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Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821 

 

Πέμπτη, 21.3.2018, Αίθ. Τελετών ΑΠΘ, 7:00μμ 

Χαιρετισμός Πρύτανη ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα 

 

Εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές  

Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μας για να γιορτάσουμε την 

κληρονομία του 1821. Τη μέρα αυτή του Ευαγγελισμού, επέτειο της έναρξης 

της Ελληνικής Επανάστασης, δεν γιορτάζουμε το γεγονός εκείνης της ημέρας, 

παρά τιμούμε τη μνήμη των αγωνιστών της εποχής, των ανθρώπων που 

δόθηκαν ψυχή τε και σώματι στον Αγώνα για να πάρει σάρκα και οστά το 

ελληνικό έθνος – κράτος. Τούτες οι γιορτές δεν είναι παρά ασκήσεις 

συλλογικής μνήμης που χτίζουν και συντηρούν την εθνική μας μνήμη. 

Πιθανότατα για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής η 

σημασία των πράξεών τους να ήταν αδιανόητη, δεν γνώριζαν τον ιστορικό 

ρόλο που θα διαδραμάτιζαν στις ζωές των ανθρώπων της χώρας μας δύο 

ολόκληρους αιώνες αργότερα. Η Ιστορία έχει τη δύναμη να σε «σπρώχνει 

ασταμάτητα προς το μέλλον με γυρισμένη την πλάτη». Κι όμως είμαστε απόψε 

εδώ χάρη σε αυτούς. 

Γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη τους, αυτή που γεννά θεσμούς και ιδρύματα, 

που δημιουργεί κράτος και που συνδέει το παρελθόν με το παρόν σε αυτό που 

ονομάζουμε παράδοση. Μία έννοια που συχνά λησμονούμε τα όσα της 

οφείλουμε.  
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Η παράδοση είναι αυτή που μας συνέχει, αυτή που μας κάνει συν-πατριώτες, 

που δημιουργεί εκείνους τους άρρηκτους δεσμούς με αυτό που ονομάζουμε 

πατρίδα. Τα λόγια εκείνων: «Ελευθερία ή Θάνατος», «Όποιος ελεύθερα 

συλλογάται, συλλογάται σωστά», «Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα 

ιερά», «Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας και 

δεν την παίρνει πίσω». Τα λόγια εκείνων και οι αντίστοιχοι συνειρμοί είναι 

που μας στοιχειώνουν και μας χαλυβδώνουν. 

Η εθνική μας μνήμη είναι πάντα επιλεκτική. Θυμόμαστε και τιμούμε τον 

Οδυσσέα Ανδρούτσο αλλά ξεχνάμε ότι ελληνικό ήταν το χέρι που τον γκρέμισε 

από τον Βράχο της Ακρόπολης μεσούντος του Αγώνα, όπως ξαναθυμήθηκα 

περνώντας πρόσφατα από το Χάνι της Γραβιάς. Τους αγωνιστές που έχτισαν 

αυτή τη χώρα με την πένα και το σπαθί, με το βιβλίο και το κουμπούρι, 

οφείλουμε να τους τιμούμε. Και να μην ξεχνάμε ότι τούτα τα χώματα της 

Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου απαίτησαν νέες θυσίες μέχρι να γίνουν 

ελληνικά. Δεν πρέπει να σβήσουμε από την εθνική μνήμη τους ήρωες του 

Μακεδονικού Αγώνα. Από παιδί του Δημοτικού, κουβαλώντας τη σημαία του 

σχολείου, όχι με κλήρωση, έμαθα να τιμώ τον Κολοκοτρώνη και τον Παύλο 

Μελά, τον Μιαούλη και τον Καπετάν Κώττα, τον Υψηλάντη και τον Ίωνα 

Δραγούμη.  

Αυτά τα σχεδόν διακόσια χρόνια ιστορίας είναι που μας έχουν ορίσει ως λαό 

στη γωνιά αυτή του κόσμου. Τη γωνιά αυτή που, όπου κι αν πάμε, την 

κουβαλάμε μέσα μας. Κι όσοι νέοι έχουν φύγει με το αίσθημα της αδικίας, 

ανακαλούν τις αναμνήσεις μιας ζωής και το αίσθημα αυτό της αδελφικότητας. 

