
1	
	

 

 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΤΑΓΙΡΙΤΗΣ»1 

 

Του Βασιλείου  Ν. Πάππα 

Δικηγόρου - πρ. βουλευτή Χαλκιδικής 

 

 «Ἀριστοτέλης πόλεως µὲν ἦν Σταγείρων, τὰ δὲ 

Στάγειρα πόλις τῆς Θρᾴκης πλησίον Ὀλύνθου καὶ 
Μεθώνης». Τα λόγια αυτά προέρχονται από µια 
βιογραφία του Αριστοτέλη που συντάχθηκε γύρω στα 
1300. Ο παλιός βιογράφος του Αριστοτέλη, ο οποίος 
παραµένει ανώνυµος, αισθάνεται την ανάγκη «να 
χρησιµοποιήσει άλλα γνωστότερα γεωγραφικά ονόµατα 
για να πληροφορήσει τους αναγνώστες του προς τα πού 
θα πρέπει να φανταστούν ότι βρισκόταν ο τόπος που 
γέννησε τον Αριστοτέλη. Ποιος θα ήξερε τα Στάγειρα, τη 

µικρή πόλη της Χαλκιδικής;» Όµως το όνοµα αυτής της µικρής πόλης, χάρη σ’ 
αυτό το κορυφαίο τέκνο της, τον Αριστοτέλη, επρόκειτο να περάσει στην 
Ιστορία και να χαραχθεί στη µνήµη των ανθρώπων. Στα Στάγιρα, που 
ονοµαζόταν αρχικά Στάγιρος και κατόπιν (τα) Στάγιρα µε ι ,  έµελλε να δει το 
φως του ήλιου το 384 π.Χ. ο Αριστοτέλης, που µε τον δάσκαλό του, τον 
Πλάτωνα, αποτελούν τη φωτεινή δυάδα της φιλοσοφίας του αρχαίου κόσµου4. 
Ο Αριστοτέλης ήταν από καταγωγή Ίωνας. Τα Στάγιρα ήταν µια γνήσια 
ελληνική πόλη, µια αποικία ιωνική, που την είχαν ιδρύσει άποικοι από την 
Άνδρο και τη Χαλκίδα, οι οποίοι µιλούσαν µια παραλλαγή της ιωνικής 
διαλέκτου. Προτού καταληφθεί το µέρος αυτό από τους Έλληνες αποίκους, το 

																																																													
1	Το παρόν κείµενο αποτελεί τη κεντρική οµιλία που εκφωνήθηκε από τον γράφοντα στο Συνέδριο της 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, που πραγµατοποιήθηκε στη Χανιώτη Κασσάνδρας Χαλκιδικής 
την 17η Σεπτεµβρίου 2016, επί τη ευκαιρία του επετειακού έτους 2016, αφιερωµένου στον µεγάλο 
Μακεδόνα φιλόσοφο Αριστοτέλη. Διοργανωτής: Η Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνοµικών Χαλκιδικής.		
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είχαν στην κατοχή τους Θρακικά φύλα, η δε λέξη Στάγιρος ετυµολογικά 
προέρχεται από θρακική ρίζα. 

