ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ OMOΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΓΓΑΝΑ
Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αίθουσα Τελετών, 15.10.2018, Ώρα 18:30
Χαιρετισμός Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου,
Διευθύντριας του Τομέα Εγκληματολογίας και του Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία»
Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Κυρία Πρύτανη, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Κυρία Κοσμήτορα, Κυρίες και Κύριοι
Συνάδελφοι, Αγαπητοί φοιτητές, Κυρίες και Κύριοι,

Ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Αντώνης Μαγγανάς έχει έντονη επιστημονική παρουσία
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ιδίως στον Καναδά. Θήτευσε στον Τομέα
Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου επί 27
χρόνια και την τελευταία επταετία –πριν από τη συνταξιοδότησή του το 2014- υπήρξε
Διευθυντής του.
Μαζί με τον Ομ.Καθ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη συνέχισαν το έργο της αείμνηστης
Καθηγήτριας

Α.
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των

Σπουδών

Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ιδίως στην επιλογή ένταξής τους στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας. Και για τους δύο έτρεφε πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Τη
σχέση του μάλιστα με τον κ.Φαρσεδάκη την έχει χαρακτηρίσει με τη φράση «είμαστε
Διόσκουροι».
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αναπληρωτής και τακτικός Καθηγητής στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο δίδαξε τα μαθήματα:
Αντεγκληματική Πολιτική, Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου και Στοιχεία Ποινικής
Δικονομίας και Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ, στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
και το μάθημα Πρόληψη της εγκληματικότητας, στο Μεταπτυχιακό, όπου συνεχίζει και
συμμετέχει ενεργά.
Επέβλεψε πολυάριθμες διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και μερικοί
από τους μαθητές του είναι ο καθηγητής στο Παν/μιο του Αιγαίου κ.Στράτος Γεωργούλας

1

αλλά και οι κ.κ. Στέλλα Παπαμιχαήλ και Παναγιώτης Σχίζας που συνεργάσθηκαν και στην
έκδοση του Τιμητικού του Τόμου καθώς και πολλοί άλλοι.
Η εικόνα του ως καθηγητή είναι εκείνη του προσιτού και ιδιαίτερα ανεκτικού
«δασκάλου» όπως τον αποκαλούν πολλοί από τους φοιτητές του. Η εικόνα του ως
συναδέλφου είναι εκείνη ενός ανθρώπου που ήθελε να είναι εξίσου προσιτός και φιλικός
προς νεότερους και αρχαιότερους συναδέλφους. Προσωπικά είχα εντυπωσιαστεί όταν
τον πρωτογνώρισα και του απευθύνθηκα ευγενικά προσφωνώντας τον κ.Μαγγανά και
πριν με αφήσει να ολοκληρώσω τη φράση μου, μου είπε «Αντώνης». Του εξήγησα πόσο
δύσκολο μου ήταν να τον αποκαλώ με το όνομά του και στον ενικό για να ανταπαντήσει
ότι «αργότερα θα είναι δυσκολότερο, οπότε καλύτερα από την αρχή». Και είχε απόλυτο
δίκιο διότι έτσι θεμελιώθηκε μια καλή συναδελφική σχέση χωρίς να χαθεί ούτε ίχνος
αλληλοσεβασμού. Αυτή είναι η σχέση που νομίζω έχτισε με όλους ή τουλάχιστον τους
περισσότερους συναδέλφους.
Για το λόγο αυτό και ο Τομέας μας, αμέσως μετά τη συνταξιοδότησή του, εισηγήθηκε την
ομοτιμοποίησή του που έγινε πρόθυμα αποδεκτή τόσο από το Τμήμα Κοινωνιολογίας
όσο και από τη Σύγκλητο καθώς και την έκδοση του παρόντος τιμητικού τόμου.
Για την παρουσίαση του ίδιου του τιμώμενου όσο και του τιμητικού τόμου που θα
επιδοθεί σήμερα σε εκείνον, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι που είναι πλέον αρμόδιοι.
Στο σημείο αυτό, να επαναλάβω κι εγώ τις ευχαριστίες προς την πρυτανεία και τους
επιμελητές του Τόμου.
Ωστόσο, θεωρώ ότι περισσότερα θα είχαν να πουν για τον ίδιο οι φοιτητές και οι
συνεργάτες του. Εγώ αρκέσθηκα να εκφράσω όσα απορρέουν από τη σχέση της αγαστής
συνεργασίας μας όλα αυτά τα χρόνια, την αλληλοεκτίμηση βάσει χαρακτηριστικών όπως
η ευγένεια και ο ανθρωπισμός και ο σεβασμός των διαφορετικών απόψεων που είναι και
σεβασμός της δημοκρατίας.
Σήμερα, υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τον παρόντα επιστημονικό Τόμο, ως εκδήλωση
τιμής και συναδελφικής αγάπης στο πρόσωπο ενός επιστήμονα, συναδέλφου αλλά
κυρίως ανθρώπου του Ομ.Καθ.Αντώνη Μαγγανά με τις ευχαριστίες μας για την
προσφορά του στο πανεπιστήμιό μας και στον Τομέα μας.
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