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κκ. Υπουργοί, Κε Πρύτανη, κε διατ. Πρύτανη, κκ Αντιπρυτάνεις, κυρίες και 

κύριοι, Αγαπητέ κε Καθηγητά, 

 

 Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης με ιδιαίτερη 

χαρά συμμετέχει στην εκδήλωση προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή και 

διατελέσαντος Αντιπρύτανη του Ιδρύματός μας κου Ναπολέοντα Μαραβέγια.  

 Ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας είναι απόφοιτος του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του Ιδρύματος, κάτοχος, και μάλιστα με «Άριστα», 

Doctorat d’  Etat και υπότροφος της Αγροτικής Τράπεζας και του Ιδρύματος 

Ωνάση. Όντας Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, μετακλήθηκε στο 

Τμήμα μας με ομόφωνη απόφαση, ενδυναμώνοντας το στελεχιακό δυναμικό 

του. Έχω την εντύπωση ότι η εν λόγω απόφαση του Τμήματός μας ήταν μία 

από τις πλέον εύστοχες που έλαβε. 

  Από το 2015-1019 διετέλεσε Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου μας, 

αλλά περί αυτού αναφέρθηκε ο κος Πρύτανης και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να  

προσθέσω περισσότερα.  

 Επίσης είναι κάτοχος της έδρας Jean Monnet από το 2015, ενώ 

διετέλεσε πρόεδρος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (λόγω και της ιδιαίτερης αγάπης 

και διάθεσης ανιδιοτελούς προσφοράς στην πατρίδα του την Κεφαλονιά), 

πρόεδρος του ΕΘΙΑΓΕ και  άλλων δημόσιων φορέων και αρχών.  

 Η προσφορά του στα κοινά χρωματίζεται από την θητεία του ως 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση του 2012, 

αλλά και ως μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Προϋπολογισμού της 

Βουλής όπως και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Γενικής 

Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. 

 Τέλος, θα ήταν πραγματικά παράλειψη να μην γίνει αναφορά στο 

σημαντικό συγγραφικό έργο αλλά και στην υπεύθυνη συμβολή του Καθηγητή 

Μαραβέγια στον δημόσιο διάλογο και μάλιστα σε περιόδους ευαίσθητες, 

όπως αυτή της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης των ετών 2009 και εφεξής. 

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματός μας, ο Καθηγητής Μαραβέγιας 

αποτέλεσε υπόδειγμα συναδέλφου. Παρά τις σημαντικές ιδιότητες που είχε και 

τις θέσεις, τις οποίες κατέλαβε, δεν έπαυσε να είναι νηφάλιος, εξαιρετικώς 
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ευγενής, προσηνής και  διαλλακτικός τόσο προς τους νεότερους συναδέλφους 

όσο και προς τους φοιτητές μας. Υπήρξε συνάδελφος με όλη την σημασία του 

όρου.  

 

Κε Καθηγητά 

 Το Τμήμα ΠΕΔΔ είναι ευτυχές για την αποψινή παρουσία του στην 

τελετή αυτή ως ένα μικρό αντιχάρισμα στην πολύτιμη-πολυετή και 

πολυεπίπεδη προσφορά Σας για την οποία και Σας εκφράζει όχι απλώς τις 

θερμές ευχαριστίες αλλά την ευγνωμοσύνη του.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

    