Είναι αυτό που έκανε πολλούς από εμάς που φύγαμε έξω για σπουδές και 

εργασία να επιστρέψουμε. Για να δώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο και 

πιο ανθρώπινο αύριο.  
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Το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει κι αυτό τη δική του ιστορία. Και καθώς το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που απόψε μας φιλοξενεί, 

πλησιάζει στην εκατονταετηρίδα του, οφείλει να έχει τη δική του μνήμη που 

θα οδηγήσει στη δημιουργία της δική του εσωτερικής παράδοσης. Μία 

παράδοση καλών πρακτικών που προωθούν ενεργά την αριστεία, την 

αξιοκρατία και την αξιολόγηση, την ανέλιξη αυτών που συναπαρτίζουν τη 

λεγόμενη ακαδημαϊκή κοινότητα. Την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση, 

την προσφορά προς την κοινωνία. Με τα δικά του μέσα και θεσμούς, που θα 

αποτελούν πυλώνα προόδου για την κοινωνία εν συνόλω. 

Πολλοί θα υποστηρίξουν πως η πορεία αυτή έχει διαταραχθεί. Μετά από πέντε 

σχεδόν χρόνια στο τιμόνι του Αριστοτελείου, τείνω να συμφωνήσω. Πολύ 

φοβάμαι ότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει μνήμη. Και η ιστορία δείχνει να μας 

δικαιώνει. Οι διαρκείς παρεμβάσεις από πλευράς πολιτείας στα εσωτερικά 

δρώμενα των πανεπιστημίων έχουν αναστρέψει μια παραγωγική διαδικασία. 

Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τη μνήμη 

και την παράδοση που αρμόζει και αξίζει σε ένα σύγχρονο κράτος. Δεν 

καταφέραμε να καθορίσουμε και να υπερασπιστούμε το αυτοδιοίκητο του 

Πανεπιστημίου. Και σε αυτή την κατάσταση η στρεβλή αντίληψη της εκάστοτε 

πολιτικής ηγεσίας φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη, καθώς είναι εκείνη που 

αντιλαμβάνεται τον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως διελκυστίνδα 

στην αρένα της πολιτικής σκοπιμότητας. 

Στα χρόνια που πέρασαν επιτρέψαμε στους εαυτούς μας και στους ανθρώπους 

που μας περιστοιχίζουν να ξεχάσουμε τον πρωταρχικό στόχο του 

Πανεπιστημίου. Και βρέθηκαν πολλοί πρόθυμοι να καπηλευτούν το κενό που 

τους αφήσαμε. Δημιούργησαν μία μνήμη παράδοξη και μία παράδοση 

στρεβλή:  
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Όπως αγάπη προς την πατρίδα δεν σημαίνει μίσος για τον Άλλο, έτσι αγάπη 

για το Πανεπιστήμιο δεν σημαίνει μαύρες κουκούλες και μισαλλοδοξία. Ο 

μόχθος και ο κόπος που απαιτείται για να ανακαταλάβουμε τον «χώρο» που 

οργανικά ανήκει σε εμάς και εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ, θα πρέπει να 

είναι διπλός. Και σε όλους αυτούς που πιστεύουν πως πρόκειται για έναν 

αγώνα ήδη χαμένο έχω να δηλώσω πως: «Η μεμψιμοιρία δεν είναι λύση». 

Είναι ένας αγώνας που δίνεται καθημερινά και στον οποίο πρέπει να δοθεί 

κανείς ολόψυχα. Ένας αγώνας για να θυμηθούμε και να δημιουργήσουμε από 

κοινού ακριβώς εκείνη την παράδοση πάνω στην οποία θα πατήσουν οι 

επόμενοι. Εκείνη τη Μνήμη που θα κάνει τα παιδιά της κρίσης να μείνουν στη 

χώρα μας και που θα κάνει τους ξενιτεμένους να επιστρέψουν. 

Η μνήμη που λείπει σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι στο χέρι μας για να 

ωριμάσει. Γιατί τα σπέρματα αυτής της προσπάθειας είναι παντού γύρω μας: 

είναι τα παιδιά τα δικά μας και τα δικά σας που γυρνούν στις αίθουσες αυτής 

της πανεπιστημιούπολης. Και σε όλους εκείνους που θεωρούν ότι η 

κατάσταση της χώρας μας δεν επιτρέπει μεγάλα οράματα, έχω να τους πω πως 

όσοι ήταν δημιουργικοί τότε, είναι και τώρα. Όσοι αρίστευαν τότε, 

αριστεύουν και σήμερα. Και θα το κάνουν και αύριο. Το μόνο που ζητούν από 

εμάς είναι εκείνη την ώθηση για να συνεχίσουν το έργο μας, να μην μείνει 

ημιτελές. Αυτή οφείλουμε να είναι η παρακαταθήκη μας, αυτή η «θετική 

συνωμοσία» που οφείλουμε στον εαυτό μας, στους προγόνους και στους 

απογόνους μας∙ στον τόπο μας.  

Σας ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ 

 

 


