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Ή  Άνωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, ή όποια 
διανύει ήδη τό 9ον ετος τής λειτουργίας της, είναι τέκνον μεν τών παραγω
γικών τάξεων τής Βορείου Ελλάδος, έκδήλωσις δέ τής ανάγκης εκσυγχρο
νισμοί) τής εθνικής μας οίκονομίας.

Είναι τέκνον τών παραγωγικών τάξεων τής Βορ. Ελλάδος διότι αυτα'ι 
είναι έκεϊναι αΐ όποΐαι συνέλαβον την Ιδέαν τής Ιδρύσεως τής Σχολής, μέ τήν 
πολύτιμον δέ συνδρομήν πολλών προσωπικοτήτων του πνευματικού καί του 
πολίτικου κόσμου τής χώρας, κατώρΟωσαν νά πραγματοποιήσουν τήν ιδέαν 
ταύτην.

Έ κ παραλλήλου, ή ΐδρυσις τής Σχολής είναι συνέπεια τής διαμορφω- 
θείσης μεταπολεμικώς νέας οικονομικής πραγματικότητος. Πράγματι, μετά τον 
πόλεμον διεπιστώθη ή αδήριτος ανάγκη συνδέσεως τής επιστήμης προς τήν 
πρακτικήν οικονομικήν ζωήν καί ή χρησιμοποίησις τών διδαγμάτων τής 
πρώτης κατά τήν άσκησιν οικονομικής δραστηριότητος.

'Ως τοιοΰτον δημιούργημα, ως αληθές άπόκτημα και ως προσφιλές αυ
τών τέκνον είδον και βλέπουν αι παραγωγικα'ι τάξεις τής Βορείου 'Ελλάδος 
τήν Σχολήν Βιομηχανικών Σπουδών, ή οποία ίδρΰθη ώς Άνωτέρα, λειτουργεί 
δέ ήδη ώς Άνωτάτη καί Ισότιμος προς τά λοιπά ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα τής χώρας μας.

Είναι ευτύχημα, δτι τήν Σχολήν ταύτην έδέχθησαν νά πλαισιώσουν 
κατά τά πρώτα αυτής βήματα και νά άναλάβουν τό εργον του διδασκάλου 
διαπρεπείς Καθηγηται του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
άλλοι έκλεκτο'ι έπιστήμονες, ούτως ώστε νά είναι ευθύς άμα τή ένάρξει τής 
λειτουργίας τής Σχολής υψηλή ή στάθμη τής παρεχομένης έν αυτή έκπαι- 
δεύσεως κα'ι κατά τό δυνατόν άρτία ή κατάρτισις τών σπουδαστών της.

Εκείνο τό όποιον χαρακτηρίζει κυρίως τήν Σχολήν μας και διά τό 
όποιον δικαιούμεθα πάντες, διοικοΰντες, διδάσκοντες κα'ι σπουδαστα! νά ύπε- 
ρηφανευώμεθα, είναι τό είδος τών έν αυτή διδασκόμενων μαθημάτων. Πρά
γματι, εις τήν Σχολήν μας διδάσκονται μαθήματα, τά όποια άνταποκρίνονται 
απολύτως εις τάς άνάγκας τής συγχρόνου οικονομικής ζωής, ώς συμβαίνει 
ε!ς δλας τάς άνωτάτας οίκονομικάς σχολάς τών χωρών τής δύσεως. Συνε- 
πεία τούτου, οι πτυχιοΰχοι τής Σχολής μας είναι συγχρονισμένοι έπιστήμονες, 
ώς τοΰτο προκύπτει έκ τής έπιτυχίας αυτών εις τούς έκάστοτε προκηρυσσο- 
μένους διαγωνισμούς προς κατάληψιν διαφόρων θέσεων.

Θά επρεπεν ιδιαιτέρως νά ύπογραμμισθή, δτι ή Σχολή μας δέν περιο
ρίζεται εις τήν θεωρητικήν από καθέδρας διδασκαλίαν, αλλά αποβλέπει έκ 
παραλλήλου εις τήν πρακτικήν άσκησιν κα'ι έξειδίκευσιν τών σπουδαστών της,
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καταρτίζσυσα ούτω στελέχη, τά όποια δύνανται νά συμβάλουν ούσιωδώς εις 
τήν ορθολογικήν όργάνωσιν τών ελληνικών επιχειρήσεων κα'ι ε’ις τήν προσαρ
μογήν αυτών εις τάς συνθήκας τής συγχρόνου οικονομίας. Προς έκπλήρωσιν 
του σκοποΰ αυτοί), ή Σχολή μας έχει ε’ις τήν διάθεσίν της τον κατάλληλον 
τεχνικόν εξοπλισμόν, ό όποιος συνεχώς βελτιοϋται.

Βεβαίως, παρά τάς συντελεσθείσας προόδους, ή Σχολή μας αντι
μετωπίζει ακόμη σοβαρά προβλήματα. Θέματα λίαν ζωτικά, ώς ή άπόκτησις 
Ιδιου οικήματος, ή πλήρωσις τών κενών έδρών κ. ά. δεν έχουν είσέτι ρυθμισθή. 
’Ελπίζομεν δμως βασίμο)ς, οτι τό κρατικόν ένδιαφέρον τό όποιον έπεδείχθη 
μέχρι τοΰδε έναντι τής Σχολής μας, θά διατηρηθή άμείωτον κα'ι θά έκδηλωθή 
διά τής καταλλήλου υλικής ένισχΰσεώς της.

Κατά τήν σημερινήν ήμέραν, καθ’ ήν άφ’ ενός μέν έορτάζεται ή 
μνήμη τών Τριών Ιεραρχών, ώς κατ’ εξοχήν διανοουμένων Α γίω ν της ’Ορθο
δόξου Χριστιανικής Θρησκείας, άφ’ έτέρου δέ γίνεται ή είσδοχή τών νέων 
σπουδαστών εις τήν Σχολήν μας, ώς εκπρόσωπος τής Διοικήσεως επιθυμώ:

—  Νά ευχηθώ εις τούς νέους φοιτητάς καλήν σταδιοδρομίαν εις τήν 
Σχολήν κα'ι πάσαν προκοπήν εις τάς σπουδάς των.

