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ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΟΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  Ν. ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΠO ΤΟΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Δρ Χρ. Απ. ΛΑΔΙΑ  

ΚΑΤA ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ 5-3-08 
 
Αποτελεί μέγιστο καθήκον των ανθρώπων η απονομή σεβασμού και τιμής στους γονείς και στους δασκάλους 

των. Αυτή  η  πανανθρώπινη αρχή της μορφής αυτού του σεβασμού θεμελίωσε όλες  τις πολιτισμένες κοινωνίες 
διαχρονικώς  και  τις προήγαγε στο δημιουργικό επίπεδο  του εξευγενισμού  της ανθρώπινης  φύσης  η οποία 
κατόπιν δημιουργούσα ανακάλυψε και κατέκτησε μεταξύ των άλλων  τις επιστήμες, τα  γράμματα και τις τέχνες. 

        Η απονομή τιμής στους δασκάλους μας επιτελείται προκειμένου να διαβεβαιώνεται η αναγνώριση της 
πνευματικής προσφοράς των, η παραδοχή μας πως εμπεδώσαμε τις γνώσεις που μας δίδαξαν, η πιστοποίηση εκ 
μέρους μας πως οι πνευματικοί μας ταγοί  ήταν έμπλεοι αξιών ακαδημαϊκής δεοντολογίας και  επί πλέον  ήταν οι 
σμιλευτές των γνώσεων που εμείς κατακτήσαμε κοντά τους. Τοιουτοτρόπως σήμερα η μεγάλη μας επιστημονική 

κοινότητα, ο  Σύνδεσμος  Ελλήνων Περιφερειολόγων και όλοι εμείς οι επιστήμονες που είχαμε την τύχη αγαθή να 
έχουμε Πανεπιστημιακό Δάσκαλό μας  τον  Νικόλαο Κόνσολα  με απέραντη ευγνωμοσύνη οργανώσαμε τούτη την 
οφειλόμενη απέριττη τελετή προκειμένου να εκφράσομε τις βαθιές ευχαριστίες προς αυτόν για την πνευματική 
ιερουργία των διδασκαλιών του στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα  και να αναγνωρίσομε  στον δάσκαλό μας την 
ιδιότητα του ενός εκ των πλέον φημισμένων διανοητών της Περιφερειακής Επιστήμης.  

        Ειδικότερα  θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι  η απόφασή μας για την τιμή αποτελεί οφειλόμενο χρέος  διότι ο 
διακεκριμένος καθηγητής μας πληρούσε όλα  εκείνα τα προσόντα που είναι απαραίτητα  για αυτήν, όπως  είναι η 
αίγλη  του προσώπου του, η  δύναμη του χαρακτήρα του, η αρετή και η εντιμότητά του καθώς και η επιστημονική 
του ανατροφή, ήτοι, τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περικοσμούν τον Δάσκαλο και τα ο ποία καθιστούν το 
πέρασμά του ανεξίτηλο στην πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

  Ως καθηγητής της Περιφερειακής Επιστήμης είχε όλα τα στοιχεία του  σύγχρονου διανοητή όπως, την 
συνδυαστική οργανωτική  ικανότητα του  χώρου την ικανότητα για την επιμελημένη και άρτια συστηματοποίηση της 
επιστήμης  καθώς και την δυνατότητα της διάπλασης της ανωτάτης εκπαίδευσης ιδιαίτερα στον κλάδο της 
Περιφερειακής Οικονομικής. Ο τιμώμενος καθηγητής μας, εξακολουθεί να είναι πάντοτε ένας εκ των 
σπουδαιότερων επιστημόνων που δημιούργησαν Σχολή στον προαναφερθέντα κλάδο. Υπερηφάνως  ομολογούμε 

πως η Σχολή του έχει τα διακριτικά στοιχεία που την καθιστούν διαχρονική και σύγχρονη όπως είναι, η σύνδεση της 
γνώσης και της εμπειρίας στην εξαγωγή των αξιωμάτων  της  επιστήμης  του  χώρου, ο απαραίτητος διαχωρισμός 
της ελληνικής εμπειρίας από την ξένη προκειμένου να πραγματοποιούνται εφαρμογές  στον ελληνικό χώρο  χωρίς 
να απορρίπτεται η ενδεχόμενη χρησιμότητα της ξένης εμπειρίας.  

