Απνραηξεηώληαο ηνλ Πεξηθιή

Αγαπεηέ Πεξηθιή,
Τα ιόγηα είλαη δύζθνια θαη πησρά γηα λα εθθξάζνπλε ηελ ιύπε καο. Η απώιεηα είλαη βαξηά γηα ην
Τκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Έλα Τκήκα ζην νπνίν ππεξέηεζεο πεξηζζόηεξα από
35 νιόθιεξα ρξόληα.
Όκσο γηα καο ηνπ Εξγαζηεξίνπ Αηνκηθήο θαη Μνξηαθήο Φπζηθήο ε απώιεηα ζνπ Δάζθαιε είλαη
ηδηαίηεξα κεγάιε. Δελ αλαθεξόκαζηε κόλν ζηελ ηδηαίηεξα πςειή θαη πνιύπιεπξε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζή ζνπ, έρνληαο εξγαζζεί ζε Παλεπηζηήκηα όπσο ην Columbia, ην Princeton, ην Wisconsin θαη
εξεπλεηηθά θέληξα όπσο ην ΕΙΕ, ην BESSY, ην LENS θαη ηνπ Lund. Από ζεκλόηεηα απηά δελ ηα
πξόβαιιεο, αιιά αξθνύζαλ ιίγα ιεπηά ζπδήηεζεο καδί ζνπ γηα λα θαηαιάβνπλ όινη ην επίπεδν ηνπ
ζπδεηεηή ηνπο.
Εκείο όκσο επηπιένλ έρνπκε ληώζεη ηελ αγάπε, ηελ ζηνξγή θαη ηελ επαηζζεζία ζνπ.
Γη’ απηό γηα καο ήζνπλ ν Πεξηθιάθεο.
Ταπηόρξνλα γλσξίζακε έλα Πεξηθιή, βξάρν ζε αξρέο, καρεηή θαη αζπκβίβαζην ζηελ ππνθξηζία.
Γη’ απηό ήζνπλ γηα καο ν Πέξηθιαο. Ο πην αηόθηνο, επί ηεο νπζίαο, αληηθνκθνξκηζηήο ζην
Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ.
Αγαπεκέλε Πεξηθιή,
Τν ήζνο ζνπ κέλεη απνηππσκέλν ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηεο ρώξαο.
Δελ ράλεηαη.
Οη καζεηέο ζνπ πξνρώξεζαλ θαη αλέιαβαλ επζύλεο ζε δηάθνξα Ιδξύκαηα ηεο ρώξαο. Απνηεινύλ
θνξείο δηάδνζεο κηαο άιιεο νπηηθήο, πνπ ηελ έκαζαλ θνληά ζνπ.
Καη πσο ζα κπνξνύζε λα ήηαλ δηαθνξεηηθά; Έρνληαο δηδάμεη πεξίπνπ 15 δηαθνξεηηθά καζήκαηα ζην
Τκήκα Φπζηθήο, 3 ζε άιια Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 9 δηαθνξεηηθά καζήκαηα ζην κεηαπηπρηαθό
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη έρνληαο ζπγγξάςεη‘ παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο’ γηα ηα πεξηζζόηεξα από
απηά, απνηεινύζεο θαη ζα απνηειείο νξόζεκν γηα ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηνπ Παλ/κίνπ.
Ταπηόρξνλα, όπσο ιέεη ζην κήλπκα ηνπ ν Κ. Φσηάθεο: ‘Ο Περικλισ υπιρξε πρωτοςτάτθσ για τθν
ανάδειξθ των τομζων τθσ ςφγχρονθσ Ατομικισ και Μοριακισ Φυςικισ και τθσ Φαςματοςκοπίασ ςτθ
χϊρα και για κάποιουσ από εμάσ θ πρϊτθ αναηωογονθτικι επαφι, όταν επιςτρζψαμε από το
εξωτερικό.’

Φπζηθά, γηα λα επηηύρεηο όια απηά, θαηέβαιεο πξνζπάζεηεο αηειείσησλ σξώλ εξγαζίαο ζε βάξνο
ηεο πξνζσπηθήο ζνπ δσήο.
Αγαπεκέλε Πεξηθιή,
Γλσξίδνπκε όηη ζε όηη ζε αθνξά είρεο ηαθηνπνηεκέλε ηελ ζπλείδεζή ζνπ ζε ζρέζε κε ηελ ‘άιιε κεξηά
ηνπ ηάθνπ’. Σπρλά καο πξνέηξεπεο λα κελ αδηαθνξνύκε γηα ην …κεηά.
Η εηθόλα ηεο εξεκίαο, ηεο ζησηθόηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ ήξζε λα πξνζηεζεί θαη λα αλαδείμεη
γηα αθόκε κία θνξά ηε κεγαινζύλε ηνπ πξνζώπνπ.
Σήκεξα, απνραηξεηνύκε έλα θίιν καο κε κεγάιε πξνζθνξά ζηελ δηδαζθαιία θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Τκήκαηνο Φπζηθήο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.
Απνραηξεηνύκε έλαλ Δάζθαιν, κα πάλσ από όια έλα θίιν πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε ε εηιηθξίλεηα, ε
απιόηεηα, ε ζεκλόηεηα, ε επαηζζεζία, ε αλζξσπηά, ε κεγαινζπκία, ε επζπθξηζία θαη ην αλαηξεπηηθό
ρηνύκνξ.
Απηή ε εηθόλα ζα κείλεη ραξαγκέλε ζηε κλήκε καο θαη ειπίδνπκε απηό λα απαιύλεη ιίγν ηνλ πόλν ησλ
δηθώλ ζνπ αλζξώπσλ.
Αησλία ζνπ ε κλήκε.

