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Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΚΩΣΤΑΣ  Ε. ΜΠΕΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας και αγαστής συνεργασίας του Τοµέα 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του ΤΕΙ Σερρών, του ∆ήµου 

Αχινού και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σερρών, έχουµε την τιµή να 

καλωσορίσουµε σήµερα στην πόλη µας  µε ιδιαίτερη χαρά  τον διαπρεπή 

Καθηγητή Πολιτικής ∆ικονοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, οµότιµο πια, 

κύριο Κώστα Μπέη.  

Παρ’ όλο που πολλοί από το εκλεκτό αποψινό ακροατήριο γνωρίζουν 

καλύτερα από µένα τον Καθηγητή Κώστα Μπέη και το έργο του και παρ’ όλο 

που αυτός δεν θα ήθελε να γίνεται λόγος για το άτοµό του, θεωρώ 

υποχρέωσή µου να πω λίγα λόγια.  

       Ο Κώστας Μπέης γεννήθηκε το 1933 στην Αθήνα, µεγάλωσε όµως στη 

Χαλκίδα, τόπο καταγωγής των γονέων του, στη Σύρο και στη Σάµο, όπου 

υπηρέτησε ο πατέρας του ως εισαγγελέας και όπου τελείωσε τα εγκύκλια 

µαθήµατα. Το 1951 πέτυχε στη Νοµική Σχολή Αθηνών και αµέσως µετά το 

πτυχίο συνέχισε µεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο. 

 Από το 1961 ασχολείται µε τη νοµική επιστήµη· η πανεπιστηµιακή 
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του σταδιοδροµία βέβαια ουσιαστικά άρχισε το 1966, όταν αναγορεύθηκε 

αριστούχος διδάκτωρ της Νοµικής. ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1968, έγινε 

υφηγητής, το 1975 έκτακτος καθηγητής και το 1982 τακτικός καθηγητής 

Πολιτικής ∆ικονοµίας στην έδρα την οποία ελάµπρυναν διαπρεπείς 

καθηγητές της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως ο 

Βασίλειος Οικονοµίδης, ο Γεώργιος Ράµµος και ο  Γεώργιος Μητσόπουλος. 

Με την ιδιότητα του πανεπιστηµιακού δασκάλου δίδαξε και δεν έπαψε 

να διδάσκει και σ’ άλλα πανεπιστήµια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει 

συµµετάσχει ως προσκεκληµένος εισηγητής και έχει οργανώσει και ο ίδιος 

πλήθος εθνικών και διεθνών συνεδρίων, κυρίως για την επιστήµη του 

δικαίου, αλλά και για τη φιλοσοφία. 

Ο Καθηγητής Κώστας Μπέης είναι από τους πολυγραφότατους 

καθηγητές των ελληνικών –και όχι µόνο– Πανεπιστηµίων. Το συγγραφικό του 

έργο είναι πολυσχιδές. Αρχίζει από τη νοµική επιστήµη, έργο για το οποίο 

δεν είµαι ο αρµοδιότερος να µιλήσω.  

∆εν έµεινε όµως αδιάφορος απέναντι στα προβλήµατα της κοινωνίας 

και της τρέχουσας πολιτικής πρακτικής, όπως αυτό καθίσταται σαφές από 

την ανά δεκαπενθήµερο αρθρογραφία του στην εφηµερίδα 

«Ελευθεροτυπία» συνεχώς από το 1976 έως σήµερα.  

Φύση λογοτεχνική ο Κώστας Μπέης έχει συγγράψει και αρκετά 

λογοτεχνικά βιβλία καθώς και ποιητικά έργα. Παράλληλα µε τη θεραπεία της 

νοµικής επιστήµης, το κύριο έργο του, ο Κώστας Μπέης από πολύ µικρός 

ένιωθε έντονο ενδιαφέρον για φιλοσοφικά θέµατα, αφού σε ηλικία 

δεκατεσσάρων ετών διάβασε για πρώτη φορά τον διάλογο του Πλάτωνα 

Γοργίας.  

Το ενδιαφέρον αυτό για τη φιλοσοφία ποτέ δεν τον εγκατέλειψε· 

έγινε µάλιστα εντονότερο κατά τη µελέτη του δικαίου. Τα ερωτήµατα δε και 

οι προβληµατισµοί για τη φύση του δικαίου που τον βασάνιζαν θέλησε να 

διατυπωθούν µε µία συστηµατικότερη µορφή. Έτσι, ενώ ήταν καταξιωµένος 

Καθηγητής της Νοµικής Σχολής και είχε ήδη καταλάβει σηµαντικότατες 

θέσεις στο δηµόσιο βίο, σε ηλικία ακριβώς εξήντα χρονών, το 1993, πράγµα 

σπανιότατο, διεθνώς,  ανέλαβε να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στον 

Τοµέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποδεχόµενος εκουσίως 

τους σχετικούς όρους, δηλαδή την εποπτεία καθηγητών της φιλοσοφίας. Η 
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προσπάθεια αυτή που έγινε µε ιδιαίτερο  ζήλο, γιατί τον ξανάφερε στην 

παλαιά του αγάπη, την αγάπη για τη φιλοσοφία, οδήγησε την άνοιξη του 

1997 σε µία ογκώδη διδακτορική διατριβή αποτελούµενη από 523 σελίδες 

µεγάλου µεγέθους µε τίτλο: Το πρόβληµα του δικαίου και των ηθικών αξιών, 

και υπότιτλο: Η περιπέτεια του ανθρώπου ανάµεσα στο καλό και στο κακό 

(Αθήνα 1997). Το βιβλίο µεταφράστηκε και στα Γαλλικά. 

