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Α '. Ό  Αύγουστος - Κωνσταντίνος Μπαγιόνας έφυγε άπό τή ζωή στίς 
8 του περασμένου Αύγούστου (2005) ήρεμα καί άθόρυβα, όπως έζησε καί 
φιλοσόφησε. Στήν Πάτρα όπου γεννήθηκε άπό άστική οικογένεια, έλαβε τά 
εγκύκλια μαθήματα. Σέ άστικό νεοελληνικό περιβάλλον, επίσης στήν ίδια 
πόλη, ωρίμασε κοινωνικά καί άποφάοισε γιά τις σπουδές καί τον «τρόπο του 
βίου» του. Φοίτησε στή Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
καί έλαβε τό πτυχίο του (1956) καί στή συνέχεια άκολούθησε τον πνευματικό 
του προσανατολισμό: έπέλεξε τή σπουδή της Φιλοσοφίας καί τή μελέτη, 

»καταρχήν στή Σορβόννη, όπου άπέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους Φιλοσο
φίας (1959) καί έν συνεχείς στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου έλαβε τό 
διδακτορικό του δίπλωμα (1965). Στά μεγάλα καί άναγνωρισμένα αύτά Πανε
πιστήμια, όπου ολοκλήρωσε τή φιλοσοφική του παιδεία, γιά τήν άρχαία ελλη
νική καί τή νεώτερη εύρωπαΐκή φιλοσοφία, είχε συγχρόνως τήν εύκαιρία νά 
άποκτήσει τήν εμπειρία της μεγάλης παιδευτικής παράδοσης της νεώτερης 
Εύρώπης.

'Όταν έπέστρεψε στήν Ελλάδα, ώριμος έπιστήμων πλέον, έργάστηκε 
γιά ένα μικρό, σχετικά, διάστημα (περίπου τρία χρόνια) ως επιστημονικός 
συνεργάτης στο Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών καί τό 1971 έξελέγη έκτακτος 
καθηγητής της 'Ιστορίας της Φιλοσοφίας στή Φιλοσοφική Σχολή του Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Ό  διορισμός του όμως καθυστέρησε σχεδόν έπί 
ένα χρόνο, γιά εύνόητους λόγους στά χρόνια εκείνα. Στο Πανεπιστήμιο Θεσ
σαλονίκης έμεινε καί δίδαξε έπί μία δεκαπενταετία, όπου άνέλαβε καί άσκησε 
τά καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής καί 
Ψυχολογίας» καί τού κοσμήτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής τού ΐδιου Πανε
πιστημίου.

Τά τελευταία χρόνια τής άκαδημαϊκής του ζωής (1986 - 1998) τά άνά- 
λωσε σέ τρία διαφορετικά Πανεπιστημιακά 'Ιδρύματα (Πάντειο - Πανεπι
στήμιο Κρήτης, Χανιά - Πανεπιστήμιο Πατρών, Π .Τ.Δ.Ε.). Παρά τή γενική
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έκτίμηση πού έτρεψε στο πρόσωπό του ή πανεπιστημιακή κοινότητα καί την 
άναγνώριση τής επιστημονικής του προσφοράς, μάλλον τον ταλαιπώρησαν 
τά νέα άκαδημαϊκά ήθη πού έξέθρεψαν καί συντήρησαν γενικότερες πολιτικές 
καί κοινωνικές δυσπλασίες στή χώρα μας κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 
ΤΗταν φανερή (καί δεν τήν έκρυβε) άλλωστε ή πικρία του καί ή άπογοήτευσή 
του άπό τό διαρκώς ύποβαθμιζόμενο επίπεδο των σπουδών (διδασκόντων καί 
διδασκομένων), πού εμπεδώθηκε μέ τις περίφημες «δημοκρατικές» διαδικα
σίες στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ε ίχε τή σταθερή πεποίθηση οτι ή πανε
πιστημιακή εκπαίδευση καί ή παρεχόμενη παιδεία στά ελληνικά Πανεπι
στήμια άπώλεσαν τήν άκαδημαϊκή σοβαρότητα καί την πνευματική πειθαρχία 
πού εξασφάλιζαν τά άκαδημαϊκά θέσμια καί ή παιδευτική παράδοση (δση 
άπ’ αυτήν διέθεταν, τουλάχιστον, τά παλαιότερα ελληνικά Α.Ε.Ι.). Δίδαξε,
άλλωστε σέ πολλά ελληνικά καί ξένα Πανεπιστήμια καί διέθετε ξεκαθαρι
σμένες θέσεις για τά Πανεπιστήμιά μας καί γενικότερα τά εκπαιδευτικά μας 
πράγματα.