Πατέρας του Αριστοτέλη ήταν ο Νικόµαχος, γιατρός και φίλος του βασιλιά της 
Μακεδονίας Αµύντα του Γ΄, πατέρα του Φίλιππου και παππού του Αλέξανδρου. 
Εικάζεται ότι η οικογένειά του είχε µετοικήσει από τη Μεσσηνία κατά τον 8ο ή 
7ο αιώνα. Η µητέρα του καταγόταν από την Χαλκίδα, όπου είχε και κτήµατα. 
Εκεί κατέφυγε ο Αριστοτέλης στα τέλη της ζωής του για να διαφύγει από τους 
εχθρούς του. Για τη µητέρα του µαρτυρείται ότι ανήκε και εκείνη στο γένος των 
Ασκληπιαδών. Εύλογα λοιπόν µπορεί κανείς να συσχετίσει το ενδιαφέρον του 
Αριστοτέλη για τις φυσικές επιστήµες, και κυρίως για τη βιολογία, µε την 
καταγωγή του από οικογένεια γιατρών. Εξάλλου, όχι µόνο το γένος της 
οικογένειάς του ήταν γνήσια ελληνικό, αλλά και η πόλη της καταγωγής του 
είχε πληθυσµό εξ ολοκλήρου ελληνικό, αφού ήταν αποικία των Ανδρίων. Η 
διάλεκτος που µιλιόταν στην Χαλκιδική ήταν η κοινή Ευβοϊκή, όπως µιλιόταν 
στη νήσο Εύβοια, και αυτήν µιλούσε ο Αριστοτέλης από τα παιδικά του χρόνια. 
Μέρος της παιδικής του ηλικίας το πέρασε ο Αριστοτέλης στην Πέλλα, την έδρα 
των βασιλέων της Μακεδονίας. Οι γονείς του πέθαναν ενώ ήταν ακόµη παιδί, 
και την κηδεµονία του ανέλαβε ένας συγγενής του, ο Πρόξενος από τον 
Αταρνέα, του οποίου το γιό, τον Νικάνορα, υιοθέτησε αργότερα ο Αριστοτέλης. 
Σε ηλικία δεκαεπτά ετών ο Αριστοτέλης, το 367 π.Χ., φθάνει στην Αθήνα, για να 
ξεκινήσει την µακρά θητεία του στην Ακαδηµία, τη σχολή του Πλάτωνα. Μια 
θητεία που κράτησε είκοσι ολόκληρα χρόνια και τερµατίστηκε το 347 π.Χ., όταν 
ο Πλάτων έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Αµέσως µετά ο Αριστοτέλης 
εγκατέλειψε και την Ακαδηµία και την Αθήνα. 

	

Αριστοτέλης και Πλάτων, "Η Σχολή των Αθηνών", Μουσείο Βατικανού 
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Η συνάντηση των δύο τιτάνων της σκέψης παρά τη µεγάλη διαφορά ηλικίας 
που είχαν µεταξύ τους, αφού ο Πλάτων ήταν σαράντα πέντε χρόνια 
µεγαλύτερος  υπήρξε ένα ιστορικό ευτύχηµα για την Ελλάδα και τον δυτικό 
πολιτισµό. 

Στην Ακαδηµία ο νεαρός Αριστοτέλης «είχε την τύχη να βρεθεί την κατάλληλη 
στιγµή στον κατάλληλο τόπο, εκεί δηλαδή όπου συνάντησε ανθρώπους που 
γονιµοποίησαν µε έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο τη σκέψη του και την 
οδήγησαν µέσα σε ελάχιστο χρόνο σε πλήρη ανάπτυξη». Σ’ αυτά τα είκοσι 
χρόνια ο Αριστοτέλης δεν υπήρξε απλώς µαθητής, αλλά δίδαξε και ο ίδιος στην 
Ακαδηµία. 

Το 347 λοιπόν, σε ηλικία 37 ή 38 ετών, ο Αριστοτέλης φεύγει από την Αθήνα, 
µαζί ίσως µε τον Ξενοκράτη, εξαιτίας του δυσµενούς τότε πολιτικού κλίµατος, 
που χαρακτηριζόταν από την έξαρση των αντιµακεδονικών τάσεων. 
Κατάσταση που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του Μακεδόνα Αριστοτέλη, ο οποίος 
επιπλέον είχε φιλικές σχέσεις µε τη µακεδονική αυλή. Μετά από πρόσκληση 
του Ερµία, ο Αριστοτέλης εγκαθίσταται στη Άσσο. Και από την Άσσο ο 
Αριστοτέλης µετοίκησε στη Μυτιλήνη, µε πρόσκληση του Θεόφραστου, που 
υπήρξε ο πιο πιστός µαθητής και συνεργάτης του ώς το θάνατό του, ενώ έγινε 
κληρονόµος του και ίδρυσε τον Περίπατο (το 318 π.Χ.) , όπου και διέµεινε τα δύο 
επόµενα χρόνια. «Τα πέντε αυτά χρόνια της Άσσου και της Λέσβου υπήρξαν 
γονιµότατα για τη διαµόρφωση της φιλοσοφίας και την ανάπτυξη του 
επιστηµονικού έργου του Αριστοτέλη, και όχι µόνο στο πεδίο της βιολογίας. 
Στην περίοδο αυτή εκδηλώθηκε άλλωστε και η χειραφεσία του Αριστοτέλη σε 
σηµαντικό βαθµό από βασικά θεωρήµατα και από το συγγραφικό ύφος του 
Πλάτωνος». 

