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Στις 13 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής στην 

Αθήνα, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος θα απονείμει το Βραβείο 

Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην των Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού, 

στον Καθηγητή Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. 

Βασίλη Κάλφα. Το έργο του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Ομότιμος  Καθηγητής, κ. Θεοδόσης Τάσιος. 

Μετά την απονομή του βραβείου, θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Βασίλη Κάλφα με θέμα: 

«Η φιλοσοφία ως μάθημα» 

Ο Βασίλης Κάλφας είναι Καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Ειδικεύεται στην 

πλατωνική και την αριστοτελική φιλοσοφία και στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής επιστήμης. 

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της μετάφρασης των Απάντων του Αριστοτέλη στις εκδόσεις Νήσος και το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και της συλλογικής ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας «Πλάτων» στο Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού. 

Είναι μέλος του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης και του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 

Σπουδών (Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη). 

Έχει τιμηθεί το 2003 με το βραβείο πανεπιστημιακής διδασκαλίας από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και με το κρατικό βραβείο ενδογλωσσικής μετάφρασης του έτους 2015 για τη μετάφραση των 

Φυσικών του Αριστοτέλη. 

Έχει δημοσιεύσει συνολικά δώδεκα βιβλία και έχει πάνω από 50 δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή και 

ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 

Φέτος συμπληρώνονται είκοσι εννέα χρόνια από τη θέσπιση του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής 

Διδασκαλίας που είναι ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα που επιβραβεύει κάθε χρόνο την αριστεία και την 

αφοσίωση ακαδημαϊκών δασκάλων στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία. 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) θέσπισε αυτό το Βραβείο για να τιμήσει τη μνήμη των 

ερευνητών του και καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου 

Πνευματικού. Και οι δύο τους υπήρξαν λαμπροί επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση, που χάθηκαν άδικα 

το 1990. 

Η επιλογή του βραβευόμενου γίνεται από επιτροπή διακεκριμένων ακαδημαϊκών δασκάλων, που 

αντιπροσωπεύουν όλες τις κύριες γνωστικές περιοχές της Επιστήμης.  Ο κάθε βραβευόμενος, μετά την 

επιλογή του, γίνεται αυτόματα και μέλος της Επιτροπής. 
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The ceremony of the 2019 FORTH Award for Excellence in Academic Teaching "Vassilis 

XANTHOPOULOS - Stephanos PNEVMATIKOS"  

 

Nov 25, 2019 

 

The ceremony of the FORTH Award for Excellence in Academic Teaching "Vassilis XANTHOPOULOS - 

Stephanos PNEVMATIKOS" will be held at the main Hall of the old Parliament in Athens, on December 13 

2019, at 18.00. 

The award will be presented by H.E. the President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopios Pavlopoulos to 

Mr. Vassilis Kalfas, Professor of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki. 

Mr Theodosis Tassios, Emeritus Professor in National Technical University of Athens  will present the 

academic work of the awardee.  

Professor Kalfas will then give a talk on the subject of "Philosophy as ‘mathema’". 

The year 2019 marks the 29th anniversary of the establishment of the Award, which is the only 

academic prize in Greece that rewards the excellence in academic teaching. 

The Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) established this Award in the memory of 

Vassilis Xanthopoulos and Stephanos Pnevmatikos. They were both distinguished professors at the 

University of Crete, members of FORTH and internationally renowned scientists who were murdered in 

1990, while teaching an advanced seminar. 

The selection of the awardees is made by a committee of distinguished academic teachers from a wide 

range of scientific areas and the awardees upon their selection become automatically a committee 

member. 

  

For further information: 

Kalliroi Mavrantoni 

FORTH/Central Administration 

Heraklion, Crete, GR 

Τel.: +302810391509 

Email: kalliroi@admin.forth.gr 


