
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛOΓΟ 
Μονάδα Νευροψυχολογίας και παθολογίας του Λόγου 

της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 

Αγαπητοί Συζητητές του Σαββάτου, 

Με ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά σας αναγγέλλουμε την Αναγόρευση του 

Καθηγητή Μιχάλη Πετρίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, σε δύο εβδομάδες από τώρα. 

Ο Μιχάλης Πετρίδης, PhD, FRS, FRSC, και International Honorary Member 

of the American Academy of Arts and Sciences, είναι ένας εξέχων μελετητής 

του Εγκεφάλου, της Νόησης και του Λόγου, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

McGill, στο Μόντρεαλ του Καναδά, (James McGill Professor, Montreal 

Neurological Institute, and Departments of Neurology and Neurosurgery, and 

Department of Psychology, McGill University) – και, πέρα από όλα αυτά, είναι 

ο αγαπημένος βασικός συνεργάτης και συνδιευθυντής του κοινού 

Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος και τακτικός συνεργάτης των Συζητήσεων 

για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. 

 

Είστε θερμά προσκεκλημένοι στην τελετή της Αναγόρευσης, που θα γίνει στη 

Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 

κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, στις 

24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.  

 

Ο Καθηγητής Μιχάλης Πετρίδης, μετά την Αναγόρευσή του, θα μιλήσει με 

θέμα: 

Ο εποπτικός ρόλος του μετωπιαίου φλοιού, η Μνήμη και ο Λόγος 

 

Σε λίγες ημέρες θα λάβετε και την επίσημη πρόσκληση του Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

Investment of Michael Petridis, James McGill Professor (Research Chair), 
Department of Neurology and Neurosurgery, Montreal Neurological Institute, McGill 
University and Department of Psychology, McGill University, as Doctor Honoris 
Causa, Medical School of the National and Kapodistrian University of Athens, on 
September 24th, 2019, at 19:00. 



 

Προσωπικά δεδομένα: 
Υπενθυμίζουμε την Ευρωπαϊκή οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα: μην ξεχάσετε, όσοι δεν το 
έχετε ήδη κάνει, να μας επιτρέψετε ρητώς, άμεσα, γράφοντάς μας στη διεύθυνση 
cpotagas@gmail.com, να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις για τις Συζητήσεις μας 
και για σχετικά θέματα. Αλλιώς θα πρέπει αναγκαστικά να σας διαγράψουμε από τον κατάλογο 
των παραληπτών, εάν ήδη, κακώς και συγγνώμη, δεν το έχουμε κάνει… 
 
 
Dear friends,  
According to the new European law about personal data, if you wish to continue receiving 
updates and invitations for our Discussions and relevant events, you have to expressively 
allow it with a message to cpotagas@gmail.com    
 
 
Γιάννης Ευδοκιμίδης και Κώστας Πόταγας  
(και για τις πληροφορίες: Κώστας Πόταγας, 6974 833959) 
 