Το έτος 343/2 π.Χ. ο βασιλιάς Φίλιππος προσκάλεσε, µε παρότρυνση και του 
Ερµία, τον γνώριµό του από τα παιδικά χρόνια Αριστοτέλη να αναλάβει την 
εποπτεία της αγωγής του δεκατριάχρονου τότε γιού του Αλέξανδρου. 
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Πολύ νωρίς, σηµειώνει ο Ingemar Düring, «γεννήθηκε ο θρύλος για τον µεγάλο 
φιλόσοφο που έγινε ο spiritus rector του κατοπινού κοσµοκράτορα. Του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, του µεγάλου στρατηγικού νού και αρχηγού ανθρώπων 
που µετέδωσε το ελληνικό πνεύµα στα έσχατα όρια της Ασίας της εποχής του. 
Έτσι που για τους Έλληνες όλων των εποχών, ο «Μεγαλέξανδρος» έγινε ένας 
λαϊκος ήρωας χωρίς χρόνο και τόπο. Οµως στην πραγµατικότητα ο Αριστοτέλης 
δεν είχε ακόµη αποκτήσει εκείνη την εποχή ξεχωριστή φήµη». Η διάρκεια της 
παιδαγωγικής επαφής, αρχικά στην Πέλλα και αργότερα στο γειτονικό 
βασιλικό φρούριο της Μίεζας, κράτησε τρία χρόνια. Θεωρείται βέβαιο ότι ο 
Αριστοτέλης συζητούσε µε τον Αλέξανδρο τα καθήκοντα των ηγεµόνων και την 
τέχνη της διακυβέρνησης, ενώ συνέθεσε για τον µαθητή του ένα σύγγραµµα 
Περὶ βασιλείας και ένα δεύτερο Περὶ ἀποικιῶν, δύο θέµατα που ενδιέφεραν 
ιδιαίτερα τον άνθρωπο ο οποίος έµελλε να γίνει ο µεγαλύτερος βασιλιάς και 
αποικιστής. Στην ίδια περίοδο γεννιέται και η θερµότατη φιλία του µε τον 
Αντίπατρο, τον έπειτα αντιβασιλέα της Μακεδονίας και ισχυρότατο άνδρα στην 
Ελλάδα. Από το 340 π.Χ. και για τα επόµενα χρόνια ο Αριστοτέλης 
εγκαταστάθηκε στα Στάγιρα, τα οποία ακριβώς τότε και ανοικοδοµήθηκαν 
(είχαν καταστραφεί το 349 π.Χ. από τον Φίλιππο) µε τη συνδροµή του Φίλιππου 
και του Αλέξανδρου και απόκτησαν νοµοθεσία συνταγµένη από τον ίδιο τον 
φιλόσοφο, «που έτσι έγινε για την πατρίδα του δεύτερος οικιστής και 
νοµοθέτης». 

	

Μακέτα  του  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΣΤΑΓΕΊΡΩΝ  
(Παράρτηµα  της  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ )  

Η  ίδρυση  του  συνεχίζε ι  να  αποτελε ί  στόχο  της  Εταιρε ίας    
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Λίγο µετά το θάνατο του Φίλιππου, το 335 π.Χ., ο Αριστοτέλης αποφάσισε να 
επιστρέψει στην Αθήνα. Εκεί, στα βορειοανατολικά περίχωρα της πόλης, 
πιθανότατα µεταξύ Λυκαβηττού και Ιλισσού, όπου υπήρχε ένα άλσος 
αφιερωµένο στον Λύκειο Απόλλωνα και στις Μούσες, ο Αριστοτέλης µίσθωσε 
ορισµένα οικήµατα (ως ξένος δεν δικαιούνταν να τα αγοράσει) και ίδρυσε τη 
σχολή του . Η σχολή που θα διαφύλαττε την αριστοτελική διδασκαλία και 
παράδοση, και που επρόκειτο να γίνει γνωστή αργότερα µε το όνοµα 
‘Περίπατος’, (ιδρύθηκε το 318 π.Χ.) 