       Δίδαξε με πρωτοτυπία και η πρωτοτυπία είναι έργο σοφών, την Περιφερειακή Επιστήμη, την Επιστήμη των 
πολλών κλάδων των διαφόρων επιστημών η οποία καλείται πλειστάκις να προσδιορίσει και  να εξηγήσει τα 
κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά δρώμενα στο χώρο που διαρκώς εξελίσσεται και ανακατατάσσεται και τα οποία 
έχουν τις εικόνες των χωρικών οντοτήτων που επιδιώκουν να αναπτυχθούν αλληλοσχετιζόμενες, η ανταγωνιζόμενες 
με ποικίλα περιβαλλοντικά και οικολογικά  προβλήματα η υστερούν ακόμη στο σχεδιασμό των άριστων επιλογών 
για την ανάπτυξη των. 

         Εμπέδωσε τη σημασία της οργάνωσης  του χώρου στην Περιφερειακή Επιστήμη και με την διδασκαλία του 
αλλά και  με την συγγραφή του κατά την τελευταία  τεσσαρακονταετία αρχής γενομένης από τον χρόνο έναρξης 
αυτής  υπήρξε ένας εκ των πρωτοπόρων ερευνητών που έστρεψαν το ενδιαφέρον τους  στην σημασία της 
οργάνωσης των χώρων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επαρχιών. Η προαναφερθείσα  
ικανότητα διαφαίνεται  εκ των διατυπωμένων στα  συγγράμματά του αξιωμάτων η προτάσεων που χαρακτηρίζονται 

λίαν  πρωτότυπα και αποδεικνύουν ότι, η  παραμέληση της  μεταβλητής του χώρου επιδρά δυσμενώς σε κάθε 
αναπτυξιακή προσπάθεια. 

        Οι διατυπωμένες στα έργα του απόψεις όπως, για τις θεωρίες χωροθέτησης, για τις θεωρίες της ανάπτυξης  
των  Περιφερειών,  για τις στρατηγικές  εναρμόνισης  της εθνικής και περιφερειακής οικονομικής  πολιτικής,  για 
τους σχεδιασμούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής περιφερειακής  πολιτικής, για  τις μεθόδους της περιφερειακής 
ανάλυσης καθώς και άλλες προσδιόρισαν την Σχολή που ευσχήμως οι μαθητές του προσδιορίζουν αυτήν ως το 
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης που αποτελεί την πνευματική μήτρα της Περιφερειακής Επιστήμης στην 

Ελλάδα.        



 

 

 

 
 

 

(συνέχεια) 
 

Ο Καθηγητής  Νικόλαος Κόνσολας  είχε το τάλαντο  της συγγραφής των πρωτοτύπων 

επιστημονικών θεμάτων το οποίο κατέστησε αυτόν την αναφαίνουσα επιστημονική προσωπικότητα. Ως 

οξυδερκής ερευνητής με διδακτικό επίσης τάλαντο διατηρούσε πάντοτε  την επιστημονική αυτοβουλία  

την οποία πάσχιζε ως δάσκαλος να κληροδοτεί στους  μαθητές του τόσο κατά  τις  μακρές 

συνεργασίες του με αυτούς στις ερευνητικές αναζητήσεις όσο και  κατά τις πνευματικές ιερουργίες από 

το έδρανο του  καθηγητή. Είχε μαθητές του σημαντικούς σημερινούς ανθρώπους  που σχεδιάζουν την 

περιφερειακή πολιτική στη Χώρα  μας  και άλλους που διακονούν την  Περιφερειακή Επιστήμη και την 

Περιφερειακή Οικονομική στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα της Ελλάδας και της αλλοδαπής. Ήταν η 

διδασκαλία του σύνθεση μνήμης και οξυδέρκειας συνδυασμένων με την βαθιά γνώση και  την αρωγό 

πείρα και πραγματοποιούσε την εκπαιδευτική υπέρβαση που κατηύθυνε όλους εμάς. 

