
Βράβευση  του Καθηγητή Γερασίμου Λεγάτου από την  

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. 

 

 Στο  πλαίσιο  του 27ου  Πανελληνίου  Συνεδρίου  Μαθηματικής 

Παιδείας, που οργανώθηκε  από  την  Ελληνική Μαθηματική 

Εταιρεία,  βραβεύτηκε ο  Ομότιμος  Καθηγητής  του Πανεπιστημίου 

Αθηνών  Γεράσιμος – Σπυρίδων Λεγάτος.  Το  Συνέδριο ,  στο  

οποίο  συμμετείχαν περίπου χίλιοι  σύνεδροι ,  πραγματοποιήθηκε 

στη  Χαλκίδα  την  19η  Νοεμβρίου  2010, με  θέμα:  «Ο  δάσκαλος 

των  Μαθηματικών  στην Εκπαίδευση ,  στην  Έρευνα,  στην 

Κοινωνία». 

Κατά  την  τελετή της βράβευσης ο  Πρόεδρος της Ελληνικής 

Μαθηματικής  Εταιρείας και Πρόεδρος του Τμήματος Μαθημα-

τικών  του Πανεπιστημίου  Αθηνών  Καθηγητής Γρηγόρης Καλογε-

ρόπουλος  αναφέρθηκε  στη σημαντική  συμβολή  του Καθηγητή 

Γερασίμου Λεγάτου  στη  διδασκαλία  και  στην  έρευνα  των 

Μαθηματικών  και  στην  προσήλωσή του στους δημοκρατικούς 

θεσμούς και στις υψηλές αξίες.  

 Για  το  έργο  του διακεκριμένου επιστήμονα , του έξοχου 

ακαδημαϊκού δασκάλου και  του υπεύθυνου πολίτη ,  που εμπνέει 

σεβασμό  για  τη  συνολική προσφορά  του,  μίλησε  ο  Κοσμήτορας 

της Σχολής Νομικών ,  Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών 

του Πανεπιστημίου  Αθηνών  Καθηγητής  Γεώργιος Δονάτος,  ο 

οποίος  μεταξύ των άλλων είπε  τα εξής:   

Ο  Καθηγητής  Γεράσιμος Λεγάτος γεννήθηκε  το  1916 στο  

Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Σπούδασε μαθηματικά  στη 

Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου  Αθηνών  από  την  

οποία αποφοίτησε  το 1939. Αναγορεύθηκε  Διδάκτωρ  της 
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Φυσικομαθηματικής  Σχολής το  1957 και  Υφηγητής  της ιδίας 

Σχολής  το  1962.  

 Το  1968 εξελέγη Έκτακτος  Καθηγητής  της Εκτάκτου 

Αυτοτελούς Έδρας των  Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών,  όμως το 

δικτατορικό  καθεστώς  δεν ενέκρινε το  διορισμό  του και  τον 

«απέλυσε». Μετά την  αποκατάσταση  της Δημοκρατίας  στη  Χώρα 

ο  Υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιάγκος  Πεσμαζόγλου ενέκρινε 

την  27η  Σεπτεμβρίου 1974 το  διορισμό  του.  Στις 2.11.1974 

εξελέγη Τακτικός Καθηγητής  της Έδρας των  Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών.  Στις 31-8-1984 αφυπηρέτησε από το  Πανεπιστή-

μιο  Αθηνών ,  συνεχίζοντας όμως τη  δημιουργική  πορεία  και 

προσφορά  του στη διδασκαλία και  στην  έρευνα .  

Ο  Γεράσιμος Λεγάτος ξεκίνησε  το διδακτικό  του έργο από  τη  

Βαλλιάνειο  Επαγγελματική  Σχολή  Ληξουρίου (τμήματα  υπομηχα-

νικών) από  το  1939 έως το  1946. Ακολούθησαν  η  Σχολή 

Αξιωματικών  Διαβιβάσεων (1953-1954), η Ραδιοτεχνική  Σχολή  

Αθηνών  (1948-1961), Σεμινάρια  Μετεκπαίδευσης  των  Καθηγη-

τών  των Μαθηματικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1961, 

1963, 1966 και 1967), η Μεταπτυχιακή  Σχολή  Μετεωρολογίας  

της Ε.Μ .Υ.  του Γ.Ε.Α.  (1967-1968). Από  ο  1953 έως το  1962, 

ως Πανεπιστημιακός  βοηθός  και  επιμελητής και  από  το  1962 

έως το  1968, ως εντεταλμένος  Υφηγητής,  δίδαξε  μαθήματα  της 

Α ’  τακτικής  Έδρας του Πανεπιστημίου  Αθηνών  και 

συνεργάσθηκε με τον  Καθηγητή  Δημήτριο Κάππο  στη  συγγραφή 

βιβλίων  της Έδρας.  Επίσης ,  δίδαξε Μαθηματικά  στην Ανωτάτη  

Βιομηχανική  Σχολή  Πειραιώς (1962-1968), στο  Ενδεικτικό  

Ραδιοηλεκτρολογίαν  του Πανεπιστημίου  Αθηνών  (1963-1968), 
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σε  Τμήματα  Φυσικομαθηματικών Σχολής και  στο  Τμήμα 

Οικονομικών  Επιστημών  του Πανεπιστημίου  Αθηνών  (1974-

1984). Το διάστημα  1961-1962, με  υποτροφία από  τον  Ο.Ο.Σ.Α.  