Γεγονός είναι ότι η δεύτερη αθηναϊκή περίοδος του Αριστοτέλη είναι η πιο 
γόνιµη περίοδος της ζωής του. Στα δώδεκα αυτά χρόνια, τελευταία πια της ζωής 
του, ο Αριστοτέλης «αναδείχθηκε διδάσκαλος θαυµαστός και φιλόσοφος ρηξικέ-
λευθος, και δηµιουργικός επιστήµων, και ακόµη οργανωτής δαιµόνιος και 
προγραµµατιστής εµπνευσµένος της µεθοδικής έρευνας οµάδων 
επιστηµονικών συνεργατών στα πιο διάφορα επιστηµονικά θέµατα. Τότε 
δηλαδή και γεννήθηκαν ή έλαβαν οριστική µορφή, µε αξιοποίηση 
προγενέστερων έργων ή προεργασιών και των πορισµάτων από τις έρευνες και 
τις συ-ζητήσεις της Σχολής, οι κλασικές συγγραφές του, που εστέγασαν 
πνευµατικά την ανθρωπότητα επί αιώνες, στην Ευρώπη τουλάχιστον, και 
σχεδόν νοµοθέτησαν τις προβάσεις του ανθρώπινου πνεύµατος: η λογική του 
και η µεταφυσική του, η ψυχολογία του και η βιολογία του είτε φιλοσοφία της 
ζωής, η ποιητική του, η ρητορική του, η ηθική του και η πολιτειολογία του». 
Δώδεκα χρόνια έζησε τη δεύτερη αυτή φορά ο Αριστοτέλης στην Αθήνα. Και 
ήταν όλα χρόνια απερίσπαστης δουλειάς. 

Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, το 323 π.Χ., η Αθήνα έγινε και πάλι το 
επίκεντρο του αντιµακεδονικού ρεύµατος, και οι µακεδονικές διασυνδέσεις του 
Αριστοτέλη κίνησαν τις υποψίες των Αθηναίων. Για άλλη µια φορά ο 
Αριστοτέλης ένιωσε τη ζωή του σε κίνδυνο. Αποφασισµένος, όπως αναφέρει η 
παράδοση, να µην αφήσει τους Αθηναίους «να διαπράξουν και δεύτερο αδίκηµα 
κατά της φιλοσοφίας» – το πρώτο ήταν η θανάτωση του Σωκράτη – παρέδωσε 
τη σχολή και τα χειρόγραφά του στον Θεόφραστο και αποσύρθηκε στη Χαλκίδα, 
που ανήκε στη σφαίρα επιρροής των Μακεδόνων, στο σπίτι που είχε εκεί από τη 
µητέρα του. Εκεί τον βρήκε ο θάνατος τον Οκτώβριο του επόµενου έτους, το 322 
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π.Χ., σε ηλικία 63 ετών, από κάποια αρρώστια και βυθισµένο σε θλίψη, χωρίς 
την εµψυχωτική παρουσία των συντρόφων του. 

	

Ο Αριστοτέλης διδάσκων τον Αλέξανδρο 

 

Ύστερα από το θάνατο του Ερµία ο Αριστοτέλης είχε παντρευτεί την Πυθιάδα, 
που ήταν αδελφή ή ανιψιά του φίλου του. Απέκτησαν µια κόρη που πήρε το ίδιο 
όνοµα µε τη µητέρα της, και έναν γιό, τον Νικόµαχο. Η γυναίκα του πέθανε 
πριν από τον ίδιο, και ο γιός του Νικόµαχος φαίνεται ότι πέθανε σε νεαρή 
ηλικία. Στη διαθήκη του ο Αριστοτέλης εκφράζει την επιθυµία να ταφεί δίπλα 
στη γυναίκα του, την Πυθιάδα. 