—  Νά συστήσω εις τούς παλαιοτέρους φοιτητάς τόνωσιν του ζήλου 
των προς καλυτέραν κατάρτισίν των, εις τρόπον ώστε κα'ι εις εαυτούς νά 
άποβούν χρησιμώτεροι κα'ι τήν προσπάθειαν τής Σχολής νά δικαιώσουν.

—  Νά απευθύνω χαιρετισμόν προς δλους τούς έν τή Σχολή μοχθοΰν- 
τας, είτε ανήκουν εις τό διδακτικόν —  έπιστημονικόν προσωπικόν, είτε εις τό 
Διοικητικόν τοιούτον.

—  Τέλος νά διαβεβαιώσω, δτι αι παραγωγικα'ι τάξεις τής Βορείου 'Ελ
λάδος, αι δποιαι θεωρούν τήν Σχολήν ώς σάρκα έκ τής σαρκός των, δέν 
θά παυσουν νά τήν περιβάλλουν με έκτίμησιν, στοργήν καί αγάπην κα'ι νά 
αποβλέπουν μέ έμπιστοσύνην εις αυτήν.

Ή  χώρα μας διέρχεται κρίσιμον φάσιν τού οικονομικού της βίου, 
υπό τήν έννοιαν δτι αύτη οφείλει εντός συντόμου χρονικού διαστήματος νά 

εις υψηλόν έπίπεδον από άπόψεως οικονομικής άναπτύξεως. Έ κ τής 
έπιτυχίας μας εις τήν προσπάθειαν τής ταχείας άναπτύξεως θά κριθή έάν 
μελλοντικώς θά ειμεθα έλευθέρα χώρα, Ισότιμος προς τάς λοιπάς εύρωπαϊκάς 
χώρας, ή θά περιορισθώμεν είς τον ρόλον τού ούραγού κα'ι τού θεατού τής εις 
τάς χώρας ταύτας συντελουμένης προόδου.

Καλούμεθα λοιπόν νά έκσυγχρονισθώμεν διά νά ειμεθα εις θέσιν νά 
άνταγωνισθώμεν τάς έπιχειρήσεις τής Ε.Ο.Κ. και δλων τών άλλων προηγμέ
νων χωρών τού κόσμου. Διά νά έπιτευχθή τούτο αι έπιχειρήσεις τής χώρας 
μας έχουν ανάγκην προσωπικού μορφωμένου κα'ι άρτίως συγκεκροτημένου,
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προσωπικού τό όποιον Οά έμφυσήση ε’ις τάς έπιχειρήσεις μας νέαν πνοήν κα'ι 
Οά μεταφέρη εις αύτάς τάς συγχρόνους αντιλήψεις τής έπιστημονικής όργα- 
νώσεως τών έπιχειρήσεων, τέλος προσωπικού, τό όποιον Οά συμβάλη εις πλήρη 
άναδιοργάνωσιν τών έπιχειρήσεων έξ άπόψεως μεθόδων, συστημάτων κα'ι 
τεχνικής. ΕΙς τό στάδιον ακριβώς τούτο φρονώ δτι ή Σχολή μας δΰναται κα'ι 
οφείλει πολλά νά προσφέρη. Διά νά έπιτευχΟή δμως τοΰτο στενωτάτη πρέπει 
νά είναι ή συνεργασία μεταξύ αυτής καί τών παραγωγικών τάξεων.

Είμαι Ιδιαιτέρως ευτυχής διότι υπό τήν διπλήν Ιδιότητα του Προέδρου 
του Δ. Συμβουλίου τής Άνωτάτης Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών καί τοΰ 
Προέδρου τοΰ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
είμαι εις θέσιν νά διαπιστώσω δτι υπάρχει καί κατανόησις καί καλή διάθεσις 
προς συνεργασίαν τόσον από τής πλευράς τής Σχολής δσον καί από τής 
πλευράς τών παραγωγικών τάξεων. 'Τπό τάς συνθήκας αύτάς νομίζω δτι 
δικαιούμεθα νά ειμεθα α’ισιόδοξοι ώς προς τά αποτελέσματα τής προσπαθείας 
μας προς ταχεϊαν οίκονομικήν άνάπτυξιν. Εύελπιστοΰμεν αλλά καί προσπα- 
θούμεν νά όπλισθώμεν μέ τά έφόδια, τά όποια θά συντελέσουν ώστε δ άρξάμενος 
άγων τής ταχείας οικονομικής προόδου νά άποβή νικηφόρος.

Εις τήν στρατιάν τών αγωνιστών τής ωραίας αύτής, καθαρώς έθνικής 
προσπαθείας προστίθεσθε καί σείς οι νέοι σπουδασταί τής Άνωτάτης Σχολής 
Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης. Πιστεύω άκραδάντως δτι δεν Οά δια- 
ιρεύσητε τάς έλπίδας, τάς οποίας στηρίζομεν εις σάς.

Μέ τά αισθήματα ταϋτα χαιρετίζω τήν εισδοχήν σας εις τήν Σχολήν, 
εύχόμενος καί πάλιν καλήν σταδιοδρομίαν.



Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΔΟΥ



Ή  τελετή τής ε’ισδοχής τών φοιτητών, ήτοι τής υποδοχής ύφ’ ολο
κλήρου τής Σχολής, τών έκάστοτε νεοεισερχομένων είς αυτήν φοιτητών, απο
τελεί παράδοσιν διά τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής χώρας μας. 
Κατά τήν τελετήν αύτήν οί νέοι σπουδασταί δίδουν τον δρκον τοΰ φοιτητοΰ, 
προβαίνουν δηλαδή εις τήν πλέον έπίσημον ύπόσχεσιν, δτι 0ά τηρήσουν τούς 
νόμους και τάς αποφάσεις τών ’Ακαδημαϊκών ’Αρχών καί θά συμπεριφερθοΰν 
κατά τρόπον, ό όποιος αρμόζει εις ακαδημαϊκούς πολίτας. ’Ακολουθεί ή λεγομένη 
χειραψία, κατά τήν οποίαν ό Κοσμήτωρ χαιρετίζει τούς νέους φοιτητάς τής 
Σχολής, έπικυροΰται δέ τοιουτοτρόπως σιωπηρά συμφωνία αποδοχής τών 
γραπτών καί άγραφων νόμων καί αρχών, τών διεπόντων τάς σχέσεις διδασκόν
των καί διδασκόμενων. ΕΙδικώτερον ό Κοσμήτωρ καί οι καθηγηταί, τούς 
δποίους ούτος έκπροσωπεΐ, υπόσχονται νά μεταδώσουν είς τούς μαθητάς των 
χρησίμους γνώσεις, νά ένισχύσουν τήν αγάπην των προς τήν μάθησιν καί 
τήν ερευνάν, τέλος νά χρησιμεύσουν ώς υπόδειγμα άφοσιώσεως είς τό καθήκον 
των έναντι τής Σχολής, έναντι τής Πολιτείας καί έναντι τής ελληνικής κοι
νωνίας. 01 φοιτηταί υπόσχονται νά άφοσιο^θοΰν εις τό εργον των, νά άντα- 
ποκριθοΰν προς δλας τάς έναντι τής Σχολής υποχρεώσεις των, νά περατώσουν 
κανονικώς τάς σπουδάς των καί νά γίνουν καλοί έπιστήμονες καί καλοί 
πολΐται, διά νά είναι ε’ις θέσιν νά προσφέρουν εις τήν Κοινωνίαν, ή οποία 
είς τόσας θυσίας υποβάλλεται χάριν τής μορφώσεώς των, δ,τι ή Koivcovia 
δικαιούται νά άναμένη από αύτούς.

Έ κ παραλλήλου προς τά προηγουμένως έκτεθέντα, έπεκράτησεν δπως 
κατά τήν τελετήν τής υποδοχής τών φοιτητών ό Κοσμήτωρ τής Σχολής 
διατυπώνη παραινέσεις προς τούς νέους φοιτητάς. Συμμορφούμενος προς τό 
εθιμον τοΰτο, απευθύνομαι ήδη είδικώς προς σ ά ς, αγαπητοί φοιτηταί καί 
φοιτήτριαι, διά νά σάς υπενθυμίσω τά νέα σας καθήκοντα. Βεβαίως συμβουλάς 
σάς παρέσχον τόσον οι γονείς σας, δσον καί οι διδάσκαλοί σας εις τό Δημο
τικόν Σχολεΐον καί οί καθηγηταί σας εις τό Γυμνάσιον. Ά φ ’ ής δμως ένεγρά- 
φητε εις τήν Σχολήν μας, μετεβλήθησαν ούσιωδώς αι συνθήκαι τής ζωής 
σας. At άνάγκαι σας, τά καθήκοντά σας, ό τρόπος τής έν γένει διαβιώσεο')ς 
σας διαφέρουν ήδη ριζικώς, θά κληθήτε δέ νά έπιλύσετε νέα προβλήματα, 
άσχετα προς έκεΐνα τά όποια εϊχετε συνηθίσει νά αντιμετωπίζετε. Τ πό τάς 
συνθήκας αύτάς έπιβάλλεται νά έπιστήσω τήν προσοχήν σας έπί ώρισμένων 
πτυχών τής νέας ζωής σας, διά νά σας βοηθήσω νά υπερπηδήσετε τάς δυσχε- 
ρείας καί τά έμπόδια, προ τών όποιων έπανειλημμένως θά εύρεθήτε, αλλά 
καί διά νά συντελέσω, ώστε ή έξέλιξίς σας νά πραγματοποιήται ταχέως καί 
ασφαλώς.
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Ή  πρώτη και σπουδαιοτέρα παραίνεσις, είς τήν οποίαν θά επρεπε νά 
προβώ, άναφέρεται είς τήν ανάγκην νά παρακολουΟήτε ανελλιπώς τά μαθή- 
ματά σας, ιδίως είς τήν ανάγκην νά έργάζεσθε συστηματικώς. Ά ν  θέλετε νά 
γίνετε καλοί οικονομολόγοι, έργασθήτε μέ ζήλον, άφοσίωσιν καί σοβαρότητα. 
’Αφιερώσατε δλας τάς δυνάμεις σας εις τήν μελέτην τών προβλημάτων, τών 
άναφερομένων εις τήν οίκονομικήν επιστήμην. ΕΙς τήν κατωτέραν καί είς 
τήν μέσην έκπαίδευσιν χρησιμοποιείται συνήθως ό φόβος τής τιμωρίας, 
διά νά άναγκασΟοΰν οι μαθηταί νά μελετήσουν τά μαθήματά των καί νά 
προετοιμασθοΰν διά τάς εξετάσεις των. Εις τήν άνωτάτην έκπαίδευσιν δέν 
γίνεται κατά κανόνα προσφυγή είς τον φόβον τής τιμωρίας. Διότι υποτίθεται, 
δτι οί φοιτηταί είναι πλέον ώριμοι άνθρωποι καί δύνανται νά κατανοήσουν τήν 
σημασίαν τής ώλοκληρωμένης επιστημονικής καταρτίσεως. ’Εξ άλλου ή μεταξύ 
τών φοιτητών άναπτυσσομένη άμιλλα δέν φαίνεται νά είναι ό πλέον ένδεδει- 
γμένος τρόπος τονώσεως τοΰ ζήλου αυτών· διότι ενίοτε προκαλεΐ άφ’ ενός 
μεν τήν οΐησιν καί τήν επαρσιν τών πρωτευόντων φοιτητών, άφ’ ετέρου δέ 
τον φθόνον τών λοιπών συναδέλφων των. Διά τοΰτο σάς συνιστώ θερμώς 
νά άφοσιωθήτε είς τήν μελέτην τής επιστήμης, τήν οποίαν έξελέξατε, οχι 
άπλώς διά νά πρωτεύσητε, αλλά διά νά αϊσΟανθήτε τήν χαράν τής δημιουρ
γικής εργασίας καί τής επιτυχίας, ή οποία στεφανώνει κάθε δημιουργικήν 
προσπάθειαν. Διά νά αίσθανθήτε δμως τήν χαράν τής επιστημονικής εργα
σίας πρέπει νά αγαπήσετε τον επιστημονικόν κλάδον, μέ τον όποιον θά άσχο- 
ληθήτε, καί διά νά τον αγαπήσετε πρέπει νά κατανοήσετε τήν χρησιμότητά 
του καί τον ρόλον, τον όποιον θά διαδραματίσετε σείς ώς ειδικοί έπιστήμονες, 
δταν καταστήτε πτυχιοΰχοι τής Σχολής καί άναλάβετε τήν ευθύνην τής καλής 
λειτουργίας ενός τομέως τής δραστηριότητος ώρισμένης έπιχειρήσεως ή ώρι- 
σμένης δημοσίας υπηρεσίας. ’Αγαπήσατε λοιπόν τήν οικονομικήν επιστήμην 
μέ δλην τήν δύναμιν τής νεανικής σας ψυχής, αφιερώσατε διά τήν σπουδήν 
της δλας σας τάς δυνάμεις. Προσπαθήσατε νά κατανοήσετε τον μηχανισμόν 
τοΰ οικονομικού συστήματος, τον μυστηριώδη, διά τούς μή ειδικούς, τρό
πον κατά τον όποιον τό σύστημα τοΰτο λειτουργεί, μελετήσατε τον τρόπον κατά 
τον όποιον όργανοΰται, λειτουργεί καί εξελίσσεται μία έπιχείρησις ή μία έκ- 
μετάλλευσις. Άναλογισθήτε τήν σημασίαν, τήν οποίαν έχουν οί γνώσεις πού 
θά αποκτήσετε κατά τήν διάρκειαν τών σπουδών σας είς τήν Σχολήν μας. 
'Ό ταν αποφοιτήσετε από τήν Σχολήν καί καταστήτε ανώτεροι κρατικοί λει
τουργοί ή ανώτερα στελέχη βιομηχανικών καί άλλων έπιχειρήσεων, αί γνώ
σεις αύταί Οά σάς επιτρέψουν νά δίδετε όρθάς λύσεις είς προβλήματα, 
εχοντα ζωτικήν σημασίαν διά τήν κρατικήν διοίκησιν ή διά τάς επιχειρήσεις, 
εμμέσως δέ θίγοντα ζωτικά συμφέροντα εκατοντάδων ή καί χιλιάδων συμπα
τριωτών σας. ’Από σάς καί από τούς συναδέλφους σας τών άλλων συγγενών 
άνωτάτων σχολών αναμένει ή ελληνική κοινωνία νά ανανεώσετε τον κρατικόν
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μηχανισμόν, νά καταστήτε πρωτοπόρα στελέχη τών έπιχειρήσεών μας, νά 
έμφυσήσετε νέαν πνοήν είς τήν οικονομικήν ζωήν τής Χώρας κα'ι νά συμβά
λετε εις τήν ταχειαν άνάπτυξιν τής ελληνικής οικονομίας, ή οποία άνάπτυξις 
αποτελεί τήν μεγάλην Ιδέαν τής μεταπολεμικής 'Ελλάδος.

