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Κυρίες και Κύριοι. 
    
 Επιτρέψτε µου, εν πρώτοις, να καλωσορίσω τους εκλεκτούς 
προσκεκληµένους συν-οµιλητές της σηµερινής εκδήλωσης- ηµερίδας και να 
τους ευχαριστήσω, διότι, παρά τις ποικίλες υποχρεώσεις και ασχολίες τους, 
πρόθυµα αποδέχθηκαν την πρόσκληση και τιµούν µε την παρουσία τους 
σήµερα την πόλη µας. Επίσης να συγχαρώ τους συν-διοργανωτές της 
εκδήλωσης, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την ευγενική 
παραχώρηση του βήµατος αυτού προκειµένου να αναφερθώ στο βιβλίο του κ. 
Κώστα Μπέη «Η ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ».  

Τέλος  ευχαριστίες οφείλω και σε όλους εσάς που, για άλλη µια φορά, 
µε την παρουσία σας, εκφράζετε έµπρακτα το ενδιαφέρον σας για τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις που πραγµατικά ευφραίνουν την καρδιά και ζωογονούν τη 
σκέψη.  
 Ο καθηγητής κ. Κ. Μπέης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Επί 
δεκαετίες λαµπρύνει, µε το πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό, εν πολλοίς 
πρωτότυπο, έργο του, εδώ και στο εξωτερικό, τη νοµική επιστήµη και 
ειδικότερα την Πολιτική ∆ικονοµία. Όσοι από εµάς τυχαίνει να ανήκουµε σ’ 
αυτόν τον χώρο, µε τη µία ή την άλλη ιδιότητα, του οφείλουµε, ως µαθητές 
του, πάρα πολλά και τον ευχαριστούµε.  

Ανήκει, έχω την πεποίθηση, στην κατηγορία εκείνη των 
πανεπιστηµιακών δασκάλων που ο επιστηµονικός καθώς και ο εν γένει 
δηµόσιος λόγος τους υπερβαίνει δηµιουργικά, και χωρίς να τα υποκαθιστά, το 
αµφιθέατρο και το σπουδαστήριο. Αγωνιά και αγωνίζεται, ως ενεργός πολίτης, 
ακούραστα και διακριτικά για τη διαµόρφωση καλύτερων όρων στο ευρύτερο 
κοινωνικού γίγνεσθαι.  

Στις µέρες µας ο τύπος αυτός δασκάλου, για λόγους που δεν είναι του 
παρόντος να αναλυθούν, τείνει, δυστυχώς, να συρρικνωθεί, πράγµα, 
άλλωστε, που συµβαίνει, τηρουµένων των αναλογιών, σε όλα τα επίπεδα του 
κοινωνικού µας βίου, σύµπτωµα και αυτό µιας γενικευµένης και πολυεπίπεδης 
κρίσης που έχει ενσκήψει και στα καθ’ ηµάς, ίσως µε µεγαλύτερη οξύτητα απ’ 
ό, τι αλλού, οι παράπλευρες πάντως συνέπειες της οποίας γίνονται ολοένα και 
πιο αισθητές. 
 Μια πρώτη επαφή µε το βιβλίο, στου οποίου το πνεύµα  φιλοδοξώ να 
σας εισαγάγω, είχα πριν από ένα χρόνο περίπου όταν καταβλήθηκε µια 
(ανεπιτυχής τελικά) προσπάθεια να επισκεφθεί ο κ. καθηγητής την πόλη µας. 
Γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το ενέταξα στον κύκλο των 
ενδιαφερόντων και των προβληµατισµών µου και γι’ αυτό αποδέχθηκα, µε 
ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασµό, όπως ήταν φυσικό,  να µιλήσω σ’ εκείνη την 
εκδήλωση.  