Σαράντα περίπου χρόνια καλύπτει η δραστηριότητα του Αριστοτέλη ως 
επιστήµονα και δασκάλου. Στα χρόνια αυτά ο Αριστοτέλης έγραψε περίπου 550 
βιβλία (µε την αρχαία σηµασία της λέξης = παπύρινους κυλίνδρους) ή, 
µετρώντας µε βάση τους στίχους, 445.270 στίχους. Όπως σηµειώνει ο Ingemar 
Düring, «και αν ακόµη µετρήσουµε την επιστηµονική προσφορά του Αριστοτέλη 
µόνο ποσοτικά, από την άποψη δηλαδή του αριθµού των έργων του, 
καταλαβαίνουµε πόσο χαλκέντερος δουλευτής υπήρξε: κατά µέσον όρο πρέπει 
να έβγαζε κάθε χρόνο δώδεκα περίπου βιβλία». 
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Ανασκαφικές εργασίες στα Αρχαία Στάγειρα (περιοχή Ολυµπιάδας) 

Από τα σωζόµενα έργα του Αριστοτέλη τα σπουδαιότερα είναι τα εξής: 1) 
σχετικά µε τη Λογική: Ἀναλυτικὰ Πρότερα, Ἀναλυτικά Ὕστερα, Τοπικά, 
Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι· 2) σχετικά µε τη φυσική: Φυσικὰ ή Φυσικὴ ἀκρόασις, Περὶ 
οὐρανοῦ, Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, Μετεωρολογικά· 3) σχετικά µε τη Βιολογία: 
Περὶ ζῴων ἱστορίας, Περὶ ζῴων µορίων, Περὶ ζῴων πορείας, Περὶ ζῴων 
κινήσεως, Περὶ ζῴων γενέσεως· 4) σχετικά µε την Ψυχολογία: Περὶ ψυχῆς, Περὶ 
αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν,Περὶ µνήµης καὶ ἀναµνήσεως, Περὶ ὕπνου καὶ 
ἐγρηγόρσεως·5) σχετικά µε τη Μεταφυσική ή Πρώτη Φιλοσοφία: Μετὰ τὰ 
φυσικά· 6) σχετικά µε την Ηθική: Ἠθικὰ Εὐδήµεια, Ἠθικά Νικοµάχεια· 7) 
σχετικά µε την Πολιτική: Πολιτικά, Ἀθηναίων Πολιτεία. 

Όλοι οι τοµείς του επιστητού αποτέλεσαν αντικείµενο του στοχασµού του 
κορυφαίου φιλοσόφου. Από τη Λογική και τη Φυσική, τη Βιολογία και την 
Ψυχολογία, έως και την Μεταφυσική, αλλά και την Ηθική και την Πολιτική 
Φιλοσοφία. Σε καθέναν από αυτούς τους τοµείς δεν µπορεί να γίνει εδώ 
ξεχωριστή µνεία. Θα αναφερθώ πολύ σύντοµα µόνο στον ηθικοπολιτικό 
στοχασµό του, ενδεικτικό της επιστηµονικής του µεθοδολογίας και οξύνοιας, 
αλλά και αποκαλυπτικό των επιδράσεων που άσκησε έως και σήµερα. Κύριες 
έννοιες της ηθικής είναι το αγαθό, η ευδαιµονία, η αρετή και η προαίρεση, 
έννοια που έχει προϋπόθεση την πρακτική ελευθερία του ανθρώπου. Κλασσική 
είναι η πολιτειολογία του Αριστοτέλη. Με το θεώρηµα ότι ο άνθρωπος είναι 
ζῷον πολιτικὸν από τη φύση του παρουσιάζεται η πολιτική κοινωνία ως κάτι 
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όχι τεχνητό, αλλά συνυφασµένο προς τη φύση του ανθρώπου. Έννοιες και 
θεωρίες της νεότερης πολιτειολογίας, όπως το κράτος, ο νόµος, το πολίτευµα, ο 
πολίτης, η πολιτική ως αρχιτεκτονική επιστήµη και ως τέχνη του δυνατού, η 
διάκριση των εξουσιών, οι τυπικές µορφές του πολιτεύµατος, ο ανταγωνισµός 
πλουσίων και φτωχών, έχουν εµφανέστατη προέλευση από την πολιτειολογία 
του Αριστοτέλη». 

