
Οµιλία Κων/νου Χαλάτση, 
Καθηγητή του Τµήµατος Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών  του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής της 
Ηµερίδας.  
 
Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2004 
 
Κύριε Αντιπρύτανη,  Κύριε Κοσµήτορα, 
Κύριε Πρόεδρε του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, 
 
Καλή σας ηµέρα, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην σηµερινή επιστηµονική 
ηµερίδα του Τµήµατός µας που γίνεται µε αφορµή την συµπλήρωση 15 
χρόνων προσφοράς του Τµήµατος στην Εκπαίδευση και την Έρευνα.  
 
Για την ιστορία , την πορεία και το µέλλον του Τµήµατος θα µιλήσουν 
άλλοι συνάδελφοι διεξοδικά. Επιτρέψτε µου να πω δύο λόγια για την 
προϊστορία του Τµήµατος, ουσιαστικά για την προϊστορία της 
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.  
 
Ας µε συγχωρήσουν κάποιοι συνάδελφοι εάν από άγνοια θα παραλείψω 
κάτι.  
 
Τα πρώτα µέρη στην Ελλάδα που αναπτύχθηκαν οι σχετικές 
δραστηριότητες ήσαν  αφενός στο ‘∆ηµόκριτο’  η ∆ιεύθυνση 
Ηλεκτρονικής, το Κέντρο Υπολογιστών και το Κέντρο Εκπαίδευσης του 
ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος και αφετέρου η Έδρα Ηλεκτρονικής   Φυσικής του 
Παν/µίου Αθηνών υπό τον αείµνηστο Μιχάλη Αναστασιάδη, την 
δεκαετία του 1960. 
 
Οι σχετικές δραστηριότητες του ∆ηµοκρίτου   µεταλαµπαδεύτηκαν  µέσα 
στην επόµενη δεκαετία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και το ΕΜΠ µε την 
µετακίνηση επιστηµόνων σε θέσεις καθηγητών.  
 
Οι οµότιµοι καθηγητές του Τµήµατός µας Κώστας Καρούµπαλος, Νίκος 
Αποστολάτος και Γιώργος Φιλοκύπρου είναι οι σκαπανείς της ανάπτυξης 
της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στο Παν/µιό µας και στην 
Ελλάδα γενικότερα. 
 
Οι σχετικές διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν 
αρχικά στα Τµήµατα Φυσικής και Μαθηµατικών από το 1971 αρχικά σε 



προπτυχιακό επίπεδο και αργότερα και σε µεταπτυχιακό µε την ίδρυση 
επαγγελµατικών ενδεικτικών.    
 
Επίσης συνέβαλαν στην ανάπτυξη των περί την Πληροφορική και τις 
Τηλεπικοινωνίες η ίδρυση στο Παν/µιό µας το 1979 του Υπολογιστικού 
Κέντρου και η σύσταση της Επιτροπής Οργάνωσης Μηχανογραφήσεως. 
 
Οι δραστηριότητες αυτές οδήγησαν τελικά  στη σύσταση του σηµερινού 
Τµήµατος. Σηµειώνω για την ιστορία ότι το πρώτο πανεπιστήµιο που 
ίδρυσε τµήµα σχετικό µε την Πληροφορική είναι το Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, όπως και σηµειώνω ότι το ΕΜΠ δεν έχει ακόµη τµήµα αµιγώς 
Πληροφορικής. 
 
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια τους τρεις οµότιµους 
καθηγητές µας για την συµβολή τους. Ανακαλώ στη µνήµη µου ότι από 
τον Κωστή Καρούµπαλο πήρα τα πρώτα µαθήµατα τηλεπικοινωνιών, 
µάλιστα η διπλωµατική µου εργασία στο Μεταπτυχιακό ήταν η σχεδίαση 
µιας συστοιχίας κεραιών µε µια κατευθυντηκότητα 2-3 στερεών µοιρών. 
Από τον Γιώργο Φιλοκύπρου άκουσα για πρώτη φορά  άλγεβρα Βoole 
καιΛογική Σχεδίαση, κάτι που µε έκανε να στραφώ οριστικά στην 
Επιστήµη των Υπολογιστών. Ο Νίκος Αποστολάτος ήταν αυτός που 
πρωτοεισήγαγε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µαθήµατα Προγραµµατισµού.  
Επίσης επιτρέψτε µου να αναφερθώ και στον αδικοχαµένο ∆ηµήτρη 
Μαρίτσα που πρωτοστάτησε στη ανάπτυξη της Πληροφορικής στο 
Παν/µιο Πατρών. Ο ∆ηµόκριτος ήταν και γι’ αυτόν η αφετηρία, δεν 
πρόλαβε να έρθει στο Τµήµα µας στο οποίο είχε µετακληθεί. 
 
Θα παρακαλέσω τώρα τον κ. Αντιπρύτανη να απευθύνει χαιρετισµό.     
 
 
 
 
 
 
 
 