Β \  Ό  Αυγ. - Κωνστ. Μπαγιόνας υπήρξε συνεπής καί άκάματος πανεπι
στημιακός δάσκαλος. Ε ίχε τήν τύχη νά διδάξει σέ πολλά Πανεπιστήμια 
(ελληνικά καί ξένα) καί νά άναπτύξει στά μαθήματά του θέματα άπό τήν 
'Ιστορία τής Φιλοσοφίας στο σύνολό της. Τό διδακτικό του έργο, πράγματι, 
έχει μεγάλο θεματικό εύρος: άπό τήν άρχαία ελληνική πολιτική καί ήθική 
φιλοσοφία έως τή νεώτερη καί σύγχρονη φιλοσοφία. Έπέμενε ιδιαίτερα στήν 
άνάλυση τής πολιτικής σκέψης στήν άρχαία Ελλάδα καί κυρίως στον Α ρ ι
στοτέλη, καί στά θέματα ήθικής καί κοινωνικής φιλοσοφίας (Σοφιστές, Πλά
των, Κυνικοί καί Στωϊκοί). 5Από την νεώτερη εποχή έβλεπε τό Διαφωτι
σμό ώς τό μεγάλο φιλοσοφικό καί ιδεολογικό κίνημα πού άλλαξε τό ρου τής 
'Ιστορίας καί έθρεψε τή φιλοσοφική σκέψη γιά δύο αιώνες. Πίστευε, μάλιστα, 
άντίθετα άπό τά μετανεωτερικά ιδεολογήματα μάλλον παρά φιλοσοφήματα, 
δτι ό Διαφωτισμός οχι μόνο δέν εξάντλησε τά όριά του άλλά δτι είχε δημιουρ
γήσει ένα άνεξάντλητο πεδίο ιδεών καί μορφών σκέψης, τό όποιο μέ τον ένα 
ή τόν άλλο τρόπο, μέ μεταλλάξεις καί άναδιατάξεις τών φιλοσοφικών καί ιδεο
λογικών κρυσταλλώσεων πού άναπτύχθηκαν στούς κόλπους του, μπορεί νά 
θρέψει τήν σκέψη καί νά ικανοποιήσει τις φιλοσοφικές άναζητήσεις καί τών 
σημερινών στοχαστών.

Στά μαθήματά του, όπως καί στή ζωή του, τον διέκρινε ή νηφαλιότητα 
καί ή προσήλωση στο έπιστημονικό άντικείμενο, χωρίς δηλαδή άκαιρες ή 
παραφιλοσοφικές παρεκβάσεις καί ιδεολογικές άκροβασίες, μολονότι οί ιδεο
λογικές του πεποιθήσεις ήταν γνωστές (καί δέν τις έκρυβε άλλωστε). Τό 
ΰφος του και ό τρόπος τής φιλοσοφικής διδασκαλίας χαρακτηριζόταν άπό τόν 
ήρεμο καί κυριαρχημένο λόγο καί προπάντων άπό τή συνεχή προσπάθεια 
τεκμηριωμένων άπόψεων καί φιλοσοφικών, δηλαδή λογικά άδιάψευστων, έπι-
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χειρημάτων. Είχε τήν ικανότητα άλλωστε νά άντλεΐ έπιχειρήματα από τήν 
ακένωτη πηγή της φιλοσοφικής παράδοσης (της ελληνικής καί τής ευρωπαϊ
κής), καί από τόν πλούτο των φιλοσοφικών θεωριών. Διέθετε μεγάλη έξοι- 
κείωση μέ τά θέματα τής Φιλοσοφίας καί τις θεωρίες τών φιλοσόφων, ώστε 
μπορούσε νά επιχειρηματολογεί καί νά διασφαλίζει τις άπόψεις του χωρίς 
να καταφεύγει σέ άλλότρια οικόπεδα ή έπιστημονικοφανεΐς καί άρεστές, σέ 
πολλούς ίσως, έρμηνεϊες. 'Ως δάσκαλος, λοιπόν, τής Φιλοσοφίας έδινε τήν 
αίσθηση του φιλοσοφημένου άνθρώπου καί του άφοσιωμένου δασκάλου. Μέ 
τό ήθος του, πρωτίστως, καί μέ τήν βαθειά φιλοσοφική του παιδεία γοήτευε 
τούς άκροατές του καί, προπάντων, τούς έπειθε γιά τήν ειλικρίνεια τών άπό- 
ψεών του άκόμα κι άν δέν τις άποδέχονταν οί άκροατές του.

