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της Φιλοσοφικής Σχολής 

 
 
 

ΘΕΜΑ:  Αποχαιρετιστήρια επιστολή. 
 
 
 
Αγαπητοί μου φοιτητές και αγαπητές μου φοιτήτριες, 
 

Όταν πριν από χρόνια είχα πάει φαντάρος, ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου 
με ερμηνευτή τον Μιχάλη Μενιδιάτη και τον τίτλο «Η θητεία» (1976), που ακουγόταν στη 
συγκλονιστική ταινία του Παντελή Βούλγαρη “Happy Day” για το κολαστήριο της 
Μακρονήσου, έκανε θραύση στη νεολαία, ιδίως στους στρατευμένους. «Μάνα μου όλα 
περνούνε / και όλα γίνονται ξανά / όμως τούτη η θητεία / δε σταματάει πουθενά», ήταν 
κάποιοι από τους στίχους του. 

Να που και η υπερδιετής στρατιωτική θητεία μου πέρασε, όπως πέρασε και η διπλή, 
επταετής, θητεία μου στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής μας, καθώς άλλωστε και το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Δύσκολες θητείες, δύσκολα χρόνια, αλλά με κάνουν 
περήφανο, γιατί αγωνίστηκα να σταθώ όρθιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια και, πιστεύω, 
τα κατάφερα.  

Τώρα ήρθε η ώρα να αποχωρήσω από τη θέση του Κοσμήτορα και από την ενεργό 
υπηρεσία. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εργαζόμενος από μικρό παιδί, δάσκαλος εδώ 
και σαράντα δύο χρόνια απέκτησα πολλές εμπειρίες, γνώρισα πρόσωπα και πράγματα, 
πλούτισα συναισθηματικά και νοητικά. Γι’ αυτό και θεωρώ πως έχω το δικαίωμα, αλλά και 
την υποχρέωση, να σας απευθύνω ορισμένες παραινέσεις. Συγκεκριμένα επτά, μία για κάθε 
χρόνο της θητείας μου ως Κοσμήτορα. Στο κάτω κάτω της γραφής, όπως λέει και το 
τραγούδι, «έχε το νου σου στο παιδί […], γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα».   
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1. Ισόρροπη ανάπτυξη 
Στο υπέρθυρο του παλιού κτιρίου της Σχολής μας υπάρχει η επιγραφή «Μούσαις 

Χάρισι Θύε», δηλαδή να προσφέρεις θυσίες τόσο στην επιστήμη και τον πολιτισμό όσο και 
στον άνθρωπο και τις χαρές της ζωής, να ζεις με ισορροπία χωρίς μονομέρειες. 
Προσπαθήστε να συνδυάσετε το ωφέλιμο με το τερπνό. Η ζωή είναι γλυκιά, αλλά είναι και 
μικρή. Μην την σπαταλάτε, λοιπόν, άσκοπα, χωρίς νόημα, χωρίς αγώνα, χωρίς αξιοπρέπεια, 
χωρίς χαρά.   
2. Αγάπη και Έρωτας  

Ο ψυχοθεραπευτής Irvin Yalom έλεγε σε μια συνέντευξή  του: «Η ζωή δεν... έρχεται 
με νόημα. Πρέπει να εφεύρουμε εμείς το νόημα και μετά να... ξεχάσουμε ότι το έχουμε 
εφεύρει […]. Για μένα, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους ύπαρξης είναι η ουσιαστική 
διασύνδεση με άλλους ανθρώπους και η αγάπη».  

Η αγάπη, ο έρωτας θα μπορούσε να είναι αυτός που κάνει τη ζωή να έχει νόημα. Όχι 
μόνον ο έρωτας για έναν άνθρωπο αλλά ο έρωτας για τον άνθρωπο γενικά, για τη ζωή, για 
ό,τι κάνουμε, για ό,τι θέλουμε να γίνουμε. Ο έρωτας μάς κάνει να χαμογελάμε, να 
αντέχουμε, να δίνουμε, να δημιουργούμε, να πειραματιζόμαστε, να τολμούμε, να 
ξεπερνούμε τα όρια. Χωρίς αυτόν ίσως δεν θα άξιζε να ζήσουμε. Γιατί όλα ξεκινούν με τον 
έρωτα κι όλα τελειώνουν χωρίς αυτόν. Το δέσιμο των ψυχών μάς οδηγεί στο να θέλουμε να 
νιώσουμε τον άλλον, να τον καταλάβουμε, να τον αντιμετωπίσουμε πάνω απ’ όλα ως 
άνθρωπο.  