εργάστηκε  ερευνητικά  στο  Μαθηματικό Ινστιτούτο  της 

Φλωρεντίας  και  από  1965 έως το  1966 προσέφερε  υπηρεσίες 

ως Σύμβουλος  στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 

 Ως ερευνητής  ο  Γεράσιμος Λεγάτος έγραψε σημαντικό  

αριθμό  βιβλίων,  κριτικών  και  άρθρων , που δημοσιεύθηκαν σε 

ελληνικά  και  ξένα  έγκριτα επιστημονικά  περιοδικά  (αυτοδύναμα 

ή  σε  συνεργασία με  έλληνες και  ξένους ερευνητές), συμμετείχε 

σε  μεγάλο  αριθμό διεθνών συνεδρίων , με  ανακοινώσεις που 

εκίνησαν  το  ενδιαφέρον  της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας,  

και έδωσε σειρά διαλέξεων , ως προσκεκλημένος ομιλητής. 

Για  το ερευνητικό του έργο έτυχε αναγνώρισης  από την 

διεθνή επιστημονική  κοινότητα,  έλαβε  αναφορές σε  άρθρα 

μαθηματικών  έγκυρων  περιοδικών και  κριτικές επισημάνσεις  

διακεκριμένων Καθηγητών  και  άλλων  ερευνητών  των κλάδων 

των  μαθηματικών,  στους οποίους συνέβαλε επιστημονικά. 

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης (referent) του γερμανικού  

περιοδικού  διεθνούς κριτικής των μαθηματικών  εργασιών 

Zentralblatt fü Mathematik, όπου  δημοσίευσε περισσότερα  από 

εξήντα  κριτικά  σημειώματά του για  εργασίες στην  περιοχή  της 

Μαθηματικής  Ανάλυσης και των  Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών.  

Έχει  τύχει  τιμητικών  διακρίσεων  από  επιστημονικές Εταιρείες, 

Οργανισμούς και  Συλλόγους για  την  ευρύτερη επιστημονική  και 

κοινωνική προσφορά  του.  Είναι  μέλος πολλών  επιστημονικών 

Εταιρειών .  

Ως δάσκαλος,  όπου δίδαξε ,  υπήρξε  ευγενής,  έντιμος, 

εργατικός,  ευπρεπής,  επιεικής,  ευκολοπλησίαστος  από  τους 

μαθητές του.  Στις ακαδημαϊκές παραδόσεις του ήταν  πάντα 
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ευχάριστος,  σαφής ,  πρωτότυπος  και  επαγωγικός,  εντυπωσίαζε 

με  το  πλάτος  και  το  βάθος  των  γνώσεών  του,  και  τον  άψογο 

χειρισμό  της νέας και  αρχαίας  ελληνικής γλώσσας, καθήλωνε  με 

την  φωνή και κίνησή  του,  ζωγράφιζε τον πίνακα  με  τα ζωντανά 

και  χρωματιστά (από τις πολύχρωμες κιμωλίες  που 

χρησιμοποιούσε) μαθηματικά  του,  συνήρπαζε με  τη  συστημική 

και  συστηματική  παρουσίαση  των διαφόρων θεωρημάτων  – 

πορισμάτων  και  εφαρμογών  και  προσέλκυε στις διαλέξεις του 

στα  αμφιθέατρα  ιδιαίτερα  μεγάλο αριθμό  φοιτητών.  Απέδιδε 

ιδιαίτερη σημασία  στην  επικοινωνία  με  τους φοιτητές,  στις 

παραδόσεις και στα  «φροντιστήριά  του». 

Ο  Καθηγητής  Γεράσιμος Λεγάτος δίδαξε  στάση ζωής, 

δίδαξε ,  κυρίως,  πως ένας άνθρωπος του  πνεύματος αφιερώνει 

τη  ζωή του στο  να  προσφέρει ανιδιοτελώς σημαντικές 

υπηρεσίες στην  πατρίδα,  στη  δημοκρατία,  στην  παιδεία  και  στην 

κοινωνία της χώρας του. Ο  Γεράσιμος Λεγάτος αποτελεί  το  

πρότυπο  του δασκάλου των μαθηματικών  στη  διδασκαλία ,  στην  

έρευνα  και  στην  κοινωνία  και  γι ’αυτό οι  φοιτητές του,  αλλά  και  

οι  πτυχιούχοι Μαθηματικοί  τον  ταυτίζουν με  την  έννοια  του 

δασκάλου και  έτσι έχει  μείνει  σε  όλους  μας γνωστός ως «ο 

δάσκαλος». 

 


