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Χαιρετισμός Πρύτανη, κ. Περικλή Μήτκα 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

Αγαπητέ κ Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής,  

Εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,  

Αξιότιμοι κκ Δικαστές και Σπουδαστές της Σχολής Δικαστών,  

Φοιτητές και Φοιτήτριες, Φίλες και Φίλοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το συνέδριο με τίτλο «Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκή 
Συμπολιτεία», το οποίο διοργανώνεται στη μνήμη των αείμνηστων καθηγητών Δημήτρη 
Τσάτσου και Γιώργου Παπαδημητρίου. Υπήρξαν και οι δύο εξέχουσες προσωπικότητες όχι 
μόνον της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της Ελλάδας.  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε την τιμή να τους συμπεριλάβει, για μικρό έστω χρονικό 
διάστημα, στο δυναμικό του και είναι περήφανο γι αυτό. Πολλώ δε μάλλον που και οι δύο 
διατηρούσαν μέχρι το τέλος της ζωής τους στενούς δεσμούς με το Πανεπιστήμιό μας και τα 
μέλη του. 

Ο Δημήτρης Τσάτσος Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και τη 
Χαϊδελβέργη, ενώ σε ηλικία μόλις 27 ετών ανακηρύχθηκε διδάκτορας της νομικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του καριέρα ως τακτικός καθηγητής 
της έδρας του Γενικού Δημοσίου Δικαίου το 1975, δίπλα σε έναν άλλο μεγάλο 
συνταγματολόγο, τον Αριστόβουλο Μάνεση, ο οποίος κατείχε ήδη την έδρα του 
Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιό μας. Για τη συνολική προσφορά του στην 
πειθαρχεία του Συνταγματικού Δικαίου, η οποία υπερβαίνει τα σύνορα της Ελλάδας, το 
Τμήμα της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  τον ανακήρυξε το 
2003 επίτιμο διδάκτορά του. 

Ο δρόμος του Δημήτρη Τσάτσου διασταυρώθηκε με εκείνον του Γιώργου Παπαδημητρίου 
στο δικό μας Πανεπιστήμιο. Εδώ όπου ο Παπαδημητρίου ολοκλήρωσε τις νομικές του 
σπουδές και έγινε επιμελητής στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής το 
1975 στο πλευρό του Αριστόβουλου Μάνεση και του Δημήτρη Τσάτσου, φέροντας μαζί του 
τη βαθιά γνώση που του προσέθεσε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Χαϊδελβέργη, αλλά και 
με πίστη στη δημοκρατία που μόλις είχε αποκατασταθεί.  
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Οι δύο άνδρες, έχοντας διανύσει σε μεγάλο βαθμό παράλληλες διαδρομές, πραγματοποίησαν 
σπουδές στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαϊδελβέργη. Διέγραψαν λαμπρές πορείες ως 
ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και υπήρξαν πολυγραφότατοι, αφήνοντας σημαντική συγγραφική 
παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές των ερευνητών του συνταγματικού δικαίου.  

Η διδασκαλία τους για την ευθύνη του ερμηνευτή και του εφαρμοστή του Συντάγματος δεν 
έμεινε μόνον στα χαρτιά: υπηρέτησαν αμφότεροι σε θέσεις πολιτικής ευθύνης. Ο Δημήτρης 
Τσάτσος ήδη στην πρώτη μεταπολιτευτική Βουλή ήταν … Στο τέλος της ζωής του διετέλεσε 
Ευρωβουλευτής  

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου δίδαξε όχι μόνον στο δικό μας Πανεπιστήμιο, , την Αlma Μater 
του, αλλά και στην Κομοτηνή και, τέλος, στην Αθήνα. Για τις διακρίσεις του στο πλαίσιο 
αυτό βρίσκονται εδώ πολ 

Οκτώ χρόνια στο πλευρό του Κώστα Σημίτη, ως νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, 

με πλούσια επιστημονική και πολιτική δραστηριότητα, διετέλεσε βουλευτής 
Επικρατείας Η εκλογή του ως βουλευτού Επικρατείας του ΠαΣοΚ τον Σεπτέμβριο του 2007 
του ΠαΣοΚ μέχρι το θάνατό του το Φεβρουάριο (17) του 2009 και καθηγητής του 
Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Παπαδημητρίου είχε 
διατελέσει μέλος του Ιδρύματος Τρίτση, νομικός σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού 
κ. Κ. Σημίτη και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών. 
Υπήρξε επίσης μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004», μέλος του Νομικού 
Συμβουλίου της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών καθώς και της  
Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, πρόεδρος του Ιδρύματος Μάνεση και 
μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την 
περίοδο 2000-2004 ήταν επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση του 
Κυπριακού και τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του με το παράσημο Ανώτερος Ταξιάρχης 
του Τάγματος Μακαρίου Γ Δ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2007 εξελέγη βουλευτής 
Επικρατείας του ΠαΣοΚ και είχε οριστεί πολιτικός εκπρόσωπος για θέματα 
Δικαιοσύνης. 

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944. Σπούδασε στη Νομική 
Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο 
της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία. Ήταν καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το διάστημα 1972-1975, συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Μαξ 
Πλανκ. Την περίοδο 1973-1974, ήταν εξωτερικός συνεργάτης της Ντόιτσε Βέλε. Το 1975, 
έγινε επιμελητής στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
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Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέχρι το 1979, οπότε αναγορεύθηκε 
καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1983. Το 
1976, άρχισε να ασκεί τη δικηγορία. Από το 1996 ως το 2004 ήταν Νομικός Σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη. Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στη Συνέλευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κατάρτιση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (1999-2000). Επικεφαλής 
της Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση των εξελίξεων του Κυπριακού (2000-2004). 
Τον Σεπτέμβριο του 2007 εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. 
Ο Γιώργος Παπαδημητρίου πέθανε σε ηλικία 64 ετών τον Φεβρουάριο του 2009. 

Υπήρξε ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που μετείχαν στη διαμόρφωση του 
Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ελλάδα και συνέβαλαν στην εμπέδωσή του. Χειρίσθηκε με 
επιτυχία πολλές υποθέσεις με ιδιαίτερο νομολογιακό ενδιαφέρον ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και πρωτοστάτησε στη δημιουργία της έντυπης επιθεώρησης “Νόμος + 
Φύση”, η οποία συνεχίζει να κυκλοφορεί έως σήμερα, σε ηλεκτρονική πλέον μορφή. 

Και οι δύο μνημονευόμενοι ενώ με τη στάση τους δίδαξαν τι θα πει ακαδημαϊκό και πολιτικό 
ήθος, ανθρώπινη ευαισθησία και δημόσια ευθύνη.  

Όσον αφορά την θεματική του Συνεδρίου «Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία», 
μια απλή παρατήρηση στο πρόγραμμα αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι συμπίπτει με μια 
καίρια πολιτική συγκυρία για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει διαχρονική και 
πολυδιάστατη. Το ενδιαφέρον αυξάνεται περαιτέρω, καθώς τα πάνελς αποτελούνται από 
εκλεκτούς ομιλητές που έχουν διακριθεί για την ακαδημαϊκή τους πορεία και την πολιτική 
τους δράση εντός και εκτός Ελλάδος.  

Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, με τη λήξη του οποίου είμαι 
βέβαιος ότι θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα επί του θέματος.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και την Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και 
Πολιτισμού για την άψογη διοργάνωση, και ιδιαίτερα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της 
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κα. Λίνα Παπαδοπούλου για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία.   


