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Ο Θάνος Βερέμης σπούδασε Πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και ιστορία 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Trinity College). Το 1978 ήταν Research Associate του “Διε-
θνούς ινστιτούτου στρατηγικών Μελετών” (Λονδίνο), το 1983 υπήρξε επισκέπτης ερευνητής 
στο πανεπιστήμιο Harvard, το 1987 επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Princeton και το 
1993-94 επισκέπτης καθηγητής στο st. Antony’s College της Οξφόρδης. Από το 1987 είναι καθη-
γητής Πολιτικής ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και από 
το 1988 έως το 1994 υπήρξε Διευθυντής του “ελληνικού ιδρύματος ευρωπαϊκής και εξωτερικής 
Πολιτικής” (εΛιΑΜεΠ) και έως το 2000, Πρόεδρος του εΛιΑΜεΠ. Από το 2001 έως το 2003 ήταν 
Constantine Karamanlis Professor στο Fletcher school of Law and Diplomacy. Από το 2004 είναι 
Πρόεδρος του εθνικού συμβουλίου Παιδείας (εσύΠ).

Ο Βασίλης Κάλφας είναι Kαθηγητής της Aρχαίας eλληνικής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική σχολή 
του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: 1. Eπιστημονική Πρό-
οδος και Oρθολογικότητα (σύγχρονα θέματα 1983. 2η έκδ., Nήσος 1998), 2. Πλάτων «Tίμαιος» (Πόλις 
1995),  3. Aριστοτέλης «Περί φύσεως» (Πόλις 1999), 4. Φιλοσοφία και επιστήμη στην Aρχαία Eλλάδα (Πό-
λις 2005), 5. (με τον Γ. Zωγραφίδη) Aρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι (i.N.σ. 2006), 6. Aριστοτέλης, «Mετά 
τα φυσικά A» (Πόλις 2009). Διευθύνει το περιοδικό Yπόμνημα στη φιλοσοφία και τη σειρά «Aρχαίοι 
Φιλόσοφοι» στις εκδόσεις Πόλις. eίναι επιστημονικός υπεύθυνος (με τον Παντελή Μπασάκο) για 
τη μετάφραση των απάντων του Aριστοτέλη στις εκδόσεις Nήσος. 

ΟΙ ΣΥγγΡΑΦΕΙΣ

Μεγάλοι ελληνες δεκάτομο ιστορικο εργο Ζ' τοΜος
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1
TO πNEYMATIKO 
πEPIBAΛΛON 
μΕΣΑ ΣΤΟ ΟπΟΙΟ 
ΑνΑπΤΥχΘΗκΕ 
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα στάγειρα της Μα-
κεδονίας το 384 π.Χ., αρκετά μακριά από το κέντρο 
των εξελίξεων στην ελλάδα και από τα δραματικά γε-
γονότα του τέλους του 5ου αιώνα. Ο Πελοποννησιακός 
πόλεμος έχει τελειώσει 20 χρόνια πριν, η δημοκρατία 
έχει αποκατασταθεί στην Αθήνα, η ανάμνηση όμως 
του άδικου τέλους του σωκράτη είναι πολύ ζωντανή. Ανακαλύψτε περισσότερα στο www.skai.gr
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Ο Πλάτωνας είναι ήδη 45 χρόνων, έχει μόλις ιδρύσει την Ακα-

δημία και αγωνίζεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του δασκάλου 

του, εμφανίζοντάς τον ως πρωταγωνιστή σ' ένα περίεργο είδος 

φιλοσοφικών κειμένων, που θυμίζουν θεατρικά έργα και γνωρί-

ζουν μεγάλη επιτυχία. Ο Αντισθένης, ο ευκλείδης, ο Φαίδωνας, 

ο Αρίστιππος -οι άλλοι βασικοί μαθητές του σωκράτη- διεκδικούν 

για λογαριασμό τους την πνευματική του κληρονομιά, ιδρύοντας 

στην Αττική φιλοσοφικά κινήματα και σχολές. η Αθήνα δεν είναι η 

μεγαλύτερη δύναμη στην ελλάδα, είναι ωστόσο η αδιαμφισβήτη-

τη πνευματική πρωτεύουσα του ελληνισμού. Κι αν ο Δημόκριτος, 

που ζει ακόμη, επιμένει να αντιστέκεται στην έλξη της Αθήνας, 

προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανό το πνεύμα των προσω-

κρατικών, βρίσκεται σαφώς εκτός εποχής – λένε ότι είπε «ήρθα 

λοιπόν στην Αθήνα και κανείς δεν με γνώρισε», όταν κάποτε την 

επισκέφτηκε (Δημόκριτος, απόσπ. 116). Για έναν νεαρό επαρχιώ-

τη με φιλοσοφικά ενδιαφέροντα και μεγάλη όρεξη για μάθηση, η 

κάθοδος στην Αθήνα είναι μονόδρομος.

