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In Memoriam * 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ (1966-2019) 

Είναι στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου που τα λόγια στερεύουν.  

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΒΙΚΗ, 

Τα λόγια στερεύουν σήμερα, αυτό το μελαγχολικό βροχερό απόγευμα του 

Οκτώβρη. Γιατί άραγε;  

Είναι η κοινή μας πορεία, 35 χρόνια μαζί, από φοιτητές ακόμη στο 

Αριστοτέλειo; 

Είναι όλα αυτά που έχουμε κάνει μαζί, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο, στο 

Εδιμβούργο, πάνω από όλα τη θυγατέρα μας. 

Είναι η απροσδόκητη απώλειά σου  που με καλεί να διαχειριστώ το 

αδιανόητο; 

Eίναι το μεγαλείο σου, ως διακεκριμένη ακαδημαϊκός, με τη λαμπρή σου 

πορεία, αλλά κι  ο αδαμάντινος χαρακτήρας και η στόφα σου; Ένα κράμα 

δωρικότητας και περηφάνιας, από τη μανιάτικη καταγωγή του πατέρα σου και 

ενός σμυρνιώτικου κοσμοπολιτισμού και αριστοκρατίας από τη μεριά της 

γιαγιάς Ελένης.  

Τα λόγια στερεύουν…  

Έμελλε προχθές το Σάββατο 5/10/2019 να κοπεί ξαφνικά το νήμα της 

ζωής σου, τραγική σύμπτωση τη μέρα που γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα 

των εκπαιδευτικών, εσύ, όντως, Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της 

Εκπαίδευσης. Πού έγινε το τραγικό αυτό συμβάν; Στην ιστορική αρχαία 

Ολυμπία, σε ένα ακόμη διεθνές συνέδριο φιλοσοφίας που συμμετείχες ως 

ομιλήτρια και συντονίστρια, ενώ προηγήθηκαν, μόνο τον προηγούμενο μήνα 

Σεπτέμβριο,  δύο ακόμη Ανακοινώσεις σου σε διεθνή συνέδρια στο 

Ινσμπρουκ της Αυστρίας και στο Βελιγράδι. Τραγική σύμπτωση επίσης ότι 

έμελλε να κλείσεις τον κύκλο σου ως Φιλόσοφος εκεί που πρώτη φορά, όταν 

γυρίσαμε στην Ελλάδα, οι τρεις μας, εσύ, η κόρη μας κι εγώ, πήγαμε για μια 
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Ανακοίνωσή σου στο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αρχαία Ολυμπία. Η κόρη 

μας, τριών χρονών τότε, πρωτοψέλιζε για τον παππού Έγελο.  

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΒΙΚΗ, 

 είναι όλοι εδώ σήμερα, οι αγαπημένοι σου φοιτητές και φοιτήτριες, οι 

συνάδελφοί σου από τα δύο  Πανεπιστήμια της πόλης, οι Πρυτανικές αρχές 

και των δύο Πανεπιστημίων, οι τοπικές αρχές, πολιτικοί, φίλοι και συγγενείς. 

Ήρθαν όλοι να σε αποχαιρετίσουν, να αποδώσουν φόρο τιμής σε μία μεγάλη 

πανεπιστημιακό  και άνθρωπο.  

Αφιερώθηκες στη γνώση της ανθρώπινης ύπαρξης, στην αναζήτηση 

των απαντήσεων που απασχολούν τον άνθρωπο εις αεί. Η οξυδέρκειά σου σε 

οδήγησε μέσα από την αναλυτική φιλοσοφία σε βαθιές φιλοσοφικές 

αναζητήσεις και στοχασμούς, καρπός των οποίων υπήρξαν τα 7 σου βιβλία 

και πάνω από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις, μετά το ‘Άριστα’σου από τη 

Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, το Διδακτορικό σου από το Πανεπιστήμιο του 

Λονδίνου και το post-doc από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Κατέκτησες 

επάξια την Καθηγητική πρώτη βαθμίδα που ήταν για σένα ένας ευγενής 

στόχος ζωής. Σε διέκρινε ένας φιλοσοφικός ρεαλισμός, ο οποίος σου 

επέτρεπε παράλληλα να καταλαμβάνεις και υψηλές διοικητικές θέσεις, όπως 

της Συγκλητικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, του αγαπημένου σου 

