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πνιηηηθή θεδεία ηνπ Αξηζηείδε Αξαγεώξγε (1961-2018) 

 

Ο Άξηο Αξαγεώξγεο αύξην είρε γελέζιηα… ζα έθιεηλε ηα 57… θάζε ρξόλν ηνπ επρόκνπλ, μαθληαδόηαλ πνπ ηα 

ζπκόκνπλ… Η ζρέζε καο εθηόο από ζπλαδειθηθή ήηαλ και κοινωνική και θιλική… έρνπκε ζπλππάξμεη πνιιέο 

θνξέο νκνηξάπεδνη ζην ζπίηη κνπ θαη αιινύ … έρνπκε ηζνπγθξίζεη θαη δπν-ηξία Talisker … ην αγαπεκέλν ηνπ 

single malt. Τνλ πξσηνγλώξηζα ζην ζπίηη ελόο θίινπ κνπ ζπγγξαθέα κέζσ κηαο θνηλήο θίιεο καο, ηόηε πνπ ζα 

εξρόηαλ νξηζηηθά ζηνλ Τνκέα ΑΚΔΓ από ην Τκήκα Φηινζνθίαο ζηελ Πάηξα. Άθνπγε ξνθ, ηελ αγαπνύζε, ήηαλ 

πην αηίζαζνο από όζν θαηλόηαλ κε ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ νιύκπηα εξεκία ηνπ, πνπ ηνλ ζπλόδεπε κέρξη ην 

ηέινο… Πξηλ κπεη ζην λνζνθνκείν ήξζε ζην γξαθείν κνπ θαη κνπ κίιεζε αλαιπηηθά ζρεδόλ κε ηνλ επζύ, όπσο 

νκνιόγεζε, ηξόπν πνπ ηνπ κηινύζε ν γηαηξόο ηνπ… θαη έθπγε κε έλα ρακόγειν, αθνύ κνπ εμήγεζε όηη αν η 

εξέλιξη πάει ππορ ηο «άλλο» πενήνηα ηοιρ εκαηό, ηόηε όλα θα γίνοςν ζύνηομα. Ναη, κε ην ρακόγειν ηεο 

ραξκνιύπεο θαη ηνπ ζζέλνπο, πνπ είρε ν γίγαληαο Αξηζηείδεο… ήηαλ δπν κέηξα, αιιά επηβιεηηθόο ήηαλ κε ην 

βιέκκα ηνπ, ηελ ήπηα θαη θαζαξή άξζξσζε ηεο ιόγηαο θαη αεί λεθάιηαο εθθνξάο ηνπ ιόγνπ ηνπ… Αγαπεηόο 

ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζπλεπήο κε ην παξαπάλσ, επηκειήο όπσο αξκόδεη ζηνλ παλεπηζηεκηαθό δάζθαιν, θαη 

παξόιε ηελ ζηηβαξόηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ αλαθάιπςα γξήγνξα ην δεθηηθό ρηνύκνξ ηνπ θαη ηελ παηγληώδε 

ζθέςε ηνπ, κε εθείλν ην ζπηξηόδηθν ράξηζκα πνπ νη Δγγιέδνη νλνκάδνπλ wit! Ναη, ν Άξηο ήηαλ θαη’ εμνρήλ witty, 

πλεπκαηώδεο, ιεπηεπίιεπηνο ρηνπκνξίζηαο, ζηνηρεία πνπ εθπνξεύνληαλ από ηελ παηδεία ηνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε 

επθπΐα ηνπ! Δκπηζηεπόκνπλ ηελ θξίζε ηνπ. Γηάβαδε θαη ινγνηερλία, αλ είρε πνιηηηθό ελδηαθέξνλ, γλώξηδε από 

ηέρλε θαη είρε κηα γεληθόηεξε θνπιηνύξα, παξόιν πνπ από ζεκλόηεηα θαη κόλν δελ αλαγλώξηδε ζηνλ εαπηό ηνπ 

ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά. Γίδαζθε θαη εξεπλνύζε ηε Φηινζνθία ησλ επηζηεκώλ, ηε ινγηθή, ηε κεηαθπζηθή θαη ηε 

γλσζηνινγία. Γηα δεηήκαηα θαη απνξίεο Φηινζνθίαο ηεο θπζηθήο, θηινζνθίαο ησλ καζεκαηηθώλ, κεζνδνινγίαο 

ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, θαη ηππηθήο γλσζηνινγίαο ηνλ έπαηξλα ζρεδόλ πάληα ηειέθσλν γηα κηα πξώηε ή κηα 

δεύηεπη πιο έγκςπη γνώμη ή αλέηξερα ζην παξαδηπιαλό γξαθείν, όπνπ επίζεο δηεκέξεπε -θαη ελίνηε θεύγακε 

καδί αξγά ην βξάδπ. 