Θα κλείσω την σηµερινή οµιλία µου µε λίγες χαρακτηριστικές αναφορές στην 
προσωπικότητα του µεγάλου αυτού Έλληνα, που αποκαλύπτουν την ισχυρή 
ηθική του συνείδηση, τη βαθιά ανθρωπιά του και τη µεγάλη αγάπη του για την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Στάγιρα. 

1) Ο Αριστοτέλης τονίζει συχνά τη σηµασία της επιστηµονικής εντιµότητας και 
το στήριγµα που αυτή βρίσκει στο χαρακτήρα του επιστήµονα. Γράφει 
χαρακτηριστικά: «Πρέπει να είναι µε τέτοιον τρόπο προικισµένος από τη φύση, 
ώστε να αντιµετωπίζει µε τη σωστή αγάπη ή το σωστό µίσος καθετί που του 
παρουσιάζουν· µόνο τότε µπορεί να κρίνει σωστά ποιο είναι το καλύτερο».  

2) Μια γνήσια ανθρωπιά αναδύεται εξάλλου µέσα από τη διαθήκη του, όπου 
προνοεί µε λεπτοµέρειες ακόµη και για την οικονόµο του, την Ερπυλλίδα. 
Γράφει: «Υπήρξε καλή απέναντί µου και φρόντιζε πάντοτε µε ζήλο για ό,τι 
χρειαζόµουν· µου πρόσφερε λοιπόν πάρα πολλά. Γι’ αυτό οι εκτελεστές της 
διαθήκης µου να της δώσουν όλα όσα της χρειάζονται». Εδώ µιλάει ένας 
άνθρωπος, παρατηρεί ο Ingemar Düring, που δοκίµασε τη µοναξιά στη ζωή του 
και τώρα αισθάνεται ευγνωµοσύνη για τη φροντίδα που του έδειξαν.  Εξάλλου, 
βαθιά ριζωµένη µέσα του ήταν η πίστη στην αξία της φιλίας. Μεταξύ των 
ηθικών αρετών, κατά τον Αριστοτέλη καταλέγεται και η φιλία, την οποία, µε 
την συνήθη επιστηµονική εµβρίθεια και την υπέροχη φιλοσοφική οξυδέρκεια 
και παρατηρητικότητα που τον διακρίνει, εξετάζει από κάθε άποψη εις βάθος 
και διδάσκει ότι πρόκειται περί σπουδαίου ζητήµατος. Πλήρης δε αναφορά 
γίνεται στο έργο του Ηθικά Νικοµάχεια (βιβλία 9 και 10). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: Η φιλία, αναφεροµένη ως αρετή εις τα ήθη και 
τα πάθη των ανθρώπων και οµοιάζουσα προς την µεσότητα την µεταξύ 
αρεσκείας και δυσαρεσκείας, είναι αναγκαιότατη και απαραίτητος προς την 
ευηµερίαν και την ευδαιµονία των ανθρώπων µέσα σε µια κοινωνία. Εδώ 
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επιτρέψτε µου µια σηµαντική παρένθεση. (Στάθηκα στη φιλία κατά τον 
Αριστοτέλη και το ώφειλα, καθόσον σε τούτη την αρετή επικεντρώνεται και το 
έµβληµα σας, η κορωνίδα της σχέσης µεταξύ των µελών της Διεθνούς 
Οµοσπονδίας σας. Είναι λοιπόν ένας επιπλέον σοβαρός λόγος ,πλήν αυτού της 
γενέτειρας του τα Στάγειρα, που επιλέξατε να πραγµατοποιήσει και να εορτάσει 
η Οργάνωση σας τα 2400 χρόνια από τη γένεση του φιλόσοφου Αριστοτέλη).  Στην 
συνέχεια, ο ίδιος ο φιλόσοφος αναπτύσσει την αναγκαιότητα ύπαρξής της 
φιλίας στους φτωχούς και πλουσίους, στους νέους και γέροντες για να 
καταλήξει ότι η φιλία συνέχει και συγκρατεί πόλιν ολόκληρον. Γι΄ αυτό και οι 
νοµοθέται εις αυτήν µάλλον παρά την δικαιοσύνην καταφεύγουν, διότι, όπου 
βασιλεύει η φιλία και η οµόνοια, εκεί αργεί και περιέρχεται εν αχρηστία ο 
θεσµός της δικαιοσύνης. Ενώ δε, µεταξύ φίλων δεν υπάρχει ανάγκη της 
δικαιοσύνης, τουναντίον µεταξύ δικαίων είναι απαραίτητος και η φιλία. Ο 
ορισµός της φιλίας κατά τον Αριστοτέλη ορίζεται, ως αµοιβαία εύνοια και 
αφοσίωσις υπάρχουσα µεταξύ των ανθρώπων και εκδηλούµενη στις οµιλίες 
προς αλλήλους και εκδουλεύσεις λόγω και διαθέσει. Συνεχίζων δε, αφού 
αναλύει εις βάθος διάφορες µορφές φιλίας κάνει λόγο και δια τις φιλίες τις 
κοινωνικές, για να τονίσει ότι, όπως σε κάθε κοινωνία ανθρώπων υπάρχει και 
δίκαιον, έτσι υπάρχει και φιλία. Ο Αριστοτέλης ευτύχησε να έχει σπουδαίους 
και πιστούς φίλους, που τον συνόδεψαν σ’ όλη του τη ζωή, τον τίµησαν και τους 
τίµησε. 