ΠΑΜΑΚ, της προεδρεύουσας του Τμήματος σου Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, της Προέδρου της Επιτροπής Ηθικής , Δεοντολογίας 

και Έρευνας του Πανεπιστημίου.Ίδρυσες και διεύθυνες με απόλυτη επιτυχία 

το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, 

ένα ακόμη , από τα πολλά σου, εκ-παιδευτικά εγχειρήματα και πνευματικό 

σου δημιούργημα, ένα ακόμη αποτύπωμα σου που ακμάζει .  Πάνω από όλα 

είχες την αναγνώριση κι αποδοχή των συναδέλφων σου ανά την υφήλιο στο 

κοινό σας γνωστικό αντικείμενο, που είναι και το τελικό ζητούμενο για έναν 

επιστήμονα. 

Δεν αρκέστηκες στην τυπική άσκηση των πανεπιστημιακών 

καθηκόντων σου, αλλά προέκρινες τον δύσκολο δρόμο της αφοσίωσης στην 

επιστημονική γνώση και στην αριστεία. Οπλισμένη με εγκράτεια γνώσεων, με 

περισσή αγάπη, ανιδιοτέλεια και προσφορά για το συνάνθρωπο και τους 
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φοιτητές σου,αλλά και την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου, πορεύθηκες 

διδάσκοντας δια του παραδείγματός σου, ανοίγοντας σε όλους τον ενάρετο 

δρόμο της αλήθειας.  Το Πανεπιστήμιο, η έρευνα, τα συνέδρια στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, τα βιβλία σου,  οι φοιτητές και φοιτήτριες σου ήταν η 

ευρύτερη οικογένειά σου.  

Αληθινή πνευματική ταγός, αποτέλεσες πηγή έμπνευσης για πολλές 

γενιές φοιτητών, ξεχωριστή δάσκαλος ανάμεσα στους συναδέλφους σου. 

Γεννήθηκες για να διδάσκεις και να γράφεις. Έχοντας μέσα σου έμφυτο και σε 

ύψιστο βαθμό το χάρισμα της διδασκαλίας και το ταλέντο της μετάδοσης της 

γνώσης, «καθήλωνες» τα ακροατήρια στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, στις 

αίθουσες διδασκαλίας και στα συνεδριακά κέντρα.  Έδινες απλόχερα το χρόνο 

σου στις φοιτήτριες και τους φοιτητές σου. Μου έλεγες συχνά και με έμφαση 

ότι ‘για αυτά τα παιδιά είμαι στο Πανεπιστήμιο’.  

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 

Ως δημόσιος λειτουργός διακρίθηκες για την υψηλή αίσθηση του 

καθήκοντος απέναντι στους φοιτητές σου, στο Πανεπιστήμιο και τη 

Φιλοσοφία, την επιστήμη των επιστημών. Ο επαγγελματικός σου βίος ήταν 

στο Πανεπιστήμιο, και μόνο στο Πανεπιστήμιο, και αυτό ήταν συνειδητή 

επιλογή σου. Είσαι ο ορισμός της steady-state ακαδημαϊκού, χωρίς 

εκπτώσεις, εκλαικεύσεις στα ΜΜΕ κι εξαρτήσεις κομματικές ή άλλες –άλλωστε 

ως αληθινή φιλόσοφος ήσουν πάνω και πέρα από τα «ρηχά» κομματικά 

δρώμενα και ίντριγκες. « Εγώ είμαι φιλόσοφος, είμαι πάνω από αυτά», μου 

έλεγες συχνά και με μια δόση intellectual arrogance. Αυτό βέβαια δεν σήμαινε 

ότι δεν είχες άποψη, ισχυρή μάλιστα, σε όρους φιλοσοφικούς και 

κοινωνιολογικούς, για τα πολιτικά δρώμενα και τάσεις στο παγκόσμιο χωριό 

μας. Αν και έγινες γνωστή με τη μετα-διδακτορική  σου μονογραφία  για την 

ατομική ελευθερία στον Έγελο (Hegel’s Theory of Individual Freedom)  

πρόταγμα σου πάντα, από τα φοιτητικά σου ακόμη χρόνια, ήταν η κοινωνική 

δικαιοσύνη και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα κάθε είδους (πολιτισμική, 