Γ '. Τό συγγραφικό καί έρευνητικό έργο του Αύγουστου Μπαγιόνα 
έκτείνεται σέ μεγάλο εύρος καί περιλαμβάνει θέσεις καί περιπτώσεις άπό 
μία μεγάλη γκάμα θεμάτων. Τρεις, θά μπορούσαμε νά πούμε 6τι είναι οί 
θεματικοί άξονες τού συγγραφικού καί έρευνητικοΰ ενδιαφέροντος.

Ό  πρώτος άναφέρεται στήν άρχαία ελληνική φιλοσοφία καί ιδιαίτερα 
στήν πολιτική καί ήθική προβληματική της μέ έπίκεντρο τούς σοφιστές, 
τόν Πλάτωνα καί κυρίως τόν Αριστοτέλη, άλλά καί τούς Κυνικούς, όπως 
έπισημάναμε ήδη πιο πάνω (βλ. 'Η  πολιτική φιλοσοφία τών Κυνικών, 1971). 
Ξεκίνησε τήν έρευνητική καί συγγραφική του δραστηριότητα μέ τό θέμα τής 
έννοιας τού νόμου στούς πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους, γραμμένη στήν 
άγγλική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο τού Εδιμβούργου (1965). Θά ξαναγυ- 
ρίσει στόν Πλάτωνα μέ μικρές μελέτες (Papers), θά τόν «τραβήξουν» όμως, 
καί θά άφιερώσει τό ενδιαφέρον του, ή πολιτική σκέψη τών σοφιστών καί προ
πάντων τού Αριστοτέλη* Στό τελευταίο βιβλίο του: ’Ελευθερία καί δουλεία 
ατόν *Αριστοτέλη, Θεσσαλονίκη, έκδ. Ζήτρος 2003, συγκεντρώνει ένδεκα με
λέτες του γιά τά «Πολιτικά» καί τήν πολιτική φιλοσοφία τού Αριστοτέλη.

Ό  δεύτερος άξονας άναφέρεται στή νεώτερη εύρωπαι'κή φιλοσοφία. Τόν 
Αύγουστο Μπαγιόνα άπ* αυτόν τόν τεράστιο φιλοσοφικό άστερισμό τής νεώ- 
τερης φιλοσοφίας τόν γοήτευε ιδιαίτερα ό Διαφωτισμός καί οί ιδεολογικές 
προεκτάσεις του: Hegel, Marx κλπ. Σ* αύτή τή θεματική άφιέρωσε πολύ 
χρόνο στις παραδόσεις του καί σέ διαλέξεις καί έγραψε άρκετά άρθρα καί βι
βλία. Συμβολή στήν ελληνική φιλοσοφική βιβλιογραφία καί στις άναιμικές 
φιλοσοφικές σπουδές στή χώρα μας άποτελεΐ τό βιβλίο του 'Η  ιστορικότητα 
τής συνείδησης στή Φιλοσοφία του γαλλικού Διαφωτισμού, Θεσσαλονίκη, 
έκδ. Όλκός, 1975, σσ. 340.