Ο καθηγητής Κώστας Μπέης, µελετώντας επί σαράντα πέντε 

ολόκληρα χρόνια  το δίκαιο έκρινε ότι η µελέτη του δικαίου και, όπως ο ίδιος 

γράφει (1997), «οι εύλογοι προβληµατισµοί ενός δικονοµολόγου θα έµεναν 

µετέωροι και ανολοκλήρωτοι, αν δεν προχωρούσαν στο λογικώς επόµενο 

ερώτηµα  για τις «σχέσεις του δικαίου µε τους κανόνες της ηθικής». Και ως 

προς αυτό το θέµα η συµβολή του Καθηγητή Κώστα Μπέη είναι σηµαντική. 

Ενώ δηλαδή συνήθως υποστηρίζεται στην «ηπειρωτική ευρωπαϊκή νοµική 

σκέψη» σαφής διάκριση δικαίου και ηθικής, ο Κώστας  Μπέης είδε στενή 

σχέση µεταξύ αυτών και θα µπορούσε ίσως να ισχυριστεί κανείς ότι 

απέβλεψε σε µια «δικαιοποίηση της ηθικής» (Γ. Κασιµάτης, 1998: 157-162).  

Ο κ. Μπέης είναι συγγραφέας και άλλων φιλοσοφικών βιβλίων, όπως 

θα δούµε στη συνέχεια, και πρόσφατα (2007) ενός περισπούδαστου και 

ογκώδους έργου, αποτελούµενου από 780 σελίδες µε τίτλο: Η θεωρία για 

τον Λόγο. Έχει συγγράψει επίσης πολλά άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά ή 

συλλογικούς τόµους.  Στο ιδρυθέν από τον ίδιο το 1993 Κέντρο ∆ικανικών 

Μελετών, εκτός των άλλων σεµιναρίων, κάθε Τετάρτη διοργανώνεται ένα 

σεµινάριο-συµπόσιο φιλοσοφικού περιεχοµένου.  

Η ελληνική Πολιτεία εκτιµώντας τις γνώσεις αλλά και το ήθος του 

Κώστα Μπέη του ανέθεσε υπεύθυνες θέσεις, ο δε Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας του απένειµε ιδιοχείρως το παράσηµο του Ταξιάρχη του 

Φοίνικα για τη συµβολή του στην προαγωγή της επιστήµης του δικαίου, για 

το έργο του αναφορικά µε τη δίκη του Σωκράτη, καθώς και για την 

αρθρογραφία του στην εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία».  

Από την Ευρώπη έως την Ιαπωνία έχει τιµηθεί επανειληµµένα και 

διαφοροτρόπως· αναφέρω µόνο ένα, αλλά ασφαλώς όχι το σηµαντικότερο, 

το βραβείο  Ιpektsi  για την ελληνοτουρκική φιλία. 

Η ελληνική και διεθνής επιστηµονική κοινότητα από τη ∆ύση και την 

Ανατολή  αναγνωρίζοντας την προσφορά του Κώστα Μπέη στην Επιστήµη 
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αφιέρωσε σ’ αυτόν Τιµητικόν τόµον του Κώστα Ε. Μπέη ως αίνον (έπαινον) 

της αττικής διαλεκτικής, αποτελούµενον, πράγµα πρωτοφανές ή 

σπανιότατο, από 4669 σελίδες και από εργασίες ερευνητών που θεραπεύουν 

διάφορες επιστήµες. 

Το συγγραφικό του έργο, τις τιµές και διακρίσεις που γνώρισε, αλλά 

και τον τρόπο ζωής του ο Κώστας Μπέης  δεν παραλείπει ν’αποδίδει στη 

σύντροφο της ζωής του Irgmand, «τον πιο δύσκολο αναγνώστη του, ιδίως 

δε τον πιο ανυποχώρητο κριτή», όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά γράφει. 

Το 2005 (28 και 29 Οκτωβρίου) ο Κώστας Μπέης χειροτονήθηκε 

διάκονος και την επόµενη ηµέρα ιερέας από τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως 

και Πρεβέζης κ.κ. Μελέτιο. Η ενορία του είναι το χωριό Κορυφούλα 

Πρεβέζης, όπου λειτουργεί µία φορά το µήνα. 

