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ια μια ακόμη φορά ο δικός μας
άνθρωπος, ο επιστήθιος φίλος
μας Φώτης Ιωάννου του Γεωργίου
και της Ελένης βραβεύτηκε από τον
Αμερικανικό Σύνδεσμο Πολιτικών
Μηχανικών (ASCE). Αυτή την φορά
με το βραβείο Peurifoy, την ανώτατη
τιμητική διάκριση στις ΗΠΑ για την
έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα
των κατασκευών και της διαχείρισης
τεχνικών έργων.
20 χρόνια πριν ο ASCE είχε απονείμει στον 35χρονο τότε καθηγητή
του University of Michigan το βραβείο J.O'Bickel για την ερευνητική εργασία του στον τομέα της κατασκευής κυκλοφοριακών σηράγγων ενώ το
1992, «δανεικός» από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ο Φώτης Ιωάννου
τέθηκε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Αναπτυξιακού προγράμματος
Mentor, προϋπολογισμού 34 εκ. δολαρίων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας το οποίο περατώθηκε επιτυχώς το 1993 και έγινε πρότυπο που
υιοθετήθηκε κι από άλλες χώρες.
Μαθητής φαινόμενο στο Πρακτικό
Τμήμα του Παγκυπρίου Γυμνασίου
προκαλούσε τον θαυμασμό και κάποτε την ...αμηχανία των καθηγητών
του όταν ανέβαινε στο πίνακα. Δημοφιλής και αγαπητός στους φίλους
αφού ο Φώτης είχε το θείο χάρισμα
να είναι πρώτος στην τάξη το πρωί
και πρώτος στην ...αταξία το απόγευμα! Γεννημένος μηχανικός, ό,τι
μάθαινε στο σχολείο το έβαζε σε
εφαρμογή με θαυμαστές, αυτόπτες
μάρτυρες, συνοδοιπόρους και πάντοτε ...συνενόχους εμάς τους ...εντιμότατους φίλους του. Σε ηλικία 17
ετών «έδειξε» τον δρόμο στην
General Motors για τα «εναλλακτικά» καύσιμα του μέλλοντος! Πήρε το
παροπλισμένο Vauxhall Victor του
θείου του, το εξόπλισε με ένα αυτοσχέδιο εκπληκτικό hi-fi και, λόγω έλλειψης χρημάτων για αγορά βενζίνης, κατάφερε να το κινεί με τα «καύσιμα της μαμάς», αρχικά με τον κύλινδρο υγραερίου που πήρε από την
κουζίνα του σπιτιού του και αργότερα με το πετρέλαιο της σόμπας με
προσθήκη σφαιριδίων ναφθαλίνης!
Αυτά το 1971 όταν η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία θεωρούσε hi-tec
τα δύο διπλά καρμπυρατέρ και τα δισκόφρενα!
Απεφοίτησε αριστούχος από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, υπηρέτησε την
θητεία του στην ΕΦ από το 1972-1974
συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια απόκρουσης της τουρκικής
εισβολής. Το φθινόπωρο του 1974
εξασφάλισε θέση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κερδίζοντας πενταετή πλήρη υποτροφία. Κατά την διάρκεια των σπουδών του κέρδισε το
αριστείο του καλύτερου φοιτητή της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για 5
συνεχή χρόνια ενώ, μέχρι την αποφοίτησή του το 1989, του απονεμήθηκαν συνολικά 13 βραβεία για την
επίδοσή του σε διάφορα μαθήματα.
Το 1979 πήγε με υποτροφία, ως
φοιτητής και μέλος του διδακτικού
προσωπικού, στον «ναό» των μηχα-
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νικών, το MIT, το περίφημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Το 1981 πήρε τον τίτλο Master
of Science και το 1984 τον τίτλο
Doctor of Philosophy στην επιστήμη
του πολιτικού μηχανικού. Το 1984
προσλήφθηκε στο διδακτικό προσωπικό του University of Michigan. Σήμερα ως καθηγητής στο τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών διευθύνει το πρόγραμμα σπουδών και έρευνας στον τομέα των Κατασκευών και της Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Το πανεπιστήμιο του

Μίσιγκαν βράβευσε, το δικό μας και
δικό του πια παιδί, από το 1984 μέχρι σήμερα, 4 φορές! Το 1995 με το
αριστείο Διδασκαλίας, το 1998 με το
αριστείο Έρευνας, το 2001 με το αριστείο Εκπαίδευσης και το 2003 με το
αριστείο Αναγνώρισης συνολικής
Ακαδημαϊκής προσφοράς για την
συμβολή του στην πρόοδο του πανεπιστημίου στους τομείς της έρευνας,
της διδασκαλίας και της καθοδήγησης μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στα χρόνια που πέρασαν από του
'70 τις αρχές, κάθε φορά που κάποιος ανέφερε το όνομα και τα επιτεύγματα του αγαπημένου μας φίλου,
εμείς, οι παιδιόθεν φίλοι του, απαντούσαμε με απείρως ψεύτικη σεμνότητα « ...ναι βέβαια... φυσικό είναι ... τον Φώτη τον γνωρίζουμε από
μικροί... είναι παιδικός μας φίλος».
«...Των Ελλήνων οι κοινότητες ζούνε σ' άλλο Γαλαξία...» και ο Φώτης
Ιωάννου, με την σύζυγό του Ιωάννα,
τα τέσσερα παιδιά τους Ειρήνη,
Γιώργο, Ελένη και Κωνσταντίνο και
τους άλλους Έλληνες στο Ann Arbor
του Μίσιγκαν διατηρούν λαμπερό
και ζωντανό τον δικό τους ελληνικό
Γαλαξία που μας συγκινεί και μας
κάνει περήφανους. Ξέρουν πολύ καλά και πού πατούν και πού πηγαίνουν! Αίεν Αριστεύειν Έλληνες!
Κ.Σ.
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