Οµολογώ, πάντως, ότι συναισθάνοµαι και σήµερα τη δυσκολία του 
εγχειρήµατος µαζί και την ευθύνη που, όπως είναι φυσικό, συνεπάγεται  µια 
τόσο σοβαρή υποχρέωση.  
 Με τα δεδοµένα αυτά και χωρίς να προτίθεµαι να σφετερισθώ  
αρµοδιότητες ειδικών περί τα φιλοσοφικά, µε την ελπίδα δε ότι η προσέγγιση 
που επιχειρώ ανταποκρίνεται, τουλάχιστον ως πρόθεση και στόχος εκ µέρους 



µου, στο πνεύµα και τις αξιώσεις του βιβλίου, ζητώντας εκ των προτέρων την 
επιείκεια τόσο τη δική σας όσο και του ίδιου του συγγραφέα-στοχαστή, θα 
διατυπώσω κάποιες απλές σκέψεις και εντυπώσεις που µου γέννησε η 
περιδιάβαση στις πυκνές σελίδες του.  
  Κεντρικός άξονας περί τον οποίο στρέφεται η ανάπτυξη του βιβλίου 
παραµένει η περιπετειώδης διαδροµή του γνωστού από τα γυµνασιακά µας 
τουλάχιστον χρόνια, Σωκράτη, ως σηµαίνοντος µέλους της αθηναϊκής 
κοινωνίας και βέβαια ως κορυφαίου στοχαστή, µε το γνωστό τραγικό τέλος 
που του επιφυλάχθηκε.  
 Μάλιστα δε, από και σε µια πολιτεία η οποία, ενώ πρωτοπορεί και 
πρωτοτυπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της πολιτικής και 
φιλοσοφικής σκέψης, την καθιέρωση θεσµικών προτύπων, καθώς και την 
ανάπτυξη της επιστήµης και των τεχνών, συγχρόνως αισθάνεται έντονα 
ανασφαλής και δυσπιστεί απέναντι στην ενοχλητική άλλη γνώµη, ιδίως την 
καινοτόµο. Με µεγάλη ευκολία τη στοχοποιεί, την ενοχοποιεί και εν τέλει δεν 
διστάζει να της επιβάλει την δια του κωνείου ποινή του θανάτου. Θεωρεί 
δηλαδή η πολιτεία αυτή ότι µε την αµείλικτη κατασταλτική µέθοδο προστατεύει 
και εµπεδώνει την αυθεντική και καθαρή σκέψη που η ίδια αξιωµατικά 
εκφράζει και επιβάλλει.  
  Ωστόσο, στην ιστορική διαδροµή από την εποχή του Σωκράτη και 
µέχρι τις µέρες µας, σε κάθε µήκος και πλάτος της οικουµένης, αυτό το 
φαινόµενο της εχθρικής δηλαδή στάσης απέναντι στην αµφισβήτηση παγίως 
επαναλαµβάνεται, εν ονόµατι κάποιων υπέρτατων σκοπών, οι οποίοι 
επινοούνται και µε την προβολή της ίδιας πάντα, πλην όµως ήκιστα σοβαρής 
και πειστικής, επιχειρηµατολογίας. Πιστεύω δε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος 
έχει ακόµη µακρύ δρόµο να διανύσει ώστε να υπερβεί (ποτέ οριστικά βέβαια 
και σε όλα τα επίπεδα) αυτό το πρόβληµα. 

