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Σεβασμιώτατε,
Κύριε Νομάρχα,
Κύριε Διοικητά τής 8ης Μεραρχίας,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Πρόεδροι,
Α γ α π η τ ο ί  συνάδελφοι,
Α γ α π η τ ο ί  συμπατριώται,
Α γ α π η τ ο ί  φοιτηταί καί φοιτήτριαι,

Αυτήν τήν στιγμήν πάλλομαι άπό μεγάλην χαράν και συγκίνησιν, 
καί χαράν μέν, διότι τό δνειρο ημών τών  Ή π ειρ ω τώ ν  διά τήν ϊδρυσιν 
Πανεπιστημίου εις τά θρυλικά Γιάννενα εγινε πραγματικότης, συγκίνη- 
σιν δέ διότι, τύχη άγαθή, εμφανίζομαι υπό τήν ιδιότητα τοΰ Πρυτάνεως 
εις τό Πανεπιστήμιον τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος καί μάλιστα εις μίαν 
επίσημον έορταστικήν τελετήν, όπως ή σημερινή.

Εΐμεθα εύγνώμονες εις τήν πολιτείαν, ή οποία, άποτίουσα ψόρον 
τιμής καί ευγνωμοσύνης προς τήν "Ηπειρον διά τήν μεγάλην προσφοράν 
της εις τό Έ θ ν ο ς  «εις γρόσια και εις γράμματα», προέβη προ τετραε
τίας μέν εις τήν ϊδρυσιν τής Φιλοσοφικής Σχολής καί προ διετίας τοϋ 
Μαθηματικού Τμήματος ω ς  παραρτημάτων τών  αντιστοίχων Σχολών τοϋ 
Ά ριστοτελείου  Πανεπιστημίου.

Καί τά δύο αυτά πνευματικά μας τέκνα ίδρύθησαν καί ώ ργανώ θη - 
σαν  μέ σταθεράς βάσεις χάρις εις τό στοργικόν ενδιαφέρον και τήν άσί- 
γαστον  φροντίδα τών  άγαπητών καί διακεκριμένων συναδέλφων κ. κ. 
Καψωμένου και Ά ν α σ τ α σ ιά δ η ,  Προέδρων τών  ω ς  ά νω  Τμημάτων.

Εις άμφοτέρους οφείλεται πάσα τιμή καί ευγνωμοσύνη διά τό έπι- 
δειχθέν ενδιαφέρον τω ν  διά τήν ϊδρυσιν και διά τούς κόπους καί προσ
πάθειας πού κατέβαλον διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν.
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Σ ά ς  παρέχω την διαβεβαίωσιν δτι θά  π αρασταθώ μ εν  και θά  βοίι- 
θήσωμεν τό πνευματικόν μας αυτό τέκνον εις τά π ρώτα  του βήματα 
ώστε  νά έξελιχθή εις εν λαμπρόν άνώ τατον  πνευματικόν ίδρυμα καί μέ, 
την ακτινοβολίαν εκείνην των  σχολείων της Η πείρου  κατά την διάρ
κειαν της τουρκοκρατίας, τά οποία έπαιξαν σπουδαίον ρόλον εις την 
πνευματικήν ζωήν, τήν καλλιέργειαν τοΰ ελληνοχριστιανικού πολιτισμού 
και τήν τόνωσιν τοΰ εθνικού φρονήματος.

Κα'ι τώ ρα  αγαπητοί μου νέοι φοιτηταί και φοιτήτριαι, αποτείνομαι 
προς εσάς καί θέλω νά σάς άπευθύνω λίγα λόγια.

Έ ν  πρώτοις σάς εκφράζω τά θερμά μου συγχαρητήρια διά τήν επι
τυχίαν τής εισόδου σας εις τό Πανεπιστήμιον διά νά σπουδάσετε τον 
κλάδον τής προτιμήσεώς σας. Σ ά ς  εύχομαι δπως ό Θεός σάς χαρίζη υ 
γείαν και δύναμιν πρός πραγματοποίησιν τών  ονείρων και επιδιώξεων 
σας.

