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Την Κυριακήν, 13 Φεβρουάριου 1966, και ώραν 12ην μεσημβρινήν εις 
την αίθουσαν τελετών του νέου διδακτηρίου τής Φιλοσοφικής Σχολής - Τμή
ματος 9 Ιωαννίνων, παρουσία του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης κ. Δ . Δελιβάνη και του Κοσμήτορος τής Γεωπονικής και Δασολογικής 
Σχολής κ. Β. Λογοθέτου ώς εκπροσώπων τής πανεπιστημιακής Συγκλήτου 
καθώς και των 9Αρχών τής πόλεως 9Ιωαννίνων καί άλλου εκλεκτού ακροατη
ρίου, έγένετο ή τελετή τής υποδοχής τών πρωτοετών φοιτητών και τής ενώ
πιον τοϋ Προέδρου τοϋ Τμήματος κ. Στυλιανόν Καψωμένου ορκωμοσίας 
αυτών. Προσφωνών τούς νέους φοιτητάς ό Πρόεδρος ανέπτυξε διά βραχέων 
εις αυτούς το νόημα τής ακαδημαϊκής έλευθερίας και τον σκοπόν τών πανε
πιστημιακών σπουδών.



’Αγαπητοί νέοι φοιτηταί καί φοιτήτριες,
Τό πανεπιστήμιο σας υποδέχεται σήμερα στούς κόλπους του μέ μεγά

λη χαρά. 'Ως υπεύθυνος για τήν διοίκηση καί τήν λειτουργία τής Σχολής 
αυτής σάς έκφράζω τά συγχαρητήριά μου για τήν έπιτυχία σας καί σάς εύ
χομαι καλή καί άπρόσκοπτη πρόοδο κατά τήν διάρκεια τής έδώ φοιτήσεώς 
σας, πού νά σάς έπιτρέψη μέσα στα καθορισμένα άπό τόν νόμο χρονικά πλαί
σια νά συμπληρώσετε τις σπουδές σας καί νά άποδοθήτε στήν κοινωνία έπι- 
στημονικά έτοιμοι για νά τήν ύπηρετήσετε στόν τομέα πού έχετε έπιλέξει.

Ή  ήμέρα αυτή είναι σημαντική γιά σάς, γιατί μέ τόν όρκο τού φοιτη- 
τού πού θά κληθήτε σέ λίγο νά δώσετε καί μέ τήν χειραψία πού θά έπακολου- 
θήση έπισημοποιεΐται ή είσοδός σας στό πανεπιστήμιο καί άναγνωρίζεσθε 
πιά όριστικά ώς άκαδημαϊκοί πολίτες. Τό νόημα τής συμβολικής αύτής 
πράξεως είναι δτι μοΟ ύπόσχεσθε ώς έκπροσώπου τοϋ ίδρύματος νά τηρήτε 
κατά τά χρόνια τών σπουδών σας τούς πανεπιστημιακούς νόμους, οί όποίοι 
σάς έπιβάλλουν νά είσθε τακτικοί στήν φοίτηση, προσεκτικοί καί άφοσιω- 
μένοι όλόψυχα στά καθήκοντά σας, πειθαρχικοί άπέναντι τών διοικητικών 
όργάνων τοϋ πανεπιστημίου καί κόσμιοι στήν συμπεριφορά σας πρός τούς 
διδασκάλους σας, πρός τούς συμφοιτητάς σας, πρός όλους τούς συνανθρώ
πους σας.