Άλλ’ ή επιστημονική εργασία όέν είναι μόνον πηγή χαράς. Είναι 
συγχρόνως ή δύναμις εκείνη, ή οποία Οά σάς άπαλλάξη από τά δεσμά τής 
άνεχείας, Οά σάς καταστήση οίκονομικώς ανεξαρτήτους. Δι’ εκείνους έξ 
υμών, τών οποίων οί γονείς δέν είναι άρκετά εύποροι, ώστε νά εξασφαλίσουν 
είς αύτοΰς ζωήν άνετον κα'ι άπηλλαγμένην τών καθημερινών φροντίδων, ό 
μόνος τρόπος άντιμετωπίσεως τοΰ προβλήματος τής οικονομικής των ανεξαρτη
σίας είναι νά καταστοΰν άξιό?ωγοι έπιστήμονες, είς τρόπον ώστε τό κράτος, 
οί οργανισμοί καί οί ιδιώται νά έχουν ανάγκην τών υπηρεσιών των. Άλλ’ 
επιστήμων γίνεται τις μόνον διά τής εργασίας. Συνεπώς πρέπει σείς οί νέοι 
νά γνωρίζετε, δτι μόνον διά τής συστηματικής εργασίας Οά αποκτήσετε τήν 
οικονομικήν σας ανεξαρτησίαν. Θά άποκτήσετε δμως συγχρόνως και κάτι 
άλλο: τήν συναίσθησιν δτι άνέρχεσθε τήν κλίμακα τής κοινωνικής ιεραρχίας, 
δτι ή κοινωνία σάς περιβάλλει μέ έκτίμησιν καί σεβασμόν, τόσον μεγαλΰτερον 
δσον μεγαλύτερα είναι ή αξία, τήν όποιαν άποκτάτε διά τής εργασίας, καί 
δσον σπουδαιότεραι είναι αί ΰπηρεσίαι, τάς οποίας προσφέρετε είς τήν κοι
νωνίαν. Ποιος δέν αντιλαμβάνεται ήδη πόσον είναι πολύτιμα τά αγαθά, 
υλικά κα'ι άϋλα, τά όποια δΰναται νά άποκτήση διά τής εργασίας; «Μοχθείν 
α ν ά γ κ η  τούς θέλοντας εύτυχείν» ελεγεν ό Ευριπίδης.