Μέ τήν επιτυχίαν σας αυτήν έπραγματοποιήσατε τον εύγενή σκοπόν 
πού προσδιωρίσατε διά τήν ζωήν σας και ικανοποιήσατε οχι μόνον τήν 
εύγενή φιλοδοξίαν σας, αλλά κα'ι τούς γονείς σας, οι οποίοι έμόχθησαν 
διά σάς καί έβασανίζοντο από τήν αγωνίαν διά τό μέλλον σας.

Ή λ θ α τ ε  εις τό Πανεπιστήμιον διά νά σπουδάσετε, νά μορφωθήτε 
και διά νά αποκτήσετε ενα εφόδιο διά τήν ζωήν σας.

Πρέπει δμως νά γνωρίζετε δτι τό Πανεπιστήμιον δεν είναι ενα ε 
παγγελματικόν σχολειον πού νά χορηγή δπως - δπως ενα χαρτί ώ ς  προ
σόν διά μίαν θέσιν ή δι ενα βιοποριστικόν επάγγελμα. Θ ά ήτο ευτελές 
καί διά σάς καί δι’ ημάς εάν αυτός ήτο δ σκοπός.

Τό Πανεπιστήμιον είναι ενας κοινωνικός θεσμός καί ενα έργαστή- 
ριον έρεύνης τής επιστήμης καί αλήθειας. Ή  επιστήμη είχε άλλοτε πλά
τος χωρίς αρκετό βάθος καί σήμερα εχει καί τά δύο, ή δέ αλήθεια εί
ναι μία σύνθεσις πολυδιάστατος καί ενα δυσκολοδιάκριτο αγαθό πού βρί
σκεται μέ μόχθο.

Διά τούτο απαιτείται εντατική προσπάθεια καί άφοσίωσις  εις τάς 
σπουδάς μέ πάθος.

Τό Πανεπιστήμιον εχει ώ ς  αποστολήν δχι μόνον νά μεταδίδη γ ν ώ 
σεις καί νά καταρτίζη επιστήμονας, άλλά καί ανθρώ πους  ενάρετους, δι
ότι ή κοινωνία δέν εχει ανάγκην μόνον σοφ ών, άλλά καί ενάρετων αν 
θρώπων.

Ό  δρόμος πρός τήν άρε τήν καί τήν ηθικήν αγωγήν είναι τραχύς, 
τόν οποίον δμως πρέπει νά περάσητε μέ τήν βοήθειαν τώ ν  διδασκάλων
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σας, διότι ή γνώσις  χωρίς την άρετήν είναι βλαβερά και κατά τον Πλά
τω να  : «Π άσα  επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και τής άλλης άρετής
πανουργία  ον σοφία φαίνεται».

’Ί σ ω ς  δεν είσθε ακόμη εις θέσιν νά κατανοήσετε ποίαν σημασίαν 
έχουν διά τ5 μέλλον ή αξία τοϋ μόχθου και ή άξιοποίησις τής μονάδος 
τοΰ χρόνου. Μην άφίνετε νά παρέρχεται ανεκμετάλλευτος ο χρόνος, δι
ότι κατά τον πατέρα τής Ιατρικής 'Ιπποκράτην : «ό βίος βραχύς, ή τέ
χνη μακρά, ή κρίσις χαλεπή, ή π η ρ α  σφαλερά, ό <5έ καιρός οξύς» .

Τ ό ΓΙανεπιστήμιον επιδιώκει νά σάς μεταδώση δχι μόνον επιστήμην 
κα'ι ήθος, άλλά νά φροντίζη και διά το τρίτον ΰψιστον άγαθόν, ήτοι 
τήν υγείαν, διαθέτον προς τον σκοπόν τοϋτον το γυμναστήριον. Εις αυ
τό πρέπει νά προσέρχεσθε νά γυμνάζεσθε όχι άναγκαστικώς, άλλά από 
συναίσθησιν ώφελείας.

