
 

 

ΠΡΟΣ  

 

1. Τον Πρόεδρο του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική 

Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών» 

(Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.), κο. Αναστάσιο Λιθουργίδη,  

2. Τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Πανελλήνιου 

Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. κο. Βασίλειο 

Παπασωτηρόπουλο. 

 

Κοινοποιούμενη σε μέλη του Δ.Σ. της 1ης από εσάς και σε μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής του ως άνω συνεδρίου. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

σάς απευθύνουμε την παρούσα ως μέλη της άμεσης οικογένειας (σύζυγος και 

θυγατέρες αντίστοιχα) και κληρονόμοι του αειμνήστου ομοτίμου καθηγητή 

του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., Απόστολου Φασούλα, ιδρυτικού μέλους 

της 1ης από εσάς και επιστήμονος διεθνούς φήμης. Είμαστε υποχρεωμένοι 

λόγω των ανωτέρω ιδιοτήτων μας να απευθυνθούμε σε όσους τιμούν την 

μνήμη του και να προβούμε σε αναγκαίες διευκρινίσεις και παράπονα. 

 

Στο πρόγραμμα του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου  της 1ης από εσάς, όπως 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στο διαδίκτυο 

(http://17pbcongress.teiwest.gr), ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 17 

Οκτωβρίου 2018 στο χώρο του συνεδρίου στο ξενοδοχείο «Porto Rio Hotel & 

Conference Centre» στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί «απονομή υποτροφιών 

στην μνήμη του καθηγητή Απόστολου Φασούλα», χωρίς εμείς να έχουμε 

ενημερωθεί ή προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή την Οργανωτική Επιτροπή του 

Συνεδρίου.  

 



Αντίστοιχες ανακοινώσεις διαπιστώσαμε ότι έχουν αναρτηθεί και στο 

διαδικτυακό τόπο της 1ης από εσάς και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα 

<www.plantbreeding.gr> όπου μπορεί κάποιος να αναγνώσει ότι: «Η 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει 

την απονομή υποτροφιών «Φασούλα» στη μνήμη του καθηγητή Απόστολου 

Φασούλα για την οικονομική ενίσχυση νέων ερευνητών προκειμένου να 

συμμετέχουν στο ανά διετία επιστημονικό συνέδριο της εταιρείας». Στην ίδια 

ιστοσελίδα ορίζονται οι δυνητικοί αποδέκτες της «υποτροφίας», οι οποίοι 

περιορίζονται σε «οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας», και 

αναφέρονται χωρίς ιδιαίτερη σαφήνεια το περιεχόμενο και οι όροι χορήγησης 

της «υποτροφίας».  

 

Χωρίς να παραθεωρούμε την ενδεχόμενη αγαθή πρόθεση ορισμένων να 

περιποιηθεί τιμή στον εκλιπόντα ως εξέχον μέλος της επιστημονικής 

κοινότητας, φοβούμαστε, ωστόσο, ότι ο τρόποs υλοποίησής της δημιουργεί 

ερωτηματικά.  

 

Καταρχάς, όπως σαφέστατα γνωρίζετε, αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο 

δεοντολογικό κανόνα αλλά και επιταγή στοιχειώδους αστικής ευγένειας να 

μην χρησιμοποιείται το όνομα τεθνεώτος για τέτοιους σκοπούς και σε τέτοιο 

πλαίσιο χωρίς να έχουν προηγουμένως ερωτηθεί οι οικείοι και κληρονόμοι του 

και χωρίς αυτοί να έχουν λάβει εξατομικευμένα κάποια επίσημη πρόσκληση, 

ώστε να παρευρεθούν τιμής ένεκεν στην εκδήλωση. Η υποχρέωση δε 

ενημέρωσης, συγκατάθεσης και πρόσκλησης των οικείων υφίσταται έτι 

επαυξημένη, όταν γνωρίζατε ότι:  

(α) Αφενός ο ίδιος ο εκλιπών επεδείκνυε πάντοτε εν ζωή μεγάλη 

ταπεινοφροσύνη όσον αφορά τον εαυτό του και τα επιστημονικά επιτεύγματά 

του και μεγάλη διακριτικότητα όσον αφορά τους άλλους, όπως έμπρακτα 

απέδειξε με τις υποτροφίες «Χριστίδη», όταν και αποτάνθηκε στους οικείους 

του. 

(β) Αφετέρου, στους οικείους του εκλιπόντος περιλαμβάνονται πρόσωπα που 

δεν είναι άσχετα με τον επιστημονικό κλάδο του τιμωμένου, αλλά, αντιθέτως, 

είναι πρόσωπα γνωστά και ευυπόληπτα στο χώρο της Γενετικής και 

Βελτίωσης των Φυτών, πρόσωπα που θα είχαν τόσο τη βούληση όσο και την 



οικονομική δυνατότητα να συνδράμουν εξ ιδίων στη χορήγηση υποτροφίας σε 

νέους επιστήμονες. 

  

Η ηθική και δεοντολογική αυτή υποχρέωση λαμβάνει ιδιαίτερη χροιά, όταν η 

«υποτροφία» δεν χορηγείται από δημόσιους πόρους ή από τους ίδιους πόρους 

της Επιστημονικής Εταιρείας, αλλά από κάποια ιδιωτική εταιρία, με την οποία 

ο αείμνηστος σύζυγος και πατέρας μας δεν είχε κανένα δεσμό ή σχέση, όπως 

γενικώς δεν είχε ιδιαίτερους δεσμούς και σχέσεις με καμία ιδιωτική 

κερδοσκοπική εταιρία.  

 

Ενόψει τούτων, διαμαρτυρόμαστε για τις γενόμενες πράξεις και παραλείψεις  

και θα παρακαλούσαμε για δικές σας ενέργειες προς αποκατάσταση των 

πραγμάτων στο ορθό και προσήκον ηθικό, δεοντολογικό και οργανωτικό 

πλαίσιό τους. Παρακαλούμε, επίσης: (α) να αναρτήσετε αυτούσια την 

παρούσα επιστολή στις ιστοσελίδες του συνεδρίου και της 1ης από εσάς, και 

(β) να την προωθήσετε αυτούσια σε όλα τα μέλη της 1ης από εσάς και σε όλους 

τους εγγεγραμμένους συνέδρους. 

 

Μετά τιμής  

1. Μαρία Φασούλα 

 

2. Διονυσία Φασούλα 

 

3. Βασιλεία Φασούλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