"Αν χρειάζεται νά δεσμευθήτε μέ όρκο κατά τήν πρώτη είσοδό σας στόν 
ναό αύτόν τής έπιστήμης, είναι γιατί οί σπουδές μέσα έδώ στηρίζονται όχι 
στόν έξαναγκασμό, άλλά στήν λεγομένη Ακαδημαϊκή έλευθερία, προϋποθέ
τουν δηλαδή τήν έλεύθερη βούληση τοϋ Ακαδημαϊκού πολίτη νά έκλέγη μό
νος του τις πιό πρόσφορες στήν άτομικότητά του μεθόδους γιά τήν έπιστημο- 
νική του συγκρότηση. Γιά νά καταλάβετε τί σημαίνει αύτό, πρέπει νά έχετε 
ύπόψη σας, ότι ή έπιστήμη ώς προσπάθεια τοϋ άνθρώπου νά γνωρίση τόν 
μέσα του καί τόν γύρω του κόσμο αποτελεί κατά βάση μιά συνεχόμενη Α
διαίρετη ένότητα. Επομένως άπό θεωρητική άποψη τό πανεπιστήμιο, πού 
είναι κέντρο καλλιεργείας καί μεταδόσεως τής έπιστήμης στούς νέους, νο
είται ώς ένιαίος χώρος, μέσα στόν όποίο ό σπουδαστής είναι έλεύθερος νά 
κινήται μέ δική του πρωτοβουλία καί εύθύνη, νά άκούη καί νά μελετά ό,τι 
άνταποκρίνεται στήν προσιοπική του κλίση, γενικά νά μορφώνεται κατά τόν 
δικό του τρόπο μέ άπλή συμπαράσταση καί καθοδήγηση τών ύπευθύνων γιά 
τούς κλάδους τής προτιμήσεώς του. Φυσικά οί συνθήκες σπουδών στά πανε
πιστήμια, όπως αύτά έξελίχθηκαν μέ τόν καιρό, Απέχουν Αρκετά άπό τό 
Ιδεώδες πού ύπαγορεύει ή θεωρητική έννοια τής Ακαδημαϊκής έλευθερίας.
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Ό  λόγος είναι δτι ή πολιτεία πού συντηρεί τά πανεπιστήμια χρειάζεται έ- 
πιστημονικά στελέχη με συγκεκριμένη συγκρότηση, για νά τά χρησιμο
ποιώ για τήν θεραπεία των άναγκών του κράτους καί των πολιτών. Ή  κοι
νωνική τους αύτή άποστολή έχει έπιβάλει στά πανεπιστήμια νά καταρτί
ζουν προγράμματα μαθημάτων πού νά προσφέρουν τά άπαραίτητα έφόδια 
γνώσεων γιά τήν άσκηση των έπί μέρους έπιστημονικών έπαγγελμάτων. Ή  
ύποχρέωση του σπουδαστοϋ τής έπιστήμης νά φοιτά σε συγκεκριμένη σχο
λή καί νά άκολουθή τό συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε έτους σπουδών τής 
σχολής αύτής περιορίζει χωρίς άλλο σέ μεγάλο βαθμό τήν έλευθερία του, 
άλλά αυτό είναι δυστυχώς άναπόφευκτο, άν ό αύριανός έπιστήμων πρόκει
ται νά άποτελέση χρήσιμο μέλος τής κοινωνίας, μέσα στήν όποια θά ζήση 
καί θά σταδιοδρομήση. Καί παρά τον περιορισμό όμως αυτόν πάλι ύπάρχει 
στις πανεπιστημιακές σπουδές, όπως θά διαπιστώσετε κατά τήν διάρκεια 
τής φοιτήσεώς σας, άρκετό περιθώριο έλευθερίας, γιατί δεν έλέγχεται λό
γου χάρη ή παρουσία σας παρά μόνο σέ όρισμένες περιπτώσεις άσκήσεων 
πού κρίνονται ώς άπόλυτα άπαραίτητες γιά τήν μύησή σας στις μεθόδους 
τής έπιστημονικής έρευνας. Έ τσι ή δέσμευση πού άναλαμβάνετε μέ τον 
δρκο τοϋ φοιτητοϋ, νά εϊσθε άπέναντι του πανεπιστημίου ύπεύθυνοι γιά τις 
σπουδές καί τήν διαγωγή σας, άποκτά τήν σημασία της, μέ τήν προϋπόθεση 
φυσικά δτι έχετε συναίσθηση τής ίερότητος τοϋ δρκου γιά κάθε άνθρωπον 
πού θέλει νά είναι έντιμος.

