθρωπο ως ολότητα,
ως πρόσωπο που προβληματίζεται στη ζωή και όταν ασθενεί, του
εμπνέουν ευψυχία να αντιμετωπίζει τον πόνο και τις φοβίες που
επάγεται μία ασθένεια. 
Ποια παρακαταθήκη αφήνει στο Σώμα και στην κοινωνία ο Γε-
ώργιος Μποζώνης; Ενός ανθρώπου ακέραιου, εντίμου και ιδεα-
λιστή, ήπιου και ευγενικού αλλά μαζί και αγωνιστή.
Από το δελτίο μας Ομοτίμων Κοινωνία, σας μεταφέρω την παρα-
καταθήκη του στο Σώμα μας : «Ίδιον της φύσεως ημών το κοινω-
νείν αλλήλοις». Το βάθος της προσωπικότητος αποκαλύπτει τον
κοινωνισμό της. Το  Πανεπιστήμιο υποθέτει την ατροφία του

εγωισμού. Συσφίγγει τον δεσμό διδασκόντων διδασκομένων.
Εκτρέφει την αφοσίωση στην αλήθεια και συντελεί στη σύνθεση
των επιστημών. Το Πανεπιστήμιο  αποβαίνει ψυχή της κοινωνίας.
Η συντονίστρια Ομ. Καθηγήτρια κ. Στέλλα Πριόβολου, αναφέρ-
θηκε στην προσωπικότητα του Γεωργίου Μποζώνη λέγοντας: Δεν
είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά τον διακεκριμένο καθηγητή
της Φιλοσοφίας αείμνηστο Γ. Μποζώνη, γνωρίζω όμως το έργο
του. Ο μεγάλος Λατίνος 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 μιλήσουν εκλεκτοί συνάδελφοι. 

Παρατίθενται μικρά αποσπάσματα των ομιλιών, οι οποίες, ως συ-
νήθως, αναρτώνται στον ιστότοπο του Σώματος Ομοτίμων Καθη-
γητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ομ. Καθηγητής κ. Ηλίας Οικονόμου, Αντιπρόεδρος ΣΟΚΠΑ: Αν-
θρωπιστική και κοινωνική υπήρξεν η κατεύθυνση του έργου του
αειμνήστου συναδέλφου. Και μου επιτρέπει να αναφερθώ, με
συντομία, ευρύτερα στον Ανθρωπισμό και μάλιστα στον ανε-
στραμμένο Φιλελληνισμό, δηλαδή τον όψιμο Ανθελληνισμό του
19ου αιώνα. Αυτός υφέρπει και τους 20ον  και 21ον. Τον καταγ-
γέλλει  ο Φρειδερίκος Νίτσε. Στο νεανικό του έργο «Η γέννηση
της Τραγωδίας» αποκαλύπτει με πρωτοφανές πάθος και γλαφυ-
ρότητα 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 καλο-
συγκροτημένο, το πιο ωραίο, το πιο αξιοζήλευτο είδος ανθρώ-
που μέχρι σήμερα, το πιο ικανό να μας σαγηνεύσει υπέρ της ζωής
(είναι) οι Έλληνες». 

Ομ. Καθηγήτρια κ. Μάρω Καρδαμίτση - Αδάμη: Ο Γεώργιος Μπο-
ζώνης ήταν μια προσωπικότητα αφιερωμένη στη μελέτη, την
έρευνα, τη διδασκαλία με στόχο πάντοτε την ευαισθητοποίηση
του ατόμου και της κοινωνίας πάνω στην ουσία της ζωής υπερ-
βαίνοντας το βιολογικό της νόημα. Ήταν ταυτόχρονα Έλληνας και
Χριστιανός. Και δεν το έκρυβε ποτέ αυτό, αν και έζησε σε μία
εποχή που πολλοί πανεπιστημιακοί και λόγιοι έκρυβαν (ίσως
ακόμη και σήμερα να ισχύει) την πίστη τους. Για ένα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα αγνωστικισμός και αθεΐα σήμαιναν πρόοδο και
σύγχρονη σκέψη ενώ χριστιανισμός και ελληνισμός οπισθοδρό-
μηση και συντηρητικότητα. 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 στο-
χαστή, 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 διδασκα-
λίας της Φιλοσοφίας εν τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, απέδειξεν περιτράνως ουχί μόνον την βαθυτάτην αυτού
φιλοσοφικήν παιδείαν και γνώσιν, αλλά, κυρίως και πρωτίστως,
την επιζητουμένην βιωματικήν εμπειρίαν του, καθ’ όσον το φι-
λόσοφον ήθος, ήτο η διακρίνουσα την προσωπικότητά του αρετή,
δια της οποίας οικοδομούσε τις σχέσεις του τόσον προς τους φοι-
τητάς και φοιτητρίας του, όσον και προς τους εν Πανεπιστημίω
Συναδέλφους του Καθηγητάς  και Καθηγητρίας, καθώς και προς
πολίτας , οι οποίοι παρηκολούθουν τα ελεύθερα μαθήματα φι-
λοσοφίας, τα ανοικτά προς το ευρύ κοινόν, Μαθήματα Φιλοσο-
φίας, υποβοηθούμενος υπό της εξαιρέτου και αεικινήτου
συζύγου του. Την πολλαπλήν σημασίαν του κλασσικού πολιτι-
σμού λίαν προσφυώς ερμηνεύει και αξιολογεί ο Καθ. Γ. Μποζώ-
νης. Συνιστά προς τον συνάνθρωπον 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 

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) 
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σελιδα 4

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
Καθηγητή 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 Ιωάν-
νου Καποδίστρια (Κεντρομόλες και φυγοκεντρικές στρατηγικές επι-
λογές)», και μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: Σε δύο απολογιστικά
κείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια, στα οποία φαινομενικά παρατί-
θενται μόνο γεγονότα, ανιχνεύονται ιδιαίτερες κρίσιμες παρατηρή-
σεις, εκτιμήσεις και εντυπώσεις πάνω στα συμβάντα. Υπάρχουν
κρίσεις που αν υπαχθούν σε υπάλληλες αναλυτικές κατηγορίες νο-
μίζω ότι συνθέτουν ένα σύγχρονο εγχειρίδιο χάραξης και άσκησης
διεθνούς πολιτικής. Όσο όμως πραγματολογική και να είναι η προ-
σέγγιση αυτή υπακούει σε μια σειρά από υπερκείμενες δικαιοπολι-
τικές αρχές.
Ο Ομ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Λεοντσίνης με θέμα: «Πολιτική, δι-
πλωματική και κοινωνική δράση του Ιωάννη Καποδίστρια στα Επτά-
νησα (1797-1808)», ετόνισε τα εξής: Επιχειρώ να αναδείξω την
πολιτική, τη διπλωματική και την κοινωνική δράση του Ιωάννη Κα-
ποδίστρια στα νησιά του Ιονίου κατά την περίοδο περίπου 1797-
1808, μια περίοδο που ήταν καθοριστική για το πολιτικό τους
μέλλον. Το 1797 σημειώνεται ως έτος που σημαδεύει την πολιτική
σταδιοδρομία του Καποδίστρια, καθώς τότε σε ηλικία 21 ετών επέ-
στρεψε στην Κέρκυρα από τις σπουδές του στο εξωτερικό, και άρχισε
έκτοτε να δραστηριοποιείται ενεργά στα πολιτικά πράγματα της
Επτανήσου, ενώ το έτος 1808, ύστερα από πειστική γι’ αυτόν πρό-
σκληση του επικεφαλής του ρωσικού 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 ικα-
νότητες, οι οποίες και τού αναγνωρίστηκαν από το διεθνές και το ελ-
ληνικό πολιτικό περιβάλλον της εποχής. Γι’ αυτό και η αξιοποίησή
του έκτοτε (1808 και εξής) από φιλικά προσκείμενες προς τους Έλ-
ληνες Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης απέβη ιδιαιτέρως καρπο-
φόρα και αποτελεσματική για τα Επτάνησα, τον Ελληνισμό 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 Ιωάν-
νης 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 Αλέξαν-
δρος Α’ τού επέτρεψε να αποδεχθεί την επιλογή του από την Εθνική
Συνέλευση της Τροιζήνας ως Κυβερνήτη της Ελλάδας(14 Απριλίου
1827). Εκκινώντας ως υπεράριθμος διπλωματικός ακόλουθος στην
Ρωσική πρεσβεία της Βιέννης, συνέχισε ως Γραμματέας επί των Εξω-
τερικών Υποθέσεων του Τσάρου, και στα τέλη του 1814 διορίστηκε
αντιπρόσωπος της Ρωσίας στις επίσημες συνεδριάσεις των «πέντε
μεγάλων δυνάμεων». Εκπροσώπησε 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 Ελλήνων «Ενωμένα Κράτη των Ιονίων

