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 Η σημερινή ημερίδα είναι χρέος και υποδηλώνει ενθάρρυνση της αριστείας, 

επιβράβευσή της με τιμές εν ζωή, και υστεροφημία κατόπιν, με μέτρο (κατά το “μέτρον 
άριστον”) και δίχως υπερβολή (κατά το “μηδεν άγαν”), όπως αλλωστε ταιριάζει στον 
τιμώμενο Καθηγητή. 

 
 Εμείς ως μαθητές του, σηκώνουμε με σεμνότητα το χρέος που μας ανήκει, και το 
υλοποιούμε τώρα που ενώ το γήρας αφαιρεί την ακμή του σώματος, ο νους με τα χρόνια 
ξανανιώνει και γίνεται σοφός. 

 
 Ως μαθητής του προ 40 ετών, συνειδητοποίησα το χάρισμα του Καθηγητή να πιάνει από 

το χέρι τον φοιτητή του, και να του δείχνει το δρόμο του “σκέπτεσθαι”. Να του μεταδίδει αυτό 
που έχει πει ο Ηράκλειτος “Αν δεν ελπίζεις στο ανέλπιστο, δεν θα το βρείς”.  Μας μάθαινε 
εκείνα που ποτέ δεν υποψιαζόμασταν ότι αγνοούσαμε. Και όταν απογοητευόμασταν στα 
δύσκολα, μας ενέπνεε με τον τρόπο του εννοώντας: Κακόν το αποτυγχάνειν, χείριστον το 
μη επιχειρείν. 

 Σεβαστέ μας κ Καθηγητά, είμαι βέβαιος, ότι εκφράζει όλους τους μαθητές σας, αυτό που 
σήμερα αισθάνομαι εγώ, ότι δηλαδή, “Οφείλω στους γονείς μου το ζειν και στους 
δασκάλους μου, όπως εσείς, το ευ ζειν” 

 
Κυρίες και κύριοι, η σχέση των Καθηγητών με τους φοιτητές είναι ισόβια και αφυπηρέτηση 
δεν σημαίνει αποχωρισμός. Λένε πως τα νερά ενός ρυακιού δεν περνούν δυο φορές από το 
ίδιο μέρος. Έτσι και κάθε αφυπηρέτηση είναι ένα πέρασμα ζωής που δεν ξανάρχεται.  
Ο καθηγητής Χατζηωάννου αποδεικνύει καθημερινά ότι η αφυπηρέτησή του το 1997 
(δηλαδή, προ 20 ετών ) δεν είναι το κύκνειο άσμα της ακαδημαικής πορείας του, αλλά η 
έναρξη μιας νέας, που μερικές φορές στη φύση μπορεί να οδηγήσει σε άγνωστες 
καταστάσεις όπoυ, όπως είπε ο Β. Ουγκώ, είναι καλά κρυμμένη η ευτυχία. Πράγματι, το 
καλύτερο μέλλει να έρθει! 
 
 Αγαπητοί Συνάδελφοι ο καθηγητής Χατζηωάννου όπως και εσείς γνωρίζετε, έχει επί πλέον 
τα χαρακτηριστικά του πράου, του ευγενούς, χαμηλών τόνων, δεν αντιδικεί, δεν επιδεικνύει 
αλαζονικά τις γνώσεις του. Πιστώνει το συνομιλητή του με τα ίδια χαρίσματα με τη διαλεκτική 
μέθοδο. Δίνει στο συνομιλητή του την ωθηση να συνεχίσει το ταξίδι της κατάκτησης της 
γνωσης αλλα και της αυτογνωσίας που δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν επιδιώκει αναγνώριση. 
Πιστεύει ότι ο επιστημονικός στίβος είναι ο μόνος στίβος που δεν πρέπει να έχει θεατές.  

 
Έχει δείξει με τη συμπεριφορά του ποιά είναι η αποστολή του ικανού δασκάλου. Να 
προσέχει δηλαδή να είναι καλά στερεωμένη η βάση της σκάλας που οι μαθητές του 
ανεβαίνουν. Μας επέστησε την προσοχή ότι ενδέχεται εκεί ψηλά στη σκάλα να στεφθούμε 
με διακρίσεις, δάφνες. Μας επανέλαβε με τον τρόπο του, αυτό που είπε ο Werner 
Heisenberg ότι: προσέξτε είναι ολέθριο να επαναπαύεται κανείς στις δάφνες του. Είναι σαν 
να κοιμάσαι πάνω στο χιόνι! Σε παίρνει ο ύπνος και πεθαίνεις! 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι κλείνω την ομιλία μου ανακοινώνοντας με σεμνότητα ως Κοσμήτωρ 
της ΣΘΕ, αλλά έμπλεος με ευχαρίστηση:  

1) ότι έχουμε ήδη κάνει συζητήσεις για την αναβίωση του Σπουδαστήριου Φυσικής, 



που ίδρυσε o ίδιος εντός του Τμήματος Φυσικής, και που υπήρξε εφαλτήριο νέων 
φυσικών, εκπαιδεύοντας τους να χρησιμοποιούν τη φαντασία - διαίσθησή τους και όχι 
μόνο την προσγειωμένη γνώση. Και 

2) την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Κοσμητείας της ΣΘΕ για την απονομή 
τιμητικής πλακέτας στον καθηγητή μας για την προσφορά του στη Σχολή μας και 
ειδικότερα στο Τμήμα Φυσικής. Σημειώνεται ότι ο Καθηγητής υπηρέτησε ως Κοσμήτωρ 
της ΣΘΕ την περίοδο 1981-1983. Η απόφαση αυτή αποτελεί για εμάς εφαλτήριο μνήμης, 
και έκφραση σεβασμού, προς το μεγάλο δάσκαλό μας που μας ενέπνεε και εξακολουθεί 
να μας εμπνέει. 
 
Κύριε καθηγητά, δάσκαλέ μας, η προσωπικότητά σας και το έργο σας είναι βαριές εντολές 
και πυξίδα ζωής για εμάς, σε πείσμα των καιρών που οι αξίες πολλάκις ξεθωριάζουν. 
Επιτρέψτε μου όμως να τελειώσω με ένα στίχο του Γ. Σεφέρη 

  
«Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά,    
Τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα... 
Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια».  
 

Σας εκφράζουμε και πάλι τη βαθειά μας ευγνωμοσύνη σεβαστέ μας δάσκαλε σεβαστέ 
μας κ Καθηγητά 
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