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Πρώτα απ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρύτανη 

Καθηγητή κύριο Θάνο Δημόπουλο και μέσω αυτού 

ολόκληρη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα γι αυτή την 

τιμητική εκδήλωση στο πρόσωπό μου. 

Με τον κύριο Πρύτανη συμπορευτήκαμε περισσότερο από 

τέσσερα χρόνια, από το Μάρτιο του 2015  μέχρι τον 

Αύγουστο του 2019. Περάσαμε και ξεπεράσαμε πολλές 

δυσκολίες πάντοτε με σύμπνοια και φιλική διάθεση. 

Πιστεύω ότι συμβάλαμε στην προβολή του Πανεπιστημίου 

μας στον ελληνικό χώρο και στη βελτίωση της θέσης του 

μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρώπης και του Κόσμου. 

Ο κύριος Πρύτανης είχε την καλοσύνη να μου αναθέσει  τα 

καθήκοντα του πρώτου τη τάξει Αντιπρύτανη, με 

αρμοδιότητα στις διοικητικές υποθέσεις. Θεωρώ ότι η 

θητεία μου δεν άφησε πικρίες και αρνητικές εντυπώσεις 

ούτε στο διδακτικό ούτε στο διοικητικό προσωπικό, καθώς 

συνεργάστηκα με όλες και όλους με γνώμονα την εφαρμογή 

των κανόνων της πανεπιστημιακής οργάνωσης, αλλά 

ταυτόχρονα με φιλική και ανθρώπινη συμπεριφορά, όταν 

προέκυπταν διάφορα μικρά ή μεγάλα ζητήματα. Στο σημείο 

αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Διευθύντρια Διοικητικού 

κυρία Ελένη Αρετουλάκη και μέσω αυτής όλο το 

προσωπικό της Δ/νσης για την άψογη συνεργασία μας. 



Στη συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του  

Τμήματός μου Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Χρυσανθάκη και 

όλα τα μέλη ΔΕΠ, τους διδάσκοντες σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και το διοικητικό προσωπικό 

με ιδιαίτερη αναφορά στην προϊσταμένη της Γραμματείας 

κυρία Χριστίνα Γεωργιάδου.  

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης  

υπηρέτησα ως Καθηγητής, από το Σεπτέμβριο του 2000 

μέχρι τον Αύγουστο του 2022, με μετάκληση από το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στη διάρκεια της θητεία του 

αείμνηστου καθηγητή μας Αργύρη Φατούρου . Εντάχθηκα 

στον Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ελπίζω 

ότι συνέβαλα με όλες μου τις δυνάμεις στην πρόοδο των 

ευρωπαϊκών σπουδών στη χώρα μας με τη συνεργασία και 

τη φιλία όλων των συναδέλφων μου. 

Έχοντας εξειδικευθεί στο θέμα των  σχέσεων  της χώρας 

μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και  την εφαρμογή των 

Ευρωπαϊκών Πολιτικών, ελπίζω πως η επιστημονική μου 

συμβολή στον ελληνικό και διεθνή  χώρο των Ευρωπαϊκών 

Σπουδών άφησε κάποια ίχνη.   

 Είναι προφανές ότι η τιμή που μου έκανε ο Τομέας, το 

Τμήμα και το Πανεπιστήμιο να μου αποδώσει τον τίτλο του 

Ομότιμου Καθηγητή μου δίνει δύναμη να συνεχίσω το 

επιστημονικό μου έργο, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα τις 

δυνατότητές μου και σε άλλους χώρους. 

Για τη σημερινή εκδήλωση, θέλω να ευχαριστήσω τον 

συνάδελφο και φίλο από τα πρώτα βήματα της 



πανεπιστημιακής μας ζωής, τον Καθηγητή Κύριο Μιχάλη 

Τσινισιζέλη για την καλοσύνη του να δεχθεί  να λαμπρύνει 

αυτήν την τελετή με την εμπνευσμένη ομιλία του για το 

Παρόν και το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εξωτερικών κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που είχε τη 

μεγάλη καλοσύνη να με τιμήσει με την εξαιρετική του 

ομιλία του για τη θέση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και να συμβάλει έτσι στην ακτινοβολία αυτής της  

εκδήλωσης. 

Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια Δημοσίων 

Σχέσεων και Ιστορίας κυρία Ριάντα Σακελλαρίου και όλο  

το προσωπικό της Δ/νσης, γιατί προετοίμασαν αυτή την 

εκδήλωση με επιμέλεια και αποτελεσματικότητα, όπως και 

όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν στη διάρκεια της θητείας 

μου. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγο μου και τα 

παιδιά μου που στήριξαν πάντοτε  τις προσπάθειες μου και 

βέβαια όλες και όλους εσάς που ήρθατε σε αυτή την 

αίθουσα να με τιμήσετε με την παρουσία σας ,παρά τις 

κακές καιρικές συνθήκες. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω 

ότι όσο μπορώ, θα εργάζομαι για την πρόοδο των 

ευρωπαϊκών σπουδών στη χώρα μας και γενικότερα θα 

επιδιώκω την ανάδειξη της Ελλάδας στη θέση που της 

αξίζει στην Ευρώπη και τον Κόσμο 

Σας ευχαριστώ θερμά 


