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στο πλαίσιο του φιλοσοφικού σκέπτεσθαι, αλλά και σε μία νέα θεώρηση των 

γνωστικών λειτουργιών στις οποίες αποδίδει το χαρακτηριστικό ενός δημι

ουργικού δυναμισμού. Στον τρίτο, τέλος,τόμο επιχειρεί έναν εξαιρετικά ενδι

αφέροντα πολυδιάστατο φωτισμό των αξιών. «Αί άξίαι», παρατηρεί, «εΙναι δη

μιουργήματα τοϋ άνθρώπου πού έπιζητεί, ένίοτε δέ καl έπιτυγχάνει, δι' αύτών, 

δχι τόσον δικαίωσιν, δσον φωτισμόν της ίδίας αύτοϋ ύπάρξεως, ώς αύταξίας»8
. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ορισμός του ανθρώπου 

ως αυταξίας. Η θέση του αυτή απορρέει, τόσο από τη φιλοσοφία των αξιών, 

όσο και από μία γενικότερη θεώρηση του ανθρώπου στη διττή του σχέση με 

τον αντικειμενικό κόσμο και την ανθρωπότητα, θεωρημένη ως συνολική συ

νείδηση και λίκνο μιας ατελεύτητης δημιουργικής προσπάθειας του Είδους. 

Η συνέχεια της πνευματικής παραγωγής του τιμώμενου στα επόμενα 

χρόνια, από τη δεκαετία του '70 έως σήμερα, είναι τόσο πλούσια, ώστε θα 

ήταν αδύνατο να τη συμπεριλάβω ολόκληρη στο πλαίσιο της παρούσας ομι

λίας μου. Εκείνο όμως που θα ήθελα να εξάρω ιδιαίτερα είναι το γεγονός, ότι 

η συγγραφική δραστηριότητα του Ευάγγελου Μουτσόπουλου στα χρόνια 

που ακολούθησαν την δεκαετία του '70 συνεχίζεται με έναν αμείωτο ρυθμό 

και μια θαυμαστή πνευματική παραγωγή που φθάνει έως τις ημέρες μας με το 

βιβλίο του, Η αισθητική της Ηθικής δημοσιευμένο πολύ πρόσφατα. Θα περιο

ρισθώ, λοιπόν, να παρουσιάσω με έναν τρόπο συνοπτικό τις βασικές έννοιες 

που αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, τη σπονδυλική στήλη του τόσο πλούσι

ου και πολυσχιδούς έργου του. 

Στην προσπάθειά μου αυτή θεωρώ, ότι θα πρέπει να ξεκινήσω από την έννοια 

του καιρού, εφόσον άλλωστε για τη φιλοσοφία του αυτή έχει αναγνωρισθεί 

ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος διεθνώς ως ο «φιλόσοφος της καιρικότητος». 

Με συγκίνηση, μάλιστα, μπορώ να πω, ότι έχω ακόμη την εικόνα του, όταν 

μας ανέλυε την έννοια του «καιρού» στα μαθήματα της φιλοσοφίας, στο Κε

ντρικό Αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής με τη βροντερή φωνή του και 

τον σύνθετο προφορικό του λόγο, απόρροια της βαθιάς και σύνθετης φιλο

σοφικής του σκέψης. 

Κεντρική ιδέα, λοιπόν, πάνω στην οποία οικοδομείται όλο το φιλοσοφικό 

σύστημα του Ευάγγελου Μουτσόπουλου είναι η έννοια του καιροϋ, την οποία 

αναλύει με μία απαράμιλη φιλοσοφική βαθύνοια στο βιβλίο του, Ή Φιλοσο

φία της καιpικότητος9
, αλλά και σε έναν μεγάλο αριθμό μελετών, όπως λ.χ. η 

8. Αύτοθι, σ. 304.

9. Φιλοσοφία της καιρικότητος (Αθηναι: Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1984), 232 σσ.
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Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών, δημιούργησε (1966) το Corpus 

Philosophorum Graecorum Recentiorum (CPGR), το οποίο ενέταξε στο πλαί
σιο των δραστηριοτήτων του υπό την προεδρία του Ιδρύματος Ερεύνης και 
Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (1975), ίδρυσε και διευθύνει από τρια
κονταετίας και πλέον το διεθνές φιλοσοφικό περιοδικό Διοτίμα, ενώ η Ακα
δημία Αθηνών του ανέθεσε (1984) την εποπτεία του περιοδικού Φιλοσοφία, 

το οποίο λειτουργεί ως Επετηρίδα τον Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλο

σοφίας της Ακαδημίας Αθηνών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απο
φάσισε ομόφωνα να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορος της Φιλο
σοφίας στον Ακαδημαϊκό Ευάγγελο Μουτσόπουλο. 

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα έναν κορυφαίο εκπρόσωπο της Ελληνικής φι
λοσοφικής διανόησης του καιρού μας, που πλούτισε με το πολυσχιδές και 
εκπληκτικά πλούσιο και πρωτότυπο έργο του, προϊόν συνεπούς και γόνιμης 
προσφοράς μισού και πλέον αιώνα, την Φιλοσοφία. 

Τιμούμε τον Πανεπιστημιακό δάσκαλο με την πληθωρική φύση που γα
λούχησε γενιές μαθητών επί μισόν αιώνα. 

Τιμούμε τον φιλόσοφο και εμβριθέστατο επιστήμονα, με την ακαταμά
χητη δύναμη και την αξιοζήλευτη εργατικότητα, το ανήσυχο και δημιουργι
κό πνεύμα. 

Τιμούμε τον διανοητή που τίμησε την Φιλοσοφία, τόσο στη χώρα μας 
όσο και διεθνώς, και δέχθηκε πολυάριθμες και ποικίλες διακρίσεις, μεταξύ των 
οποίων επίτιμες διδακτορίες από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Έδρες σε 
εθνικές και διεθνείς Ακαδημίες, βραβεία και παράσημα. 

Κύριε Καθηγητά μου, σεβαστέ και αγαπημένε μου δάσκαλε, σου εύχομαι από 
βάθους καρδίας κάθε προσωπική ευτυχία και μακροημέρευση για να συνεχί
ζεις με το ίδιο εφηβικό σφρίγος και τον ίδιο νεανικό ζήλο το αξιοθαύμαστο 
έργο σου, έχοντας πάντα στο πλευρό σου την αγαπημένη σου σύζυγο. 

Σας ευχαριστώ. 