Τό θέμα αυτό τής άκαδημαϊκής έλευθερίας πού έθιξα άξίζει, νομίζω, 
μπροστά σέ νέους φοιτητάς δπως έσεϊς νά σχολιασθή περισσότερο, γιατί ή 
έννοια τής έλευθερίας είναι άλληλένδετη μέ τήν καλλιέργεια τής έπιστήμης, 
στήν όποια ήρθατε έδώ νά μυηθήτε. Ή  έπιστήμη πράγματι δέν μπορεί νά 
ζήση καί νά προοδεύση παρά μόνο μέσα σέ κλίμα έλευθερίας, καί ό άληθι- 
νός έπιστήμων πρέπει νά άξιώνη καί άπό τό περιβάλλον του, άλλά πρώτι
στος άπό τον ίδιο τόν έαυτό του νά μένη έλεύθερος καί άνεπηρέαστος άπό 
όποιεσδήποτε σκοπιμότητες, γιά νά μπορή νά άσκήση τό έργο του, πού δέν 
είναι τίποτε άλλο άπό τήν ζήτηση τής άληθείας μέ τά μέσα πού διαθέτει ό 
άνθρωπος γενικά καί ό κάθε άνθρωπος ώς άτομο ιδιαιτέρως. Εμείς τό ξέρο
με πολύ καλά αύτό, καί δέν πρόκειται νά έπεμβαίνωμε δεσμευτικά στο έργο 
σας ώς σπουδαστών τής έπιστήμης ή νά σάς έπιβάλλωμε τις δικές μας έπι- 
στημονικές γνώμες ή άλλες άπόψεις. ’Απεναντίας θά σάς άφήνωμε έλεύ- 
θερους νά έχετε καί νά μορφώνετε γιά τά ζητήματα πού σάς άπασχολοϋν 
γνώμες σύμφωνες μέ τήν άτομικότητά σας. Ό  ρόλος μας ώς διδασκάλων 
σας θά περιορίζεται στο νά σάς χειραγωγούμε στήν όρθή μέθοδο τοϋ έπιστη- 
μονικώς σκέπτεσθαι.

’Αλλά ή νεότης, καί ιδιαίτερα ή έλληνική φοιτητική νεότης, παρεξη
γεί συχνά τήν έννοια τής άκαδημαϊκής έλευθερίας, πού άφορά, δπως σάς
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έξήγησα, τις σπουδές αυτές καθ' έαυτές, καί έν όνόματί της διεκδικεί τό δι
καίωμα νά μεταφέρη μέσα στό πανεπιστήμιο τούς κομματικούς Αγώνες τής 
πολιτικής μας ζωής. 'Απ' αύτό δημιουργοΟνται άνάμεσα στις πανεπιστημια
κές αρχές καί στις φοιτητικές όργανώσεις Αντεγκλήσεις, πού δυσχεραίνουν 
τήν όμαλή λειτουργία τών πανεπιστημίων. Ένα πανεπιστήμιο άξιο τής Α
ποστολής του δέν Οά άρνηθή φυσικά ποτέ στόν τρόφιμό του νά έχη τις πο
λιτικές του ιδέες, όπως ή δημοκρατική μας πολιτεία Αναγνωρίζει τό Ιδιο αύ
τό δικαίωμα στόν κάθε πολίτη. Ά λλ ' Αν οί πολιτικές ιδέες τού φοιτητοϋ είναι 
σεβαστές, τό πανεπιστήμιο πιστεύει ότι ή ένταξη σέ κόμματα άπάδει τόσο 
στόν νεαρό τρόφιμο τής έπιστήμης όσο καί στόν Αποτελειωμένο έπιστήμο- 
να. Γιατί ό κομματισμός δεσμεύει τήν έλευθερία τοϋ Ανθρώπου, τοϋ θολώ
νει τήν κρίση καί τόν Αναγκάζει νά θεωρή σωστό κάθε τι πού Από πολιτική 
σκοπιμότητα καί ύστεροβουλία κάνει τό κόμμα, όσο στραβό καί άν είναι αύ
τό. Τό κόμμα είναι τ ύ ρ α ν ν ο ς  καί Αξιώνει Από τούς όπαδούς του τυφλή 
ύπακοή. Όπως λοιπόν δστις πρός τύραννον Εμπορεύεται, κείνου 'στι δού
λος, κάν Ελεύθερος μόλη κατά τόν Αποφθεγματικό λόγο τοϋ Σοφοκλή, 
έτσι καί όποιος έντάσσεται στό κόμμα χάνει τήν έλευθερία του καί γίνεται 
δοϋλος έκείνου. Καί έπειδή ό κομματισμός είναι άρνηση τής έλευθερίας, τό 
πανεπιστήμιο, πού γιά νά έκπληρώση τήν αποστολή του καί νά καλλιερ- 
γήση Αποτελεσματικά τήν έπιστήμη έχει Απόλυτη Ανάγκη Αληθινής έλευ
θερίας, δέν μπορεί νά τόν Αναγνωρίση ώς θεμιτόν μέσα στούς κόλπους του.