Άλλ’ ή εργασία, είς τήν όποιαν άναφέρομαι, δέν είναι ή πρόχειρος, 
ή άσυ στη ματοπο ίητος εργασία. Είναι ή δημιουργική, ή αποδοτική εργασία. 
Πράγματι, δέν εχει σημασίαν ό χρόνος, τον όποιον ό σπουδαστής διαθέτει 
προς μελέτην, αλλά τό αποτέλεσμα τών ύπ’ αύτοΰ καταβαλλομένων προσπα
θειών. Δέν πρέπει νά θεωρήται δτι εργάζεται ό σπουδαστής, δταν εΰρίσκεται 
είς τό δωμάτιόν του, σκυμμένος επάνω είς τά βιβλία του, αφήνει δμως, 
τήν μέν φαντασίαν του νά πλανάται άορίστως, τον δέ χρόνον νά παρέρχεται 
άσκόπως. Ά τυχώς οί νέοι δέν έχουν έπίγνωσιν πόσον πολύτιμος είναι ό 
χρόνος γενικώς κα'ι πόσον περιωρισμένος είναι ό χρόνος εργασίας είδικώ- 
τερον. Ή  σημερινή ζωή κατέστη πολύπλοκος κα'ι αγχώδης, αί δέ άνθρώπιναι 
άνάγκαι είναι τόσον πολλαί και ποικίλαι, ώστε διά τήν ίκανοποίησίν των 
νά άπαιτήται πολύς χρόνος. Ένεκα τούτου ό χρόνος δημιουργικής εργασίας 
περιορίζεται συνεχώς. Καί δμως κατά τον ύπολειπόμενον αυτόν έλάχιστον 
χρόνον δημιουργικής έργασίας ό άνθρωπος δύναται νά πραγματοποιήση 
άξιόλογον εργον. Αρκεί νά φείδεται τοΰ χρόνου. Ή  έξοικονόμησις χρόνου 
είναι προϋπόθεσις τής επιτυχίας τόσον είς τάς σπουδάς, δσον καί είς τήν 
επαγγελματικήν καί τήν έν γένει ζωήν. Άξιοποιήσατε λοιπόν τον χρόνον 
σας κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον. "Αν δέν άφήσετε τά λεπτά τής
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ώρας νά παρέρχωνται άχρησιμοποίητα, άν οργανώσετε τήν εργασίαν σας, θά 
διαπιστώσετε, δτι, δχι μόνον προς τάς υποχρεώσεις σας έναντι τής Σχολής 
θά είσθε ε’ις θέσιν νά άνταποκριθήτε, αλλά καί τάς κοινωνικάς σας υποχρεώ
σεις δέν Οά παραμελήσετε, ακόμη καί διά τήν ψυχαγωγίαν σας Οά έχετε 
αρκετόν χρόνον. Ταΰτα δμως προϋποθέτουν δτι ό χρόνος εργασίας θά είναι 
χρόνος εντόνου καί συστηματικώς ώργανωμένης εργασίας. Θά πρέπει νά 
σκεφθήτε έκ τών προτέρων τί θά μελετήσετε καί κατά ποιον τρόπον θά
έργασθήτε. Κατά τάς ώρας δέ τής εργασίας σας, κατά τον Ιερόν χρόνον
τής μελέτης σας, Οά πρέπει νά άπομακρύνετε κάθε άλλην σκέψιν, νά άφο-
σιωΟήτε εις τήν μελέτην μέ ενθουσιασμόν καί μέ τήν σταθεράν άπόφασιν
νά αφομοιώσετε πλήρως τήν ύλην πού μελετάτε. Έ κ παραλλήλου θά πρέπει 
νά αποδώσετε σημασίαν εις ώρισμένας λεπτομερείας, άναφερομένας είς τήν 
εργασίαν σας, αί όποΐαι λεπτομέρειαι δέν είναι ασήμαντοι: είδικώτερον θά 
πρέπει νά φροντίσετε νά εΐσθε ήρεμοι, νά μή βιάζεσθε, νά μή έκνευρίζεσθε. 
Ύέλος θά πρέπει νά έργάζεσΟε μέ πίστιν είς τήν άποτελεσματικότητα τής 
εργασίας καί μέ τήν πεποίΟησιν δτι ή επιμονή καί υπομονή είναι παρά
γοντες, οί όποιοι θά σάς όδηγήσουν ασφαλώς εις τό τέρμα τών προσπαθειών 
σας. ΙΙόσον αποτελεσματική είναι ή εργασία, δταν γίνεται υπό τάς συνθήκας 
αύτάς, θά σάς πείση ή μελέτη τής βιογραφίας πολλών μεγάλων άνδρών. Ό  
Γάλλος φιλόσοφος καί μαθηματικός Rene D escartes, ό γνωστός Καρτέσιος, 
έθεώρει δτι αί πνευματικαί του Ικανότητες δέν ήσαν άνώτεραι τών ικανοτήτων 
ενός συνήθους ανθρώπου. «Έπανειλημμένως ηύχήθην» έλεγε «νά είχον τήν 
σκέψιν τόσον ταχεΐαν, τήν φαντασίαν τόσον διαυγή καί τήν μνήμην τόσον 
ίσχυράν δσον είχον ώρισμένοι φίλοι μου». Τάς ανακαλύψεις του ό Καρτέσιος 
άπέδιδεν απλώς είς τήν ύπ’ αύτοΰ έφαρμοζομένην καλήν μέθοδον εργασίας. 
01 γνωρίζοντες δμως αυτόν προσέθετον, δτι ούτος διεκρίνετο διά τήν άξιο- 
θαύμαστον θέλησίν του, ύποστηριζομένην από φλογερόν ενθουσιασμόν, μέ τον 
όποιον ούτος άνεζήτει τήν αλήθειαν. Έ ξ άλλου ό γνωστός ’Άγγλος φιλόσοφος 
H erbert Spencer, εΐχεν άξιοθρήνητον υγείαν. Δέν ήδύνατο νά διατηρή 
τεταμένην τήν προσοχήν του επί μακρόν χρονικόν διάστημα. Τό νευρικόν του 
σύστημα έκουράζετο ταχέως. ’Έπειτα από εργασίαν τριών ωρών ήτο αδύνατον 
εις τον Spencer νά διαβάση ακόμη καί έν διήγημα. Παρά ταΰτα, συγκεντρώ- 
νων τάς δυνάμεις του καί άφιερώνων αύτάς άποκλειστικώς εις τήν εργασίαν, ό 
Spencer κατώρθωσε νά συγγράψη καί νά παραδώση είς τήν ανθρωπότητα 
μνημειώδες έργον. Ό  γνωστός Γάλλος μυθιστοριογράφος Αιμίλιος Ζολά δέν 
είργάζετο επί περισσοτέρας τών τριών ωρών ήμερησίως. Κατέβαλλεν δμως 
δλως ασυνήθη προσπάθειαν κατά τάς ώρας τής εργασίας, μετά τήν όποιαν 
ήτο τόσον κατάκοπος, ώστε, βλέπων τούς φίλους του είς τον δρόμον, δέν 
άνεγνώριζεν αυτούς. Ή  μνήμη του ήτο μετρία. Είς τήν Εταιρίαν τών 
Γραμμάτων, τής όποιας ήτο Πρόεδρος, έχρειάσθη τρεις μήνας διά νά μάθη
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τά ονόματα τών 24 μελών της. Παρά ταΰτα ό Ζολά ΰπήρξεν εις έκ τών παρα- 
γουγικωτέρων συγγραφέων τής Γαλλίας.

