Πρώτος Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
και της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
αναγορεύτηκε σε ειδική τελετή ο Ακαδημαϊκός
και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντώνιος Κουνάδης.

Ο Ομότιμος Καθηγητής, Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντώνιος
Κουνάδης αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε ειδική τελετή στις 20
Νοεμβρίου, 2018. Την τελετή παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων με τον
πρωτοσύγκελο κ. Σωφρόνιο, πρώην Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος του Δ΄ Σώματος
Στρατού, Καθηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής. Σημειώνεται
ότι ο κ. Κουνάδης αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πριν 12
χρόνια και υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Π.Θ..
Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, αφού ευχαρίστησε το
Τμήμα για την πρωτοβουλία που ανέλαβε, ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του λέγοντας ότι: «η
αναγόρευσή του είναι τιμή για τον ίδιο, αλλά αποτελεί και ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα και το
Πανεπιστήμιο».
Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, ο οποίος υπήρξε
φοιτητής του τιμώμενου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ήταν
εξέχων δάσκαλος, κατέγραψε εξαιρετικά συγγράμματα που χρησιμοποιώ μέχρι και σήμερα, ήταν
λίγο αυστηρός, αλλά διατηρώ πολύ θετικές αναμνήσεις μετά από 40 σχεδόν χρόνια».
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Καθηγητής Α. Ελένας, αναφέρθηκε και
αυτός στην προσωπική του γνωριμία με τον κ. Κουνάδη πριν 30 χρόνια, και επεσήμανε: «υπήρξατε
δάσκαλος χιλιάδων Πολιτικών Μηχανικών που ακολούθησαν τη δική τους πορεία και διέπρεψαν
σε εσωτερικό και εξωτερικό. Διδάξατε γνώση και αρετή και υπήρξατε πρότυπο πανεπιστημιακού
δασκάλου». Κυρίως, στάθηκε στη βαθιά θεωρητική γνώση του τιμώμενου στην επιστήμη της
Μηχανικής των Κατασκευών, αλλά και στο ενδιαφέρον του για την ελληνική γλώσσα.

Τον έπαινο του τιμωμένου ανέλαβε ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Δ.Π.Θ. Ακαδημαϊκός κ. Εμμανουήλ Γδούτος. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στην
ακαδημαϊκή πορεία και τις διακρίσεις του κ. Κουνάδη, δίνοντας το στίγμα της ακαδημαϊκής του
παρουσίας, αλλά και της επιστημονικής του ταυτότητας. Με προβολή διαφανειών ανέδειξε τις
επιστημονικές και αθλητικές του επιτυχίες, αλλά και τη σύνδεσή του με το ακριτικό Ίδρυμα, και
κατέληξε: «Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. τιμά σήμερα το δάσκαλο, τον επιστήμονα,
τον μηχανικό, τον αθλητή, τον ευπατρίδη».
Προσφώνηση εκ μέρους των εισηγητών απηύθυνε ο Kαθηγητής και π. Πρύτανης κ. Α.
Καραμπίνης, εξηγώντας ότι πρόθεση των εισηγητών ήταν να τιμήσουν τον επιστήμονα ο οποίος
«μας βοήθησε και μας δίδαξε» και «τρέφει μεγάλη αγάπη για τη Θράκη και τον Ελληνισμό».
Ακολούθησε η επίδοση διασήμων και αναγόρευση του κ. Αντωνίου Κουνάδη σε Επίτιμο
Καθηγητή του Τμήματος, καθώς και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη. Ο ίδιος, προτού αναπτύξει
την ομιλία του με θέμα: «Σεισμική Αστάθεια Ελευθέρως Εδραζόμενων Αγαλμάτων σε
Πολυσπονδυλωτούς Κίονες», εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ιδιαιτέρα τιμητική διάκριση που
του απενεμήθη από το Δ.Π.Θ. λέγοντας: «Με το Δ.Π.Θ. με συνδέουν ισχυροί δεσμοί από μακρόν,
όχι μόνο επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρας, αλλά για τους κοινούς αγώνες για την
ακριτική περιοχή της Θράκης», προσθέτοντας ότι: «εξακολουθώ να διατηρώ και θα συνεχίσω να
διατηρώ τις αγαθότερες αναμνήσεις για τη γόνιμη συνεργασία με το Δ.Π.Θ., στρέφοντας ευγνώμονα
τη σκέψη σε όσα το Πανεπιστήμιο αυτό με βοήθησε να συμβάλω για τη γλώσσα και την περιοχή
δια μέσω του Πανεπιστημίου».