Τόν τρίτο άξονα τών φιλοσοφικών καί έρευνητικών ένδιαφερόντων κα
λύπτει ή ένασχόλησή του μέ θέματα σύγχρονης φιλοσοφίας. Τόν άπασχό- 
λησαν ορισμένοι διακεκριμένοι στοχαστές — κυρίως Γάλλοι διανοητές άλλά
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καί του άγγλοσαξωνικοΰ χώρου. Κρίνει τη σκέψη καί τά βιβλία τους, παρεμ
βαίνει σέ θέματα πού άνοιξαν οι μεγάλες φιλοσοφικές «σχολές» των εύρω- 
παϊκών Πανεπιστημίων και διατυπώνει τίς δικές του (π.χ. γιά τήν άναλυ- 
τική φιλοσοφία).

Μία άλλη περίοδος της 'Ιστορίας της Φιλοσοφίας, πού συγκέντρωσε το 
ένδιαφέρον καί τήν ερευνητική του δραστηριότητα, ήταν ή περιπέτεια των 
φιλοσοφικών ιδεών καί προπάντων ή πρόσληψη τών ιδεών τού Διαφωτισμού 
άπύ τον άναγεννώμενο Ελληνισμό. ΙΥ αύτή τήν περίοδο της πρόσκτησης τών 
φιλοσοφικών και επιστημονικών ιδεών άπο τούς 'Έλληνες λογίους κατά τήν 
περίοδο της Τουρκοκρατίας ό άείμνηστος φιλόσοφος έγραψε άρκετές μελέτες 
καί έπόπτευσε διδακτορικές διατριβές. Θά πρέπει ωστόσο να έπισημάνουμε 
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πού διακρίνει αυτές τίς εργασίες τού Αύγού- 
στου Μπαγιόνα: σέ όλες τίς μελέτες του γιά τούς λογίους - φιλοσόφους ή γιά τίς 
φιλοσοφικές ιδέες καί θεωρίες πού περνούσαν στά σχολεία καί στά βιβλία 
αύτής της περιόδου ο Μπαγιόνας εξέταζε τά θέματα πάντοτε σέ σύγκριση 
μέ τήν εξέλιξη καί τήν ιστορικότητα τών ιδεών αύτών στις χώρες τού Δια
φωτισμού, κυρίως τή Γαλλία. Υπήρξε, πράγματι, άπο τούς έλάχιστους 
Έλληνες φιλοσοφούντες, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο καί γενικότερα, 
πού γνώριζε καί κατείχε σέ βάθος καί σέ έκταση τήν περίοδο τού Δια
φωτισμού καί τίς έξακτινώσεις του στήν ευρωπαϊκή 'Ιστορία τών ιδεών. 
Μόνο στύν άλλο φιλόσοφο, εκλεκτό τών Μουσών, στον Παναγιώτη Κονδύλη 
βρίσκουμε τό άνάλογο τού Αύγουστου Μπαγιόνα, όσον άφορά, βέβαια, τήν 
ιστορία τών φιλοσοφικών ιδεών στον εύρωπαϊκό χώρο καί τήν μετακένωσή 
τους στον νέο ελληνισμό.

