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Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας 

για τον αδόκητο χαμό του καθ. Χρήστου Νικολάου

Αθήνα,  1-5-2015

Με πραγματική συντριβή πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο του Χρήστου Νικολάου, καθηγητή του

Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η προσφορά του στο

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο

Πανεπιστήμιο  Κρήτης  και  στην Τριτοβάθμια  εκπαίδευση γενικότερα,  από όποια θέση και  αν  υπηρέτησε,

υπήρξε καθοριστική. Καθοριστική και η προσφορά του σε θέματα που άπτονται του κλάδου Πληροφορικής

και Επικοινωνιών. Το κενό από την απώλειά του είναι μεγάλο και δυσαναπλήρωτο.

Εκατοντάδες  Έλληνες  Πληροφορικοί  είχαν  την  τύχη  και  τη  χαρά  να  τον  γνωρίσουν  από  κοντά  ως

διακεκριμένο  Επιστήμονα  και  εξαίρετο  Πανεπιστημιακό  Δάσκαλο,  αλλά  παράλληλα  και  ως  έναν  απλό

άνθρωπο, πάντα διαθέσιμο να ακούσει τις ανησυχίες και τις απόψεις τους και να μοιραστεί μαζί τους τις δικές

του.

Είχαμε και  ως Ένωση την τύχη να συνεργαστούμε μαζί  του σε πολλά σημαντικά θέματα. Υπήρξε ο

πρώτος  πρόεδρος  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Παιδείας  και  ουσιαστικά  εκείνος  που  το  θεμελίωσε  με  τη

συγκρότηση των εσωτερικών του οργάνων. Ως επικεφαλής της Επιτροπής Στρατηγικής για την Πληροφορική

το 1999 επεδίωξε το άνοιγμα των τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών συμπλέοντας με την Ένωση

Πληροφορικών Ελλάδας και απορρίπτοντας εισηγήσεις για "προγράμματα μετατροπής" (conversion courses).

Με τον τρόπο αυτό καταξίωσε και παγίωσε την Πληροφορική ως αυτόνομη επιστήμη σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Στήριξε ποικιλοτρόπως πολλές από τις προτάσεις και πρωτοβουλίες της Ένωσής μας. Υπήρξε κοινωνός και

αρωγός στην προσπάθεια επίτευξης του στρατηγικού στόχου της για ενιαία επιμελητηριακή συγκρότηση του

κλάδου προς όφελος της χώρας και του Ελληνισμού.

Ο Χρήστος Νικολάου υπήρξε οραματιστής, πρωτοπόρος, δημιουργός. Είχε όραμα και ενέργεια, ήταν από

τους ανθρώπους που κάνουν τη διαφορά. Από τους ανθρώπους που η χώρα αυτή χρειάζεται. Έχοντας ήδη

παγκόσμιες διακρίσεις και αναγνώριση, άφησε το γόνιμο περιβάλλον της Βοστόνης και στην πιο παραγωγική

του ηλικία εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, όταν οι περισσότεροι ακολουθούν την αντίστροφη πορεία. Ένα

παράδειγμα για όλους μας.

Η Ένωση Πληροφορικών εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του. Αντί στεφάνου

θα κατατεθεί, εις μνήμη του, χρηματικό ποσό σε κοινωφελές ίδρυμα.
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Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε στο LibreOffice (http://el.libreoffice.org/) στα πλαίσια της προώθησης της
χρήσης του ελευθέρου λογισμικού και της απεξάρτησης από το κλειστό λογισμικό.
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