Με την ευκαιρία δε να σηµειώσουµε, και αυτό όχι βέβαια για άλλο λόγο, 
αλλά προς γνώσιν και αποφυγή των ίδιων σφαλµάτων, ότι και η νεώτερη 
Ελλάδα επ’ αυτού, σε γνωστές και αλήστου µνήµης πέτρινες εποχές και 
περιστάσεις, έχει να επιδείξει πλούσια επίδοση απηνούς δίωξης και καταδίκης 
της διαφορετικής γνώµης και επιλογής. 
 Ο Σωκράτης, λοιπόν, κατά τα άλλα ένας κοινός άνθρωπος µε τις 
συνήθεις αρετές, τις αδυναµίες και τα πάθη, είναι εν τούτοις φορέας και 
κήρυκας ενός αιρετικού και γι’ αυτό ενοχλητικού φιλοσοφικού λόγου. Λόγου 
κατ’ εξοχήν αντικοµφορµιστικού κατά την µετανεωτερική ορολογία. Εκ των 
πραγµάτων εποµένως έχει τοποθετήσει τον εαυτό του στο µάτι του κυκλώνα 
και απέναντι στον σκληρό πυρήνα της κρατικής εξουσίας µε τις κατεστηµένες 
και άκαµπτες εκφράσεις της. Γρήγορα και ο ίδιος αντιλαµβάνεται ότι η θέση 
του είναι πια επισφαλής και αποτελεί στόχο των αντιπάλων του. ∆εν έµενε 
λοιπόν παρά να παρουσιαστεί ή, καλύτερα, να µεθοδευτεί η κατάλληλη 
αφορµή ώστε να πάψει στο εξής να ενοχλεί µε τα καινά δαιµόνια που εισήγε 
στους φιλοσοφικούς και κοινωνικούς κύκλους της Αθήνας. 

Παρά τον ορατό, και από τον ίδιο πια, κίνδυνο και παρά τις 
παραινέσεις των φίλων και µαθητών του, αρνείται ωστόσο να προσαρµοστεί 
και να υποταχτεί στις επιταγές και τις αξιώσεις του κυρίαρχου (πολιτικού και 
φιλοσοφικού) ρεύµατος ή να εγκαταλείψει την πόλη των Αθηνών, έστω 
προσωρινά µέχρι να εκτονωθεί το πράγµα και να αποκατασταθεί η ηρεµία. Αν 
είχε εισακούσει αυτές τις φωνές της «σύνεσης» και του «ρεαλισµού» θα 
λέγαµε, αν είχε συµµορφωθεί προς τας υποδείξεις, πράγµα πολύ εύκολο, ο 



λόγος του πιθανόν να είχε µεγαλύτερη συµπάθεια και απήχηση, το κυριότερο 
δε, οπωσδήποτε θα είχε αποφύγει τη θανατική καταδίκη. Θα είχε όµως 
απαλλοτριώσει την ελεύθερη σκέψη του και την ελευθερία του αντί ευτελούς 
τιµήµατος, πράγµα που θα τον ακολουθούσε σαν τη σκιά του σε όλη την 
υπόλοιπη (ταπεινωτική) ζωή του.  

Η πεισµατική εµµονή λοιπόν στις θέσεις του, εν (επι)γνώσει των 
υψηλού βαθµού κινδύνων, καθώς και η διαλεκτική εναρµόνιση θεωρίας και 
πράξης, του στοίχισε βέβαια τη ζωή, πλην όµως ανέδειξε το µεγαλείο ενός 
τέτοιου συνδυασµού που πέτυχε και τον τήρησε µε άκρα συνέπεια µέχρι 
τέλους. Τη συµπεριφορά αυτή, ασύµβατη και δυσπροσάρµοστη µε τις 
αξιώσεις και τα κριτήρια όχι µόνο της εποχής του αλλά και της σηµερινής, 
πολύ περισσότερο της σηµερινής, κάποιοι, «φρόνιµα και ταχτικά», όπως θα 
έλεγε ο Κ. Βάρναλης, σκεπτόµενοι και ποιούντες, θα τη χαρακτήριζαν, χωρίς 
καµία δυσκολία, τουλάχιστον αφελή και άσκοπη.  
 Για τον φιλοσοφικό και ηθικό κόσµο του Σωκράτη όµως αυτό που 
προέχει και αξίζει ακόµη να διακινδυνεύσει και να θυσιάσει κανείς άλλα 
πολύτιµα αγαθά είναι ο έντιµος και αξιοπρεπής βίος που εµπνέεται και 
εναρµονίζεται µε αρχές και ιδέες, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτές τις διακηρύσσει 
δηµόσια. Τον υπερασπίζεται λοιπόν φανατικά αυτόν τον βίο µε ασπίδα αυτές 
τις αρχές και τις αξίες του, µολονότι γνωρίζει ότι η συγκεκριµένη επιλογή του 
συνεπάγεται και απαιτεί την ακριβότερη θυσία. Και δεν διστάζει ούτε στιγµή να 
την προσφέρει χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα, χωρίς καµία έκπτωση ή  
διαπραγµάτευση µε τους διώκτες του.  