Νήσων», το οποίο θα λειτουργούσε με σύνταγμα, εκλεγμένη κυ-
βέρνηση, ένοπλες δυνάμεις και σημαία.
Ο Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ κ. Χαράλαμ-
πος Μπαμπούνης με θέμα: «Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας
(1828-1831) και η εκπαίδευση ως μορφή κοινωνικής απελευθέρω-
σης» ετόνισε τα εξής: Αντικείμενο της ομιλίας αυτής είναι η εκπαι-
δευτική πολιτική στα πρώτα χρόνια συγκρότησης του ελληνικού
κράτους και συγκεκριμένα κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Ο Ιωάν-
νης Καποδίστριας ερχόταν να οργανώσει ένα νέο κράτος στον ευ-
ρωπαϊκό 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 θεμελιώ-
δους μορφής της κοινωνικής απελευθέρωσης: ανάπτυξη της πρω-
τοβάθμιας με την ίδρυση και λειτουργία Αλληλοδιδακτικών Σχολείων
και Κεντρικού Σχολείου, το οποίο είχε μορφή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, κατάρτισης  και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
καθώς και εισαγωγή μιας αδιαβάθμητης τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης. 
Ο Ομ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Κλαμαρής με θέμα: «Η οργάνωση της
δικαιοσύνης στο ελληνικό κράτος από τον Ιωάννη Καποδίστρια» πε-
ριέγραψε την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί με βάση τις νομο-
θετικής μορφής ρυθμίσεις κατά τα έτη 1821-1828 (Τοπικά
Πολιτεύματα, Προσωρινά Πολιτεύματα της Α΄ και Β΄ Εθνικής Συνε-
λεύσεως της Επιδαύρου και του Άστρους, Τρίτη Εθνική Συνέλευση
Τροιζήνος). Ετόνισε επίσης  ότι με το ΝΗ΄ Ψήφισμα της 18ης Ια-
νουαρίου 1828 ο Κυβερνήτης εξουσιοδοτείται να νομοθετεί με ψη-
φίσματα που θα εκδίδει ο ίδιος, και ότι με το Ψήφισμα 10 (ΛΘ΄) της
29ης Μαρτίου 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ορίζει τους Ιωάννη Γεν-
νατά, Χριστόδουλο Κλονάρη και Γρηγόριο Σούτσο ως μέλη τριμελούς
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη τριών κωδίκων για
το Αστικό Δίκαιο και την Πολιτική Δικονομία. Ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ότι 7 Ψηφίσματα, 5 Διατάγματα, 2 Διαδικασίες και άλλες πρά-
ξεις 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 παρακολούθη-
σαν την ενδιαφέρουσα ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νι-

κολάου Κατσιλάμπρου με θέμα «Νεότερες αντιλήψεις για τη
σωστή διατροφή - τι εξακολουθεί να ισχύει, τι απορρίπτεται και
τι τροποποιείται». 
Μετά την ομιλία, έγινε η επίδοση τιμητικής πλακέτας και τίτλου
«Φίλος του Σώματος» στον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύμα-
τος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» Δρ. Αντώνιο Σ. Παπαδημητρίου από
τον Πρόεδρο του ΣΟΚΠΑ Ομ. Καθηγητή κ. Διονύσιο Κόκκινο, ο
οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του τιμωμένου, καθώς
και στη συμβολή του Κοινωφελούς Ιδρύματος στην κοινωνία και
το Σώμα των Ομοτίμων. 
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση κ. Αντώνιος Παπαδημη-
τρίου στην αντιφώνησή του, ευχαριστώντας ετόνισε την
μακρά από το 2014 υποστήριξη του Ιδρύματος προς το ΣΟΚΠΑ
και την προσωπική του συμμετοχή στις δραστηριότητες του
Σώματος. Υπογράμμισε ότι οι σκοποί του Ιδρύματος Ωνάση,
δηλαδή η προαγωγή της εκπαίδευσης, της γνώσης και των αν-
θρωπιστικών αξιών συμπίπτουν με τις επιδιώξεις του Σώματος
Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ότι το
Ίδρυμα ευρίσκεται πάντα αλληλέγγυο προς Ιδρύματα ή Ορ-
γανισμούς που επιδιώκουν τους ευγενείς αυτούς σκοπούς.
Επακολούθησαν η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και δείπνο
στο εντευκτήριο Κωστής Παλαμάς στο οποίο παρευρέθησαν 103
άτομα. Πριν την κοπή της πίτας ο Ομότιμος Καθηγητής της Φιλο-
σοφικής 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

Σ
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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 �
ΘΟΥΑ ΒΑΣΙΛΗ 
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.

ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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 έρευνα, 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.

ΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΡΚΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗΣ 
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.

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
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
Ηλεκτροοπτικής.

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.

ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ 
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".

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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.

σελιδα 6
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Ενηµερωτικό δελτίο του Σώµατος Οµοτίµων Καθηγητών Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
αρ. φύλλου 8

Χαιρετισµός της Προέδρου του ΣΟΚΠΑ

τις 18 Ιουνίου έγιναν σύμφωνα με το καταστατικό,
διαδικτυακά λόγω συνθηκών,  οι αρχαιρεσίες του
ΣΟΚΠΑ για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου, το οποίο και ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του
ως εξής: 
Πρόεδρος,
Στέλλα Πριόβολου (Φιλοσοφική Σχολή)
Αντιπρόεδρος,
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Σχολή Επιστημών Υγείας)
Γ. Γραμματέας,
Μάρω Παπαθανασίου (Σχολή Θετικών Επιστημών)
Ειδική Γραμματέας,
Ερασμία Σταυροπούλου (Φιλοσοφική Σχολή)
Ταμίας,
Αλέξανδρος Σαρρής (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)
Μέλη: 
Μάριος Μπέγζος, (Θεολογική Σχολή)
Νικόλαος Κλαμαρής, (Νομική Σχολή)
Γεώργιος Λεοντσίνης (Σχολή Επιστημών της Αγωγής)
Γεώργιος Νικολόπουλος (Σχολή Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού)
Αναπληρωματικό μέλος:
Παναγιώτης Νιάρχος (Σχολή Θετικών Επιστημών).  
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω και από τη
θέση αυτή του δελτίου μας τις εγκάρδιες ευχαριστίες
μου για την τιμή και τη χαρά που μου δώσατε τόσο
απλόχερα με την ψήφο εμπιστοσύνης σας. 
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα πορευτώ τον
δρόμο που χάραξε ο αποχωρήσας Πρόεδρός μας Ομό-
τιμος Καθηγητής κ. Διονύσιος Κόκκινος. Το σημαντικό
έργο και η ανεκτίμητη προσφορά του, αποτελούν οδηγό
για όλα τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέξατε, και μας κατευ-
θύνουν σε μια σοβαρή και υπεύθυνη ενασχόληση με
την αποστολή του Σώματος  Ομοτίμων Καθηγητών
ΕΚΠΑ. 
Λαμπρά εξάλλου παραδείγματα παραμένουν για μας οι
απoχωρήσαντες συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβου-
λίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Ηλίας Οικονόμου και ο Γενικός
Γραμματέας κ. Παναγιώτης Σίσκος. 
Ως πρόεδρος, συγχαίρω τα εκλεκτά μέλη του νέου Δ.Σ.,
παλαιά και νεότερα, και  υπόσχομαι ότι θα συνεργα-
στούμε με πνεύμα αμοιβαίας φιλίας και εμπιστοσύνης,
που χαρακτηρίζει άλλωστε την  μέχρι σήμερα προ-
σφορά μας στο έργο αυτό.
Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης την ακαταπόνητη γραμ-
ματέα μας κ. Γεωργία Δροσάτου για την επιτυχία αυτής
της για πρώτη φορά διαδικτυακής εκλογικής διαδικα-
σίας.
Θα επιθυμούσα τη συμμετοχή όλων σας, αγαπητοί συ-
νάδελφοι, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους
μας, και προσωπικά αισθάνομαι ότι μπορώ να προσφέρω