Α γ α π η τ ά  μου παιδιά,
Σ ά ς  οφείλεται πάντοτε στοργή και έκτίμησις, διότι δεν είσ'θε μόνον 

τό θερμουργόν παρόν καί υπερέχετε εις πολλά σημεία τής ώριμου ήλι- 
κίας, άλλά είσθε και τό φέρελπι μέλλον και ή μέλλουσα ήγέτις τάξις 
τής κοινωνίας. “Εχετε μεν τά πλεονεκτήματα αυτά, καθώς  και μερικά 
άλλα, άλλά στερείσθε πείρας και ωρίμου κρίσεως.

Ζ\ιά τοϋτο καί ήμεϊς εχομεν ύποχρέωσιν καί ιερόν καθήκον νά σάς 
διαφωτίσωμεν περί των  κινδύνων πού σάς άπειλοΰν και νά σάς προ- 
στατεύσωμεν από τούς εχθρούς σας.

Ε χ θ ρ ο ί  σας είναι εκείνοι, οί όποιοι, καλυπτόμενοι με διάφορα ήχη- 
ρά συνθήματα και εκμεταλλευόμενοι τήν απειρίαν τής νεολαίας, επιδιώ
κουν τήν άξιοποίησιν τοϋ ενθουσιασμού και δυναμισμού σας διά Ιδιοτε- 
λείς σκοπούς.

Ό  μέγιστος εχθρός σας είναι ό κομμουνισμός, ό οποίος ώ ς  κοσμο
θεωρία  και βιοθεωρία πρέπει νά θεωρήται από κάθε ύγιώς σκεπτόμενον 
"Ελληνα ώς μίασμα, διότι δεν ταιριάζει εις τήν χώραν μας με τό άπλε- 
τον φώς και δεν πρέπει νά εύρίσκη έδαφος καλλιεργείας εις τάς ψυχάς 
τών  Ε λλήνων , οί όποιοι έγαλουχήθησαν μέ ύψηλάς ιδέας περί ελευθε
ρίας καί εις τούς οποίους ό αύτοσεβασμός, ή ανεξαρτησία καί ή αξιο
πρέπεια τού ατόμου εχει από χιλιετιών τόσον βαθιές ρίζες.

Διά τόν κομμουνισμόν είναι άγνωστες  τέτοιες υψηλές αρετές, διότι 
επιδίωξίς του είναι ή ύποδούλωσις τής ψυχής τών  νέων εις τούς σκο
πούς του.

Σείς πρέπει νά εχετε ώς κύριον εργον σας  τάς σπουδάς καί τήν 
μόρφωσίν σας  καί προ οφθαλμών τό τρίπτυχον πατρίς - θρησκεία - οίκο-
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γένεια, πού έκληρονομήσαμεν άπό ενα άγωνιστικόν παρελθόν γεμάτο αυ
τοθυσίαν και δόξαν.

Ά π ό  τού βήματος τοϋ Ά ριστοτελείου  Πανεπιστημίου άνέφερα τήν 
26ην Ό κτωβρίου  μεταξύ των  άλλων καί τούς τρεις χρόνους τού ίεροϋ 
Αυγουστίνου, τούς οποίους άξίζει τόν κόπον νά άκοΰσετε καί σείς καί 
οί όποιοι είναι οι έξης :

Τό  παρόν τοϋ παρελθόντος, πού εΐναι ή μνήμη,
τό παρόν τοϋ παρόντος, πού είναι ή άμεσος άντίληψις καί
τό παρόν τοϋ μέλλοντος, πού είναι ή προσδοκία.
Έ ά ν  θέλωμεν νά ζήσωμεν ελεύθεροι καί δχι δούλοι, πρέπει να στρ α -  

φώμεν είς τό παρελθόν διά τής εθνικής μας ιστορίας διά νά ζωντανεύ- 
ση τό παρόν καί νά προεξοφλήση ενα καλύτερον μέλλον.