Τό παράδειγμα κα'ι άλλων μεγάλων άνδρών είναι διδακτικόν. Ή  
μελέτη τής ζωής των μάς διδάσκει, δτι πρέπει νά όργανώνωμεν τήν εργασίαν 
μας κατά τρόπον συστηματικόν, νά άντιμετωπίζωμεν αυτήν μέ θάρρος κα'ι 
αποφασιστικότητα, κατά δέ τάς ώρας τής εργασίας νά άφοσιοΰμεθα όλοψύχως 
είς αυτήν. Νά εχωμεν πίστιν είς τήν άποτε?».εσματικότητα τής έργασίας 
και νά μή λησμονώμεν, δτι ή επιστημονική εργασία ομοιάζει μέ τήν περιποίη- 
σιν τών όπωροφόρων δένδρων, τά όποια αναπτύσσονται μέ μεγάλην βραδύ
τητα, ένηλικιοΰμενα δμως δίδουν άφθονους και εύχυμους καρπούς.

Αί ανωτέρω σκέψεις μοΰ επιτρέπουν νά διατυπώσω ώρισμένας από
ψεις, άναφερομένας ειδικώς είς τούς εργαζομένους φοιτητάς. Πολλοί έξ υμών, 
στερούμενοι ιδίων πόρων ζθ3ής, είναι υποχρεωμένοι νά έργάζωνται διά νά 
συντηρήσουν εαυτούς, ένδεχομένως και μέλη τής οίκογενείας των. Οί εργα
ζόμενοι φοιτηταί αποθαρρύνονται συνήθως, άναλογιζόμενοι πόσον τυχηρο'ι 
είναι οί περισσότεροι συμφοιτηταί τοιν, οί όποιοι έχουν τήν ευχέρειαν νά 
παρακολουθούν τά μαθήματά των, νά μελετούν μέ άνεσιν τά οικεία συγγράμ
ματα κα'ι νά διαθέτουν τον άπαιτούμενον χρόνον προπαρασκευής διά τάς 
εξετάσεις των. Βεβαίως ή κατάστασις τών φοιτητών, τών μή βεβαρημένων 
μέ οίκογενειακάς ή άλλας υποχρεώσεις καί ανεξαρτήτων οίκονομικώς, είναι 
πλεονεκτική. Άλλ’ άς έχουν ύπ’ δ'ψει οί εργαζόμενοι σπουδασταί, δτι ή 
οικονομική άνεσις δέν αποτελεί πάντοτε ευνοϊκόν δρον σπουδών. Άντιθέτως 
πολλάκις έπιδρφ δυσμενώς έπ’ αύτών. Συνήθως οί οίκονομικώς ανεξάρτητοι 
φοιτηταί, εχοντες ύπ’ ό'ψει δτι διαθέτουν μακρόν χρόνον, χαλαρώνουν τάς 
προσπαθείας των, ζοΰν μέ πολλήν νωχέλειαν, τόσην ώστε νά ναρκώνωνται 
ή δραστηριότης, ή άντίληψις καί ή κρίσις των, νά είναι δέ δύσκολον είς 
αύτούς νά άποτινάξουν τήν νάρκην των, δταν πλησιάζη ό χρόνος τών έξετά- 
σεων. Ό  Αμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας C arnegie ήτο τόσον πεπεισμένος 
περί τής δυσμενούς έπιδράσεως τής οικονομικής άνέσεως επί τοΰ χαρακτήρος 
τών νέων, ώστε δέν προσελάμβανεν ώς υπαλλήλους του τά τέκνα τών συνε
ταίρων του,, έπανελάμβανε δέ συνήθως τήν υπό τοΰ τέως Προέδρου τών 
Ηνωμένων Πολιτειών ’Ιακώβου G arfield διατυπωθεϊσαν άπο\[ην, καθ’ ήν 
ή πλουσιωτέρα κληρονομιά, τήν οποίαν ό νέος δύναται νά εύρη κατά τήν 
γέννησίν του, είναι ή πενία. *Άς μή αποθαρρύνονται λοιπόν οί έργαζόμενοι 
φοιτηταί. Δέν είναι βέβαιον δτι αί πιθανότητες τών οίκονομικώς ανεξαρτήτων 
σπουδαστών νά επιτύχουν είς τάς εξετάσεις των είναι πολύ μεγαλύτεραι. Είναι 
πολύ πιθανόν δτι ή θέλησις τών εργαζομένων είναι ισχυρότερα, ή δέ δρα
στηριότης καί ένεργητικότης αύτών διατηρείται αμείωτος. Πολλοί άνδρες πα
ρέδωσαν είς τήν ανθρωπότητα μνημειώδες εργον, καίτοι δέν διέθετον παρά 
όλίγον χρόνον προς πραγματοποίησιν αύτοΰ, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι οί
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άνδρες οΰτοι ήσχολοΰντο κυρίως μέ τήν έκπλήρωσιν άλλων καθηκόντων. Ό  
’Άγγλος φυσικός, αστρονόμος καί μαθηματικός ’Ισαάκ Νεΰτων, εις έκ τών 
μεγαλύτερων σοφών τών νεωτέρων χρόνων, ήτο διευθυντής τοΰ Νομισμα
τοκοπείου τοΰ Λονδίνου. Ό  γνωστός ’Άγγλος ο’ικονομολόγος Ιωάννης 
S tu a rt Mill ήτο υπάλληλος και έν συνεχεία διευθυντής τής Εταιρείας Α να
τολικών ’Ινδιών, κατώρθωσεν δμως παρά ταΰτα νά συγγράψη, όχι μόνον 
αξιόλογα εργα Πολιτικής Οικονομίας, άλλα και εργα φιλοσοφικής κα'ι κοινω
νιολογικής φΰσεως. ’Άλλος ’Άγγλος οικονομολόγος, ό Δαυίδ R icardo, ήσχο- 
λεϊτο μέ χρηματιστηριακός έργασίας, έν συνεχεία έγένετο μέλος τής Βουλής 
τών Κοινοτήτων, συγχρόνως δμως, διά τοΰ κυριωτέρου έργου του υπό τον 
τίτλον «Άρχα'ι Πολιτικής Οικονομίας κα'ι Φορολογίας», κατέστη είς έκ τών 
κυριωτέρων έκπροσώπων τής Κλασσικής Οικονομικής Σχολής. Έ κ πάντων 
τούτων συνάγεται, δτι ή έπαγγελματική άπασχόλησις δέν αποτελεί ανυπέρβλη
τον έμπόδιον δι’ έκεΐνον, 6 όποιος άγαπα τήν επιστημονικήν έργασίαν, φλέ
γεται δέ από τον πόθον νά άναδειχθή εις τον στίβον τής εύγενοΰς έπιστημονι- 
κής άμίλλης. Τουναντίον ή έπαγγελματική έργασία πολλάκις Ισχυροποιεί τον 
χαρακτήρα τοΰ άπασχολουμένου, τον προσγειώνει εις τήν πραγματικότητα 
αλλά καί τον βελτιώνει, υπό τήν έννοιαν, δτι καθιστά αυτόν περισσότερον 
δραστήριον, συστηματικόν, σταθερόν, άποφασισμένον νά περατώση πάση θυ
σία τάς σπουδάς του.

