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Παρόλο που οι βασικές σπουδές μου ήσαν στα Νομικά, ήδη 

από τα μαθητικά μου χρόνια με έθελγε η φιλοσοφία. Αρχικά 

βέβαια ήθελα να μάθω, να συσσωρεύσω  γνώσεις και 

πληροφορίες τόσο για τους φιλοσόφους, όσο και προφανώς 

για το έργο τους. Πώς αυτοί οι άνθρωποι ξεχώρισαν από 

όλους τους άλλους και  πέτυχαν να πείσουν όλους εμάς τόσο 

ως προς τα βασικά ερωτήματα όσο και  για τις λύσεις που 

αυτοί πρότειναν. 

Από το 1990 και μετά, η επαφή μου με την φιλοσοφία πήρε 

έναν πιο συστηματικό χαρακτήρα και, έκτοτε, είτε στο 

Πανεπιστήμιο  είτε ατομικά έχω μία διαρκή επαφή με αυτό 

το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και με την διαδικασία πού 

αποκαλούμε ‘φιλοσοφείν’. 

 Η μεγάλη αγάπη μου είναι οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι, με 

προεξάρχοντα τον Πλάτωνα, παρόλο που τρέφω απέραντο 

σεβασμό και στον Αριστοτέλη.  

Αλλά ούτε η φιλοσοφία ούτε πολλώ μάλλον το ‘φιλοσοφείν’ 

σταμάτησαν με αυτούς. 

Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία, διότι το ‘φιλοσοφείν’ είναι 

μία διαδικασία, δεν θα σταματήσει ποτέ. Και αυτό είναι και 

λογικό και υπαρξιακό, διότι σε πολλά από τα ερωτήματα που 

έχουν τεθεί, δεν έχουν δοθεί απόλυτες και τελειωτικές 

απαντήσεις, ενώ, όσο υπάρχουμε, γεννιούνται και νέα 

προβλήματα και νέα ερωτήματα.  

 

Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι η φιλοσοφία και το 

‘φιλοσοφείν’ μονάχα στο ατομικό εργαστήριο του κάθε-νός,  

δεν οδηγούνται πουθενά. Είναι ζωτική η ανάγκη για διάλογο 

και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Αυτό είναι το οξυγόνο 

πού διατηρεί την φιλοσοφία ζωντανή. Τα διάφορα 

«σεμινάρια», λοιπόν, που κατά καιρούς οργανώνω δεν 



βοηθούν μόνον τους λοιπούς συμμετέχοντες αλλά και εμένα, 

στην προσπάθειά μου να προχωρώ στις αναζητήσεις μου. 

Παράλληλα, βέβαια, νιώθω μεγάλη ικανοποίηση όταν 

πετυχαίνω να προσελκύσω και κάποιους άλλους στο να 

αρχίσουν και αυτοί παρόμοιες αναζητήσεις. 

 

 
 

 Η βάση, τα θεμέλια της φιλοσοφίας είναι κατά κύριο λόγο 

ηθικά. Ο ειλικρινώς ‘φιλοσοφών’ γίνεται καλλίτερος άνθρω-

πος και  κατά συνέπεια και πολίτης. Αυτό  άλλωστε  ήταν  

και  το  ιδανικό  των  προγόνων  μας! 

 

 

 
 

 

 

                                

 

 

 


