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Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, αξιότιμε κύριε Αντιπρύτανη, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

αγαπητές και αγαπητοί φοιτήτριες και φοιτητές μας, κυρίες και κύριοι, 

σας καλησπερίζω απόψε εδώ, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, στην τελετή επίδοσης ενός τιμητικού τόμου –οφειλή σε μία επιστήμονα 

διεθνούς και φωτεινού βεληνεκούς. 

Η ιστορικός και δασκάλα Όλγα Κατσιαρδή-Hering με το ερευνητικό και 

διδακτικό έργο της, τη νηφαλιότητα της σκέψης, την ευρύτητα νου, τη φιλομάθεια 

και την πολυμάθειά της, τις ακάματες λυσιτελείς προσπάθειές της για εξοικείωση 

και ενσωμάτωση στην «τέχνη» μας, ως μαΐστωρ, κάθε νεωτερικού και σύγχρονου 

επιστημονικού εργαλείου, χρωμάτισε δυσεξίτηλα τη φυσιογνωμία του Τομέα 

Ιστορίας επί δεκαετίες, και εισέφερε αποφασιστικά –μαζί με άλλους άξιους 

συνοδοιπόρους– στην υπόσταση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπως 

αυτό εμφανίζεται σήμερα. 

Στην προσωπικότητα και κυρίως στο έργο της τιμωμένης θα αναφερθούν 

εκτενώς στη συνέχεια εννέα ομότεχνοί της. Οι πέντε, που στελεχώνουν σήμερα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, εν οις και το Τμήμα 

μας, υπήρξαν μαθητές της, τέσσερις της ίδιας και μία του Gunnar Hering, ενός 

άλλου ανθρώπου των μεγάλων οριζόντων, με τον οποίο η Όλγα Κατσιαρδή είχε 

δεθεί με ομοφροσύνη και συζυγία. Δεν είναι πολλοί εκείνοι που αξιώθηκαν να 

καμαρώσουν την επιστημονική ενηλικίωση και καταξίωση τόσων μαθητών τους.  

Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό μου και διερμηνεύοντας τις σκέψεις και 

τα αισθήματα των μελών του Τομέα Ιστορίας, θέλω να σημειώσω, αφορμώμενη 

από τον τίτλο του αφιερώματος, πως η Όλγα Κατσιαρδή-Hering με τον κόσμο της, 

πλημμυρισμένο από συναισθήματα, ηθικές και πνευματικές αρετές, επιστήμη, 

μουσική και τέχνες, κόσμησε όχι μόνον τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό 

μικρόκοσμό μας, αλλά τον κόσμο μας. Ως μικρό αντίδωρο φίλοι, συνάδελφοι και 

μαθητές της, της προσφέρουν ένα εκδοτικό κόσμημα της ιστοριογραφίας για τον 

Νέο Ελληνισμό.  
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