ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΠΥΡΟΥ ΝΤΑΦΗ .
Εκφωνήθηκε από τον ∆/ντή του Εργαστηρίου ∆ασοκοµίας του Τµήµατος
∆ασολογίας και Φυσικού Περβάλλοντος του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Θεοχάρη Ζάγκα, Προέδρου
Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρίας στις 14/12/2014.
Σεβαστέ µας δάσκαλε,
Ολοκλήρωσες σήµερα το ταξίδι της ζωής.
Μιας ζωής που ξεκίνησε από την αγαπηµένη σου Καστανιά της
Καλαµπάκας, συνεχίστηκε στα Τρίκαλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ζυρίχη,
την Ευρώπη και τον κόσµο ολόκληρο.
Με τον προσωπικό σου αγώνα διακρίθηκες όπου και αν πέρασες. Το
∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο, τη ∆ασολογική Σχολή, το Οµοσπονδιακό
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και άνοιξες δρόµους για µας τους νεότερους.
Κατέκτησες επάξια τη θέση του Kαθηγητή, του ∆/ντή του Εργαστηρίου
∆ασοκοµίας και Ορεινής Υδρονοµικής, του Προέδρου ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης Πανεπιστηµιακών ∆ασών, του Προέδρου του Τµήµατος
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και του Επιστηµονικού
∆ιευθυντή του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων και Υγροτόπων.
Λέει ο σοφός λαός µας ότι ο γιος του αγρότη γίνεται δάσκαλος και του
δασκάλου Καθηγητής Πανεπιστηµίου, εσύ όµως έκανες την υπέρβαση.
Ένα ορφανό παιδί από την ορεινή Θεσσαλία, µε όπλα την ευφυία, την
εργατικότητα, τη συνέπεια και την ευγενή άµιλλα, έφτασες πολύ ψηλά.
Ήσουνα ο καλύτερος πανεπιστηµιακός δάσκαλος του Τµήµατός µας,
µοίραζες ανιδιοτελώς τη ∆ασολογική γνώση και άνοιγες δρόµους για
όλους τους νεότερους που είχαν ανησυχίες και επιστηµονικά
ενδιαφέροντα.
Η σοφία σου και το ήθος σου αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση,
φωτεινό οδηγό για µας, τους συνεχιστές του έργου σου στο Εργαστήριο
∆ασοκοµίας, στον Τοµέα ∆ασικής Παραγωγής Προστασίας ∆ασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος, και στο Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος γενικότερα.
Καθηµερινά σε µνηµονεύουµε και πασχίζουµε αυτή τη δύσκολη για τη
χώρα µας ώρα, να κρατήσουµε ζωντανό ότι µε κόπο δηµιούργησες.
Οι φιλοσοφικές σου προσεγγίσεις
-περί αξιοκρατίας και ιεραρχίας
-περί επείγοντος και
-περί άσκησης της εξουσίας
αποτελούν στο Εργαστήριο ∆ασοκοµίας την κινητήρια αόρατη δύναµη
και το µυστικό της επιτυχίας.

Ήθελες πάντα να βοηθάς και να κατευθύνεις τους ανθρώπους του κλάδου
µας, µα πάνω απ' όλα ενδιαφερόσουν για το καλό της ελληνικής
κοινωνίας.
Η αδιαµφισβήτητη επιστηµονική σου άποψη κατηύθυνε επί πολλές
δεκαετίες τα δασικά πράγµατα της χώρας. Ο σπόρος που έσπειρες στη
∆ασική πράξη και επιστήµη έδωσε πλούσιους καρπούς. Από εκεί ψηλά
που θα είσαι θα καµαρώνεις τα πνευµατικά σου παιδιά που θα
συνεχίζουν το έργο σου (σε κάθε γωνιά της χώρας).
Το εκπαιδευτικό µας φυτώριο έχει φέτος πάρα πολλά φυτά. Θα διατεθούν
όλα στη µνήµη σου. Σε ανθρώπους που αγαπούν τα δάση και το αστικό
πράσινο. Θα τα φροντίζουν και θα σε µνηµονεύουν.
Το φωτεινό σου πρόσωπο, το εγκάρδιο χαµόγελο, τα γεµάτα καλοσύνη
και ελπίδα λόγια σου θα µείνουν άσβηστα στη µνήµη όλων όσων
συνεργάστηκαν τόσο στο Εργαστήριο ∆ασοκοµίας και το Τµήµα
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, όσο και στο Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων Υγροτόπων.
Εκ µέρους του προσωπικού του Εργαστηρίου ∆ασοκοµίας σου
υποσχόµαστε ότι θα υπηρετήσουµε µε συνέπεια το δασολογικό κλάδο,
συµβάλλοντας µε τις αρχές που µας δίδαξες στην προστασία, βελτίωση
και επέκταση των δασών της χώρας µας αλλά και στη δηµιουργία πιο
πράσινων και φιλικών για τον άνθρωπο πόλεων.
Σύσσωµος ο δασολογικός κλάδος πενθεί σήµερα για την απώλεια του
µεγάλου Έλληνα ∆ασοκόµου του οποίου η φήµη ξεπέρασε τα όρια της
χώρας και κατέκλυσε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στην αξιότιµη σύζυγό του κα Ιωάννα Ντάφη, στον αξιότιµο αδελφό του
και σε όλους τους οικείους του εκφράζουµε τα ειλικρινή µας
συλλυπητήρια. Στα αγαπηµένα του ανίψια για τα οποία πάντα µε
υπερηφάνεια αναφερόταν, επιθυµούµε να ευχηθούµε να του µοιάσουν
και να ακολουθήσουν το παράδειγµά του.
Η δασολογική οικογένεια δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά, το έργο και
την παρακαταθήκη για τις µελλοντικές γενιές του µεγάλου Επιστήµονα
και Πανεπιστηµιακού ∆ασκάλου Σπύρου Ντάφη.
Το Εργαστήριο ∆ασοκοµίας σε αναγνώριση της ανεκτίµητης προσφοράς
του, πρότεινε στον Τοµέα ∆ασικής Παραγωγής - Προστασίας ∆ασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος το γραφείο κατά την ενεργό υπηρεσία του
καθηγητή Σπύρου Ντάφη να ονοµαστεί στο εξής, Βιβλιοθήκη
Εργαστηρίου ∆ασοκοµίας "Σπύρος Ντάφης".
Η πρόταση είχε την οµόφωνη έγκριση τόσο του Τοµέα, όσο και του
Τµήµατός µας.
Η Ελληνική ∆ασολογική Εταιρία, την οποία έχω την τιµή να
εκπροσωπώ επικοινώνησε µε τον Καθηγητή Σπύρο Ντάφη εντός του
2013 προκειµένου να τιµηθεί εν ζωή, σε ειδική τελετή στο πλαίσιο των
στη
εργασιών του 16ου Πανελληνίου ∆ασολογικού Συνεδρίου

Θεσσαλονίκη. Τα αλλεπάλληλα οικογενειακά του προβλήµατα (υγείας)
δεν επέτρεψαν την πραγµατοποίηση της τελετής.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει.
Καλό ταξίδι σεβαστέ µας δάσκαλε.

