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Στίς 10 Ιουλίου πέθανε ο Ακαδηµαϊκός - Οµότιµος
Καθηγητής Οργανικής Χηµείας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών Λεωνίδας Ζέρβας, σε ηλικία 78 χρόνων.
Η Φυσικοµαθηµατική Σχολή σε ψήφισµά της ανάθεσε
στην Καθηγήτρια κ. Ι. Βουρβίδου-Φωτάκη, διάδοχο του
εκλιπόντος, να εκφώνηση τον επικήδειο.

Αγαπηµένε µας ∆άσκαλε.
Η Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου της
Αθήνας, όπου υπηρέτησες 30 χρόνια ως τακτικός Καθηγητής
Οργανικής Χηµείας και άλλα 12 ως οµότιµος Καθηγητής, σε
αποχαιρετάει µε οδύνη.
Πριν από 45 χρόνια µας άνοιξες τα µάτια στον κόσµο της
Επιστήµης κι ενώ ατενίζαµε µε δέος τις ψηλές κορυφές εσύ
µας µάθαινες πως πρέπει να προσπαθούµε να τίς πλησιάσουµε
βήµα-βήµα µε πίστη, επιµονή κι ακούραστη συνέπεια.
«Επιστήµη σηµαίνει λεπτοµέρεια» συνήθιζες να λες κι' αυτό
εσήµαινε ξεκάθαρη σκέψη και σωστή πειραµατική εργασία.
Ερευνητής και δάσκαλος ζήταγες απ' όλους, αλλά πρώτα απ'
τον εαυτό σου, πολλή και τέλεια δουλειά. Ποιος απ' τους
µαθητές σου δεν θυµάται τη µαγεία του µαθήµατός σου και τις
προφορικές πτυχιακές εξετάσεις. Άλλαξες ριζικά τη
διδασκαλία της Οργανικής Χηµείας όταν πρωτόγινες
Καθηγητής και συγχρόνως ανέδειξες το Εργαστήριο σε Κέντρο
διεθνούς προβολής. Ήσουνα ήδη διάσηµος από το εξωτερικό,
αλλά συνέχισες και εδώ το πρωτοποριακό σου έργο στην
Οργανική Χηµεία και µάλιστα µε αφάνταστες δυσκολίες.
Πίστευες πως µεγαλύτερη αξία έχει ό,τι κάνουµε στον τόπο
µας, γιατί έτσι µόνο θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε
Ελληνική Επιστηµονική Παράδοση.
Οι συνεργάτες σου σε θυµόµαστε όλα τα χρόνια, να βρίσκεσαι
στο Εργαστήριο πρωί κι απόγεµα πολλές φορές τον χειµώνα
µε παγωνιά και το καλοκαίρι µε καύσωνα. Κι όµως ξέραµε κι
εσύ φυσικά, πώς εδώ και 30 χρόνια η υγεία σου ήταν
σοβαρά κλονισµένη. Με τις άοκνες προσπάθειές σου
κατόρθωσες µετά τον πόλεµο να συµπλήρωσης το Εργαστήριο
και τη βιβλιοθήκη του. Αργότερα πρωτοστάτησες στην
ανέγερση του Νέου Χηµείου. Τα σχετικά υποµνήµατα σου
µπορούν να σχηµατίσουν ένα µεγάλο τόµο. Η εργατικότητά
σου κι επιστηµονική σου δραστηριότητα κράτησαν ως το
τέλος της ζωής σου. Λίγες µέρες πριν µπης για τελευταία
φορά στο Νοσοκοµείο, διόρθωνες τη διδακτορική διατριβή
νεαρού συνεργάτη κι ακόµη στο Νοσοκοµείο υπαγόρευες
γράµµατα µ' επιστηµονικό περιεχόµενο.
Αλλά κι εκτός απ' το Πανεπιστήµιο και την Ακαδηµία,
πρόσφερες πρόθυµα τις άµισθες υπηρεσίες σου σε κρατικές
υπηρεσίες όπως το Ανώτατο Χηµικό και Ανώτατο
Υγειονοµικό Συµβούλιο, επίσης σε επιτροπές Παιδείας και
στον ∆ηµόκριτο ως Πρόεδρος δύο φορές. Τέλος στο Ίδρυµα
Ερευνών όπου έδωσες όλον τον εαυτό σου στη δεκαετία
1958-68 ως Αντιπρόεδρος κι απ' το 1974-79 ως Πρόεδρος.
Όσοι σε ζούσαµε καθηµερινά στο Εργαστήριο διερωτώµαστε
πώς τα πρόφταινες όλα αυτά και µάλιστα όταν ξέραµε

