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Χαιρετισμός του Πρύτανη στην Παρουσίαση του Βιβλίου του Καθηγητή Θ. Ξανθόπουλου 

Με τον σεβαστό αλλά και αγαπητό μου Καθηγητή Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο, πρωτοσυζήτησα 

για την εργασία του, που οδήγησε τελικά στο σημερινό δοκίμιο, το 2008. Εντυπωσιάστηκα 

αμέσως από τον ιδιαίτερο τρόπο, με τον οποίο ο Καθηγητής Ξανθόπουλος ανέλυε τους 

σταθμούς της πορείας του ανθρώπινου γένους. Ένα τρόπο, που ξέφευγε από την 

πεπατημένη και που μέσα από την οπτική γωνία ενός τεχνοκράτη οδηγούσε σε μια 

ορθολογική αποδόμηση του φαινοτύπου των γεγονότων. Οδηγούσε σε μια ενδοσκόπηση 

των γεγονότων, η οποία αναδείκνυε τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρέασαν την πορεία του κατά τα τελευταία 30.000 

χρόνια. 

Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια. Στο διάστημα αυτό κάθε φορά που συναντούσα τον 

Καθηγητή Ξανθόπουλο και τον ρωτούσα για τον χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας του, μου 

απαντούσε σταθερά ότι τελειώνει αλλά ότι συμπλήρωνε και άλλες διαστάσεις και οπτικές που 

συνεχώς προέκυπταν. Τον ρωτούσα πρέπει να ομολογήσω με ανυπομονησία, επειδή τα 

αρχικά ήδη κείμενα με την διεισδυτική του αλλά και προκλητική του ματιά προμήνυαν ένα 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον τελικό αποτέλεσμα. 

Το τελικό όμως δοκίμιο, που ο Καθηγητής Ξανθόπουλος, μας έκανε την τιμή να εμπιστευθεί 

στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του ΕΜΠ, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αρκεί ένα απλό 

ξεφύλλισμα για να διαπιστώσει κανείς το βάθος της ανάλυσης. Και βέβαια το προσεκτικό 

διάβασμα οδηγεί αναμφισβήτητα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται πραγματικά για ένα έργο 

μνημειώδεις. Και το λέω χωρίς καμία δόση υπερβολής. 

Ο Καθηγητής Ξανθόπουλος, ο δικός μας Θέμης, μου επιτρέπετε κ. Ξανθόπουλε να σας λέω 

έτσι- αφού κατατάχθηκε αναμφισβήτητα στην χορεία των σοφών δασκάλων του ΕΜΠ, αφού 

απέδειξε με τις διοικητικές του ικανότητες από θώκους ακαδημαϊκούς και πολιτικούς ότι είναι 

ένας πραγματιστής που ξέρει να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους σε συγκεκριμένους 

χρόνους, αναδεικνύεται με το δοκίμιο αυτό ένας πραγματικός στοχαστής, ένας διανοούμενος 

που αφουγκράζεται και ερμηνεύει την ανθρώπινη πορεία με την ιδιαίτερη ματιά του 

"αισιόδοξου διακόνου των θετικών επιστημών", όπως αυτοπροσδιορίζεται. 

Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, που διαχέει πρωτοτυπία στις αναλύσεις και τα συμπεράσματα του 

πρότυπου τόμου. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, που μας κάνει να περιμένουμε με 

ανυπομονησία και τον δεύτερο τόμο, που θα ολοκληρώσει το έργο. 

Ιωάννης Γκόλιας 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018 


