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Μνήμη και Αγάπη,
Αλησμόνητε Γιάννη,
Ανεκτίμητε Φίλε,
Πολυτιμότατε Συνεργάτη,
Η φωνή της σιωπής που ως Μνήμη θα τρέχει από το παρελθόν στο
παρόν, νοσταλγική, καθημερινή λεηλασία, θα πηγαίνει από την Κέρκυρα, στην
Αθήνα, στην Ιταλία, στην Ευρώπη, όπου εργαζόμασταν, και συνεργαζόμασταν,
και γυμναζόμασταν, και τα λέγαμε μόνοι μας ή με τους οικείους και τους φίλους,
όπου με φιλοξένησες επανειλημμένα, που αγωνιζόμασταν απέναντι σε
απαιτητικούς σχεδιασμούς, λογικές και παράλογες απαιτήσεις, ανελαστικές
προθεσμίες και πάντοτε με την έμφυτη ευγένεια, τον καλό λόγο, τη θετική
διάθεση, την ενθάρρυνση, τη δοτικότητα.
Το φορτίο της Αγάπης, ασήκωτο και αμετακίνητο, στο διηνεκές ...
Η απροσδόκητη αναχώρησή σου, η απουσία σου, μας γεμίζει πικρία, είναι
μια αίσθηση οδυνηρή. Οι φίλοι και συνεργάτες σου, μόνο φίλους είχες, όλους,
Γιάννη, στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και αλλού, ερευνητές, μελετητές, διδάκτορες, διοικητικοί και
άλλοι υπάλληλοι, φοιτητές, συνάδελφοι και εγώ, είμαστε όλοι συντετριμμένοι.
Με το έργο σου και τη γενικότερη επιστημονική σου προσφορά, άνοιξες
δρόμους στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, στα Μεταδεδομένα, στη θεματική ανάλυση
και στην οργάνωση της πληροφορίας, αρχικά με τη Διατριβή σου και στη
συνέχεια με το επιστημονικό και το διδακτικό σου έργο. Οι δραστηριότητές σου
επεκτάθηκαν, τα ενδιαφέροντά σου διευρύνθηκαν και οι έρευνές σου
εμπλουτίστηκαν,

με

στόχους,

σκοπούς,

οράματα

και

γόνιμους

προβληματισμούς. Οι φοιτητές, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, σε λάτρευαν.
Η σύζυγός σου, την οποία θαυμάζουμε, και οι γονείς σου και η οικογένειά σου,
πρέπει να είναι πολύ περήφανοι.
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Οι σχέσεις μας ήταν αδιατάρακτες και ισχυρές, ξεκίνησαν ως απλές και
συναδελφικές στο Τμήμα μας και στο Πανεπιστήμιο, έγιναν πολύ γρήγορα
φιλικές και στη συνέχεια σχέσεις βαθιάς, απεριόριστης εκτίμησης και
ειλικρινούς συνεργασίας, καθώς από κοινού αντιμετωπίζαμε θέματα και
ζητήματα της έρευνας, της επιστήμης, της ακαδημαϊκής καθημερινότητας.
Ώς την τελευταία στιγμή οργανώναμε, προγραμματίζαμε και σχεδιάζαμε
ερευνητικά έργα, κοινά ταξίδια, συνεργασίες με φοιτητές, ερευνητές και
συναδέλφους, ιδέες για το καλό των φοιτητών και του Τμήματος, όπου
προσέφερες αφειδώς τις υπηρεσίες σου για δεκαπέντε περίπου χρόνια. Εξάλλου,
αυτή ήταν και η μόνιμη επιδίωξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σου: η γνώση
δεν είναι προνόμιο ούτε κτήμα κανενός˙ η γνώση, η μόρφωση, η παιδεία, η
τεχνολογία, ο πολιτισμός έχουν προορισμό τους τον άνθρωπο, πρέπει να
φτάνουν σε όλους, παιδεία, τεχνολογία και μόρφωση για όλο τον κόσμο, χωρίς
διακρίσεις, άνευ όρων και ορίων. Σου το υπόσχομαι, σου το υποσχόμαστε, ότι
αυτούς τους στόχους και τους σκοπούς, που οραματιστήκαμε μαζί, θα τους
υλοποιήσουμε.
Το κενό που αφήνεις στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι δυσαναπλήρωτο.
Έχουμε χάσει έναν πολύτιμο συνεργάτη και ανεκτίμητο φίλο.
Η μνήμη και η αγάπη μας πάντα θα σε συνοδεύουν.
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