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Κύριε Πρύτανη, κύριε Κοσμήτορα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,  

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να τιμήσουμε τη μνήμη του ομότιμου 

καθηγητή της Σχολής μας, Πρόδρομου Δαγτόγλου, διαπρεπούς και 

διεθνώς καταξιωμένου νομικού. 

Ο Πρόδρομος Δαγτόγλου ξεκίνησε ως αριστούχος της Νομικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε μια λαμπρή ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία στη Γερμανία. Δίδαξε στα Πανεπιστήμια της 

Χαϊδελβέργης αλλά και του Ρέγκενσπουργκ όπου διετέλεσε μάλιστα 

κοσμήτωρ.  

Έως την αφυπηρέτησή του το 1997 ήταν καθηγητής στη Σχολή μας, 

έχοντας μια εξαιρετικά ενεργό διεθνή επιστημονική παρουσία και 

αναγνώριση που τίμησε και τη Σχολή και τη χώρα μας.   

Το διοικητικό δίκαιο στην Ελλάδα θεμελιώθηκε κυρίως στα έργα του 

Μιχαήλ Στασινόπουλου και του Φαίδωνος Βεγλερή. Η επόμενη γενιά 

καθηγητών, που σφράγισε με το έργο της το σύγχρονο διοικητικό 

δίκαιο, υπήρξαν  και οι δύο καθηγητές της Νομικής Σχολής μας και ήταν 

ο τιμώμενος Πρόδρομος Δαγτόγλου και ο Επαμεινώνδας 

Σπηλιωτόπουλος. Ο Πρόδρομος Δαγτόγλου έφερε στη χώρα μας τους 

προβληματισμούς και τα πορίσματα της γερμανικής επιστήμης και της 

αγγλικής, προσαρμόζοντάς τα στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ ο 

Σπηλιωτόπουλος της γαλλικής. Ο επιστημονικός διάλογος για τα 

ελληνικό διοικητικό δίκαιο ήταν εξαιρετικά γόνιμος και μαζί με τη 

νομολογία διαμόρφωσε το σύγχρονο διοικητικό δίκαιο στη χώρα μας.   

Πέραν του γενικού διοικητικού δικαίου, ο Πρόδρομος Δαγτόγλου 

ανέδειξε τη σχέση του διοικητικού δικαίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα 

ατομικά δικαιώματα (συνεχίζοντας την παράδοση το Φαίδωνος 

Βεγλερή) καθώς και σύγχρονα ειδικά αντικείμενα του διοικητικού 

δικαίου, όπως είναι το αεροπορικό δίκαιο ή το δίκαιο της 

ραδιοτηλεόραση, και μετείχε σε πλήθος επιστημονικών ενώσεων για 

την ανάπτυξη των αντικειμένων αυτών.    



2 
 

Οι μαθητές του, ιδίως τα μέλη του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, καθηγητές 

Πάνος  Λαζαράτος, Θεοδώρα Αντωνίου και Παύλος – Μιχαήλ 

Ευστρατίου συνεχίζουν το έργο του τιμώμενου Πρόδρομου Δαγτόγλου.  

Δυστυχώς, ο Παύλος – Μιχαήλ Ευστρατίου που μάλιστα συνέβαλε 

αποφασιστικά στην οργάνωση αυτής της τελετής, νοσηλεύεται μετά 

τροχαίο ατύχημα και δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας και να  

εκφωνήσει ο ίδιος τον λόγο που είχε προετοιμάσει προς τιμήν του 

αγαπημένου του καθηγητή. Για τον λόγο αυτό θα παρακαλέσω στη 

συνέχεια να μιλήσει ο κ. Νικόλας Σημαντήρας, το νεότερο μέλος του 

Τομέα Δημοσίου Δικαίου, μεταδιδάκτορας του κ. Ευστρατίου. Και οι 

τρείς είχαν εκπονήσει τη διδακτορική τους διατριβή στη Γερμανία.  

Η επιστημονική παρακαταθήκη του Πρόδρομου Δαγτόγλου βρίσκεται 

στα άξια χέρια των μαθητών του και της νεότερης γενιάς επιστημόνων. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μεταδιδακτόρων και υποψήφιων 

διδακτόρων στην εκδήλωσή μας.    

Χαιρετίζω την παρουσία της σεβαστής κυρίας Δαγτόγλου και των 

παιδιών τους. Με τη στήριξη της οικογένειάς του ο αείμνηστος 

καθηγητής παρήγαγε  αυτό το σπουδαίο έργο.  

 

Καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου  

Διευθύντρια Τομέα Δημοσίου Δικαίου  

 

 

 


