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Χαιρετισµός του Κωνσταντίνου Ι. Δεσποτοπούλου, Ακαδηµαϊκού

Χαιρετίζω την πανηγυρική αυτή Συνεδρία, εναρκτήρια της λειτουργίας του Διεπιστηµονικού 
Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών. Και, µε το δικαίωµα των πρεσβείων της ηλικίας, 
συγχαίρω τους διδάχους του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία των να 
ιδρύσουν Κέντρο Μελέτης ενεργά τιµητικό του επωνύµου ήρωος του Πανεπιστηµίου των.

Ο Αριστοτέλης, υπενθυµίζω, υπήρξε κλασσικός εκπρόσωπος της ελληνικής φιλοσοφίας µε 
ακτινοβολία οικουµενική, αλλά και συµβολή καίρια για την εµπέδωση επιστηµών, όπως η 
βιολογία, η ψυχολογία, η φυσική, η πολιτειολογία, η θεωρία του  δικαίου, η φιλολογία. Και 
αξίζει να επισηµανθεί, ότι έµελλε η Λογική του να επιβληθεί επί αιώνες ως βασικό 
πνευµατικό αγαθό της ανθρωπότητας, και µάλιστα ως επιστήµη «κλειστή και 
ολοκληρωµένη» στη διάπλασή της από αυτόν, καθώς την χαρακτήρισε ο Kant, ενώ  και η 
εκφρασµένη στο σύγγραµµά του «Μεταφυσικά» «πρώτη φιλοσοφία», χαρακτηρισµένη από 
τον Bergson ως σύµφωνη κατ’ εξοχήν µε την φύση του ανθρώπινου πνεύµατος, διατηρεί και 
στην εποχή µας το µέγα κύρος της, αφού  στέγασε πνευµατικά τους σπουδαιότερους στον 
Μεσαίωνα δυτικοευρωπαίους στοχαστές και αφού πριν είχε  ποδηγετήσει και την αραβική 
φιλοσοφία. Και ας µη αγνοείται, ότι ο  Δαρβίνος αποτιµούσε τον διάσηµο στη βιολογία 
Λινναίο  σαν απλό  µαθητή σε αναφορά προς τον Αριστοτέλη  ότι ο Νεύτων, ο Χούσερλ και 
ο Bergson επηρεάστηκαν σε ικανό βαθµό από την περί χρόνου  θεωρία του Αριστοτέλους  
ότι από το σύγγραµµα «Πολιτικά» του Αριστοτέλους άντλησαν έννοιες και θεωρίες οι 
διάσηµοι πολιτειολόγοι των νεωτέρων χρόνων  ότι ακόµη χωρίο  του  «Περί ουρανού» 
αριστοτέλειου  συγγράµµατος παρακίνησε τον Χριστόφορο Κολόµβο να πλεύσει για τις Ινδίες 
προς δυσµάς. Ας µου επιτραπεί όµως να εξάρω  την εξαίσια Ηθική, την αναπτυγµένη από τον 
Αριστοτέλη στο σύγγραµµά του «Ηθικά Νικοµάχεια», όπου έχω  ιδιαίτερα ενδιατρίψει πολύ 
ευφρόσυνα. Από εκεί αρύσθηκα την σύνοψη της ηθικής «πάσας τας τύχας ευσχηµόνως 
φέρειν και εκ των υπαρχόντων τα κάλλιστα πράττειν». Εκεί εντόπισα την έννοια της 
προαιρέσεως, θέµα ειδικής πραγµατείας µου, και άλλες έννοιες σπουδαίες, θέµατα επίσης 
ειδικών πραγµατειών µου. Αλλά πηγή εµπνεύσεων επί αιώνες υπήρξε και συνεχίζει να είναι 
και η αριστοτέλεια επίσης πραγµατεία «Ποιητική», καθώς περισσότερο ή ολιγώτερο, και 
άλλες αριστοτέλειες πραγµατείες.

Ας µη παραγνωρίζουµε όµως και ότι συντελέσθηκε η πνευµατική µεγαλουργία του 
Αριστοτέλους στη διάρκεια µιας ζωής, όχι δίχως πένθη, απογοητεύσεις, διωγµό, αν και 
βοηθηµένης εξ άλλου από την συναναστροφή επί χρόνια είκοσι µε τον κορυφαίο της 
φιλοσοφίας Πλάτωνα και από την φιλία µε πολιτικά ισχυρούς της εποχής του, ή και από τη 
συνεργασία εκλεκτών µαθητών. Και ας µου  συγχωρηθεί να υπενθυµίσω τη διαδροµή του 
βίου, µε τους τόπους διαµονής, του µαθητού πρώτης αξίας του Πλάτωνος.

Γεννηµένος το 384 π.Χ. ο Αριστοτέλης στην µικρή πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής, έζησε τα 
παιδικά του χρόνια στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας Πέλλα, όπου ο  πατέρας του 
Νικόµαχος υπηρετούσε ως ιατρός του βασιλέα της Μακεδονίας Αµύντα, και είχε την πρώτη 
παιδεία του ιδιαίτερα φροντισµένη. Έφηβος όµως ορφάνεψε από τον πατέρα του και µετά 
ολιγόχρονη διαµονή στη γενέτειρα Στάγειρα εγκαταστάθηκε στην πόλη των Αθηνών. Εκεί 
εντάχθηκε στην Ακαδηµεία, όπου και παρέµεινε είκοσι χρόνια, έως το  347 π.Χ., όταν έπαυσε 



να ζει ο Πλάτων, και όπου συγκροτήθηκε σε πνευµατική προσωπικότητα µεγάλης αξίας.