τις δυνάμεις μου για να κρατήσουμε το ΣΟΚΠΑ ανοικτό
στους νέους επιστήμονες και την κοινωνία.
Θα εξακολουθήσουμε να τιμάμε τον ωραίο θεσμό του
«Πανεπιστημίου των Πολιτών», διευρύνοντας τις δρα-
στηριότητές μας και δίνοντας στο ευρύ κοινό τη δυνα-
τότητα μιας επιμόρφωσης, και στους φοιτητές,
μεταπτυχιακούς  και νέους επιστήμονες  την απαραί-
τητη επιστημονική εμπειρία και  ενημέρωση από έγκρι-
τους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Παράλληλα θα
γίνονται και οι διαλέξεις μας, που σημείωσαν μέχρι σή-
μερα επιτυχία και συγκέντρωσαν πυκνό ακροατήριο. 
Θα συνεχίσουμε την έκδοση του δελτίου μας «Ομοτί-
μων Κοινωνία» και διαπιστώνοντας την ικανοποιητική
αποδοχή του, θα το εμπλουτίσουμε με νέες ιδέες και
την προσθήκη άρθρων και σχολίων που θα αφορούν
προβλήματα της κοινωνίας μας. Στην προσπάθεια αυτή
ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε συμπαραστάτες. 
Όλες οι δραστηριότητές μας αντιμετωπίζουν τις δυσά-
ρεστες συνθήκες που βιώνουμε με τον Covid 19, ο
οποίος μας αναγκάζει να επικοινωνούμε εξ αποστά-
σεως. Στο πνεύμα αυτό κινήθηκε και η δημιουργία δια-
δικτυακού χώρου (Facebook) με τον τίτλο «Ακαδημαϊκοί
Διάλογοι», ειδικού για την μεταξύ μας επικοινωνία, ιδι-
αίτερα  τις αλγεινές ημέρες της πανδημίας που βιώ-
νουμε, με την ευγενική επιμέλεια της Γ. Γραμματέως
κ. Μάρως Παπαθανασίου.
Θα εντείνουμε τη συνεργασία μας με την εμπνευσμένη
από τον Επίτιμο Πρόεδρό μας κ. Δ. Κόκκινο και οργα-
νωμένη πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοτίμων, ανταλλάσ-
σοντας απόψεις για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Ευρώπη καθώς και επισκέψεις μεταξύ των χωρών
(όποτε ο κορωνοϊός, μας επιτρέψει) για ενημέρωση, δια-
λέξεις και συστράτευση  στα θέματα που μας αφορούν.
Θα συνεργαστούμε επίσης  με επιστημονικούς φορείς
για τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων. 
Θα επαγρυπνούμε για τα δικαιώματα των αφυπηρε-
τούντων συναδέλφων, και για τη σύσφιξη των σχέσεων,
θα διοργανώνουμε συναντήσεις, επισκέψεις και  εκ-
δρομές με πολιτιστικό ενδιαφέρον. 
Για τις παραπάνω δραστηριότητες το Δ.Σ. θα ενισχύε-
ται από ομάδες εργασίας για θέματα νομικά,  υγείας ,
οικονομίας και πολιτιστικά. Οι ομάδες αυτές έχουν ήδη
συσταθεί  και εμπλουτιστεί με νέα μέλη και ελπίζουμε
ότι σύντομα θα λειτουργήσουν. 
Σε μια δύσκολη περίοδο, που ανέτοιμη η ανθρωπότητα
δοκιμάζεται από μια πανδημία, η Γνώση ανακτά την διά-
σταση που της αξίζει, και όλοι στηρίζουμε τις ελπίδες
μας στην Επιστήμη. Οι Ομότιμοι Καθηγητές, καταξιω-
μένοι επιστήμονες,  με την γνώση και την εμπειρία τους
μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία, και αυτό ακρι-
βώς αποτελεί  τον κύριο στόχο του  Σώματος Ομοτίμων
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η Πρόεδρος
Ομ. καθηγήτρια, Στέλλα Πριόβολου 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι
Φίλοι και φίλες

Σ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

α κοσμογονικά αλγεινά γεγονότα που βιώνουμε
εξαιτίας του δαιμονικού Covid 19, μας επιβάλλουν
εκτός των άλλων και τη διαδικτυακή μετάδοση της

γνώσης. Ακολουθώντας τη μέθοδο αυτή το Σώμα Ομο-
τίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΟΚΠΑ)
εγκαινίασε  φέτος στο πλαίσιο του «Πανεπιστημίου Πο-
λιτών» του ΕΚΠΑ  το επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Η εμ-
πειρία διδάσκει», σειρά 2020-2021, υπό την αιγίδα του
ΕΚΠΑ και με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος
Ωνάση, το οποίο ενισχύει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
επί χρόνια τις δραστηριότητες του ΣΟΚΠΑ.
Το πρόγραμμα άρχισε με τον πρώτο κύκλο αφιερωμένο
στην Ιατρική και την διά βίου προστασία της υγείας. Εμ-
πνευστής και διοργανωτής ήταν  ο επ. πρόεδρος του
ΣΟΚΠΑ ομ. καθηγητής κ. Δ. Κόκκινος  σε συνεργασία με
τον αντιπροέδρο του Δ.Σ. κ. Κ. Σολδάτο, το μέλος του
Δ.Σ.  κ. Γ. Νικολόπουλο και το τ. μέλος του Δ.Σ. κ. Ν. Του-
τουντζάκη. 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε εννέα δίωρα μαθή-
ματα, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2020,
και απευθυνόταν στους φοιτητές των Σχολών
Υγείας και Φυσικής Αγωγής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι
είχαν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν
χωρίς να καταβάλουν δίδακτρα, να αξιολογήσουν
το πρόγραμμα βάσει ειδικού ερωτηματολογίου και
να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων.
Το εναρκτήριο μάθημα  είχε ως θέμα : «Υγιεινές συν-
θήκες ζωής – Διατροφή» με συντονιστή τον ομ. καθη-
γητή κ. Δ. Κόκκινο, ομιλητές δύο διαπρεπείς ομότιμους
καθηγητές την κ. Α. Τριχοπούλου και τον κ. Ν. Κατσι-
λάμπρο, και τη συμμετοχή 55 φοιτητών της Ιατρικής. Τις
Πρυτανικές Αρχές εκπροσώπησε, και με τοποθέτησή
του στο θέμα, ο Αντιπρύτανης καθηγητής Καρδιολογίας
κ. Δ. Τούσουλης.
Ακολούθησαν οκτώ μαθήματα με τα παρακάτω θέ-
ματα :
«Τα οφέλη της άσκησης» με συντονιστή τον ομ. καθη-
γητή κ. Γεώργιο Νικολόπουλο και ομιλητές τον ομ. κα-
θηγητή κ. Γεώργιο Χρούσο και την ιατρό κ. Κ. Καλαϊτζή,
ειδική στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση στο Ασκλη-
πιείο Βούλας.
«Λοιμώξεις – Η πανδημία του Covid 19» με συντονίστρια
την ομ. καθηγήτρια κ. Ελ. Γιαμαρέλλου  και ομιλητές
τους ομ. καθηγητές κ. Γ. Δαϊκο και κ. Γ. Σαρόγλου.
«Φροντίδα του παιδιού – Εμβολιασμός» με συντονιστή
τον ομ. καθηγητή  κ. Χρ. Μπαρτσόκα και ομιλήτριες τις
ομ. καθηγήτριες κ. Α.-Μ. Παπαγρηγορίου-Θεοδωρίδου,
κ. Χρ. Μπακούλα και κ. Ελ. Ρώμα.
«Γυναικολογικά θέματα – Αναπαραγωγή» με ομιλητές
τους ομ. καθηγητές κ. Α. Αντσακλή και κ. Δ. Λουτράδη. 
«Καρδιαγγειακές παθήσεις.» Το  μάθημα αυτό ήταν
αφιερωμένο στη μνήμη του  Δημήτρη Κρεμαστινού,
με συντονιστή τον ομ. καθηγητή κ. Δ. Κόκκινο και
ομιλητές τους ομότιμους καθηγητές κ. Ι. Λεκάκη και
κ. Χρ. Λιάππη. 

