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O Καθηγητής Γεράσιμος Καραμπάτσος γεννήθηκε το 1932 στη 

Χωματάδα Μεσσηνίας, ένα μικρό χωριό, λίγα χιλιόμετρα έξω από την 

ιστορική κωμόπολη της Πύλου, όπου ο πατέρας του ήταν ιατρός. Το 

1950, όταν τελείωσε το Γυμνάσιο, έφυγε για να σπουδάσει στην 

Αμερική. Εκεί, το 1954 πήρε το πτυχίο Χημείας στο Adelphi College και 

αμέσως ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Harvard για να πάρει το 

master το 1956 και το διδακτορικό του, το 1959, υπό την επίβλεψη 

του καθηγητή P. D. Bartlett. Μετά από ένα μικρό διάστημα 

παραμονής στο ίδιο εργαστήριο ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, 

ξεκίνησε το 1960 την ακαδημαϊκή του καριέρα ως Επίκουρος 

Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του 

Michigan. Στο τμήμα αυτό παρέμεινε μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής 

του σταδιοδρομίας υπηρετώντας το, ως Διευθυντής επί 11 συναπτά 

έτη. 

Από το 1987, ενώ διατήρησε τη θέση του στο Πανεπιστήμιο του Michigan, μετεκλήθη ως 

Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, μέχρι να συνταξιοδοτηθεί το 1999, αφού 

προηγουμένως είχε συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη του εν λόγω 

Πανεπιστημίου. Σήμερα κατέχει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή και στα δυο Πανεπιστήμια Κρήτης και 

Michigan όπου υπηρέτησε.  

Η ακαδημαϊκή εξέλιξη του καθηγητή Καραμπάτσου στο Πανεπιστήμιο του Michigan ήταν 

ταχύτατη. Το 1966 ήταν ήδη Τακτικός Καθηγητής. Ο Καθηγητής Καραμπάτσος με την έρευνά του συνέβαλε 

αποφασιστικά στον τομέα φασματοσκοπίας NMR αλλά και έδωσε τη δυνατότητα αναθεώρησης 

λανθασμένων ως τότε απόψεων σε δυσερμήνευτα μηχανιστικά σχήματα αντιδράσεων. Τα συμπεράσματα 

των ερευνών του έχουν σήμερα συμπεριληφθεί στα διδακτικά εγχειρίδια και διδάσκονται στους προ- και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές της Χημείας, ως βασική ύλη κατανόησης της επιστήμης. 

Έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του 

σταδιοδρομίας. Ενδεικτικά μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Alfred P. Sloan Fellow (1963-66), 

NSF Senior Post-doctoral Fellow at Berkeley (1965-66), ACS Award in Petroleum Chemistry (1971), 

Distinguished Faculty Awards at MSU (1971), Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.  

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Michigan έχει προς τιμήν του καθιερώσει τις ετήσιες 

Karabatsos lectures, ενώ το 2002, επί τη ευκαιρία των 70ων γενεθλίων του, το περιοδικό ARKIVOC του 

αφιέρωσε ειδικό τιμητικό τόμο στον οποίο συνοψίζονται τα κύρια σημεία της συνεισφορά του (Α tribute 

to Prof. G. Karabatsos, Volume 2002, Issue 13, Commemorative Issue in Honor of Prof. Gerasimos 

Karabatsos on the occasion of his 70th anniversary, pp. 1-8, DOI: 

http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.0003.d01, Paper ID: GK-472FT, Published on 2003-01-15) 
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Λιάλιου 

  
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές, με 

ιδιαίτερη χαρά παρίσταμαι σήμερα ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Ιωάννη Μυλόπουλο. Το Πανεπιστήμιό μας έχει, όπως γνωρίζετε, 

μακρά παράδοση στην αναγόρευση Επίτιμων Διδακτόρων-επιστημόνων, αλλά και εξεχουσών 

προσωπικοτήτων της χώρας μας, αλλά και της αλλοδαπής. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που 

υποδεχόμαστε τον Γεράσιμο Καραμπάτσο, ο οποίος προβάλλει επάξια τη χώρα μας διεθνώς.  Ορμώμενος 

από τη Χωματάδα Μεσσηνίας, (χωματένιος και πνευματικός άμα), ένα μικρό χωριό έξω από την ιστορική 

κωμόπολη της Πύλου, κατέκτησε τη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Michigan των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής, καθώς και τη θέση του Προέδρου για 11 χρόνια στο Τμήμα Χημείας του εν λόγω 

πανεπιστημίου.  Επιπροσθέτως, η συμβολή του στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και ιδιαίτερα η 

παρουσία του στο Τμήμα Χημείας, υπήρξε ακόμη περισσότερο καθοριστική.  Το γεγονός ότι το Τμήμα 

αυτό κατέχει μιαν επίζηλη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών Τμημάτων Χημείας είναι αψευδής μάρτυρας. 

 Ο καθηγητής Καραμπάτσος με την έρευνά του συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Οργανικής 

Χημείας, ερευνώντας το μηχανισμό των χημικών ενώσεων, και τα συμπεράσματα των ερευνών του έχουν 

σήμερα συμπεριληφθεί στα διδακτικά εγχειρίδια και διδάσκονται ως βασική ύλη. 

 Το πλούσιο ερευνητικό του έργο, έτυχε παγκόσμιας αναγνώρισης  από τον επιστημονικό κόσμο, 

και ο κ. Καραμπάσος έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας. Δε θα ήθελα να αναλώσω περισσότερο από τον πολύτιμο χρόνο σας.  

Άλλωστε οι συνάδελφοι του Τμήματος Χημείας θα αναφερθούν στο έργο και την προσωπικότητα του 

τιμωμένου. 

 

Κύριε Καραμπάτσε, 

Εκ μέρους των πρυτανικών αρχών σας καλωσορίζω στην οικογένεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 
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