Διάδοχος όµως του Πλάτωνος στη Σχολαρχία της Ακαδηµείας έγινε, και µάλλον εύλογα, ο 
Σπεύσιππος, Αθηναίος πολίτης, πρεσβύτερος πολύ  του Αριστοτέλους, µε  δράση πολύ 
σπουδαία στην Ακαδηµεία και πριν πλάι στον Πλάτωνα, και µε δοκιµασµένα διοικητικά 
προσόντα. Έφυγε τότε ο Αριστοτέλης από την Ακαδηµεία και από την πόλη των Αθηνών και 
διέµεινε τρία χρόνια στην Άσσο της Τρωάδας. Εκεί δίδαξε στην ιδική του πρώτη Σχολή, 
στοχάστηκε δηµιουργικά, συνέχισε τη συγγραφική εργασία του, αλλά και απόκτησε πλούσια 
εµπειρία πολιτικής από τη φιλική επικοινωνία του µε τον επηρεασµένο  από τη φιλοσοφία 
κάτοχο της πολιτικής εξουσίας Ερµεία. Έφυγε όµως από  την Άσσο προς Μυτιλήνη, όπου 
διέµεινε δύο χρόνια, όπου ίδρυσε τη δεύτερη Σχολή του  και όπου επιδόθηκε ιδιαίτερα στην 
επιστηµονική έρευνα για ζητήµατα βιολογίας, αλλά και ολοκλήρωσε τη συγγραφή 
πραγµατείας Λογικής. Έφυγε όµως και από τη Μυτιλήνη το 342 π.Χ., όταν προσκλήθηκε από 
τον βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππο, για να αναλάβει τη διδασκαλία του δεκατριάχρονου 
διαδόχου Αλεξάνδρου. Διέµεινε τότε σχεδόν τρία χρόνια στο πλησιόχωρο  της Πέλλας 
Νυµφαίον ως διδάσκαλος του έπειτα Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και συνεχίζοντας µελέτη, 
έρευνα και συγγραφή.

Από το 340 π.Χ., µε την έναρξη της ασχολίας του  Αλεξάνδρου  στην άσκηση της πολιτικής 
εξουσίας αναπληρωτικά του πατέρα του, η διαµονή και η διδακτική δράση του Αριστοτέλους 
στο Νυµφαίον τελείωσε. Και µετά πέντε χρόνια παραµονής στην περιοχή της Χαλκιδικής, 
σύντονης πνευµατικής εργασίας ή και αραιής επικοινωνίας µε τον Αλέξανδρο, άρχισε η 
µεγάλη περίοδος της ζωής του Αριστοτέλους, στην πόλη πάλι των Αθηνών. Στη σχολαρχία 
της Ακαδηµείας είχε διαδεχθεί τον Σπεύσιππο από το 339 π.Χ. ο Ξενοκράτης. Και ο 
Αριστοτέλης το 335 π.Χ. ίδρυσε ιδική του Σχολή, το περίφηµο Λύκειον, ενισχυµένος για την 
κτηριακή υποδοµή της και τις άλλες δαπάνες της λειτουργίας της µε γενναία οικονοµική 
χορηγία του ήδη βασιλέως Αλεξάνδρου.

Ως Σχολάρχης του Λυκείου έδρασε ο Αριστοτέλης ακάµατος και δηµιουργικός έως το 323 
π.Χ. Αναδείχτηκε  τότε κατ’ εξοχήν θαυµάσιος διδάσκαλος και ρηξικέλευθος φιλόσοφος και 
απαράµιλλος πολυεπιστήµων. Υπήρξε και προγραµµατιστής εξαίρετος συλλογικής έρευνας, 
βοηθηµένος εξ άλλου  οικονοµικά µε χορηγίες από  τον φίλο  του Αντιβασιλέα της Μακεδονίας 
Αντίπατρο. Τότε προ πάντων, συγγράφηκαν ή έλαβαν οριστική µορφή τα κλασσικά έργα του, 
που επί αιώνες ενέπνευσαν πλείστους επιστήµονες και φιλοσόφους.

Αλλά το 323 π.Χ. ο µέγας αυτός φιλόσοφος και πολυεπιστήµων, αγλάισµα των Αθηνών 
κινδύνευσε να υποστεί ό,τι ο Σωκράτης, από  την έξαψη του αντιµακεδονικού  φρονήµατος, 
κατηγορηµένος επί ασεβεία, µε αφορµή-πρόσχηµα κυρίως τον ηθικά εξαίσιο ύµνο του  για 
τον Ερµεία, τον θανατωµένο ύστερα από βασανιστήρια στην πρωτεύουσα των Περσών 
ηρωικό µέχρι τέλους πολιτικό ηγέτη. Άφησε ο Αριστοτέλης Σχολή και χειρόγραφα στον 
Θεόφραστο και διέφυγε στη Χαλκίδα, γενέτειρα της µητέρας του, όπου και το  επόµενο  έτος, 
322 π.Χ. απέθανε σε ηλικία εξήντα δύο ετών, θλιµµένος στη µοναξιά του.

Με τη λήξη όµως του βίου του δεν αφανίστηκε το πνευµατικό µεγαλούργηµά του. Αυτό επί 
αιώνες καθοδήγησε πλείστους λειτουργούς του  πνεύµατος και παραµένει αυθεντικά έγκυρο 
και στην εποχή µας.

Έρρωσθε και χαίρετε
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