Έθεώρησα σκόπιμον νά έπιμείνω ιδιαιτέρως είς τό θέμα τοΰ τρόπου 
μελέτης τών μαθημάτων σας και τής μεθόδου τής έπιστημονικής σας έργα
σίας, διότι ή καλή έπιστημονική σας κατάρτισις αποτελεί τον σπουδαιότερον 
λόγον, διά τον όποιον οι γονείς σας κα'ι ή Πολιτεία υποβάλλονται είς πάσης 
φΰσεως θυσίας χάριν υμών. Άλλά μόνη ή ικανοποιητική έπιστημονική κατάρ- 
τισις δέν άρκει. Διότι ή αποκλειστική ένασχόλησίς σας μέ τά μαθήματα καί 
τάς έξετάσεις σας θά συντελέση ώστε νά γίνετε μονομερείς από άπόψεως γνώ
σεων, νά καταστήτε άνθρωποι μέ στενήν αντίληψιν, σχολαστικοί κα'ι αντικοι
νωνικοί. "Οθεν ή δεύτερα παραίνεσις τήν δποίαν οφείλω νά διατυπώσω είναι 
ή έξής: Έκ παραλλήλου μέ τήν έπιστημονικήν σας μόρφωσιν, φροντίσατε νά 
καλλιεργήσετε τό πνεΰμα σας, τό σώμά σας και τήν "ψυχήν σας.

Ή  καλλιέργεια τοΰ πνεύματος είναι απαραίτητος, τόσον διά τους φοι- 
τητάς τής Σχολής μας, δσον καί διά τους φοιτητάς δλων τών πανεπιστημιακών 
καί άλλων άνωτάτων Σχολών τής χώρας μας, λόγω τής άνεπαρκείας τών 
γνώσεων τάς οποίας οΰτοι αποκομίζουν, έξερχόμενοι τών ελληνικών γυμνα
σίων καί τών άλλων σχολών μέσης έκπαιδεΰσεως. Πλήν τούτου, έκ παραλλήλου 
προς τήν ειδικήν κατάρτισιν, τήν οποίαν θά αποκτήσετε είς τήν Σχολήν, 
σας χρειάζεται μία γενικωτέρα μόρφωσις, ή οποία θά σας καταστήση Ικανούς 
νά αντιμετωπίσετε έπιτυχώς, οχι μόνον τά ζητήματα τά περιλαμβανόμενα είς
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τά στενά πλαίσια τής επαγγελματικής σας δράσεως, αλλά και τά γενικώτερα 
προβλήματα τής χώρας.

Έ ν πρώτοις ή φιλοσοφική παιδεία σας είναι απαραίτητος. ’Ά ν  δέν 
σάς είναι εΰκολον νά παρακολουΟήτε μαθήματα φιλοσοφίας, τά όποια παρα- 
δίδονται εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μελε
τήσατε σχετικά βιβλία. 'Τπάρχουν αρκετά καί καλά συγγράμματα εισαγωγής 
ε!ς τήν φιλοσοφίαν, γραμμένα υπό διαπρεπών Ελλήνων συγγραφέων. 'Τπάρ
χουν έπίσης μεταφράσεις ξένων συγγραμμάτων. Ή  άνάγνωσίς των Οά 
σάς είναι ευχάριστος, επί πλ,έον θά διευρΰνη τούς ορίζοντας σας, θά σάς κα- 
ταστήση περισσότερον πνευματικούς ανθρώπους. Έ κ παραλλήλου προς τήν 
φιλοσοφίαν, ή ιστορία, ή ?ιθγστεχνία, ή ψυχολογία, ή κοινωνιολογία θά πρέπει 
νά προσελκύσουν τό Ενδιαφέρον σας. Προσπαθήσατε κατά τον χρόνον τών 
διακοπών σας νά κατατοπισθήτε έπί τών παγκοσμίων κα'ι τών ελληνικών κοι
νωνικών προβλημάτων. Αι κοινωνικά! έπιστήμαι δέν έχουν βεβαίως τήν ακρί
βειαν από τήν όποιαν χαρακτηρίζονται αι θετικα'ι έπιστήμαι. Δέν είναι δμως 
όλιγώτερον ένδιαφέρουσαι.