Αυτός ο έρωτας δεν είναι αμαρτία, είναι ευλογία. Αυτός ο έρωτας είναι η ζωή. Κι 
αυτός πρέπει να είναι το ζητούμενο. Γιατί, όπως λέει ο Herbert Marcuse, ο ερωτισμός ως 
τώρα στάθηκε ελλιπής. Τέτοιος είναι ο ερωτισμός που γεννά την εκμετάλλευση ανθρώπων 
από ανθρώπους, της γυναίκας από τον άντρα, του σώματος από τις σκοτεινότερες δυνάμεις 
του νου, τέτοιος είναι ο ερωτισμός που υποβιβάζει τον άνθρωπο, την αισθητική και τη 
διάθεσή του να αγωνιστεί. 
3. Έρωτας – Πολιτική – Ανθρωπισμός  

Ο έρωτας είναι και πολιτική ηθική. Ξεκινάς και βλέπεις τις ανάγκες δίπλα σου κι 
επειδή μόνος σου συχνά δεν ξέρεις ή δεν μπορείς να δράσεις, αναζητάς μια οργανωμένη 
ομάδα, για να μπορείς να βοηθήσεις πιο συστηματικά. Κάποιοι από μας τους μεγαλύτερους 
ανακαλύψαμε, αφού περάσαμε «διά πυρός και σιδήρου», ότι ο ανθρωπισμός δημιουργεί 
μία τάξη πραγμάτων όπου μπορούμε να ωριμάσουμε σύμφωνα με όσες αξίες καταφέραμε 
να διασώσουμε, καθώς μεγαλώναμε, δηλαδή εμπιστοσύνη στη ζωή και τον άνθρωπο. Η 
αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας δεν είναι ένας τυφλοσύρτης καλών πράξεων, που 
υποδεικνύονται με την υπόσχεση μιας μελλοντικής ανταπόδοσης. Πρέπει η ανθρωπιά να 
πηγάζει από το είναι μας, χωρίς να χρειαζόμαστε υποδείξεις και υποσχέσεις. Παίρνουμε 
δίνοντας και δίνουμε, όταν πραγματικά έχουμε καθαρή πρόθεση να δώσουμε. Γι' αυτό και 
κάθε ανθρώπινη ύπαρξη φέρει την ευθύνη της ανάλογα με τις δυνατότητές της και τον 
βαθμό γνώσης, σοφίας και πολιτισμού που έχει κατακτήσει. 
4. Ελπίδα   

Ο Αμερικανός ιστορικός και ακτιβιστής Howard Zinn αυτοβιογραφούμενος τελείωνε 
με τα εξής λόγια, λόγια που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν κάθε δάσκαλο, διανοούμενο και 
ελεύθερο πολίτη: «Το να ελπίζεις σε δύσκολους καιρούς δεν είναι ανόητος ρομαντισμός. 
Βασίζεται στο γεγονός ότι η ιστορία του ανθρώπου δεν είναι μόνο μια ιστορία σκληρότητας 
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αλλά και συμπόνιας, θυσίας, θάρρους, ευγένειας. Ό,τι επιλέξουμε να υπογραμμίσουμε σε 
τούτη την περίπλοκη ιστορία θα καθορίσει τη ζωή μας […]. Και αν δράσουμε σε οσοδήποτε 
μικρή κλίμακα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε για κάποιο μεγάλο ουτοπικό μέλλον. Το 
μέλλον είναι μια ατελείωτη διαδοχή από παρόντα και το να ζούμε σήμερα όπως πιστεύουμε 
ότι πρέπει να ζουν  οι άνθρωποι […] αποτελεί από μόνο του μια θαυμαστή νίκη». 