         Αρτίως, συστηματοποίησε  την Περιφερειακή Επιστήμη  και ανέδειξε την σημασία του 

ενισχυμένου ρόλου της  περιφερειακής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη. Ανέλυσε με ενδελέχεια το 

πολυδιάστατο περιφερειακό φαινόμενο όπως αυτό εκδηλώνεται μέσα από τις διαδικασίες της άνισης 

κατανομής των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης και της πόλωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Ιεράρχησε με την διδασκαλία του απαραμίλλως την αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών  για την 

διαμέριση και αλληλεξάρτηση των χωρικών μονάδων για την χωροθέτηση των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων καθώς και  για  την ενεργοποίηση των  μέτρων πολιτικής που επιδρούν διορθωτικά 

στην περιφερειακή ανισορροπία. 

         Ως ερευνητής  και μελετητής ο τιμώμενος καθηγητής μας, καθοδήγησε πλειάδες συνεργατών  

του στο άριστο αποτέλεσμα και  στην επιτυχία. Επικεφαλής πάντοτε στο Ινστιτούτο μας διερεύνησε 

διεισδυτικά  παραδοσιακές και νέες έννοιες και πέτυχε τη σύζευξη των θεωρητικών και  των εμπειρικών 

αναλύσεων καθοδηγώντας την έρευνα, με ορθολογισμό και απτώς, στην επίλυση του περιφερειακού 

προβλήματος. Συνέβαλε με τις μελετητικές προτάσεις  του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης στη 

χωρομέτρηση και οργάνωση πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων της Ελληνικών Περιφερειών καθώς 

και με τις μελετητικές προτάσεις του Ινστιτούτου συνέβαλε  ουσιαστικώς στις πολιτειακές επιλογές για  τις 

εφαρμογές  των κοινοτικών πλαισίων στήριξης η άλλων σημαντικών κοινοτικών προγραμμάτων. 

        Ευτύχησα ως κρατικός λειτουργός, εγώ ο μαθητής του, να συνεργασθώ μαζί του στην  πρώτη  

μελέτη για την ίδρυση  του Πανεπιστημίου της Στερεάς Ελλάδας  στο οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ 

σήμερα στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης αυτού. Οφείλω να ομολογήσω  ότι η μελέτη 

εκείνη όσο και η δεύτερη επικαιροποιημένη πάλι από το Ινστιτούτο μας, απετέλεσαν το θεμέλιο λίθο του 

προαναφερθέντος Πανεπιστημίου.  

       Ο  τιμώμενος δάσκαλός μας διέπλασε  την ανώτατη εκπαίδευση με την  φιλεργία και την 

πρωτοπορία του επί των επιστημονικών  τομέων της Οικονομικής του χώρου και εκείνων που μελετούν 

την ευταξία και την αρμονία των εντός αυτού δραστηριοτήτων. Υπήρξε ο ιθύνων νους της  ίδρυσης και 

ο θεμελιωτής του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής  Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και 

συνέβαλε βασικώς στις επιλογές  για  την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών και των 

διδακτορικών διατριβών της δικής μας επιστήμης.  

    Ο Καθηγητής Νικόλαος Κόνσολας, φυσιογνωμία άξιας προσοχής και εύδιος δάσκαλο με ήθος και 

νοησιαρχικό χαρακτήρα, διακεκριμένος  της περιφερειακής επιστήμης διήνυσε τον ακαδημαϊκό βίο 

επάνω στην οδό των αξιών των  ταγών της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

    Ως εκ των ανωτέρω ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, η μεγάλη μας επιστημονική 

Κοινότητα, έχει την τιμήν σήμερα να απονείμει το οφειλόμενο χρέος προς τον Δάσκαλο και Καθηγητή 

αλλά και Επίτιμο Πρόεδρό της στον οποίο οφείλει πολλά για την πνευματική, επιστημονική και ηθική 

υποστήριξη του προς αυτήν. 