Έκτος τής καλλιεργείας τοΰ πνεύματος, μεριμνήσατε καί διά τήν 
καλλιέργειαν τής ψυχής σας. «Πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης κα'ι 
τής άλλης αρετής πανουργία, ού σοφία φαίνεται» ελεγεν ό Πλάτων. ’Αγαπήσατε 
τό ώραϊον, έμπνευσθήτε από τά υψηλά ιδεώδη, τά όποια διεκήρυξαν οι πρό
γονοί μας. ’Από τής άλλης πλευράς, ένστερνισΟήτε τά διδάγματα τής αγάπης, 
τής πρ^ότητος, τής προσηνείας, τής σεμνότητος, τά όποια αποτελούν τήν πεμ
πτουσίαν τής Χριστιανικής Θρησκείας. Είσθε οι μέλλοντες ήγέται τοΰ Ελληνι
κού Λαού. Σεις θά τον όδηγήσετε διά μέσου τών δυσχερειών, από τάς οποίας 
ούτος δοκιμάζεται από αιώνων, εις μίαν κατάστασιν άνταξίαν τής μακράς 
Ιστορίας του κα'ι τών μακραίωνων πόθων του, εις μίαν κατάστασιν άνταξίαν 
τοΰ έλληνισμοΰ. Ή  χρηστότης τοΰ ήθους, ή καλωσύνη, ή άντικειμενικότης, 
τό θάρρος τής γνώμης, ή ειλικρίνεια είναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 
τά όποια πρέπει νά σας κοσμούν, διά νά άνταποκριθήτε εις τάς αξιώσεις τοΰ 
ρόλου σας ώς μελών μιας ήγέτιδος τάξεως, άνταξίας τής αποστολής της. Φρον
τίσατε νά μιμηθήτε δ,τι καλόν υπάρχει εις τον χαρακτήρα ημών τών πρεσβυ
τέρων, λησμονήσατε τά έλαττώματά μας, προσπαθήσατε νά γίνετε καλύτεροί 
μας. Μόνον διά τοΰ τρόπου αύτοΰ θά δικαιώσετε τάς ελπίδας, τάς οποίας 
τό ’Έθνος στηρίζει εις σάς, τούς άποτελοΰντας τήν νέαν, τήν έλπιδοφόρον, 
τήν χρυσήν γενεάν.

’Αλλά «νοΰς υγιής έν σώματι ύγιεΐ». Μόνον νέοι υγιείς δύνανται νά 
γίνουν φορείς αγνών ιδανικών. Έ ξ  άλλου ή καλή υγεία είναι προϋπόθεσις 
τής εύδοκιμήσεως, τόσον εις τάς σπουδάς σας, δσον κα'ι εις την επαγγελμα
τικήν σας σταδιοδρομίαν. Μή αδιαφορείτε λοιπόν διά τήν κατάστασιν τής 
υγείας σας. Προς περιφρούρησίν της είναι αναγκαία ή υγιεινή τροφή, δ
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επαρκής ύπνος, ή συχνή άσκησις καί ή καθημερινή επαφή μέ τον καθαρόν 
αέρα καί τον ήλιον. Ή  Σχολή σάς παρέχει τήν δυνατότητα τής σωματικής 
άσκήσεως, υπό τήν έποπτείαν ε’ιδικευμένων επιστημόνων. ’Επωφεληθήτε τής 
ευκαιρίας, Έ κ παραλλήλου, επιδιώκετε τούς μακρυνούς περιπάτους, τάς έκδρο- 
μάς, τά σπόρ. "Οταν εισθε κουρασμένοι από τήν εντατικήν εργασίαν, διά νά 
άναπαυθήτε μή έπισκέπτεσθε καφενεία ή άλλους κλειστούς χώρους, τών 
όποιων ή ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη από καπνούς καί αναθυμιάσεις. Μόνον 
ό περίπατος καί ό καθαρός αήρ θά σάς απαλλάξουν από τον κάματον, θά συντε- 
λέσουν ώστε νά ανανεωθούν α'ι ιρυχικαί καί πνευματικαί σας δυνάμεις. Ή  
σκέψις σας θά γίνη καί πάλιν διαυγής, Οά αντιμετωπίσετε μέ νηφαλιότητα 
καί ήρεμίαν τά προβλήματα πού σάς απασχολούν, θά δώσετε είς αυτά τήν πρέ- 
πουσαν λύσιν. Ό  καθαρός αήρ καί δ περίπατος, έπιταχύνοντες τήν κυκλοφο
ρίαν τοΰ αίματος, είναι πολύτιμοι συμπαραστάται μας είς πάσαν διανοητι
κήν προσπάθειάν μας.

’Αγαπητοί μου φοιτηταί καί φοιτήτριαι,

Έκ τών μέχρι τοΰδε λεχθέντων θά ήδύνατο νά συναχθή, δτι δύο είναι 
αί βασικαί παραινέσεις, τάς όποιας διατυπώνω: πρώτον, έργασθήτε μέ ζήλον 
καί άφοσίωσιν διά τήν επιστημονικήν σας κατάρτισιν καί δεύτερον, φροντί
σατε νά καλλιεργήσετε τό πνεΰμα, τήν ψυχήν καί τό σώμα σας, διά νά γίνετε 
ώλοκληρωμένοι άνθρωποι, δπο>ς σάς θέλει ή 'Ελληνική Κοινωνία.

Είναι ενδεχόμενον δτι πολλοί φοιτηταί, Ενθουσιασμένοι μέ τήν νέαν 
ζωήν τοον, τόσον διαφορετικήν από τήν μαθητικήν ζωήν, μή έ'χοντες έπίγνωσιν 
πόσον πολύτιμος είναι δ χρόνος, θά παρασυρθοΰν είς τον δρόμον τής νωχε- 
λείας καί τής άδρανείας, Οά προτιμήσουν τον εΰκολον βίον τοΰ καφενείου 
καί τοΰ κινηματογράφου ώς καί τάς κακής ποιότητος διασκεδάσεις. Ελπίζω 
δμως δτι οί πλεΐστοι ε£ υμών θά συμμορφωθούν προς τάς παραινέσεις μου 
καί θά ακολουθήσουν τον δρόμον τής αμέσου καί όλοψύχου άφοσιώσεως εις 
τό καθήκον. Ό  δρόμος αυτός είναι ίσως τραχύς, νά είσθε δμως απολύτους 
βέβαιοι δτι θά σάς όδηγήση ασφαλώς εις τήν επιτυχίαν καί είς τήν ευτυχίαν.

Καί τώρα σάς προσκαλώ νά δώσετε τον δρκον τοΰ φοιτητοΰ καί έν 
συνεχεία νά μέ βεβαιώσετε διά χειραψίας, δτι Οά πράξετε τό καθήκον σας 
έναντι τοΰ έαυτοΰ σας, έναντι τών γονέων σας, έναντι τής Σχολής, έναντι 
τής Πολιτείας καί έναντι τής ελληνικής κοινωνίας.




