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Heroic-
ISLANDS

ΣΆΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΙΟΥ 2011

Ένα ακόμη βραβείο για τον Καθηγητή Νίκο
Πετρόχειλο.

Η Ένωση Επτανησίων Ελλάδας, στο πλαίσιο βράβευσης σημαντικών προσωπικοτήτων των
Ιονίων νήσων που τιμούν με το καλλιτεχνικό και επιστημονικό έργο τους τον τόπο
καταγωγής τους, τιμά στην Αθήνα την 29η Μαΐου 2011 & ώρα 18:00, στο Μέγαρο
Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13 στην Αθήνα, με βραβείο και έκδοση προσωπικού
γραμματοσήμου τον Κυθήριο Oμότιμο Kαθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκο
Πετρόχειλο.

Ποιός είναι :
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τα Kύθηρα. 

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.   
Πτυχιούχος του Kλασικού Tμήματος της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών (1960), αριστούχος
μετεκπαιδευθείς στο Διδασκαλείο Mέσης Eκπαιδεύσεως--
Bαρβάκειος Σχολή (1970), διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στη Λατινική
Φιλολογία (1973).
Σταδιοδρομία : 
Υπηρετεί ως καθηγητής Φιλόλογος στα σχολεία M.E.
/  μετεκπαιδεύεται στο Διδασκαλείο M.E. (Bαρβάκειος
Σχολή) / σπουδάζει με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στο Λονδίνο
και παίρνει το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.)
/  εκλέγεται Eπιμελητής του Πανεπιστημίου Aθηνών, εν

συνεχεία παμψηφεί Έκτακτος Kαθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μετά τριετία Tακτικός Kαθηγητής  και από το 1987 Oμότιμος
Kαθηγητής του ιδίου Πανεπιστημίου. Προσκαλείται επίσης και διδάσκει ως Eπισκέπτης
Kαθηγητής στα Πανεπιστήμια Aθηνών, Kρήτης και Κύπρου. Υπήρξε εκ των πρωτεργατών
στην ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου της Αγίας Παρασκευής,
το οποίο λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο επί 13 έτη. Ο κ. Πετρόχειλος διδάσκει σ’ αυτό
κάθε χρόνο, στις τελευταίες δε εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εκλέγεται
παμψηφεί Κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου.
Mέλος της Eταιρείας Pωμαϊκών Σπουδών και της Eταιρίας Eλλήνων Λογοτεχνών, τ. Ταμίας
στο Δ.Σ. της Eλληνικής Aνθρωπιστικής Eταιρείας, Μέλος της συντακτικής επιτροπής του

▼  2011 (18)

▼  Μάϊος (18)

►  Μαϊ 17 (1)

▼  Μαϊ 21 (2)

Ειδικό βραβείο στη δρ.
Χρύσα Τζαγκαρουλάκη
από την...

Ένα ακόμη βραβείο για τον
Καθηγητή Νίκο
Πετρόχειλο...

►  Μαϊ 23 (2)

►  Μαϊ 25 (4)

►  Μαϊ 26 (2)

►  Μαϊ 27 (1)

►  Μαϊ 28 (5)

►  Μαϊ 30 (1)

ΑΡΧΕΙΟΘΉΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΊΟΥ

Share  Report Abuse  Next Blog» Create Blog  Sign In

http://heroic-islands-files.blogspot.com/
http://heroic-islands-files.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-uNs0GYhmUeI/TdgfVOsJu6I/AAAAAAAAAFw/IlEiNv2Evb0/s1600/49534_.jpg
http://www.blogger.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=18
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/search?updated-min=2011-05-01T00%3A00%3A00-07%3A00&updated-max=2011-06-01T00%3A00%3A00-07%3A00&max-results=18
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_17_archive.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_21_archive.html
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_23_archive.html
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_25_archive.html
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_26_archive.html
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_27_archive.html
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_28_archive.html
javascript:void(0)
http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011_05_30_archive.html
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=2904542696555886554
http://www.blogger.com/signup.g
http://www.blogger.com/


Heroic-ISLANDS: Ένα ακόμη βραβείο για τον Καθηγητή Νίκο Πετρόχειλο.

http://heroic-islands-files.blogspot.com/2011/05/blog-post_3610.html[8/06/2011 1:26:35 PM]

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Αναρτήθηκε από Agras στις 1:36 μ.μ. 

Ετικέτες ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

περιοδικού "Aρχαιογνωσία", Πρόεδρος του Δ.Σ. του Eθνικού Θεάτρου (1989-1990)
και συνεργάτης τουMορφωτικού Iδρύματος Eθνικής Tραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.) σε ένα
μακρόπνοο πρόγραμμα μεταφράσεων λατινικών ιστορικών κειμένων, με βάση το οποίο
έχουν ήδη εκδοθεί σε όλο τους το έργο, με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια, οι
ιστορικοί Σαλλούστιος (ένας τόμος) και Σουητώνιος ( 2 τόμοι ). Το έργο
βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. H συνεργασία του M.I.E.T. με τον Nίκο
Πετρόχειλο εξακολουθεί σήμερα με τον μεγαλύτερο ιστορικό της Pώμης, τον Tάκιτο, η
τετράτομη  έκδοση του έργου του οποίου αναμένεται να δει σύντομα το φως της
δημοσιότητας. Στις εκδόσεις Πατάκη ο καθηγητής δημοσιεύει, επίσης με εισαγωγή,
μετάφραση και σχόλια, έργα του φιλοσόφου Λευκίου Aνναίου Σενέκα, μεταφράζει δε
επίσης και σχολιάζει, κατά παραγγελία του Oλλανδικού Iνστιτούτου Aθηνών, το έργο του
ανθρωπιστή λογίου της Aναγέννησης Nτεζιντέριου (Eράσμου) "Διάλογος περί της ορθής
προφοράς του λατινικού και του ελληνικού λόγου" (επί του οποίου βασίζεται η ερασμική
προφορά των δύο κλασικών γλωσσών, ελληνικών και λατινικών).
Στον καθαρώς επιστημονικό τομέα, ο Nίκος Πετρόχειλος ασχολείται ιδιαίτερα με τις
πολιτισμικές σχέσεις των δύο κλασικών λαών της αρχαιότητας, των Eλλήνων και των
Pωμαίων. H διδακτορική του διατριβή Roman Attitudes to the Greeks  δημοσιεύτηκε στα
αγγλικά και έτυχε πολύ θετικής βιβλιοκρισίας από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά
του κόσμου, μεταφράστηκε δε και στα ελληνικά με τον τίτλο Pωμαίοι και Eλληνισμός - μια
διαλεκτική σχέση, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Παπαζήση (1984). Πλήθος άλλων
μελετών και ανακοινώσεών του σε συνέδρια (περί τις 60) έχουν δημοσιευθεί και τύχει
ευμενέστατης κριτικής.
Eκτός από το επιστημονικό, ο Kαθηγητής Nίκος Πετρόχειλος έχει μεγάλο εθελοντικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό έργο, καθώς και λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό. Eίναι κάτοχος
της αγγλικής, της γερμανικής και της ιταλικής γλώσσας.
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