Τον φιλόσοφο Αύγουστο Μπαγιόνα ωστόσο δέν τον απασχολούσαν 
μόνο θέματα από τίς κλασικές, θά λέγαμε, περιόδους της Ιστορίας της Φιλο
σοφίας άλλά καί τά προβλήματα της καθημερινότητας πάντοτε, βέβαια, από 
τή σκοπιά τού άκαδημαϊκοΰ δασκάλου καί μέ τή νηφαλιότητα πού διέκρινε 
όλες τίς πράξεις καί τά γραψίματά του. Πολλές φορές μέ επιφυλλίδες καί 
άρθρα στις εφημερίδες ή σέ περιοδικά κατέθετε τή δική του άποψη γιά διά
φορα θέματα πολιτισμού καί παιδείας. Συχνά τον προσκαλούσαν οί εκπαι
δευτικοί άπό τήν δευτεροβάθμια εκπαίδευση νά άκούσουν τή γνώμη του καί 
τίς άπόψεις του γιά τά θέματα της «εφαρμοσμένης» παιδείας, γιά τή λειτουρ
γία τού θεσμού καί τά σχολικά βοηθήματα. Ό  ίδιος άλλωστε παρακολου
θούσε μέ άδιάπτωτο ένδιαφέρον τά προβλήματα της έκπαίδευσης καί ήταν 
ενήμερος όλων τών πειραματισμών καί τών ποικιλώνυιιων «μεταρρυθμί
σεων» πού προσπάθησαν νά επιβάλουν οί έκάστοτε πολιτικοί ταγοί στή 
χώρα μας. Τον Αύγουστο Μπαγιόνα όμως δέν τον χαρακτήριζε ή έξωστρε- 
φής μαχητικότητα γιά τά θέματα τής παιδείας ούτε καταδέχτηκε ποτέ νά 
έξετάσει τά εκπαιδευτικά πράγματα μέ κριτήριο τίς πολιτικές του πεποι
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θήσεις* ήταν πάντοτε νηφάλιος καί συνετός παρατηρητής, προσεκτικός στις 
κρίσεις του καί άπροκατάληπτος στις άποτιμήσεις είτε των παιδευτικών μας 
πραγμάτων είτε γενικότερα των κοινωνικών ζητημάτων.

Υπάρχει, ήθελημένα μάλλον, μία βολική γιά πολλούς καί συγκεχυμένη 
γνώμη, ότι δήθεν ό Αύγουστος Μπαγιόνας υπηρετούσε συγκεκριμένη πολιτική 
ιδεολογία, τον μαρξισμό. Ούδέν άναληθέστερον, όπως έλεγαν οί παλαιοί δά
σκαλοι ! Ό  Αύγουστος Μπαγιόνας ούδέποτε προέβαλε τήν πολιτική του τοπο
θέτηση ούτε έπέτρεψε να τού προσάψουν ιδεολογικό φανατισμό καί ιδεολο
γικές προκαταλήψεις. Οί εγχώριοι μαρξιστές καί μαρξολο^ουντες μέ περισσή 
εύκολία ήθελαν να τον συγκαταλέ*}ουν στις ιδεολογικές τους περιχαρακώσεις, 
έκεινος όμως ποτέ δέν συγκατένευσε σέ κομματικά κελεύσματα καί στα ιδεο
λογικά στερεότυπα. Καί παρά τό ότι έως πρόσφατα έγραφε κείμενα γιά τον 
Marx καί τον μαρξισμό (τό τελευταίο, νομίζω, ήταν γιά τον Λένιν !) ή στάση 
του απέναντι στον Μαρξισμό καί στους μαρξιστές ήταν πάντοτε κριτική, 
χωρίς παραχωρήσεις ή ιδεολογικές εκπτώσεις. ’Αντίθετα, κείμενα καί έρευ- 
νητικές έργασίες από τή διεθνή μαρξιστική βιβλιογραφία καί εφόσον, βέβαια, 
αντιπροσώπευαν σοβαρούς στοχαστές καί άντικειμενική θεώρηση τού μαρξι
σμού, έβρισκαν τήν κριτική διάθεση καί τό θαυμασμό του (π.χ. G.E.M. Ste. 
De Croix, 'Ο  ταξικός αγώνας ατόν αρχαίο ελληνικό κόσμο κλπ.). 'Όσο προ
χωρούσε ή ήλικία καί ή σοφία του, τόσο κριτικότερος γινόταν απέναντι στον 
μαρξισμό καί τά πολιτικά του παράγωγα πού κυριάρχησαν σ’ όλον τον κόσμο 
(τήν εγχώρια μαρξιστική παραφιλολογία μάλλον δέν τήν έλαβε ποτέ σοβαρά 
ύπόψιν). Δηλαδή μέ άλλα λόγια, μία φιλοσοφική θεώρηση άπροκατάληπτη 
χαρακτήριζε τή στάση του, ένταγμένη σ’ αύτές τις φιλοσοφικές θεωρήσεις 
πού προέκυψαν άπό τό μεγάλο φιλοσοφικό καί πολιτικό κίνημα τού Διαφω
τισμού, όπως σωστά ύποστήριζε.