«Ψυχική υγεία – Εξαρτήσεις» με συντονιστή τον ομ. κα-
θηγητή κ.  Κ. Σολδάτο και  ομιλήτριες τις ομ. καθηγή-
τριες κ. Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου και κ. Μ. Μ. Μαλλιώρη.
«Οδοντιατρικές παθήσεις – Υγιεινή του στόματος» με
συντονίστρια την ομ. καθηγήτρια κ. Μ. Σπυροπούλου και
ομιλητές τους ομ. καθηγητές κ. Γ. Βουγιουκλάκη, κ. Ζ.
Μαντζαβίνο και κ. Ν. Τουτουντζάκη. 
«Νεοπλασίες» με συντονιστή τον ομ. καθηγητή  κ. Δ.

Λουκόπουλο και  ομιλητές τους ομ. καθηγητές κ. Μ.
Βεσλεμέ, κ. Δ. Βώρο και κ. Θ. Οικονομόπουλο.
Mε τις εισηγήσεις που αναφέρθηκαν καλύπτονται όλα
τα θέματα που απασχολούν την πρόληψη των ασθε-
νειών, αλλά και την αντιμετώπισή τους με σκοπό την δια
βίου προστασία του μέγιστου αγαθού της υγείας.
Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό ότι το πρόγραμμα παρα-
κολούθησε ο προβλεπόμενος αριθμός (55) των  φοιτη-
τών, οι οποίοι μετείχαν ενεργά με ερωτήσεις και σχόλια,
δεδομένου ότι στόχος των Ομοτίμων Καθηγητών είναι
να προσφέρουν την εμπειρία τους στους νεότερους, ως
ομηρικοί  «μέντορες».
Το ΣΟΚΠΑ, που πέρσι γιόρτασε τα 40 χρόνια από την
ίδρυσή του συνεχίζει τη συνεργασία του και με τους εν
ενεργεία συναδέλφους του ΕΚΠΑ, με σκοπό την εκπλή-
ρωση του προορισμού του ακαδημαϊκού  δασκάλου, την
προσφορά, δηλαδή, της γνώσης. Η προσφορά αυτή
απευθύνεται στους συναδέλφους Oμότιμους  και αφυ-
πηρετήσαντες Καθηγητές, αλλά και στο ευρύτερο
κοινό. Η επικοινωνία, όμως, με τους φοιτητές αποτελεί
μια ξεχωριστή εμπειρία, που αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερα
επαινετικά  σχόλια. 
Στην αξιολόγηση, που κατέθεσαν υποχρεωτικά, η βαθ-
μολογία τους κυμάνθηκε μεταξύ  10 και 9, και εξέφρα-
σαν την επιθυμία να παρακολουθήσουν ξανά παρόμοιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ενδεικτική είναι η απάντηση
στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευόμενου φοιτητή: 
«Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε πολύ
παραπάνω από τις απαιτήσεις μου, και μου πρόσφερε
γνώση σε θέματα που δεν γνώριζα πολύ καλά και με
τρόπο μάλιστα πάρα πολύ ικανοποιητικό»
Στο κλείσιμο των μαθημάτων παρευρέθηκε ο πρόεδρος
του Ιδρύματος Ωνάση, διδάκτορας του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου και χαιρέτισε
τους εκπαιδευόμενους. Εξέφρασε την ικανοποίησή του
που οι Ομότιμοι Καθηγητές μετά την αφυπηρέτησή τους
εξακολουθούν να ενισχύουν με τη διδασκαλία και τις
συμβουλές τους τη διάθεση των νέων για γνώση, ενη-
μέρωση και  διαρκή εκπαίδευση, απαραίτητη για την επι-
στημονική τους εξέλιξη. 
Όλες οι εισηγήσεις του  κύκλου μαθημάτων του επι-
μορφωτικού αυτού  προγράμματος θα εκδοθούν από το
ΣΟΚΠΑ σε βιβλίο συνοδευόμενο από USB των μαθημά-
των  με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, και θα
διανεμηθεί στους φοιτητές. 
Με δεδομένο μάλιστα το ενδιαφέρον του κοινού για το
πρόγραμμα αυτό, το υλικό θα προσφέρεται στην ιστο-
σελίδα του ΣΟΚΠΑ (www.somaomotimon.uoa.gr).
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί με έναν
δεύτερο κύκλο μαθημάτων (Οκτώβριος - Δεκέμβριος
2021) αφιερωμένο στα γνωστικά αντικείμενα της Φιλο-
σοφικής Σχολής, και με σκοπό να προσφέρει γνώση σε
διδάσκοντες και διδασκόμενους, εκπαιδευτικούς και
φοιτητές. 

Σειρά 2020 - 2021 - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

1ος Κύκλος:

Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τ
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ΗΜΕΡΙ∆Α ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ 
ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Το αναβληθέν, λόγω κορονοϊού, 5ο Πανεπιστήμιο
Πολιτών με θέμα: «Οι θετικές επιστήμες τον 21ον
αιώνα και οι εφαρμογές τους στην κοινωνία», θα
διεξαχθεί διαδικτυακά ως Ημερίδα, την Δευτέρα
22 Φεβρουαρίου 2021, με συνδιοργανωτές τους
Καθηγητές κ. Π. Σίσκο και κ. Μάρω Παπαθανασίου,
και ομιλητές, έναν από κάθε Τμήμα της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών, τους εξής Ομ. καθηγητές:
Μαρία Φραγκουλοπούλου (Τμήμα Μαθηματικών):
«Τα Μαθηματικά στη ζωή μας».
Ξενοφών Μουσάς (Τμήμα Φυσικής):
«Η Φυσική του Διαστήματος και εμείς».
Παναγιώτης Γεωργιάδης (Τμήμα Πληροφορικής):
«Τεχνητή Νοημοσύνη: 
Μητέρα όλων των επαναστάσεων». 
Μιχαήλ Σκούλλος (Τμήμα Χημείας):
«Προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη 
και την Μεσόγειο για το 2030».
Ηλίας Μαριολάκος (Τμήμα Γεωλογίας): 
«Ελληνική Γεωμυθολογία».
Θεοχάρης Παταργιάς (Τμήμα Βιολογίας):
«Προέλευση και αντιμετώπιση του γήρατος».
Διονύσιος Αναπολιτάνος (ΜΙΘΕ):
«Ο κόσμος και η εικόνα του». 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
Οι εκδηλώσεις και οι διαλέξεις, που είχαν προγραμ-
ματιστεί να γίνουν στις αίθουσες του Πανεπιστημίου
Αθηνών, θα γίνουν διαδικτυακά εφόσον οι συνθήκες
παραμείνουν οι ίδιες, σύμφωνα με το ακόλουθο πρό-
γραμμα. 