Η ζωή, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο δώρο. Δώρο είναι να αγωνιζόμαστε μαζί με άλλους 
με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών του βίου μας. Όπως έγραφε και ο Dostoyevsky, «η 
ζωή είναι παντού, η ζωή είναι μέσα μας. Θα έχω ανθρώπους τριγύρω μου και το να είναι 
κανείς άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων και να μην χάνει το κουράγιο του και να μην παραδίδει 
τα όπλα –ό,τι κι αν συμβεί– αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι το καθήκον μας. Τώρα το 
αντιλαμβάνομαι. Αυτή η ιδέα έχει εισχωρήσει στη ζωή και στο αίμα μου».  
5. Παρόν – Μέλλον   

Να δραστηριοποιείστε και να αγωνίζεστε στο παρόν και να μην μεταθέτετε τα πάντα 
στο μέλλον. Ο Franz Kafka έγραφε: «Αφήστε σας παρακαλώ το μέλλον να συνεχίσει να 
κοιμάται, όπως οφείλει, γιατί αν κάποιος το ξυπνήσει πριν την ώρα του, τότε θα 
αποκοιμηθεί το παρόν του». Το να ζούμε το παρόν, το τώρα, το να έχουμε επίγνωση του τι 
μας συμβαίνει κάθε στιγμή μπορεί να είναι μια από τις προϋποθέσεις της ευτυχίας. 
Μοιραστείτε με τους άλλους τη χαρά του αγώνα και της δημιουργίας, της καθημερινής 
προσπάθειας για τη διαμόρφωση του δικού σας μέλλοντος, χωρίς να κατατρύχεστε τόσο 
από τη μιζέρια και την αγωνία για τι θα είστε ή θα κάνετε μετά από δέκα, είκοσι και βάλε 
χρόνια, σύμφωνα με τα πρότυπα που άλλοι έχουν ετοιμάσει για σας. Να μην σας τρομάζει, 
λοιπόν, το μέλλον. Καλύτερα τρομάξτε αυτούς που με λόγια φοβερά και εικόνες τρομερές 
σας παρουσιάζουν ένα μέλλον δυσοίωνο, κομμένο και ραμμένο στα δικά τους μέτρα.  
6. Όνειρα – Ουτοπία  

Πολλοί που παριστάνουν τους ρεαλιστές και τους προσγειωμένους χλευάζουν όσους 
και όσες έχουν όνειρα, γιατί τα θεωρούν ουτοπικά, και στη θέση τους υποστηρίζουν τη 
μοιρολατρική αποδοχή των όποιων δυστοπικών καταστάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
Oscar Wilde, «ένας χάρτης του κόσμου που δεν περιέχει την Ουτοπία δεν αξίζει να τον 
κοιτάξεις καν, γιατί αφήνει έξω τη μόνη χώρα όπου η Ανθρωπότητα πάντα θα 
προσγειώνεται. Κι όταν προσγειωθεί, κοιτάζει πέρα και, βλέποντας μια καλύτερη χώρα, 
ξεκινάει για εκεί. Πρόοδος είναι η υλοποίηση της μιας Ουτοπίας μετά την άλλη».  

Να έχετε, λοιπόν, όνειρα, να μην ντρέπεστε να τα λέτε φωναχτά και να αγωνίζεστε 
για την πραγμάτωσή τους. «Γιατί ονειροπόλος είναι αυτός που μπορεί να βρει το δρόμο του 
με το φεγγαρόφωτο, και να δει το χάραμα πριν από τον υπόλοιπο κόσμο», πάλι κατά τον 
Wilde. Και σε όσους τυχόν επιχειρήσουν να πατήσουν πάνω στα όνειρά σας, πάνω στις ζωές 
σας, να τους πείτε: «Πάτα αλαφρά, γιατί πατάς απάνω στα όνειρά μου» (W. B. Yeats). Κι αν 
δεν σας ακούσουν, αν δεν σας σεβαστούν, «κόψτε τους τα πόδια».  
7. Πρωτοπορία – Παράδειγμα  