 

Σας ευχαριστώ 



 

 

 

 
 

 
 

ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΟΤΙΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  Ν. ΚΟΝΣΟΛΑ  
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Κατ’ αρχάς θέλω να συγχαρώ τον ΣΕΠ για την πρωτοβουλία του να τιμήσει τον Δάσκαλο Νίκο Κόνσολα. 

Ο καθηγ. Νίκος Κόνσολας διαμόρφωσε ουσιαστικά τις σπουδές της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και 

προώθησε την έρευνα στον τομέα αυτό, παρουσιάζοντας σημαντικότατη Εκπαιδευτική, Ερευνητική και Οργανωτική- 

Διοικητική Δραστηριότητα σε πληθώρα τομέων σχετικών με την Ανάπτυξη. Με σπουδές στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, είναι 

καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το 1973. έχει συνεχή παρουσία στο ΙΠΑ από την ίδρυσή του, έχοντας 

διατελέσει Πρόεδρος του ΔΣ και Επίτιμος Πρόεδρος σήμερα. Ασχολείται επίσης με τον συντονισμό του ερευνητικού 

έργου και της αναπτυξιακής προσπάθειας όλων των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων της Χώρας. 

Έχει επιδείξει σημαντικό έργο στον Εκπαιδευτικό Τομέα. Αναβάθμισε, οργάνωσε και ανέπτυξε το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα του Ι.Π.Α., έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

του Παντείου Πανεπιστημίου, του οποίου διετέλεσε ο πρώτος Πρόεδρος. Έχει σημαντική συμβολή στην καθιέρωση της 

Περιφερειακής Επιστήμης και στην προώθηση των σχετικών σπουδών και της έρευνας στην Ελλάδα. Έχει σημαντικό 

Ερευνητικό Έργο σε σημαντικούς Τομείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως η Αξιολόγηση του Β’ ΚΠΣ, η κατάρτιση του 

Περιφερειακού Σκέλους του Γ’ ΚΠΣ, η κατάρτιση Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, οι Στρατηγικές για την Καινοτομία (RIS), η 

Χωροθέτηση και Ίδρυση Πανεπιστημίων, η Χωροθέτηση και Ανάπτυξη των ΒΕΠΕ κ.τ.λ. 

Το συγγραφικό του έργο είναι επίσης σημαντικό. Έχει συγγράψει το βασικό σύγραμμα «Σύγχρονη Περιφερειακή 

Οικονομική Πολιτική», που διδάσκεται σχεδόν σ’ όλα τα Τμήματα που διδάσκεται η Περιφερειακή Επιστήμη. Έχει διεθνείς 

εκδόσεις όπως τα βιβλία «Regional Development in Greece”, “Local Development (editor)”, “Regional Prospects in 

Greece” κ.ά. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. 

Έχει Διεθνή παρουσία στο χώρο της Περιφερειακής Επιστήμης έχοντας διατελέσει Μέλος του ΔΣ της European Regional 

Science Association για 17 έτη, Μέλος Οργανωτικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων, Πρόεδρος Οργανωτικής 

Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίων της ERSA στην Αθήνα το 1987 κ.τ.λ. 

Έχει σημαντική Αναπτυξιακή και Κοινωνική Προσφορά, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ΒΙΠΕΤΒΑ, με ευθύνη του 

προγράμματος Χωροθέτησης, Ίδρυσης και Οργάνωσης των Βιομηχανικών Περιοχών στην Ελλάδα και πρόεδρος της 

Εταιρείας Φαρμέτρικα με ευθύνη για την παρακολούθηση των τιμών και της πολιτικής του φαρμάκου στην Ελλάδα. 