Καταλαβαίνετε τί θέλο> νά πώ. Μήν κομματίζεσθε, γιατί δέν θά μπορέ
σετε ποτέ νά γίνετε Αληθινοί έπιστήμονες. Καί άν πάλι δέν άντιλαμβάνεσθε 
πόσο όλέθριος γιά τόν σκοπό πού έπιδιώκετε μέ τήν φοίτησή σας στό πανε
πιστήμιο είναι ό κομματισμός καί έπιμένετε παρά τις συμβουλές μας νά 
κομματίζεσθε, μή μεταφέρετε τουλάχιστο μέσα έδώ τις κομματικές διαμά
χες. Δέν πρόκειται νά άναγνωρίσωμε τέτοιου είδους παρεξηγημένες έλευ- 
Οερίες έν όνόματι τής Ακαδημαϊκής έλευθερίας τοϋ φοιτητοϋ. Πολιτικές 
Ιδέες όμως νά έχετε, κανείς δέν σάς τό άρνεΐται, είναι δικαίωμά σας Αναφαί
ρετο καί υποχρέωσή σας μάλιστα ώς πολιτών. 'Αλλά διατηρείτε τήν πνευ
ματική σας νηφαλιότητα καί Ανεξαρτησία, πού μόνο αύτές έξυπηρετοϋν τό 
πραγματικό σας συμφέρον ώς σπουδαστών τής έπιστήμης.

Αύτά ώς πρός τήν Ακαδημαϊκή έλευθερία, πού τήν άκοϋτε καί πρέπει νά 
γνωρίζετε τί σημαίνει καί ποιά τά όριά της. Κάτι άλλο θέλω νά προσθέσω, 
πού τό θεωρώ έπίσης στήν περίπτο)σή σας έπίκαιρο. Δέν μοϋ είναι δυνατόν 
σήμερα νά σάς έξηγήσω ούτε τί είναι ή έπιστήμη γενικά, πού καλλιεργεί τό 
πανεπιστήμιο, οϋτε τί είναι ειδικά ό κλάδος έκεΐνος τής έπιστήμης πού Απο
φασίσατε νά Ακολουθήσετε. Αύτά θά έχετε άλλωστε τόν καιρό νά τά Ακού
σετε καί νά τά συνειδητοποιήσετε σιγά σιγά μέσα στήν πράξη καί τήν έ- 
φαρμογή, πράγμα πού είναι πολύ καλύτερο, γιατί ή θεωρητική άνάτι



6

θεμάτων αύτών, για νά έχη άπήχηση και να είναι γόνιμη, προϋποθέτει να 
έχη κανείς προηγουμένως προβληματισθή* άλλιώς κινδυνεύει νά μείνη λό
γος κενός. Αύτό μόνο θά ήθελα νά σάς πω άπό τώρα, ότι ή επιστήμη είναι 
ένα θειο δώρο στον άνθρωπο, γιατί είναι έκεΐνο πού άνταποκρίνεται κατ' 
έξοχήν στην άνθρώπινη φύση καί την διαστέλλει άπό την φύση των άλλων 
ζώων. Ό  ’Αριστοτέλης το έχει διατυπώσει πολύ επιγραμματικά στην πα- 
ροιμιώδη εισαγωγική πρόταση τής πρώτης φιλοσοφίας του, αυτής πού όνο- 
μάζομε Μετά τά Φυσικά: πάντες άνθρωποι τον εΐόέναι ορέγονται φύσει. 
Αύτήν τήν φυσική στόν άνθρωπο όρεξιν του είδέναι, τήν λαχτάρα πού νιώ
θει μέσα του νά γνωρίση το κάθε τι, επιδιώκει νά ίκανοποιήση ή έπιστήμη.