Οι κατήγοροί του είναι, χωρίς αµφιβολία, άνθρωποι µικρού ηθικού 
αναστήµατος και κοινωνικά ανυπόληπτοι. Η νίκη που κατήγαγαν είναι 
πύρρειος και πρόσκαιρη, αφού αµέσως µετά τη θανάτωση του Σωκράτη 
διώχτηκαν για τη σκευωρία που µεθόδευσαν. ∆εν χρειάσθηκε πολύς χρόνος 
για να αποδειχθεί το έωλο και το άδικο της κατηγορίας. Συγχρόνως δε, το 
κυριότερο, να αναδειχθεί η ανωτερότητα και η ηθική δύναµη της σωκρατικής 
φιλοσοφίας, η οποία όχι µόνο επιβιώνει ως την εποχή µας αλλά την εµπνέει 
και την τροφοδοτεί µε µεγάλες και επίκαιρες ιδέες.  

Προκειµένου να υπερασπισθεί λοιπόν ο Σωκράτης τις αρχές και τις 
ιδέες του, προτιµά να αδικηθεί παρά να αδικήσει. Παραµένει συνεπής σ’ αυτό 
που πιστεύει και εκφράζει, αψηφώντας τον κίνδυνο που βρίσκεται πλέον επί 
της κεφαλής του.  

Ο συγγραφέας Κ. Μπέης, µελετώντας σε βάθος τη ζωή και τη 
φιλοσοφία του Σωκράτη, µέσα από ένα πλήθος πηγών που παραθέτει, 
παίρνει αφορµή να αναπτύξει τους δικούς του προβληµατισµούς γύρω από 
κεντρικά και κεφαλαιώδη ζητήµατα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. 
Ζητήµατα φιλοσοφίας, ηθικής, πολιτικής, δικαίου, δικαιοσύνης, θρησκείας, 
µεταφυσικής κ.λπ.  

Ανεξαρτήτως του αν και σε ποιο βαθµό συµφωνεί κανείς µε κάποιες 
από τις επιµέρους απόψεις που διατυπώνει, δεν µπορεί παρά να αναγνωρίσει 
αφ’ ενός την ευρυµάθειά του όσον αφορά σε γνωστικά αντικείµενα πέραν της 
νοµικής επιστήµης και αφ’ ετέρου  τη διεισδυτική, σύνθετη  και συνθετική 
σκέψη του.  

Σε κάθε περίπτωση, µε υποµονή και φιλέρευνη διάθεση αναζητεί και 
προσεγγίζει το βάθος των πραγµάτων. Είναι βέβαια γνωστό και ενδεικτικό το 
γεγονός ότι όλα τα κείµενά του κ. Μπέη, ακόµη και αυτά που διαβάζουµε στον 
ηµερήσιο τύπο, συνοδεύονται πάντα από παραποµπές σε πηγές, 



προκειµένου να τεκµηριωθούν οι αναφορές  και οι απόψεις του. Τον 
ενδιαφέρει, πρωτίστως και σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια, η σαφήνεια και η 
επιβεβαίωση για να φθάσει στη συναγωγή συµπερασµάτων που εν πολλοίς 
αντιστοιχούν και αντανακλούν στις σηµερινές συνθήκες και ανάγκες, χωρίς 
όµως αποκοπή από τις ζωοδότρες ρίζες της αρχαιοελληνικής φιλοσοφικής 
σκέψης.  

