
Αξιότιμε κ. Πρύτανη, 

Αξιότιμη κ. Αντιπρύτανη,  

Αξιότιμοι κ. Αντιπρυτάνεις,  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τις Πρυτανικές Αρχές για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της 
σημερινής εκδήλωσης για την επίδοση του τιμητικού τόμου προς τον Ομότιμο Καθηγητή Θωμά 
Σφηκόπουλο και βέβαια για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, αυτού του 
τόμου. Ο μεγάλος αριθμός των συναδέλφων που συνεισέφεραν στον τόμο αυτό αποκαλύπτει μόνο ένα 
μικρό μέρος της εκτίμησης που χαίρει ο τιμώμενος στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Άκουσα για τον Θωμά Σφηκόπουλο πρώτη φορά το 2008, όταν ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος 
Μαθηματικών μου είχε ανατεθεί η οργάνωση μιας τελετής ορκωμοσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
καθομολόγησης των ΥΔ του Τμήματος. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ο τότε Κοσμήτορας, 
μου είχε δώσει ένα τρίπτυχο με το πρόγραμμα της αντίστοιχης τελετής που διοργάνωνε στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ο τιμώμενος και μου είχε πει: «Δες τι ωραία οργανώνει τις τελετές 
αυτές στην Πληροφορική ο Σφηκόπουλος, να το κάνουμε και εμείς έτσι.» Αυτή τη στιγμή, οι αντίστοιχες 
τελετές όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών γίνονται με βάση το πρότυπο αυτό του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το 2008. Είχα από τότε την ευκαιρία πάρα πολλές 
φορές να συνεργαστώ με τον Θωμά Σφηκόπουλο. Με την απλότητα του χαρακτήρα του, την οξύνοιά του 
και την αποτελεσματικότητά του στην επίλυση του κάθε λογής προβλήματος, ιδιαίτερα όταν ανέλαβε τις 
θέσεις του Αντιπρύτανη και Αναπληρωτή Πρύτανη στην κεντρική διοίκηση του Ιδρύματός μας, ήταν για 
μένα προσωπικά ένας πολύτιμος συνεργάτης. Πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, μιλώντας με 
πολλούς συναδέλφους για διάφορα υπηρεσιακά θέματα που δεν ήξερα πώς να προσεγγίσω ή να 
επιλύσω, η καταληκτική φράση με την οποία έκλεινε η συνομιλία ήταν «μίλα και με τον Θωμά τον 
Σφηκόπουλο για να δεις τι λέει». 

Δεν θα απαριθμήσω εδώ τα βήματα της ακαδημαικής του πορείας, τις θέσεις ευθύνης που είχε κατά 
καιρούς αναλάβει ή τα επιτεύγματά του και το έργο του στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου. Ο κ. 
Πρύτανης ανέφερε μερικά στοιχεία για αυτά, ενώ οι ομιλητές που θα ακολουθήσουν θα αναπτύξουν 
διάφορα σημεία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 

Θα ήθελα να κάνω όμως μια παρατήρηση: Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την πορεία ενός μεγάλου οργανισμού, μιας εταιρείας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ή ενός 
μεγάλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα, η γενική κατάσταση της κοινωνίας και της χώρας στην οποία είναι εμβαπτισμένος και 
δραστηριοποιείται ο συγκεκριμένος οργανισμός. Όταν όλα τα πράγματα γύρω μας βαίνουν καλώς, όταν 
οι συγκυρίες ευνοούν την ανάπτυξη και την πρόοδο, τότε πολλοί μπορούν να τα καταφέρουν στο έργο της 
διοίκησης. Το δύσκολο για έναν ηγέτη, αυτό που μετράει πιο πολύ, είναι να διαφυλάξει την καλή εικόνα 
του οργανισμού, να κάνει αναπτυξιακά βήματα και να προετοιμάσει τη μελλοντική του πορεία όταν οι 
συγκυρίες δεν είναι ευνοϊκές. Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν πολύ τυχερό που τη δύσκολή 
περίοδο που διάνυσε η πατρίδα μας από το 2010 και μετά ο Θωμάς Σφηκόπουλος ήταν μέσα στον πολύ 
στενό πυρήνα της διοικητικής δομής του. Μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όταν τα πράγματα στην 
κοινωνία ήταν οριακά, όταν οι πάλαι ποτέ σταθερές άλλαζαν συνεχώς και μεταλλάσσονταν, όταν οι 
κόκκινες γραμμές ξεθώριαζαν και η αβεβαιότητα κυριαρχούσε γύρω μας, ο Θωμάς Σφηκόπουλος 
εργαζόμενος μεθοδικά, με υπομονή και επιμονή, μπόρεσε να υλοποιήσει πολλά από όσα είχε κατά νου 
για το Ίδρυμά μας και ενέπνευσε μέσα από πολύωρες συζητήσεις πολλούς συναδέλφους, σκιαγραφώντας 
το αναπτυξιακό του όραμα και δείχνοντας προς το μέλλον του Πανεπιστημίου.  

Ελπίζω να είναι υγιής και να έχει τη δύναμη να προσφέρει για πολλά ακόμα χρόνια στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών την πείρα του και τις πολύτιμες συμβουλές του προς τους νεότερους συναδέλφους που 
συνεχίζουν και θα συνεχίσουν την αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου μας. Να είσαι πάντα καλά 
Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ! 


