
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΟΓΛΗ 

Ο Αναστάσιος Βάρβογλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Σπούδασε Χημεία 

στο ΑΠΘ και έλαβε το διδακτορικό του, στην οργανική χημεία, από το 

πανεπιστήμιο του Cambridge το 1967. Από τότε και έως τη συνταξιοδότησή 

του, το 2005, υπηρέτησε στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ ως επιμελητής, 

επικουρικός καθηγητής και καθηγητής. Δίδαξε σε πολυάριθμα ακροατήρια, σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά 

επίσης και στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Κρήτης και Κύπρου: οργανική χημεία, 

βιοχημεία και ιστορία της Χημείας. 

Ο Α.Β. έχει δημοσιεύσει περί τις 90 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και 5 

άρθρα επισκόπησης, κυρίως στο πεδίο της χημείας του υπερσθενούς ιωδίου. 

Ακόμη δημοσίευσε δύο μονογραφίες σχετικές με το ερευνητικό του αντικείμενο 

(The organic chemistry of polycoordinated iodine και Hypervalent iodine in organic 

synthesis) και συνέβαλε με δύο επιμέρους κεφάλαια σε δύο ακόμη σχετικά 

βιβλία. Διοργάνωσε δύο Διεθνή Συνέδρια για τη Χημεία του Υπερσθενούς 

Ιωδίου. Μόνος ή σε συνεργασία έγραψε βιβλία οργανικής χημείας για φοιτητές 

και γενικής χημείας για μαθητές λυκείου. 

Η ενασχόλησή του με διάφορες πτυχές της Χημείας τον ώθησε να καταπιαστεί 

με τη συγγραφή μιας σειράς βιβλίων με εκλαϊκευμένο χαρακτήρα, για να 

γνωρίσουν καλύτερα τη Χημεία όσοι είχαν σχετικό ενδιαφέρον. Τα δύο πρώτα 

βιβλία, «Χημείας Απόσταγμα» και «Η Κρυφή Γοητεία της Χημείας» είχαν 

εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα και ασχολούνταν με μια ποικιλία θεμάτων. 

Ακολούθησαν τρεις τόμοι με βιογραφικά στοιχεία μιας πλειάδας σπουδαίων 

χημικών, με γενικό τίτλο «Μεγάλοι Χημικοί».  Ο πλήρης κατάλογος ακολουθεί. 

Εκλαϊκευμένα βιβλία 

Χημείας απόσταγμα 

Η κρυφή γοητεία της Χημείας 

Μεγάλοι χημικοί (τρεις τόμοι) 

Πορτρέτα των στοιχείων 

Η Λογοτεχνία της Χημείας 

Χημεία της καθημερινής ζωής 

Η Χημεία στο πιάτο 

Η Χημεία χωρίς τύπους (συλλογικό) 

Ο Α.Β. έχει δώσει πολλές διαλέξεις, πέραν εκείνων του επιστημονικού του 

πεδίου, προορισμένες για το ευρύ κοινό, όπως γίνεται αντιληπτό από τους 

τίτλους. 

Διαλέξεις 

Κοινωνική χημεία 

Παρόν και μέλλον της Χημείας 

Επιτεύγματα και προοπτικές της Χημείας 

Πού βαδίζει η Χημεία 

Η Χημεία διαμέσου των αιώνων 



Ανθρωπομορφισμός στη Χημεία 

Η Χημεία στον Όμηρο και στον Πλίνιο 

Αρχαία χημική τεχνολογία 

Χημεία, η κεντρική επιστήμη 

Χημεία και Λογοτεχνία 

Χημικοί λογοτέχνες 

Χημεία και Καλές Τέχνες 

Ιστορική προέλευση χημικών όρων 

Γνωριμία με τον Νανόκοσμο 

Στα παρόντα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται η ετυμολογία χημικών όρων, 

οι σχέσεις της χημείας με τις καλές τέχνες, οι πρόοδοι στο πεδίο των 

πρωτεϊνών και ο νανόκοσμος. 
 


