
 

  

 
 

ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΑΓΑΤΣΗ 
Η Γαλλία του απένειμε τον τιμητικό τίτλο του Ιππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα 
 

Ο τιμητικός τίτλος του Ιππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα 

(Chevalier dans l ‘Ordre des Palmes académiques), δόθηκε από 

την κυβέρνηση της Γαλλίας στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Αθανάσιο 

Γαγάτση. Σκεπτικό της ύψιστης αυτής διάκρισης ήταν η 

ουσιαστική προσφορά του στην εκπαίδευση και στο Γαλλικό 

πολιτισμό και κουλτούρα. 

Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2017 

στην οικία του Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο Rene Troccaz, ο 

κ. Γαγάτσης παρασημοφορήθηκε από τον Πρέσβη, ο οποίος εξήρε το έργο του τιμηθέντος.  «Η συνεισφορά 

του κ. Γαγάτση στη Γαλλική κουλτούρα και τον Πολιτισμό υπήρξε ουσιαστική και αξιοθαύμαστη» τόνισε ο 

κ.  Troccaz, προσθέτοντας ότι ως «εξέχουσα ακαδημαϊκή μορφή, με εντυπωσιακό βιογραφικό μέσα από το 

οποίο διαφαίνεται η διαχρονική σημαντική συνδρομή του στην επιστήμη, την έρευνα αλλά και στη 

στρατηγική χάραξη πολιτικής, τόσο σε κυπριακό όσο και σε διεθνές επίπεδο», αποτέλεσε έναν κύριο 

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο.  Ο Πρέσβης έκανε επίσης αναφορά στο γεγονός ότι ο 

κ. Γαγάτσης παρακολούθησε Ανώτατες Σπουδές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία, συνθέτοντας ένα 

κράμα με κύρια στοιχεία, τις μαθηματικές  αρχές που χάραξαν οι αρχαίοι Έλληνες και την προσέγγιση των 

σημαντικών Γάλλων Μαθηματικών. Στο πλαίσιο αυτό «ο κ. Γαγάτσης προώθησε σθεναρά το Γαλλικό 

πολιτισμό και κουλτούρα, ενώ συν τω χρόνω κατάφερε να δημιουργήσει στέρεες βάσεις συνεργασίας 

μεταξύ των Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο με τα Γαλλικά Πανεπιστήμια» σημείωσε ο κ. Troccaz.  

«Εδώ και 32 χρόνια  είστε ένας σημαντικός εταίρος της Πρεσβείας της 

Γαλλίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθώς και του Γαλλικού 

Ινστιτούτου» κατέληξε απευθυνόμενος στον τιμώμενο. 

Κατά το χαιρετισμό του ο κ. Γαγάτσης ευχαρίστησε θερμά τη Γαλλική 

κυβέρνηση για την εξαιρετική τιμή που του αποδίδει τονίζοντας ότι ο 

ίδιος επωφελήθηκε από τον Γαλλικό πολιτισμό σε όλα τα στάδια της 

ζωής του, από τα μαθητικά και τα φοιτητικά, μέχρι και τη 
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σταδιοδρομία του ως επιστήμονας. «Ο Γαλλικός πολιτισμός» σημείωσε χαρακτηριστικά «αποτέλεσε για 

μένα εφαλτήριο αλλά και αστείρευτη πηγή έμπνευσης και γνώσης». 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Αθανάσιος Γαγάτσης πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Tμήματος Mαθηματικών, 1973) με υποτροφία της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

Mεταπτυχιακές σπουδές (DEA) και Διδακτορική Διατριβή Διδακτικής των Mαθηματικών (1980-1982) στο 

Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου, με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Πραγματοποίησε 

Mεταδιδακτορική έρευνα στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1982-83). Εργάστηκε ως Λέκτορας και Eπίκουρος 

Kαθηγητής στο Tμήμα Mαθηματικών του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983-1996) και ως 

Aναπληρωτής Kαθηγητής (1996-2002) και Καθηγητής (2002-σήμερα) Μαθηματικής Παιδείας στο 

Πανεπιστήμιο Kύπρου. Ήταν, επίσης, Επισκέπτης Καθηγητής και Συνεργάτης Ερευνητής σε διάφορα 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Brunel, Roehampton Institute of London, Warwick της Μεγ. Βρετανίας, Veliko 

Tirnovo της Βουλγαρίας, Paris 7 – Diderot της Γαλλίας). 

Διετέλεσε Πρόεδρος του τμήματος Επιστημών της Αγωγής (2000-2004) και Κοσμήτορας της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2006-2010), ενώ από το 

2010 μέχρι σήμερα είναι Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (2000-2004) και Αντιπρόεδρος της 

Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (2001 έως σήμερα). 

Έχει δημοσιεύσει πέραν των 650 εργασιών στη Διδακτική των Μαθηματικών, στην Ιστορία Μαθηματικής 

Παιδείας καθώς και στη Συνεπαγωγική Στατιστική Ανάλυση, σε 7 διαφορετικές γλώσσες. 

Έχει επίσης βραβευθεί από την Ιταλική Κυβέρνηση με τον Τίτλο «Onorificenza di Commendatore», το 2013. 

 