κλπ). Μοναδική σου δέσμευση η επιστημονική σου συνείδηση, όπως συχνά 

έλεγες. Έφυγες την ώρα του καθήκοντος, σε διεθνές συνέδριο και στο απόγειο 

της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Ως γυναίκα διανοούμενη, διακρίθηκες 
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για τη βαθειά σου μόρφωση, την ευρύτητα της σκέψης σου, την 

πνευματικότητά σου, τις οικολογικές σου ευαισθησίες, την ανεξαρτησία της 

γνώμης σου, χωρίς αναστολές και υπερβολές. Η υστεροφημία σου είναι 

εξασφαλισμένη, μέσα από τα γραπτά σου, τις πολυπληθείς επιστημονικές σου 

Ανακοινώσεις αλλά και τις πανεπιστημιακές σου διαλέξεις. 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΒΙΚΗ, 

Ως άνθρωπος ξεχώριζες για την Αξιοπρέπειά σου ( με άλφα κεφαλαίο), 

την ευγένειά σου, την καλή σου καρδιά και τη δικαιοσύνη σου. Αγαπούσες τη 

ζωή. Στην κοινή μας συνομιλία με την κόρη μας, τρεις μέρες πριν συμβεί το 

μοιραίο, μας έστειλες το εξής γραπτό μήνυμα με αναφορά στην αγαπημένη 

σου πόλη , τη Θεσσαλονίκη: 

«Η Θεσσαλονίκη μας γιορτάζει όλο τον Οκτώβριο. Γιορτάζει και ο άρχοντάς 

της, ο Αη Δημήτρης. Εκδηλώσεις, πράματα και θάματα. Καλά, το Λονδίνο δεν 

το φτάνουμε, αλλά προσπαθούμε. Όσο για το κλεινόν άστυ, σιγά τώρα.. τι να 

πω για αυτό... Άντε γεια σας τώρα, γράφω.»  

Σου απάντησα : «Μάλιστα Prof, ούτε ποιήτρια να ήσουνα!»  

Μου έγραψες, στο δευτερόλεπτο, πάντα ετυμόλογη: «Μα είμαι,  και κάποια 

στιγμή θα με διαβάσετε και ως τέτοια!» Ήξερα, εγώ, θα γίνει κι αυτό.. 

Ήταν ένα ποίημα όλη σου η ζωή, αλλά σύντομο. Τόσο άδικο. Είχες να δώσεις 

πολλά ακόμη. Στο Πανεπιστήμιο, στην επιστήμη σου, στην οικογένειά σου, 

στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, ως ο σύντροφος της ζωής σου, για όσα ζήσαμε 

μαζί,  τις αγωνίες και τα όνειρά μας, πολλές από τις «πρωτιές» μου 

πιστώνονται σε σένα, το χρέος μου σε σένα μεγάλο, αλλά και για το σπουδαίο 

παιδί που μου χάρισες και η οποία είναι πολύ περήφανη για σένα, όπως κι 

εγώ άλλωστε. Σαν μητέρα , δύο είναι τα μεγάλα σου άλφα: Αυταπάρνηση κι 

Αφοσίωση, ο ορισμός της μητρικής αγάπης. Το τελευταίο σου βιβλίο, με τίτλο 

«Η Εκ-παίδευση και η Φιλοσοφία της: Ηθικές Απαιτήσεις και Πολιτικά 

Προτάγματα» (Απρίλιος 2019)το αφιέρωσες στην κόρη μας, την οποία υπερ-

αγαπούσες.  

Διαβάζω την αφιέρωσή σου στο πιο πάνω σου βιβλίο : 
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«Στην κόρη μου, για το μοίρασμα, τη χάρη, τη χαρά»  

Βρείτε μου εσείς κάτι ποιο ποιητικό από αυτό!  Μα πάνω κι από ποιήτρια, 

ήσουν μια αληθινή φιλόσοφος, με την ιστορική έννοια του όρου.Έχοντας μέσα 

σου έμφυτο το χάρισμα της διδασκαλίας, δίδαξες δια του παραδείγματος της 

ζωής σου, της ζωής ενός ενάρετου ανθρώπου. Διακρίθηκες για τη βαθειά σου 

μόρφωση, την εγελιανή σου πνευματικότητά σου, την αξιοπρέπειά σου και την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα σου.  