3) Η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του εκφράστηκε µε την εναγώνια 
προσπάθειά του για την ανοικοδόµησή της, που επιτεύχθηκε µε τη συνδροµή 
του Φίλιππου και του Αλέξανδρου. Σ’ αυτήν άλλωστε ξαναγύρισε µετά από τη 
διαπαιδαγώγηση του Αλέξανδρου, το 340 π.Χ., και εκεί έµεινε µαζί µε τους 
φίλους του, έως και το 335 π.Χ., οπότε και επέστρεψε στην Αθήνα. Μάλιστα, σε 
τόνο προσωπικής εξοµολόγησης και µάλλον χαριτολογώντας, σ’ ένα γράµµα 
του στον Αντίπατρο έγραφε ότι ξαναγυρίζει στην Αθήνα εξαιτίας του ψυχρού 
κλίµατος των Σταγίρων: εἰς Στάγειρα ἦλθον διὰ τὸν βασιλέα τὸν µέγαν, εἰς 
Ἀθήνας διὰ τὸν χειµῶνα τὸν µέγαν. 
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Η παράδοση θέλει την πατρίδα του να τον τιµά απέραντα. 
Μια αναφορά σε µια σχετική µαρτυρία, αντανακλά µεν την 
κυρίαρχη τότε τάση για υµνολογία του Αριστοτέλη, αλλά 
είναι ιδιαίτερα συγκινητική και δείχνει το σεβασµό µε τον 
οποίο περιβλήθηκε το έργο του µεγάλου Σταγιρίτη. Ας 
ακούσουµε τη µαρτυρία αυτή σε ελεύθερη απόδοση του 
καθηγητή Δηµήτρη Λυπουρλή: «Όταν πέθανε ο Αριστοτέλης, 
οι κάτοικοι των Σταγείρων έστειλαν στη Χαλκίδα και έφεραν 
πίσω στην πατρίδα τους τη στάχτη του, την τοποθέτησαν σε 
µια µπρούτζινη υδρία και ύστερα πήγαν και απέθεσαν την 
υδρία αυτή σε µια τοποθεσία που την ονόµασαν 

Αριστοτέλειον. Κάθε φορά που είχαν να σκεφτούν σε 
σηµαντικές υποθέσεις τους, κάθε φορά που ήθελαν να 