Ά λ λ ’ άν στήν φύση του κάθε άνθρώπου άνταποκρίνεται ή έπιστήμη, 
οί πατέρες μας άνεκάλυψαν ότι ειδικά στήν φύση του Έλλη νος άνταποκρί- 
νεται καί κάτι άλλο, ή π α ι δ ε ί α .  Δέν συμπίπτουν οί δύο αύτές έννοιες, 
άλλά ή μία, ή παιδεία, είναι τό άπαραίτητο συμπλήρωμα τής άλλης, τής 
έπιστήμης. Τί σημαίνει παιδεία, δέν χρειάζομαι πολλά νά πω γιά νά τό έξη- 
γήσο) σε έλληνόπουλα όπως εϊσθε έσείς. Χαρακτηριστικό γιά τό πόσο είναι 
ριζωμένη στήν συνείδηση του Έλληνος ή έννοια τής παιδείας είναι, ότι ούτε 
ή μακροχρόνια δουλεία του γένους δέν μπόρεσε νά τήν ξεριζώση, καί δέν 
χρειάζεται ό "Ελληνας νά είναι σπουδασμένος γιά νά τήν μάθη, τήν έχει κυ
ριολεκτικά μέσα στό αίμα του. Καί τον πιο άγράμματο συμπατριώτη μας αν 
ρωτήσετε, γιατί στέλνει τό παιδί του στό σχολείο, θα σάς άπαντήση: γιά 
νά γίνη ά ν θ ρ ω π ο ς. Σ’ αύτό συνοψίζεται ή παιδεία καί αύτό άκριβώς έ- 
πιδιώκει: νά κάμη τό παιδί, νά κάμη τον νέο, ά ν θ ρ ω π ο ν .  Ό χ ι νά τού 
μεταδώση απλώς γνώσεις άποσκοπεΐ αύτό πού όνομάζομε έγκύκλια μόρ
φωση, άλλά μαζί μέ αύτό καί περισσότερο άπό αύτό νά έξανθρωπίση τό παι
δί. ’Αλλά καί τό πανεπιστήμιο δέν έπιδιώκει μόνο νά μυήση τον τρόφιμό 
του στήν έπιστήμη, στήν μέθοδο μέ τήν όποια ό άνθρωπος προχωρεί στήν 
άπόκτηση τών έπί μέρους γνώσεων. "Αν αύτό μόνο κατορθώση, τότεάστό- 
χησε όλότελα στόν σκοπό του. Οί έπιστήμονες πού θά βγάλη θά είναι τέ
ρατα, πού θά άπεργάζωνται άντί γιά τήν έξυπηρέτηση τής κοινωνίας καί 
τήν προαγιυγή τού πολιτισμού τον όλεθρο καί τήν καταστροφή.

*Έχετε λοιπόν καί σείς, άγαπητοί πρωτοετείς φοιτηταί, διαρκώς ύπό- 
ψη σας κατά τήν διάρκεια τής φοιτήσεώς σας έδώ τον διπλό αύτό στόχο 
τών σπουδών σας, νά γίνετε έπιστήμονες καί νά γίνετε άνθρωποι, θά έλεγα 
ίσως καλύτερα, άφού γιά τήν κοινωνική συμβίωση καί τον πολιτισμό ή παι
δεία είναι τό πρώτο καί ή έπιστήμη τό δεύτερο, νά γίνετε περισσότερο άν- 
θριυποι παρά έπιστήμονες. νΑν τό έπιτύχετε αύτό, όταν άποφοιτάτε, άν όλοι 
οί άπόφοιτοι τών πανεπιστημίων καί τών άλλων άνωτάτων σχολών μας τό 
έπιτύχουν, χαρά στήν πατρίδα μας.
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