πως παντού είχες ενεργό κι' υπεύθυνη συµµετοχή.
∆εν σκιαγραφώ τη σταδιοδροµία σου εδώ. Γιατί ξέρω πόσο
δεν σ' άρεσαν τα πολλά λόγια σε τέτοιες περιστάσεις, θα
θυµήσω µόνο πως στην Κατοχή, µέλος αντιστασιακής
οργανώσεως, φυλακίστηκες από τους Ιταλούς στις φυλακές
Αβέρωφ και από τους Γερµανούς στο µπλοκ C. Η επταετία σε
έδιωξε µε ευχαρίστηση απ' όπου µπορούσε.
Για το Επιστηµονικό σου έργο σε τίµησε όλος ο κόσµος: η
Πατρίδα µας σ' έκανε Καθηγητή και Ακαδηµαϊκό, το
Πανεπιστήµιο της Βασιλείας επίτιµο ∆ιδάκτορα όταν γιόρταζε
τα 500 χρόνια του (1960), η Αµερικανική Εταιρεία
Βιολόγων Χηµικών επίτιµο µέλος της (1972), η Ρωσική
Ακαδηµία Επιστηµών ξένον εταίρον, για τα 250 χρόνια της
(1976). Επιστήµονες φίλοι σου, οι περισσότεροι διάσηµοι,
έγραψαν άρθρα σε τιµητικό τόµο για να γιορτάσουν τα 70
χρόνια σου (1972). Τα 25 χρόνια της καθηγεσίας σου στο
Πανεπιστήµιο της Αθήνας γιορτάστηκαν από τους µαθητές
σου και την Ένωση Ελλήνων Χηµικών µε την έκδοση
τιµητικού τεύχους (1964). Μόλις πριν ένα µήνα η επιστηµονική
εταιρεία Max Bergmann των γερµανόφωνων Χηµικών της
Κεντρικής Ευρώπης σου ανάγγειλε την απονοµή του πρώτου
χρυσού µεταλλίου «για το πρωτοποριακό επιστηµονικό» σου
έργο. ∆εν πρόφθασες να το πάρεις.
Όσοι σε γνωρίσαµε από κοντά θα θυµόµαστε πάντα την
επιστηµονική κι ανθρώπινη ακεραιότητα σου. Θύµωνες
συχνά µε πολλούς. Αλλά την ώρα της κρίσεως ήξερες να είσαι
απόλυτα αντικειµενικός και δίκαιος. Ασυµβίβαστος και πάνω
από µικρότητες είχες το κουράγιο να ασχολήσαι σοβαρά µε
την επιστήµη µέσα σε κλίµα συχνά αδιάφορο κι είδες πολλές
φορές να κινδυνεύουν να χαθούν οι προσπάθειές σου για την
προώθηση στη χώρα µας της επιστηµονικής έρευνας που
ήθελες να γίνεται σε πολύ ψηλό, σε διεθνές επίπεδο. Αλλά δεν
κουραζόσουν κι άρχιζες πάλι απ' την αρχή. Κράτησες ως το
τέλος το πόστο της ασυµβίβαστης επιστηµοσύνης που είχες
δεχθή ως υποχρέωσή σου. Κι έτσι σ' αποχαιρετώ µ' ένα στίχο
του Καβάφη του Ποιητή που τόσο αγαπούσες:
Τιµή σ' εκείνους όπου στη ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερµοπύλες.
Ποτέ από το χρέος µη κινούντες
Αιωνία σου η Μνήµη
11 Ιουλίου 1980

Ι. Φωτάκη