Υπηρετεί την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Έρευνα και την Ανώτατη Εκπαίδευση με ήθος, συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα, ανεπηρέαστος από οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης. Η βασική του Συμβολή είναι οι μαθητές του 

που στελεχώνουν σήμερα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Υπουργεία, την Αυτοδιοίκηση, Οικονομικούς 

Οργανισμούς και Ερευνητικούς Φορείς. 

Και είναι οι μαθητές του, που τον τιμούν σήμερα. 
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Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑ 
  

  

   Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά εκφράζω τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων 

Περιφερειολόγων για την απόφασή τους να με τιμήσουν για την προσφορά μου στην ανάδειξη και την 

εδραίωση στη χώρα μας του γνωστικού αντικειμένου της Περιφερειακής Επιστήμης, το οποίο και οι ίδιοι 

υπηρετούν με αφοσίωση και ευθύνη. 

   Ευχαριστώ, επίσης θερμά όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους και τους διακεκριμένους δημόσιους 

λειτουργούς που είχαν την καλοσύνη να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του ΣΕΠ και να παραβρεθούν 

απόψε στην εκδήλωση αυτή προς τιμή μου. 

  Οφείλω ευχαριστίες στον Καθηγητή και Διευθυντή του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης κύριο 

Αθανάσιο Παπαδασκαλόπουλο για τη συνοπτική και εξαιρετική παρουσίαση ενός έργου που στη 

γενικότερη θεώρησή του δεν ήταν μόνο δικό μου. Ενός έργου που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

χωρίς την δική του συμβολή όπως και άλλων εξαίρετων συναδέλφων με τους οποίους δουλέψαμε σκληρά 

στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης επί πάρα πολλά χρόνια. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων 

Περιφερειολόγων και νέος συνάδελφος σον ακαδημαϊκό χώρο κύριος 

Χρίστος Λαδιάς με την ομιλία του με συγκίνησε ιδιαίτερα γιατί εκφράζει την άποψη των φοιτητών, που 

πάντα αποτελούσαν το κέντρο της επιστημονικής μου δραστηριότητας. 

    Η καθιέρωση του όρου « Περιφερειακή Ανάπτυξη », ξεκίνησε, στο διδακτικό, στο Ερευνητικό και στο πεδίο 

εφαρμογής από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και σήμερα είναι ιδιαίτερα παρήγορο το γεγονός, ότι αποτελεί 

επιστημονική πειθαρχία την οποία υπηρετούν όλα τα Οικονομικά και Τεχνολογικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα στην Ελλάδα. Η πρωτοποριακή έμπνευση  του αειμνήστου Καθηγητή Ιερώνυμου Πίντου, ιδρυτή 

του Ινστιτούτου που μας φιλοξενεί απέδωσε καρπούς. 

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ένωσης, Επιστημονικές Ενώσεις διεθνούς 

και εθνικής εμβέλειας έχουν εντάξει στους σκοπούς τους την προώθηση της διαδικασίας της 

Περιφερειακής Επιστήμης. Μίας Επιστήμης, που επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη στο χώρο και τη 

διάχυση της ευημερίας  σε όλους. 

    Εμείς, που η ζωή και η δράση μας συνδέεται με την Περιφερειακή Ανάπτυξη,-φοιτητές, καθηγητές, 

δημόσιοι λειτουργοί ρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί οι επιδιώξεις μας και τα αποτελέσματα του έργου 

μας, βοηθούν την κοινωνία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλλίτερο μέλλον, στη δύσκολη 

πορεία του σύγχρονου κόσμου που ορίζεται από τους άτεγκτους κανόνες της παγκοσμιοποίησης και του 

ανταγωνισμού. 

    Ευχαριστώ και πάλι όλους σας για την παρουσία σας και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων για 

την τιμή που μου έκανε. 

. 


