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Αποχαιρετισμός στον Κώστα Σοφούλη
Έφυγε προχθές από κοντά μας ο συνάδελφος και φίλος Κώστας Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του
Πάντειου Πανεπιστημίου, Οικονομολόγος Ερευνητής στην έδρα Πολεοδομίας του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου (1967), επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα Οικονομικού Σχεδιασμού της Ανωτάτης
Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (1976-79), Research Fellow στην Stockholm School ot Economics (197576), Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Master και επισκέπτης Καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Illinois.
Ασχολήθηκε ερευνητικά με την οικονομική θεωρία του χώρου, τον περιφερειακό σχεδιασμό και τις
περιβαλλοντικές πολιτικές. Ως πρώτος πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, από το 1984, με όραμα για ένα Αρχιπέλαγος γνώσης και πολιτισμού αλλά και τεχνικής και
κοινωνικής καινοτομίας, έθεσε τα θεμέλια και τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου
ακαδημαϊκού ιδρύματος σε έναν κρίσιμο, δύσκολο αλλά και μοναδικό γεωγραφικό χώρο.
Υπήρξε ενεργό στέλεχος νεολαιίστικου και φοιτητικού κινήματος και φυλακίστηκε στη διάρκεια της
Δικτατορίας ως ιδρυτικό μέλος της «Δημοκρατικής Άμυνας», ενώ εκλέχτηκε ως βουλευτής Σάμου με το
ΠΑΣΟΚ το 1993-1996. Επίσης υπηρέτησε ως Διοικητής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικών
Επενδύσεων (ΕΤΒΑ), υποδιοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας και βοηθός Γενικός Διευθυντής στη
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ).
Ο Κώστας Σοφούλης, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Κίνησης για την Πανεπιστημιακή
Αναβάθμισης (ΚΙΠΑΝ) και συνέβαλε στη διαμόρφωση των μεταρρυθμιστικών απόψεων, με δημόσιο και
κριτικό λόγο μέχρι το τέλος. Εγραψε δύο βιβλία και πολλά άρθρα για τα προβλήματα του ελληνικού
πανεπιστημίου, ενώ είχε εκδώσει και λογοτεχνικά βιβλία.
Όλες και όλοι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, θα θυμούνται τον εμπνευστή, τον
αγωνιστή, τον δημοκράτη, τον δημιουργό, τον δάσκαλο, τον άνθρωπο, την καθαρότητα και τη
φρεσκάδα στη σκέψη, το ανοιχτό μυαλό αυτού του «αιώνιου εφήβου».
Η ΚΙΠΑΝ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
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