8. 2. 2021. Διάλεξη του Ομ. Καθηγητή κ. Θ. Βερέμη
με θέμα «Συζητώντας για το 1821» 
22. 3. 2021. Διάλεξη του Πρέσβη ε.τ., τέως Γενικού
Γραμματέως της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Γεωρ-
γίου Γεννηματά, με θέμα «Διαχρονική πορεία ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων: Συνολική αποτύπωση.»
20.4.2021. Εκδήλωση για την επέτειο 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με πρωτοβουλία
του τ. Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυ-
λοπούλου και ομιλητές εκτός του ιδίου, των εξής
Ομότιμων Καθηγητών - Ακαδημαϊκών: 
Αποστόλου Γεωργιάδη, Πασχάλη Κιτρομηλίδη 
και των Ομοτίμων Καθηγητών: 
Διονυσίου Κοκκίνου, Γεωργίου Λεοντσίνη, 
Ηλία Οικονόμου και Ερασμίας Σταυροπούλου. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Το Δ.Σ. μετά την ανάληψη των καθηκόντων του
επισκέφθηκε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθηγητή
κ. Αθανάσιο – Μελέτιο Δημόπουλο και σε εξαι-

ρετικό κλίμα ανανέωσαν την μέχρι σήμερα στενή
συνεργασία τους. 
Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής : Η παρα-
χώρηση εκ μέρους του Πανεπιστημίου του γρα-
φείου στο κτήριο επί της οδού Χρ. Λαδά 6, για
στέγαση τόσο του Σώματος Ομοτίμων όσο και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων, η ένταξη
του Σώματος Ομοτίμων στο οργανόγραμμα του
Πανεπιστημίου, καθώς και η διεξαγωγή των εκ-
δηλώσεων – διαλέξεων – εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων  στις αίθουσες του Πανεπιστημίου. 
Η Πρόεδρος  του ΣΟΚΠΑ επισκέφθηκε τον Διοι-
κητή της Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητή κ.
Γιάννη Στουρνάρα, παρουσίασε το έργο του Σώ-
ματος και πρόσφερε τις εκδόσεις του ΣΟΚΠΑ επί
προεδρίας κ. Δ. Κοκκίνου. Μετά και από την ευ-
γενική  παρέμβαση του τ. Προέδρου της Δημο-
κρατίας και επ. Προέδρου του Σώματος κ. Πρ.
Παυλοπούλου, η Πρόεδρος ζήτησε την οικονο-
μική στήριξη του ΣΟΚΠΑ από την Τράπεζα της
Ελλάδος και ο Διοικητής της Καθηγητής κ. Γ.
Στουρνάρας έχει ήδη ανταποκριθεί θετικά.

1. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μας Καθηγητής κ. Αθανά-
σιος - Μελέτιος Δημόπουλος τιμήθηκε με την ένταξή του
στη λίστα «Τhe Highly Cited Researchers» για τη διεθνή ανα-
γνώριση του έργου του και τη συνεισφορά του στην ιατρική
πρόοδο.  

2. Ο Ομότιμος Καθηγητής - Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός
εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών.

3. Η Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Λούκα Κατσέλη ανέλαβε καθή-
κοντα Γενικής Διευθύντριας του Οργανισμού Συλλογικής
Διαχείρισης (ΕΔΕΝ). 

4. Η  Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Μερόπη Σπυροπούλου ανακη-
ρύχθηκε “Pioneer in Dentistry”από το Αμερικανικό Πανεπι-
στήμιο της Βηρυτού, και Επίτιμο Μέλος της Ορθοδοντικής
Εταιρείας του Λιβάνου. 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Στους στόχους του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνεται και ο
εμπλουτισμός του Δελτίου μας με άρθρα συναδέλ-
φων σχετικά με την επικαιρότητα και τα θέματα που
τους απασχολούν. Θα είναι μεγάλη χαρά η συμμε-
τοχή όλων σε αυτήν την προσπάθεια, την οποία εγ-
καινιάζουμε με άρθρα της Προέδρου και της Ειδικής
Γραμματέως.
Το δελτίο μας θα εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο
λόγω κόστους και ειδικών συνθηκών και θα διαθέτει
περιορισμένο χώρο, για τον λόγο αυτό, η Συντακτική
Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει σειρά
προτεραιότητας. 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

«ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
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Η πρόσφατη - και σε εξέλιξη ακόμη - πανδημία του
covid-19 ανέτρεψε τη ζωή όλου του πλανήτη σε
κάθε επίπεδο, οικονομικό, κοινωνικό, ακόμη και πο-

λιτικό. Στη χώρα μας οι προσδοκίες για το 2020 ως μια χρο-
νιά ανάκαμψης και προετοιμασίας για τους εορτασμούς
του επετειακού έτους 2021, ανατράπηκαν και νέα σχέδια,
ιδέες και συμπεριφορές πήραν τη θέση τους. Τη γρήγορη
και πολύ επιτυχημένη ανάκαμψη από το πρώτο κύμα την
άνοιξη ακολούθησε από τις αρχές του φθινοπώρου μια
πολύ πιο έντονη επάνοδος του κορονοϊού με πάμπολλα
κρούσματα και δυστυχώς με μεγάλη αύξηση των βαριά νο-
σούντων ακόμη και εκείνων που καταλήγουν. Η επιβεβλη-
μένη χρήση μάσκας, ο αναγκαστικός εγκλεισμός, οι πολύ
περιορισμένες μετακινήσεις, η χρήση τηλεκπαίδευσης/-
διάσκεψης σε σχολεία, πανεπιστήμια, εργασία, ακόμη και
στις κοινωνικές συναναστροφές μάς οδήγησαν σε μια νέα
μορφή κανονικότητας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο
όλα αυτά θα κρατήσουν ούτε είναι ακόμη προβλέψιμη η
διάρκεια αυτής της κατάστασης. Αλλά το χειρότερο είναι
ότι η ασθένεια, εκτός από το κόστος στην υγεία αλλά και
στις ζωές των συνανθρώπων μας, δημιούργησε έναν νέο
κοινωνικό διαχωρισμό, τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
από τη μια και τους υπόλοιπους πολίτες από την άλλη.
Όλοι θυμόμαστε τις επαναλαμβανόμενες ειδήσεις για
τους αβοήθητους ηλικιωμένους που πέθαναν σε γηροκο-
μεία διαφόρων χωρών αλλά και τις απελπισμένες ομολο-
γίες γιατρών που παραδέχονταν ότι μπροστά στην
αδυναμία να νοσηλεύσουν αποτελεσματικά όλους τους
ασθενείς, λόγω έλλειψης επαρκών μέσων στα νοσοκομεία,
επέλεγαν εκείνους που κατά τη γνώμη τους είχαν περισ-
σότερες πιθανότητες σωτηρίας για να τους προωθήσουν
στις μονάδες εντατικής θεραπείας κ.λπ. Τέτοιου είδους
πληροφορίες σε συνδυασμό με τις μετρήσεις για τον μέσο
όρο ηλικίας εκείνων που αποβίωσαν δημιούργησαν την αν-
τίληψη ότι οι άνθρωποι νεότερης ηλικίας ήταν άτρωτοι από
τον κορονοϊό. Το γεγονός αυτό οδήγησε ακόμη στην εν-
τύπωση ότι στην παρούσα πανδημία οι νεότερες γενιές
αναγκάζονταν κατά κάποιο τρόπο να «θυσιάσουν» την ερ-
γασία, τη διασκέδαση, την κοινωνική ελευθερία τους για
χάρη των ηλικιωμένων, δηλαδή εκείνων που κυρίως θεω-
ρούνται ευπαθείς ομάδες. Ακόμη και τώρα που γνωρίζουμε
ότι και πολλά νεαρής ηλικίας άτομα, ακόμη και παιδιά, νο-
σούν, η αίσθηση πολλών είναι ότι είναι άτρωτοι και μόνο τα
υποκείμενα νοσήματα και η ηλικία των άλλων ευθύνονται
όχι η δική τους αμελής συμπεριφορά.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Θα εντάξουμε στις ευπαθείς
ομάδες, προφυλάσσοντας αλλά και παραμερίζοντας από
την τρέχουσα ζωή κατά περίπτωση, μόνο τους ηλικιωμέ-
νους; Κατά τη γνώμη μου η κατάσταση έχει και άλλες πα-
ραμέτρους. Σε βιολογικό επίπεδο τη σημερινή εποχή ένας
άνθρωπος πάνω από τα 65, παραμένει ακμαίος, με σωματι-
κές και πνευματικές δυνάμεις, ικανός να προσφέρει εργα-
σία, ικανός ακόμη και να κυβερνήσει, όπως μας δείχνουν
τα παραδείγματα των ηγετών πολλών χωρών. Επιπλέον,
ενώ ο οργανισμός του είναι αναμφισβήτητα κουρασμένος
λόγω της ηλικίας, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι γνωρίζουν
και φροντίζουν τα θέματα της υγεία τους πολύ πιο συστη-
ματικά από όσο οι νέοι. Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί ασθε-
νείς ανάμεσα στα άτομα νεότερης ηλικίας, χωρίς συχνά τα
ίδια να το γνωρίζουν ή να φροντίζουν την υγεία τους. Ένα
πρόσθετο ζήτημα είναι ότι η ασθένεια αφήνει μακροπρό-
θεσμα προβλήματα στην υγεία ακόμη και των νέων που
αναρρώνουν. Επιπλέον υπάρχουν οι γυναίκες που περιμέ-
νουν παιδί, τα νεογνά και τα πολύ μικρά παιδιά. Υπάρχουν
ακόμη καταστάσεις, όπως η παχυσαρκία, που ενώ σπάνια
την αξιολογούμε ως νοσηρή κατάσταση, έχει πολύ κακή
πρόβλεψη για όσους ασθενούν με covid-19. Μήπως με