κάποιους διάλογους του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης θα πρέπει να 

τους διάβασε σε πολύ πρώιμη ηλικία, πριν ακόμη φτάσει στην Αθή-

να. Ας φανταστούμε ποια εικόνα του μετέδωσαν. θα μεταφέρθηκε 

κι αυτός, όπως ο σημερινός αναγνώστης, στην Aθήνα του τέλους 

του 5ου αιώνα π.X., για να παρακολουθήσει γνωστά πρόσωπα της 

εποχής να συζητούν με εντυπωσιακή επιμονή και πάθος ηθικά και 

πολιτικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα: O σκηνικός χώρος των 

πλατωνικών διάλογων είναι η αγορά της Aθήνας, ένα γυμναστήριο 

ή ένα πλούσιο αθηναϊκό σπίτι. O δραματικός χρόνος είναι η εποχή 

του Περικλή και του Πελοποννησιακού πολέμου. O ένας πρωτα-

γωνιστής είναι σχεδόν πάντοτε ο σωκράτης και οι συνομιλητές του 

είναι είτε διάσημοι σοφιστές (ο Πρωταγόρας, ο Γοργίας, ο iππίας, 

ο θρασύμαχος) είτε σημαντικά πρόσωπα της αθηναϊκής πολιτικής 

σκηνής (ο Aλκιβιάδης, ο Nικίας, ο Kριτίας, ο Xαρμίδης). Tα θέματα 

που συζητούνται είναι φλέγοντα ζητήματα της ζωής σε μια οργα-

νωμένη πολιτεία: τι καθορίζει την ηθική συμπεριφορά του ατόμου, 

ποια είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση των πολιτών, ποιο πολίτευμα 

είναι προτιμότερο, ποια είναι η σημασία των νόμων. O τρόπος διε-

ξαγωγής, τέλος, της συζήτησης θυμίζει περισσότερο εικόνα σεμι-

ναρίου ή δικαστηρίου παρά ανταλλαγή απόψεων σε φιλική παρέα: 

συνεχείς ερωτήσεις και απαντήσεις, διαδοχικές προσπάθειες ορι-

σμού εννοιών, προβολή και απόρριψη επιχειρημάτων.

Οι πλατωνικοί διάλογοι δεν είναι βέβαια ιστορικά ντοκουμέντα. 

eίναι λογοτεχνικά κείμενα, που στόχο έχουν να προβάλουν φιλο-

σοφικές θέσεις και όχι να αναπαραστήσουν πραγματικές συνα-

ντήσεις ιστορικών προσώπων. Ωστόσο, μας δίνουν μια εικόνα για 

τον τρόπο άσκησης της φιλοσοφίας στη δημοκρατική Aθήνα του 

5ου αιώνα. H εικόνα αυτή δεν είναι δημιούργημα μόνο του Πλάτω-

να. Προκύπτει και από τα φιλοσοφικά έργα του Ξενοφώντα, από 

αποσπάσματα χαμένων διάλογων άλλων συγγραφέων του 4ου αι-

ώνα, αλλά και από τις Nεφέλες του Aριστοφάνη, που σατιρίζουν 

τον σωκράτη και τους σοφιστές. Ίσως μάλιστα ο Aριστοφάνης να 

είναι η πιο αξιόπιστη πηγή μας, αφού ανεβάζει τις Nεφέλες το 423 

π.X., την εποχή δηλαδή της μεγάλης ακμής του σωκράτη και της 

σοφιστικής κίνησης.

Αν εξαιρέσουμε την ταύτιση του σωκράτη με τους σοφιστές, η 

αριστοφάνεια περιγραφή είναι το κωμικό συμπλήρωμα της πλα-

τωνικής. eπιβεβαιώνει την υποψία μας ότι η φιλοσοφία έχει απο-

κτήσει αυτά τα χρόνια έναν εντελώς νέο ρόλο στην πνευματική 

ατμόσφαιρα της Aθήνας. είναι πλέον ένας σημαντικός παράγο-

ντας της κοινωνικής ζωής, τόσο ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον 

και την περιέργεια του ευρύτερου κοινού και να αποτελεί αντικεί-

μενο λαϊκής σάτιρας.

Πού εντοπίζονται όμως οι καινοτομίες σε σχέση με την παλαιότε-

ρη πρακτική; 

πρώτον, ο φιλόσοφος εγκαταλείπει το βάθρο του απομονωμέ-

νου σοφού, που χαρακτήριζε τους προσωκρατικούς στοχαστές, 

και γίνεται πια ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. συναναστρέ-

φεται τους απλούς ανθρώπους, τριγυρνά στους δρόμους και στα 

στέκια της πόλης, μετέχει στους θεσμούς της, βρίσκεται σε άμε-

ση επαφή με τους πολιτικούς της ιθύνοντες.