Ως φοιτητές και φοιτήτριες της αρχαιότερης Σχολής του Πανεπιστημίου μας με το 
βαρύτιμο αγωνιστικό παρελθόν, της κατεξοχήν Σχολής για την καλλιέργεια των επιστημών 
του ανθρώπου, έχετε χρέος να ατσαλωθείτε και να αγωνιστείτε για τον Άνθρωπο, να 
βρίσκεστε πάντα στην πνευματική και κοινωνική πρωτοπορία. Η παρότρυνση του Victor 
Hugo μπορεί να είναι ο οδηγός σας: «Να προσπαθούμε, να αντιστεκόμαστε, να επιμένουμε, 
να είμαστε πιστοί στον εαυτό μας, να αντιπαλεύουμε σώμα με σώμα τη μοίρα, να 
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εκπλήσσουμε την καταστροφή με την αφοβία που δείχνουμε μπρος της, να αντιμαχόμαστε 
κατά μέτωπο την άδικη δύναμη και να λοιδορούμε την κούφια νίκη, να στεκόμαστε 
ακλόνητοι, να βαστάμε ταμπούρι∙ από τέτοιο παράδειγμα έχουν ανάγκη οι λαοί, τέτοιο φως 
πρέπει να τους ηλεκτρίζει».   

 
Αγαπητοί μου φοιτητές και αγαπητές μου φοιτήτριες, 
 
Αν ένας άνθρωπος είναι ευφυής, διασκεδαστικός, όμορφος και καλοντυμένος θα 

έχει κατά πάσα πιθανότητα επιτυχίες. Και πολλά “like”. Κι αυτό είναι ακόμη πιο πιθανό, αν 
προέρχεται από οικογένεια με υψηλό οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό status. Ωστόσο, 
μην ξεχνάτε ότι ο καθένας, η καθεμιά σας είστε μια μικρή φλογίτσα. Μόνη της η φλογίτσα 
ίσως δεν καταφέρνει και πολλά. Μαζί με άλλες φλογίτσες, όμως, μπορεί να φωτίσει και να 
ζεστάνει, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την αλλαγή του κόσμου. Αρκεί να 
αντιμετωπίσετε τη φλογίτσα σας, τη νιότη σας, ως ένα πολύτιμο δημόσιο αγαθό και να την 
αφιερώσετε στο κοινό καλό. Στην αναπόφευκτη μάχη ανάμεσα στον εαυτό σας και τον 
κόσμο προσπαθήστε να είστε με το μέρος του κόσμου, με το μέρος των αδύναμων, με το 
μέρος αυτών που χρειάζονται τη βοήθεια σας. Να είστε μαχητές και μαχήτριες της 
ελευθερίας, της αλήθειας και του δικαίου. Να αγωνιστείτε, ώστε να είστε πράγματι 
άνθρωποι, επιστήμονες με ήθος, έντιμοι και αξιοπρεπείς, πολιτικά οξυδερκείς, κοινωνικά 
δίκαιοι και αλληλέγγυοι. Βαρύς και δύσκολος ο αγώνας, αλλά, όπως γράφει και ο Bertolt 
Brecht σ’ ένα ποίημά του, «όποιος δεν μοιράστηκε την πάλη, θα μοιραστεί την ήττα». Και 
προπαντός να μην φοβάστε και να μην απελπίζεστε. «Γιατί αυτό είναι η τυφλότητα», 
σημείωνε ο José Saramago, «να ζει κανείς σ’ ένα κόσμο όπου η ελπίδα έχει τελειώσει».  

«Όρτσα το, λοιπόν, παιδιά, κουράγιο», όπως θα ‘λεγε κι ο Καζαντζάκης. Να έχετε 
καλή και γεμάτη ζωή.  

 
 

Με πολλή αγάπη 
 

Ο Κοσμήτορας 
της Φιλοσοφικής Σχολής 

 
 
 
 

Καθηγητής Δημήτριος Κ. Μαυροσκούφης 
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