Τν αθαδεκατθό θύξνο ηνπ είλαη θαηαγεγξακκέλν εθηόο από ηηο ζεκαληηθέο δεκνζηεύζεηο ηνπ θαη ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Τνκέα καο, ηεο Σρνιήο καο, αιιά θαη ησλ άιισλ Σρνιώλ ηνπ ΔΜΠ. Η ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηηο επηηξνπέο ηεο Σρνιήο, κεηαμύ άιισλ, έρεη αθήζεη σο θιεξνλνκηά έλα θείκελν γηα ηελ ρξήζηκε 

αζάθεηα ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηε Βαζηθή θαη ζηελ Δθαξκνζκέλε έξεπλα, ην νπνίν ηνπ δήηεζα θαη 

μαλαδεκνζίεπζα ζε έλαλ ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν «Οη αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζην ΔΜΠ».  

Ήηαλ επηκειήο, ηα θείκελά ηνπ ηα γελλνύζε κε δπζθνιία θαη ηα παίδεπε- επηζπκνύζε λα ηα ζκηιεύεη 

ιεπηνκεξώο. Δίρε ηειεηώζεη έλα πνιύ θαιό ζρνιείν ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε- θάηη πνπ λνκίδσ όηη 

απέθξππηε, αιιά ήηαλ παζίδειν πσο ήμεξε γξάκκαηα- θαη απηό δελ είλαη απηνλόεην ραξαθηεξηζηηθό γηα όιεο 

θαη όινπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ ήηαλ κνλάρα ε δεδνκέλε γισζζηθή θαηάξηηζε θαη ζπγθξόηεζε, 

αιιά θαη ε δηθή ηνπ δηαξθήο επηκνλή λα ζπληάζζεη ζσζηά θαη λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ιέμε. Τέηνηεο 

ζπδεηήζεηο πεξί ηηο ιέμεηο θάλακε πνιιέο. Καη πεξί ηηο ηδέεο ζπδεηνύζακε- ήηαλ ηνικεξόο θαη καρεηηθόο θαη 

δίθαηνο, όπσο ήζειε ην όλνκά ηνπ. Πέξα από ηηο ζπδεηήζεηο καο γηα όια ηα παξαπάλσ, αληαιιάζζακε 

απόςεηο γηα ζέκαηα νξνινγίαο ζηελ Γλσζηνινγία, θπξίσο, θαη γηα ηηο ηδέεο –γηα ηηο νπνίεο δελ ζπκθσλνύζακε 

πάληα, αιιά κνηξαδόκαζηαλ κε πεξηζζή ραξά ην θάπληζκα θαη πνιινύο θαθέδεο. 

Θα θιείζσ κε κηαλ νθεηιή: ν Άξηο ππήξμε γηα κέλα θαη δάζθαινο, δάζθαινο Λνγηθήο θαη Θεσξίαο ηνπ 

Δπηρεηξήκαηνο. Τνλ επραξηζηώ θαη πάιη πνπ κνπ εκπηζηεύηεθε αξρηθά ηε ζπλδηδαζθαιία θαη κεηά κνπ 

θιεξνδόηεζε εμνινθιήξνπ ην ζρεηηθό ζεκηλάξην ζηνπο επηηειείο αμησκαηηθνύο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. Με 

θαζνδήγεζε ζε θάζε θάζε θαη κνπ δηεπθξίληζε απνξίεο.. Κνληνινγίο, κνπ δίδαμε ηα εξγαιεία αλάιπζεο, 



ζπγθξόηεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ θηινζνθηθνύ επηρεηξήκαηνο θαη απηό θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηνλ βάδεη δίπια 

ζην άιιν δάζθαιό κνπ ζηνλ Τνκέα ΑΚΔΓ ηνλ Άξη Κνπηνύγθν, ν νπνίνο απνρσξώληαο από ηνλ Τνκέα σο 

ζπληαμηνύρνο εξγάδεηαη αζεξάπεπηα σο ζεξάπσλ ηεο πνίεζεο, θαη κνπ δήηεζε λα ζαο δηαβάζσ εγώ –θαη λα 

θιείζσ έηζη- ηνπο ζηίρνπο πνπ έγξαςε ρηεο γηα ηνλ Άξη Αξαγεώξγε  

 

1984-2018, Στον Άρι... 

Ήηαλ πην πνιύ απ’ ην κηζό ηεο δσήο κνπ, θη ήηαλ πην πνιύ απ’ ην κηζό ηεο δηθήο ζνπ, ηόηε.  

Έηζη γλσξηζηήθακε... Οξγώζακε ρέξζα ρσξάθηα, ρέξζεο ηδέεο, θξεκάζακε θαη πίλαθεο αλάπνδα λα 

θαλεί ε αμία ηνπο, θαζώο ηα πάληα (αλάξκνζηα) θαηαδίσθαλ ηηο άθηεξεο ςπρέο καο, πνπ ληύζεθαλ 

άγλσζηεο, αβαξείο, λα γιηηώζνπλ.  

Κη έλα μεκέξσκα κπήθαλ όια ζηε ζέζε ηνπο.  

(ζπλερίδεηαη…) 

 

Καιό ηαμίδη!  

Κώζηαο Θενιόγνπ 
 εθπξνζσπώληαο ηνλ Τνκέα ΑΚΔΓ 