Την ανάλυσή του εξάλλου διανθίζει ο συγγραφέας µε λογοτεχνικά 
στοιχεία, ενώ δεν λείπουν στιγµές βαθιάς στοχαστικής κορύφωσης, ενίοτε δε 
και συναισθηµατικής, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται, µε πολλή τρυφερότητα αλλά 
και πόνο, στην απώλεια αγαπηµένου προσώπου, µε το οποίο ο δεσµός 
παραµένει ζωντανός και ακατάλυτος. 
 Θα λέγαµε ότι και αν ακόµη κανείς αγνοούσε την υπόλοιπη πολλαπλή 
και πολυσχιδή δραστηριότητα και προσφορά του κ. Μπέη, ιδιαίτερα στον 
χώρο της ανώτατης παιδείας και της επιστήµης, και περιοριζόταν στη µελέτη 
αυτού του βιβλίου, νοµίζω ότι θα διέκρινε έναν ολοκληρωµένο και συνεπή 
πνευµατικό άνθρωπο, όπως τον αξιώνει και τον χρειάζεται µια κοινωνία 
υπεύθυνων πολιτών, µια κοινωνία η οποία παρά τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει, πολλές φορές άστοχα και ατελέσφορα, έχει ωστόσο σταθερό 
έρµα και προοπτική. Η άποψή του διατυπώνεται πάντα συγκροτηµένα, 
τεκµηριωµένα και διακριτικά και τίθεται στην αγαθή και δίκαιη κρίση του 
αναγνώστη. 
 Η αναδίφηση της αρχαίας ελληνικής σκέψης, συµπεραίνουµε µαζί µε 
τον συγγραφέα, προσφέρει, σε κάθε περίπτωση, ανεξάντλητα, ασφαλή και 
αξιόπιστα ερείσµατα, ώστε ο σύγχρονος στοχαστής να ενδυναµώσει και να 
διευρύνει τους δικούς του πνευµατικούς ορίζοντες. Αυτό ο κ. Μπέης το έχει 
ενστερνισθεί εγκαίρως και επαρκώς και το υπηρετεί µε αγάπη και πάθος.  

Συνιστά δε έναν ακόµη λόγο που η σκέψη και οι προβληµατισµοί του, 
όπως εκφράζονται µέσα από τα άρτια επεξεργασµένα και δοµηµένα κείµενά 
του, παρουσιάζουν αναµφισβήτητα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καθένα που 
επιδιώκει και επιζητεί να διακρίνει κάτι ουσιαστικό και αξιόλογο κάτω και πέρα 
από την, παραπλανητική πολλές φορές, επιφάνεια των πραγµάτων. 
 Στο δεύτερο µέρος του βιβλίου, το κλίµα και οι ρυθµοί της ανάπτυξης 
αλλάζουν άρδην. Ο σωκρατικός βίος και το τραγικό τέλος που τον 
επισφραγίζει παρουσιάζονται, εξίσου επιτυχηµένα, υπό θεατρική πια µορφή. 
Εδώ πια η επικοινωνία του αναγνώστη µε τα ιστορούµενα γίνεται µε 
αµεσότερο τρόπο και εντονότερα συναισθηµατική. Αποτελεί το στοιχείο αυτό 
σοβαρό πλεονέκτηµα και µια ακόµη αρετή του βιβλίου, ανάµεσα στις τόσες 
άλλες που το κοσµούν, καθώς και πολύτιµη συνδροµή, ώστε o αναγνώστης 
να µπορέσει να εξοικειωθεί καλύτερα µε τα ζητήµατα που ανάγονται και 
προσδιορίζουν το αντικείµενο που απασχολεί τον συγγραφέα και επιχειρεί να 
το αναδείξει µέσω του έργου του.   
 Σας ευχαριστώ για την υποµονή και την καλοσύνη σας να µε 
παρακολουθήσετε. 
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