Άφησα τελευταίο ένα βιβλίο του Κώστα Μπέη -χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι είναι και το τελευταίο βιβλίο του- γιατί, όπως είπαµε, τον 

περασµένο χρόνο κυκλοφόρησε το περισπούδαστο έργο του Η θεωρία για 

τον Λόγο. Το βιβλίο λοιπόν που άφησα τελευταίο αφορά τον Σωκράτη.  Αυτό 

το βιβλίο υπήρξε ένας από τους κυριότερους λόγους της συνάντησής µας 

και της φιλίας µας.  Είχε βέβαια προηγηθεί της συνάντησής µας µια γενναία 

δωρεά βιβλίων του Κώστα Μπέη στο Κέντρο Πλατωνικών και Αριστοτελικών 

Μελετών, το οποίο έχω την τιµή να διευθύνω. 

 Ο συνδυασµός νοµικής επιστήµης, και µάλιστα δικονοµίας, 

λογοτεχνικής ικανότητας, και µάλιστα και ποιητικής, φιλοσοφικής παιδείας, 

αγάπης και εξοικείωσης µε τη µουσική (που κατά τον Πλάτωνα [Φαίδ. 61a] 

αποτελεί κατηγόρηµα της φιλοσοφίας) µαζί µε γενικότερες πνευµατικές 

ανησυχίες, όσον αφορά την  ελευθερία έκφρασης γνώµης, όλα αυτά µαζί 

οδήγησαν το 2001 τον Κώστα Μπέη στη συγγραφή µιας «Φιλοσοφικής 

τραγωδίας» για τη «δίκη και τη θανάτωση του Σωκράτη». 

Ο Σωκράτης κατά τον Κώστα Μπέη (και σ’ αυτό έχει επηρεαστεί 

εκτός των άλλων και από τον Hegel) αποτελεί «την προσωποποίηση της 

ηρωικής φιλοσοφίας». Αυτή η «Φιλοσοφική τραγωδία» για τη δίκη και 

θανάτωση του Σωκράτη αποτέλεσε ένα DVD· τον Σωκράτη υποδύεται ο 

Λυκούργος Καλλέργης. Το DVD γυρίστηκε στους τόπους της ζωής, της 

δίκης και θανάτωσης του Σωκράτη. Είναι το πρώτο DVD που θα προβληθεί. 

Θ’ ακολουθήσει ένα άλλο DVD µε αποσπάσµατα από το Ορατόριο ΄Ώρα 
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απιέναι του Γιάννη Μπουφίδη σε στίχους Κώστα Μπέη. Τους στίχους 

δηλαδή από τη φιλοσοφική τραγωδία Ώρα απιέναι αλλά και µερικά πεζά 

χωρία µελοποίησε ο διακεκριµένος -αείµνηστος πια-  συνθέτης Γιάννης 

Μπουφίδης και αποτελέστηκε το οµώνυµο Ορατόριο. Αποσπάσµατα από 

αυτό το Ορατόριο θ’ ακουστούν στη συνέχεια, κατά την αποψινή µας 

εκδήλωση. 

 

Ο Κώστας Μπέης την πλήρη ενηµέρωση του αναγνώστη ή ακροατή -

κατά περίπτωση- τη θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση, γι’ αυτό άλλωστε από την 

Φιλοσοφική τραγωδία προηγείται στο προαναφερθέν βιβλίο του  για τον 

Σωκράτη µία «Εισαγωγή» από 273 σελίδες,  «Εισαγωγή» που αποτελεί ένα 

ξεχωριστό βιβλίο, µία µονογραφία  για τον Σωκράτη. Κι αν κάποιος έχει 

κάποιες διαφωνίες - πράγµα σύνηθες για κάθε βιβλίο   σχετικό µε τον 

Σωκράτη - δεν µπορεί να µην αναγνωρίσει ότι η «Εισαγωγή» είναι άκρως 

διαφωτιστική για τη Φιλοσοφική τραγωδία. Το βιβλίο του Κώστα Μπέη για 

τον Σωκράτη µεταφράστηκε στα Γερµανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και στα 

Ιαπωνικά. 

Μετά τα δύο DVD και έχοντας πια περισσότερα στοιχεία,  θα κάνουµε 

δηµόσια συζήτηση, ένα είδος διαλόγου, σαν τους πολλούς διαλόγους που 

έκανε κάθε µέρα ο Σωκράτης µε όποιον συναντούσε, Αθηναίο ή ξένο. Ο 

Κώστας Μπέης επιθυµεί πολύ η δηµόσια συζήτηση να κρατήσει όσο γίνεται 

περισσότερο, όσο κρατούσαν οι πλατωνικοί διάλογοι όπως το Συµπόσιο και η 

Πολιτεία, όλη τη νύχτα. Κι όταν φέξει η µέρα - ήδη δέ ηµέρας γιγνοµένης,-  

αφού νίψουµε τα χέρια και το πρόσωπό µας και προσευχηθούµε-   

απονιψάµενοι, και ευξάµενοι,- όπως έκανε ο Σωκράτης, να συνεχίσουµε το 

έργο µας,  σε µια προσπάθεια, αν είναι δυνατό, ανάλογη µ’ εκείνη του 

Σωκράτη: η φιλοσοφική µας έρευνα, η εργασία µας γενικά ν’ αποτελεί 

ταυτόχρονα και υπηρεσία στην πόλη και την κοινωνία. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

Παρακαλώ να γίνει προβολή των δύο DVD. 

 