Ά π ό  την εθνικήν μας ιστορίαν μάς εΐναι γνωστόν δτι δ ελληνισμός 
δεν κατεποντίσθη μέσα στο άβυσσαλέον χάος κατά την μακραίωνα μαύ- 
ρην δουλείαν χάρις είς την παιδείαν, την ορθοδοξίαν, την τόσον βιω- 
μένην είς την καθημερινήν ζωήν βυζαντινήν παράδοσιν, την νοσταλγί
αν τοϋ προγονικού κλέους. Α υτά καί αλλα ήσαν ή δυναμογόνος πηγή 
πού έξησφάλισε τήν επιβίωσιν τοϋ ελληνισμού καί αυτά πρέπει νά εχω- 
μεν πάντοτε προ οφθαλμών έάν θέλωμεν νά ζήσωμεν ελεύθεροι.

Ά ς  φέρωμεν μπροστά μας, λοιπόν, τό παρελθόν διά νά ζωντανεύ- 
ση τό παρόν, διότι τά μεταπολεμικά χρόνια έχάσαμε τήν συνοχήν μας, 
καί άφίσαμε νά ύπεισέλθουν διαβρωτικαί δυνάμεις, αί δποίαι ήπείλησαν 
νά κλονίσουν πεποιθήσεις καί σύμβολα κ αθώ ς  καί τά εθνικά μας ζ ώ 
πυρα. Χάρις ευτυχώς εις τήν άντίδρασιν τής μεγίστης πλειοψηφίας τών 
ύγιώς καί έθνικώς σκεπτομένων Ε λλ ή νω ν , αί διαβρωτικαί αύταί δυνά
μεις δεν ήμπόρεσαν νά κλονίσουν τό ηθικόν καί τήν άρετήν τοϋ "Ε
θνους διά νά προετοιμάσουν τήν ύποδούλωσιν καί τον άφανισμόν μας.

Τό μέλλον θά  τό έξασφαλίσωμεν, έάν σκεπτόμεθα πάντοτε τό πα
ρελθόν διά νά άντλώμεν άπό αυτό άγωνιστικότητα καί τονώνωμεν  τό 
εθνικόν μας φρόνημα.

Α γ α π η τ ά  μου παιδιά,

Αυτήν τήν στιγμήν πού σάς άντικρύζω, ό νούς μου στρέφεται μέ συγ- 
κίνησιν πολλά χρόνια πίσω καί μού θυμίζει πώς καί εγώ, δπως οί πλεί- 
στοι άπό σάς, ξεκίνησα άπό χωριό μέ εφόδια δλίγα μεν οικονομικά μέσα, 
αλλά μέ θέλησιν, μέ υπομονήν καί επιμονήν καί μέ ελληνοχριστιανικήν 
αγωγήν πού μοϋ έδωσαν οί γονείς μου καί οί δάσκαλοι τού χωριού μου 
καί τής γηραιάς Ζωσιμαίας Σχολής τής πόλεώς μας. Μέ τά εφόδια αυτά
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•ώπλισμένος, κ α τ ό ρ θ ω σ α  νά υπερπηδήσω δλες τις δυσκολίες πού συνήν- 
τησα και νά πραγματοποιήσω τά όνειρά μου.

Διά τούτο σάς δίδθ3 μίαν συμβουλήν και ευχήν από το βήμα α υ τ ό : 
Νά προσπαθήσετε νά όπλισθήτε καί σείς μέ τά ίδια δπως και εγώ εφό
δια διά νά πραγματοποιήσετε τάς  επιδιώξεις καί τά όνειρά σα ς  κα'ι νά 
τιμήσετε τόν εαυτόν σας, τούς ίδικοΰς σας  τον τόπον μας.

Καί ήδη ήλθεν ή ώ ρ α  νά σάς καλέσω νά δώσετε τόν νενομισμένον 
φοιτητικόν δρκον. Είναι ίσ ω ς  ή πρώτη φορά πού όρκίζεσθε, γι’ αυτό 
χαΐ είσθε υπεύθυνα πλέον άτομα.
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