
Ο καθηγητής Φωκίων Χατζηιωάννου είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Φυσικής του  Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Aπό το ίδιο ίδρυµα έλαβε και το  Ενδεικτικό της Ραδιοηλεκτρολογίας.  
Κατά το διάστηµα 1957 – 61 ήταν µεταπτυχιακός σπουδαστής στο Πανεπιστήµιο Stanford, από 
το οποίο έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωµα στη Θεωρητική Φυσική υπό την καθοδήγηση του  
καθηγητή Sidney Drell. 
Στο διάστηµα 1961 – 63 διετέλεσε ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών 
(CERN).
Το 1963 – 64 επέστρεψε στην Ελλάδα, στο ερευνητικό κέντρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. 
Το 1965 µετέβη στο Πανεπιστήµιο της  Βόννης, όπου συνεργάστηκε µε τον καθηγητή Horst 
Rollnik.. 
Το 1966 µετέβη στο Τµήµα Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστηµίου  του Μονάχου, στο οποίο 
ήταν επικεφαλής  ο καθηγητής Werner Heisenberg. 
Το 1967 επέστρεψε στην Ελλάδα ως καθηγητής της Έδρας Θεωρητικής Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και δηµιούργησε το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής. 

Ο κ. Χατζηιωάννου υπήρξε γνήσιος εκφραστής της σύγχρονης αντίληψης για την φυσική 
επιστήµη στον ελληνικό χώρο. Με λαµπρές σπουδές και θητεία σε Πανεπιστήµια και ερευνητικά 
κέντρα της αλλοδαπής προσέφερε τις υπηρεσίες του στην ανώτατη παιδεία ως καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών από το 1966 έως το 1997. Η προσφορά του αποτελεί οδηγό για τους 
σύγχρονους εκπαιδευτικούς της χώρας µας, ιδιαίτερα του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης. Με 
οδηγό την άρτια επιστηµονική του γνώση και το βάθος σκέψης που τον χαρακτηρίζει, 
δηµιούργησε ένα επιστηµονικό περιβάλλον όπου σφυρηλατήθηκε η γνώση και η αναζήτηση νέων 
ιδεών µε σοβαρότητα, συνέπεια και ανιδιοτελή αγάπη για τη φυσική επιστήµη. Το Σπουδαστήριο 
της Θεωρητικής Φυσικής, το οποίο δηµιούργησε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, απετέλεσε φυτώριο 
για πάµπολλους νέους φυσικούς και ερευνητές. Το Σπουδαστήριο φιλοξενούσε µια άρτια 
βιβλιοθήκη, πρότυπο για τα µέτρα εκείνης της εποχής, και ίσως και για τα σηµερινά, τηρουµένων 
των αναλογιών. Με τη διοργάνωση σεµιναρίων υψηλού επιπέδου, τη διοργάνωση θερινών 
κύκλων µαθηµάτων, την πρόσκληση επιστηµόνων από το εξωτερικό, και άλλες επιστηµονικές 
δραστηριότητες, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις που ενέπνευσαν νέους φυσικούς να 
ακολουθήσουν την δρόµο της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής, δηµιουργώντας µια ισχυρή 
παράδοση στον ελληνικό χώρο που παραµένει ζωντανή µέχρι σήµερα. 

Τα δείγµατα γραφής της τριακονταετούς θητείας του, αλλά και της µετέπειτα αδιάλειπτης 
δραστηριότητάς του είναι εµφανή και ανεξίτηλα. Οι περισσότεροι από τους µαθητές του 
στελεχώνουν σε υψηλές θέσεις ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα της χώρας και της 
αλλοδαπής. Όλοι τους αναγνωρίζουν την προσφορά ενός ακαδηµαϊκού δασκάλου ο οποίος 
υπήρξε πολύ µπροστά από την εποχή του. 

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
προς τον κ. Χατζηιωάννου για την µακρόχρονη προσφορά του και να του ευχηθώ πολλά ακόµη 
χρόνια υγείας, δηµιουργίας και προσφοράς. 