Δ7. Στην εύσύνοπτη καί αποσπασματική μάλλον Ιστορία τής Φιλοσο
φίας στον νεώτερο Ελληνισμό, ό μελετητής είναι υποχρεωμένος νά σταθεί 
σέ ορισμένους διανοητές, πού προσπάθησαν νά μεταλαμπαδεύσουν στή νεοελ
ληνική πνευματική ζωή είτε τις κατακτήσεις τής Φιλοσοφίας στις προηγμένες 
χώρες τής Δύσης είτε σπέρματα άπό τή μεγάλη φιλοσοφική παράδοση τής 
Ευρώπης γενικότερα. Αυτή τήν αγωνιώδη προσπάθεια τήν διακρίνουμε κατά 
πρώτον στούς μεγάλους δασκάλους κατά τή μακρά δουλεία τού Γένους* όλοι 
είχαν συνείδηση ότι οί 'Έλληνες στή νεώτερη εποχή υστέρησαν στήν αφο
μοίωση τών νέων φιλοφικών θεωριών καί τών επιστημονικών γνώσεων. Γι’ 
αύτό, ίσως, έπιδόθηκαν σέ μία εργώδη μεταφραστική προασπάθεια, νά μετα
φέρουν στούς ύποδούλους τή νέα φιλοσοφική καί έπιστημονική γνώση.

Οί προσπάθειες αύτές συνεχίστηκαν καί μετά τήν παλιγγενεσία τού 
Ελληνισμού. Στο διάστημα τών δύο περίπου αιώνων άπό τήν εθνική άνε-
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ξαρτησία 8σοι φιλοσόφησαν καί δίδαξαν φιλοσοφία ούσιαστικά κινήθηκαν 
πρός τήν ’ίδια κατεύθυνση. Στούς φιλοσοφούντες, λοιπόν, εϊτε άκαδημαϊκούς 
είτε έκτος Πανεπιστημίων, ξεχώρησαν μερικοί εξαιρετικοί διδάσκαλοι για 
τή γνήσια φιλοσοφική τους διάθεση καί τη συνέπεια τού ήθους. Στή χορεία 
αυτών των διανοητών πρέπει να εντάξουμε καί τον έκλειπόντα άκαδημαϊκό 
δάσκαλο καί συνεπή στοχαστή, τον Αύγουστο - Κωνσταντίνο Μπαγιόνα. 
Μπορεί νά μην έγραψε πολλά, δεν επιδίωξε, πράγματι, μέ συνεχείς καί άβα- 
θεΐς δημοσιεύσεις νά βρίσκεται στή δημοσιότητα* δέν τόν κατέτρυχε ό φόβος 
τής άγορας ή της καταβύθισης στήν άνωνυμία τού πλήθους. Τόν διέκρινε ή 
πνευματική αύτάρκεια καί ή συνεπής φιλοσοφική στάση. "Εγραφε, όταν έκρινε 
άναγκαιο καί είχε κάτι σοβαρό νά πει ή καί νά παρέμβει στά πνευματικά ή 
άκαδημαϊκά μας πράγματα. Περισσότερα άπό δέκα βιβλία καί δεκάδες άρθρα 
συνιστούν τή συμβολή τού Αύγουστου Μπαγιόνα στις σπουδές τής Φιλοσο
φίας στή χώρα μας άλλά καί στή διεθνή φιλοσοφική βιβλιογραφία. Τήν επι
στημονική του εργασία, όπως καί τή διδακτική του δραστηριότητα, δέν τήν 
χαρακτήριζε μόνο ή σεμνότητα τού ήθους άλλά καί ή σοβαρότητα τού λόγου, 
ό συγκροτημένος καί σαφής νεοελληνικός λόγος.