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

αυτές τις επισημάνσεις ο αριθμός των ευπαθών ομάδων
αυξάνεται αρκετά, παύει να εντοπίζεται σε συγκεκριμένες
ηλικιακές ομάδες και κυρίως δείχνει ότι είναι πιθανό στα
περισσότερα σπίτια να υπάρχει και ένα άτομο που έχει
ανάγκη προστασίας;
Ας μην παραβλέπουμε και το οικονομικό επίπεδο, όπου δεν
αγνοώ τα κακεντρεχή ανοήτως συνωμοσιολογικά σχόλια
ότι η επιδρομή του κορονοϊού και οι απώλειες ηλικιωμένων
«βοηθούν» τις κυβερνήσεις να εξοικονομήσουν αρκετές
συντάξεις. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε κατά την πρόσφατη
μεγάλη οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας για μία πε-
ρίπου δεκαετία, οι συντάξεις αποτέλεσαν για πολλές οικο-
γένειες το μοναδικό εισόδημα. Γύρω από τον συνταξιούχο
παππού ή γιαγιά συγκεντρώθηκαν για να επιβιώσουν οι νε-
ότεροι συγγενείς. Όλοι αυτοί και αυτές οι νεότεροι-ες
αλλά οικονομικά αδύναμοι δεν παραμένουν οικονομικά ευ-
παθείς;
Το κύριο όμως επίπεδο που πρέπει να μας απασχολήσει
είναι το κοινωνικό, η πολύπλευρη σχέση μεταξύ των μελών
μιας δημοκρατικής κοινωνίας, όπως η ελληνική. Είναι γε-
γονός ότι η οικογένεια ως βασικό κύτταρο του κοινωνικού
ιστού, αν και διατηρείται ακόμη ακμαία στη χώρα μας, δεν
έχει την αλλοτινή ισχύ της. Ωστόσο, στη λυδία λίθο της
πανδημίας η φροντίδα ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών
αποδείχτηκε σταθερή και μεγάλη στην πλειονότητα. Το
πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται κυρίως στις εργασιακές ή φι-
λικές σχέσεις και ιδιαίτερα ανάμεσα στους ξένους, δηλαδή
τους άγνωστους, σε εκείνους που έρχονται σε τυχαία
επαφή στις μετακινήσεις, στη διασκέδαση ή στις καθημε-
ρινές συναλλαγές. Ποιο ενδιαφέρον, πόση προσοχή να δεί-
ξει ένας άνθρωπος σε ένα συνάνθρωπο, που πιθανότατα
δεν θα ξαναδεί; Εδώ λοιπόν, πρέπει να αποδεχτούμε ότι
ανήκουμε όλοι στις ευπαθείς ομάδες, καθώς αγνοούμε την
κατάσταση και πολύ περισσότερο την εξέλιξη της υγείας
εκείνου που θα βρεθεί για λίγο απέναντί μας. Δεν είναι τα
μέτρα προστασίας που θα μετρήσουν εδώ για να σώσουμε
τον άλλον ή τον εαυτό μας. Είναι η ανθρωπιά μας που δια-
κυβεύεται, η ευαισθησία μας απέναντι στον τυχαίο, άγνω-
στο πλησίον. Η εγωιστική ατομικότητα είναι η χειρότερη
αρρώστια της κοινωνίας και μπορεί να νικηθεί μόνο με τη
συνειδητοποίηση της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης
μας. Απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό που δεν κάνει δια-
κρίσεις κοινωνικές, οικονομικές ή ηλικιακές στα θύματά
του, μόνο η αίσθηση μιας δημοκρατικής ισότητας και η συ-
στράτευση όλων θα μας επιτρέψει να  κερδίσουμε τη μάχη. 
Η νίκη λοιπόν πάνω στον κορονοϊό δεν θα είναι μόνο νίκη
της ανθρώπινης ζωής αλλά επιβολή πάνω στους κακούς
τρόπους, στον εγωισμό μας, στην αντικοινωνική μας συμ-
περιφορά. Νίκη θα είναι η υπερίσχυση της ευαισθησίας,
της πειθαρχίας και του ανθρωπισμού μας και ειδικότερα η
ανάπτυξη της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης μας. Πολ-
λαπλό το όφελος αν το επιτύχουμε. 

Ομ. καθηγήτρια 
Νεοελληνικής Φιλολογίας
Έρη Σταυροπούλου, 
Ειδική Γραμματέας ΣΟΚΠΑ

Η
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Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Διάβασα πριν λίγους μήνες  ένα άρθρο του Ν. Μπα-
κουνάκη  στο Βήμα της Κυριακής για την σημασία
των  Βιβλιοθηκών και την προσφορά τους  στην παι-

δεία των νέων και την κοινωνία ευρύτερα, και σταμάτησα
στην αναφορά του στο βιβλίο  «Palaces for the People»
(Ανάκτορα για τον Λαό) του αμερικανού κοινωνιολόγου
Έρικ  Κλίνενμπεργκ. Στο βιβλίο  αυτό αναδεικνύεται η Βι-
βλιοθήκη ως χώρος αλλά και θεσμός, που επιτρέπει να οι-
κοδομήσουμε μια περισσότερο ισότιμη και αλληλέγγυα
κοινωνία. Θεώρησα, λοιπόν, σκόπιμο να αφιερώσω λίγες
γραμμές στο θαυμάσιο οικοδόμημα της Βιβλιοθήκης  της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αν-
ταποκρίνεται στα ιδεώδη του συγγραφέα.
Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί κυρίως τα μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας, μπορεί όμως να χρησιμοποιείται από
το ευρύτερο κοινό και προέκυψε από τα δεκαέξι ξεχωρι-
στά σπουδαστήρια και βιβλιοθήκες, που λειτουργούσαν
στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Έτσι, οι φοιτητές
εξυπηρετούνται σήμερα στον ίδιο χώρο για τα ποικίλα γνω-
στικά αντικείμενα της επιστήμης τους και εξασφαλίζεται
αυτή η «ισότιμη και αλληλέγγυα κοινωνία» που αναφέ-
ραμε.
Η κατασκευή της Βιβλιοθήκης ξεκίνησε πριν δεκατρία πε-
ρίπου χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018,
επί πρυτανείας Αθανασίου-Μελετίου Δημοπούλου. Το νέο
αυτό κτήριο της Βιβλιοθήκης, στην Πανεπιστημιόπολη Ζω-
γράφου, είναι ένας σύγχρονος χώρος 7.500 τ.μ. παρα-
πλεύρως της Σχολής συνδεδεμένος με πεζογέφυρα.   Η
σύγχρονη και πρωτότυπη αρχιτεκτονική της Βιβλιοθήκης
με τον σχηματισμό «ανοικτού βιβλίου» της οροφής, που
αγκαλιάζει αρμονικά το οικοδόμημα, ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες προδιαγραφές με «φως, περισσότερο φως» και
μικρά δωμάτια για ατομική μελέτη, που  διευκολύνουν το
ερευνητικό  έργο των αναγνωστών.
Με εκδόσεις που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα μέχρι
και σήμερα, 500.000 περίπου βιβλία, παπύρους και χειρό-

γραφα, 20.000 περίπου σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις,
3.800 τίτλους περιοδικών και 4.000 τεκμήρια συλλογής
οπτικο-ακουστικού και φωτογραφικού υλικού, η νέα Βι-
βλιοθήκη δεν έχει μόνο εξαιρετική σημασία για την Σχολή
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά γενικότερα για την παι-
δεία και τον πολιτισμό της χώρας μας. Ένα κομψό, εξάλλου,
αμφιθέατρο προσφέρεται για συνέδρια και επιστημονικές εκ-
δηλώσεις και ένα εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρετεί με εν-
διαφέρον και ευγένεια το αναγνωστικό κοινό.
Και είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, ο θαυμάσιος αυτός
χώρος γνώσης και μελέτης να μην είναι προσβάσιμος παρά
μόνο με Ι.Χ. ή με ένα λεωφορείο με ωράριο …. υπεραστι-
κού. Αποτελεί, νομίζω, παγκόσμια πρωτοτυπία το μετρό να
μη φθάνει έως εκεί!  Φευ, εμείς οι Έλληνες, αρχαίοι και
νέοι, ενώ ήμασταν και είμαστε αξιοθαύμαστοι για τις ιδέες
μας, παραμένουμε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πρω-
τοπόροι στην ανοργανωσιά! Μια επίσκεψη, όμως, στην
όμορφη αυτή Βιβλιοθήκη με τα … υπάρχοντα μέσα θα σας
ικανοποιήσει βαθύτατα. 