λύσουν δύσκολα προβλήµατα που τους απασχολούσαν, καλούσαν σ’ αυτόν τον 
τόπο τη συνέλευσή τους.  Στον ίδιο τόπο πήγαιναν και όταν ήθελαν να βρουν 
την ψυχική τους γαλήνη και του πνεύµατός τους την ηρεµία. Κάθε φορά που 
συναντούσαν µια δυσκολία αξεπέραστη στην περιοχή της µαθήσεως ή, 
γενικότερα, της φιλοσοφίας, πήγαιναν σ’ εκείνη την τοποθεσία. Γιατί πίστευαν 
ότι ο ερχοµός τους στον τόπο όπου ήταν θαµµένα τα λείψανα του Αριστοτέλη 
τους καθάριζε το νου, τους έκανε οξύτερη την κρίση και τους βοηθούσε να 
καταλαβαίνουν µε µεγαλύτερη ευκολία. Πήγαιναν όµως εκεί και για έναν άλλο 
λόγο: για να αποτίσουν στον Αριστοτέλη τιµή· για να του δείξουν πόσο µεγάλη 
ήταν η θλίψη τους που τον είχαν χάσει από ανάµεσά τους, και ακόµη για να του 
δείξουν πόσο θεωρούσαν δυστυχισµένο τον εαυτό τους που έχασαν την πηγή 
της σοφίας που ήταν γι’ αυτούς ο Αριστοτέλης». 

Προτοµή του Αριστοτέλη 
στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) 
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Αποκαλυπτήρια της προτοµής του φιλοσόφου Αριστοτέλη στην «Αγορά των Αθηνών» Το λόγο εξεφώνησε ο Πρόεδρος της 

Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Χαλκιδικής και βουλευτής Χαλκιδικής κ. Βασίλειος Ν. Πάππας 
(Περιοχή Αστόρια, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 5 Απριλίου  2008) 

 
Κλείνω, Κυρίες και Κύριοι, την οµιλία µου και σας ευχαριστώ θερµά για την 
ανοχή σας µε µια διαπίστωση:  

Σε καιρούς ευαίσθητους, όπως είναι αυτοί που ζούµε, όπου δοκιµάζονται οι 
ανθρωπιστικές αξίες, η συνειδητή επιστροφή στα µεγάλα ιδεώδη του 
Ελληνισµού κρίνεται αναγκαία. Και είµαι βέβαιος πως όλοι θα συµφωνήσουµε 
ότι κύριος εκπρόσωπος του ανήσυχου ελληνικού πνεύµατος, σε όλες τις µορφές 
του ανθρωπίνου επιστητού, είναι ο Μακεδόνας φιλόσοφος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Με 
τον στοχασµό, την έρευνα, την επιστήµη, αγγίζει όλους τους τοµείς του 
ανθρώπινου προβληµατισµού µε µία διαχρονική θεώρηση. Παράλληλα, 
αντιπροσωπεύει το αιώνιο πνεύµα της Ελληνικής Μακεδονίας, η οποία 
δηµιούργησε, αντιστοίχως µε την Αθήνα, τον δικό της χρυσό αιώνα της σκέψης 
και της τέχνης. 

Στον  µεγάλο Σταγειρίτη  φιλόσοφο Αριστοτέλη βρίσκονται όλες οι 
απαντήσεις στους προβληµατισµούς του σύγχρονου ανθρώπου. Και συγχρόνως, 
το βαθύτατο ελληνικό πνεύµα της Μακεδονίας που συνεχίζεται  ως σήµερα µε 
άρρηκτη ιστορική και πνευµατική ενότητα. Ο Αριστοτέλης, όπως τονίζεται 
πάντα, συµµετέχει στην εποχή µας, εκφράζει την εποχή µας, προεκτείνει την 
εποχή µας. Και έτσι οφείλουµε να τον αναλύουµε. Σαν µια ζωντανή παρουσία 
των καιρών µας. Σαν έναν σύγχρονο φιλόσοφο και επιστήµονα που συµµετέχει 
ενεργά µε τις πρωτοποριακές έρευνές του στην τεχνολογική έκρηξη της εποχής 
µας. Σαν ένα αιώνιο σύµβολο.  
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Το άγαλµα του φιλόσοφου Αριστοτέλη στο χωριό 

Στάγειρα Χαλκιδικής ( Σιδηροκαύσια)  
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Το εξώφυλλο της πρόσφατης έκδοσης της ΙΛΕΧ 

ΑΙΣΤΟΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
(1960 – 2016) 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
Το ανωτέρω βιβλίο διανεµήθηκε  σε ψηφιακή µορφή (Cd) σε όλους τους συνέδρους  
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