Όλη σου η ζωή ήταν μια συνεχή προσφορά στο συνάνθρωπό σου. 

Ακόμη κι ο αδόκητος κι άδικος τρόπος που αναχώρησες για το μεγάλο ταξίδι, 

ήταν μια επιπλέον  –όχι η τελευταία σου— σημαντική προσφορά στο 

συνάνθρωπο σου. Είπα «όχι η τελευταία σου» γιατί για τον πνευματικό 

άνθρωπο η προσφορά του στην ανθρωπότητα συνεχίζεται στο διηνεκές, μέσα 

από τη διαχρονικότητα της προστιθέμενης αξίας του έργου του. Χρειαζόταν 

όμως η επωνυμία σου και οι τίτλοι σου για να πυροδοτήσουν την ευρεία 

δημοσιότητα που έλαβε το τραγικό συμβάν στην Ηλεία, και να δοθεί ένα τέλος 

στην αβελτηρία των αρμοδίων,  και οι οποίοι στο βωμό της επίτευξης 

ανούσιων υπερ-πλεονασμάτων προχώρησαν οι ανεγκέφαλοι, δυστυχώς,  σε 

οριζόντιες περικοπές ζωτικών δαπανών στο χώρο της υγείας στην πατρίδα 

μας και στο κλείσιμο τον Απρίλιο του 2017 της καρδιοχειργουργικής κλινικής 

στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου ,  θλιβερό γεγονός το οποίο 

στοίχησε τα τελευταία χρόνια τη ζωή πολλών συνανθρώπων μας. 

Μαθαίνουμε τώρα ότι θα ανοίξει άμεσα η πιο πάνω κλινική στο Ρίο. Το 

ευχόμαστε και προσευχόμαστε για αυτό κάθε μέρα. Από την άλλη μεριά θα 

πρέπει να καταγραφεί και το εξής: Aνάγκασες τους αρμόδιους με την 

επωνυμία σου και με την έκταση που πήρε η άδικη απώλεια σου να 

ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό και να ανοίξουν άρον-άρον την κλινική στο Ρίο 

και η οποία θα εξυπηρετεί όλη την Πελοπόννησο που τόσο αγαπούσες, μιας 

και έλκεις από εκεί την καταγωγή  από τον αγαπημένο σου πατέρα. Εσύ το 

κατάφερες αυτό, Εσύ έβγαλες από τον λήθαργο το αθηνοκεντρικό κράτος. 

Σήκωσες τον πήχη ψηλά. Η  αδόκητη κι άδικη αναχώρηση σου είναι βέβαιο 

ότι θα σώσει πολλές ζωές συμπατριωτών μας και ξένων επισκεπτών στο 

μέλλον. Λαμβάνω μηνύματα αμέριστης συμπαράστασης και απαίτησης, από 
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όλη την επικράτεια, να μην συμβεί ποτέ ξανά αυτό - ολόκληρος ο ελληνικός 

λαός υποκλίθηκε με σεβασμό. 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΒΙΚΗ, 

 ΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ, ΠΟΡΕΥΘΗΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΟΥ, ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΣ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, 

ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΤΟΝ ΕΝΑΡΕΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΛΗΘΕΙΑΣ. 

ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΞΕΧΩΡΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΣΟΥ 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟ, 

ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΟΥ. 

ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ , ΓΥΝΑΙΚΑ  ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΥ, ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΟΥ. 

ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕΣ ΚΑΙ  ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 

ΕΖΗΣΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΛΙΓΟΙ ΤΟ 

ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ. ΕΖΗΣΕΣ ‘ΕΠΙ  ΔΥΟ’ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ, ΣΕ 

ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗΣ, 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ, ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ, ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΛΥΝΕΙ  ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΑΦΑΤΗ 

ΘΛΙΨΗ ΜΑΣ. 

ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ  ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ, ΝΥΝ ΚΙ ΑΕΙ . 

Ο Γιάννος σου (όπως σου άρεσε να με αποκαλείς).  

 

* Αποχαιρετιστήριος λόγος στην εξόδιο ακολουθία (συν μια πρόσθετη 

παράγραφος, η ακροτελεύταια )  από το σύζυγο της εκλιπούσας,  Ιωάννη Α. 

Μουρμούρα, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2001, 

πρώην Υφυπουργό Οικονομικών. 

 