∆

Oμ. καθηγήτρια 
Λατινικής - Ιταλικής 
Φιλολογίας  
Στέλλα Πριόβολου
Πρόεδρος ΣΟΚΠΑ

� ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ �

Βορίδη Ευτυχίου (Σχολή Επιστημών Υγείας)
Ο Καθηγητής Βορίδης υπήρξε επιφανές και δραστήριο μέλος του Σώματός μας. Ήταν
ένας από τους πιο εύστροφους ανθρώπους της εποχής του. Αριστούχος του Βαρ-
βακείου και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Έλαβε μέρος στην Εθνική αντίσταση. Έγινε Διδάκτωρ με άριστα το 1957 στο ιστορικό
Πανεπιστήμιο του Würzburg. Στη συνέχεια έγινε Chef de Clinique στην κορυφαία
Καρδιολογική Κλινική του καθηγητή Lenegre. Έγινε Υφηγητής Καρδιολογίας το 1962
στη νεοσύστατη Καρδιολογική Κλινική του ΕΚΠΑ. Οργάνωσε μαζί με τον Γεώργιο
Καρούζο την Καρδιολογική Κλινική στο νεοϊδρυόμενο τότε νοσοκομείο του ΙΚΑ στα
Μελίσσια. Έγινε Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου
συνεργαστήκαμε, και στην Β΄Καρδιολογική Κλινική του Ευαγγελισμού, όπου τον
ακολούθησα. Εξελέγη Καθηγητής πρώτης βαθμίδος το 1982. Ήταν αντεπιστέλλον
μέλος της Εθνικής Ακαδημίας της Ιατρικής της Γαλλίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Ήταν Ιατρός του Κωνσταντίνου Καραμανλή και άλλων προσωπικοτήτων της εποχής,
αλλά και του αρρώστου του ράντζου χωρίς καμιά διάκριση. Η ευρυμάθειά του και
η πνευματική του καλλιέργεια ήταν μοναδικές.
Το 2005 ο εκδοτικός οίκος «Κάκτος» εξέδωσε ένα βιβλίο προς τιμήν του με τον τίτλο
«Ο Άρχοντας της Καρδιάς» που του ταίριαζε απόλυτα.
Το ΣΟΚΠΑ, οι συνάδελφοί σου, οι ασθενείς σου, οι μαθητές σου, σε κατευοδώνουν
με οδύνη αλλά και υπερηφάνεια, αγαπητέ συνάδελφε, δάσκαλε και φίλε, Άρχοντα
της Καρδιάς.

Διονύσιος Φ. Κόκκινος
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Τομέας Καρδίας - Αγγείων ΙΙΒΕΑΑ 

Αραχωβίτη Ιωάννη (Σχολή Θετικών Επιστημών)
Στις 10 Ιουλίου έφυγε για πάντα από κοντά μας ο Γιάννης Αραχωβίτης
(Αθήνα 25.7.1939-10.7.2020), Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μα-
θηματικών. Υπήρξε αγαπημένος Δάσκαλος πολλών από εμάς ήδη από την
δεκαετία του 1960 στις αίθουσες Μαθηματικών (Α και Β) στο κτήριο της Νο-
μικής. Διατρέχοντας τις ακαδημαϊκές καθηγητικές βαθμίδες δίδαξε διάφο-
ρους κλάδους Γεωμετρίας και Άλγεβρας σε πολλές γενιές φοιτητών του
Τμήματος Μαθηματικών, και άλλων Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών, ιδιαιτέρως του Τμήματος Φαρμακευτικής. Όλοι θυμόμαστε την προ-
σήλωση, τον ζήλο και την αφοσίωσή του στην μετάδοση γνώσεων. Ήταν
πάντα άριστα προετοιμασμένος για την διδασκαλία του, σοβαρός αλλά και
προσιτός, πρόθυμος να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες των φοιτητών
του. Ακόμα και σε δύσκολους καιρούς, όπου υπήρχε έλλειψη συγγραμμά-
των, ο Γιάννης κατάφερνε να κάνει κατανοητές δύσκολες μαθηματικές έν-
νοιες χρησιμοποιώντας πάντα έξυπνα παραδείγματα και εμπλουτίζοντας τα
μαθήματά του με ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Υπήρξε ένας αληθινός Δά-
σκαλος, υπεύθυνος, αξιοπρεπής, πάντα κομψά ντυμένος και με ένα ακατα-
μάχητο χιούμορ. Μετά την κατάργηση των καθηγητικών εδρών (1982), ο
Γιάννης προσπαθούσε να δίνει λύσεις σε προβλήματα που εδημιουργούντο
στις πολύωρες Γ.Σ. του Τμήματος, με ευγένεια, ήπιο λόγο και χωρίς εντά-
σεις.
Αγαπημένε μας Δάσκαλε, Συνάδελφε και Φίλε, θα σε θυμόμαστε πάντα με
αγάπη και σεβασμό.

Ομ. καθηγήτριες
Λεώνη Ευαγγελάτου - Δάλλα, Μαρία Φραγκουλοπούλου

Από τη συντακτική επιτροπή :
Τα πλήρη κείμενα των επικήδειων λόγων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΣΟΚΠΑ, www.somaomotimon.uoa.gr
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Κακούλλου Θεοφίλου (Σχολή Θετικών Επιστημών)
Ο Θεόφιλος Κάκουλλος (1932-2020) σπούδασε Μαθηματικά στο Τμήμα Μαθη-
ματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου
κατέστη πτυχιούχος το 1954. Έλαβε το τίτλο του διδάκτορα Μαθηματικής Στατι-
στικής (PhD) το 1962 από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Διετέλεσε
Διευθυντής του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας
το 1962-63. Υπηρέτησε ως επίκουρος (assistant) καθηγητής το 1963-65 στο Uni-
versity of Minessota και ως αναπληρωτής (associate) καθηγητής το 1965-66 στο
New York University των ΗΠΑ. Εξελέγη τακτικός καθηγητής της Έδρας Λογισμού
Πιθανοτήτων και Στατιστικής του Τμήματος Μαθηματικών το 1967 και αφυπη-
ρέτησε το 1999. Στο διάστημα 1975-76 υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Σχολής
Θετικών Επιστημών. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής ή ερευνητής στα Πανεπι-
στήμια McGill του Καναδά, Columbia, Arizona, Pittsburg, και New Mexico των
ΗΠΑ, και Dortmund της Γερμανίας. Το πλούσιο ερευνητικό έργο του εντάσσεται
στις περιοχές της Διακριτικής (Discriminant) στατιστικής ανάλυσης, της Πολυμε-
ταβλητής εκτίμησης πυκνότητας, των Διαφορικών ανωτέρων και κατωτέρων
φραγμάτων διασπορών και των Χαρακτηρισμών κατανομών. Λαμπρός ερευνη-
τής και εξαίρετος δάσκαλος, με πηγαίο χιούμορ, του οποίου η εμπνευσμένη δι-
δασκαλία επηρέασε πολλούς από τους μαθητές του. Ξεχώριζε για το λαμπρό του
πνεύμα και το αδιαπραγμάτευτο ήθος του. Προσηνής, φιλικός και αγαπητός από
όλους.

Ομ. Καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

Κουτσελίνη Αντωνίου (Σχολή Επιστημών Υγείας)
Ο Αντώνης Κουτσελίνης εξελέγη Τακτικός Καθηγητής της Ιατροδικαστικής και
Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ το 1981 και διετέλεσε Διευθυντής
του ομώνυμου Εργαστηρίου έως το έτος 2003. Υπηρέτησε το Δημόσιο συμ-
φέρον από πολλές θέσεις, ως Πρόεδρος του ΕΟΦ, Γενικός Γραμματέας του
Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας και Πρόεδρος
σε πολλές επιτροπές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Ανήλθε όλες τις βαθ-
μίδες της ιεραρχίας και διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρι-
κής Σχολής και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων ΕΚΠΑ.
Η ευρεία μόρφωσή του αλλά κυρίως ο οξύτατος νους του, τον κατέστησαν ως
μια από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες του καιρού του. Δημοσίευσε με-
γάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών, συνέγραψε πλήθος συγγραμμάτων
και για όλη την προσφορά του έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό.
Ήταν αξεπέραστος δάσκαλος, μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης για εμάς τους
συνεργάτες του, πάντοτε κοντά σε όλες τις προόδους μας και ακόμη πιο
κοντά στις δυσκολίες μας.

Χαρά Σπηλιοπούλου, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Υγείας. 
Καθηγ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας

Κρεμαστινού Δημητρίου  (Σχολή Επιστημών Υγείας)
Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Oμοτίμου Καθηγητού
Καρδιολογίας και πρώην Υπουργού, Βουλευτού και Αντιπρόεδρου της Βου-
λής των Ελλήνων Δημητρίου Κρεμαστινού. 
Ο Δ. Κρεμαστινός ανέπτυξε μία εξαιρετική επιστημονική και κοινωνική στα-
διοδρομία. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επιστημονικής του ζωής στην υπη-
ρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική
του ΕΚΠΑ. Διηύθυνε την Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου Γεώργιος
Γεννηματάς. Υπήρξε ο ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής της Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και της νεοϊδρυθείσης
Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Αττικόν. Συ-
νεργάσθηκε με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας  Αθηνών
ιδιαίτερα με την ομάδα της κυρίας Ευαγγελίας Κρανιά σε πρωτοποριακές
μελέτες για τη διερεύνηση του ρόλου της φωσφολαμβάνης στην εμφάνιση
καρδιακής ανεπάρκειας και αρρυθμιών. Επίσης συνεργάσθηκε με τις ομά-
δες της κυρίας Σέμης Καπετανάκη, του κ. Διονυσίου Κοκκίνου και της κυρίας
Σόφης Χατζηιωάννου.
Μετεκπαιδεύθηκε με κρατική υποτροφία σε διακεκριμένα  νοσοκομεία του
Λονδίνου. Ως Υπουργός Υγείας απέδωσε εξαιρετικό έργο στην αναμόρφωση
του ΕΚΑΒ, στον εκσυγχρονισμό των αεροδιακομιδών, στην τηλεϊατρική και
συνέβαλε στην θεμελίωση ή ανακαίνιση πολλών νοσοκομείων. Αφήνει πλου-
σιότατο επιστημονικό και συγγραφικό έργο με πλήθος πρωτοτύπων και πρω-
τοποριακών εργασιών και σημαντικών συγγραμμάτων. Υπήρξε εξαιρετικός
συνάδελφος και πολύ αγαπητός φίλος. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυ-
πητήριά  στη σύζυγό του καθηγήτρια Κυρία Τζένη Κρεμαστινού.

Διονύσιος Φ. Κόκκινος
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Τομέας Καρδίας - Αγγείων ΙΙΒΕΑΑ

Η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου πραγματοποιήθηκε με την ευγενή χορηγία της

ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, Τ.Κ. 105 61
Τηλέφωνο & τηλεμοιότυπο: 210 3689180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: somotimon@uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.somaomotimon.uoa.gr 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος   
Πρόεδρος: Σ. Πριόβολου, Φιλοσοφική Σχολή
Αντιπρόεδρος: Κ. Σολδάτος, Σχολή Επιστημών Υγείας 
Γενική Γραμματέας: Μ. Παπαθανασίου, Σχολή Θετικών Επιστημών
Ειδική Γραμματέας: Ε. Σταυροπούλου, Φιλοσοφική Σχολή 
Ταμίας: A. Σαρρής, Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Μέλη: Μ. Μπέγζος, Θεολογική Σχολή 
Ν. Κλαμαρής, Νομική Σχολή  
Γ. Λεοντσίνης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Γ. Νικολόπουλος, Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Αν. μέλος: Παναγιώτης Νιάρχος, Σχολή Θετικών Επιστημών

Συντακτική Επιτροπή   
Στέλλα Πριόβολου, Φιλοσοφική Σχολή
Μάρω Παπαθανασίου, Σχολή Θετικών Επιστημών
Ερασμία Σταυροπούλου, Φιλοσοφική Σχολή
Μάριος Μπέγζος, Θεολογική Σχολή

Δανασσή - Αφεντάκη Αντωνίου (Φιλοσοφική Σχολή)
Χάνω σήμερα έναν πολύ αγαπημένο και πολύτιμο συνάδελφο και φίλο μου,
έναν ευπρεπή, ευγενή, καλοσυνάτο, διαλλακτικό, έναν  χαρισματικό άν-
θρωπο, που δεν μπορώ να λησμονήσω.
«Αγάπησα τους φοιτητές μου, διότι πιστεύω στην αποστολή του εκπαιδευ-
τικού να ξεδιπλώνει τον δυναμισμό του μαθητή του». Με τα λόγια αυτά ευ-
χαρίστησε ο Αντώνης Δανασσής τους φοιτητές του, που του αφιέρωσαν σε
αναγνώριση τιμητικό τόμο «Η χάρη θέλει αντίχαρη».
Ο  μεγάλος λατίνος ποιητής  Οράτιος έγραψε για τον εαυτό του “Non omnis
moriar,” εννοώντας ότι μετά τον θάνατό του παραμένει το έργο του. Αυτό
ισχύει για τον Αντώνη Δανασσή, που θα παραμείνει στη μνήμη μας ως ο
υπέροχος και σπάνιος συνδυασμός Ανθρώπου και Δασκάλου 

Ομ. Καθηγήτρια Στέλλα Πριόβολου.

Στέκομαι εδώ σήμερα με τον προσήκοντα σεβασμό μπροστά στον κοιμη-
θέντα Αντώνιο Δανασσή - Αφεντάκη, ως ένας εκ των εγγυτέρων συνεργατών
του, όχι για να τον αποχαιρετήσω εκ μέρους τους, αλλά για να ομολογήσω
για μια ακόμη φορά ενώπιος ενωπίω,  ότι η «Χάρις θέλει Αντίχαρη».
Οι εξαιρετικοί  παράγοντες που χαρακτήριζαν την προσωπικότητά του ήταν
το γνήσιο δημοκρατικό φρόνημα, ο ολοκληρωμένος τρόπος προσέγγισης
της Θεματικής τής Παιδαγωγικής επιστήμης, οι διορατικές ικανότητές του
και, ειδικότερα, όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν την αρετολογία τού
δασκάλου. Την καινοτόμο επιστημονική δράση του την καταδεικνύει η
ίδρυση του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αγωγής  και η έκδοση  του έργου
του Σύγχρονες τάσεις της Αγωγής. Έργο το οποίο έμελλε να αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς για τις εξελίξεις στους τομείς τής Αισθητικής Αγωγής, της
Αγωγής Υγείας και της Αγωγής Ειρήνης που αποτελούν ερευνητικά ζητήματα
της τελευταίας 30ετίας.
Διδάσκαλε αγαθέ, σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για το πνευματικό
καταπίστευμα που μας παρέδωσες. Αιωνία η μνήμη σου.

Oμ. Καθηγητής Δελλασούδας Λαυρέντιος 

� ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ �

Από τη συντακτική επιτροπή :
Τα πλήρη κείμενα των επικήδειων λόγων αναρτώνται στην ιστοσε-

λίδα του ΣΟΚΠΑ, www.somaomotimon.uoa.gr
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