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I

Μία μεγάλη δρυς της επιστήμης και της φιλοσοφίας έπεσε. Ο Ελλη νοαμερ ικανός 
διαπρεπής Καθηγητής Φιλοσοφίας John P. A nton (Ιωάννης Π. Αντωνόπουλος) (που λάτρευε 
την Ελλάδα περισσότερο από μας τους Ελλαδίτες) δεν υπάρχει πια. Στις 10 Δεκεμβρίου 
2014, πλήρης ημερών, ήτοι 94 ετών και ενός μηνός στην Tampa της Φλόριδας των Ηνωμένων 
Πολιτειών, αποκοιμήθηκε για πάντα Ανώδυνα χχ'ι ειρηνικά , μακριά στην ξένη γη, όπως 
ο ίδιος με μεγάλο πόνο ψυχής είχε σημειώσει, κλείνοντας τις εργασίες ενός συμποσίου: «Σ’ 
εμάς η μοίρα επιφυλάσσει το τέλος του βίου στην ξένη γη...»1.

Ο John A nton άφησε πίσω του ένα μεγάλο έργο κι ένα μεγάλο κενό. Το κενό αυτό από 
το τραγικό, αν και αναμενόμενο, φυσικό γεγονός είναι πράγματι μεγάλο. Εμείς βέβαια που 
τον αγαπούσαμε τον βλέπουμε ακόμα ανάμεσά μας, όρ-διο κι ευθυτενή να διατυπώνει τις απόψεις 
του. Α λλά  η πραγματικότητα δυστυχώς μας αφήνει μόνο θλίψη. Μας παρηγορεί όμως η 
βεβαιότητα ότι με το μεγάλο πνευματικό έργο του, αλλά και την όλη στάση και συμπεριφορά 
του κέρδισε την κατ’ άνθρωπο αθανασία.

Θα ήθελα μόνο από την αρχή να παρακαλέσω τους αναγνώστες να με συγχωρήσουν, 
γιατί, παρά τη συνήθεια για διθυραμβικούς λόγους σε ανάλογες περιπτώσεις, θα επιμείνω, 
παρεκκλίνοντας από το έθος, στην ανάδειξη μερικών πτυχών της ζωής του τιμωμένου, πολύ 
σημαντικών κατά τη γνώμη μου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο φρονώ ότι θ’ αποδοθεί η οφειλόμενη 
και από μένα τιμή... τή ς  μνήμης'.

* Ο Χρίστος Α. Τέζας είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
** Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πολύτιμο συνεργάτη μου (πρώην φοιτητή μου και τώρα 

υποψήφιο διδάκτορα) κ. Κωνσταντίνο Κοσκερίδη για τη μεγάλη προθυμία που επέδειξε, όσον αφορά 
την κατά το δυνατόν καλύτερη εικόνα του κειμένου, αλλά και για τις παρατηρήσεις που είχε την 
καλοσύνη να μού κάμει.

*** Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών.
1.1. Γ. Δελλής, «Προλογικό σημείωμα», στο: J. P. Anton, Το Χρονικό μιας Φιλοσοφικής Φιλίας 

Τρία Κείμενα και Α λληλογραφία (1948-1982) μ ε  τον Ε υάγγελο Π. ΙΙαπανούτσο. (Τεκμήρια -  
Μελέτες Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 17, Δ /ντής Σειράς: Καθηγητής Σήφης Μπουζάκης), Αθήνα, 
Εκδ. Gutenberg, 2004, 11 κ.ε.

2. Για την τιμήν... τής μνήμης—σε διαφορετική όμως περίπτωση— κατά τον Περικλή, σύμφωνα 
με τον Θουκυδίδη, βλ. Θουκ. 7στορίαι Β 36,1 κ.ε.
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II

Τον μακρό και εν μέρει πολυκύμαντο, αλλ’ ευδαίμονα βίο του John Anton θα μπορούσαμε, 
ίσως, σχηματικά και για  καλύτερη κατανόηση, να τον διακρίνουμε στις ακόλουθες έξι 
—βασικά δε πέντε— χρονικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες, χωρίς να είναι σαφώς 
διακριτή από τις άλλες, συνεισέφερε σημαντικά. Οι χρονικές αυτές περίοδοι είναι οι εξής:
1) 1920-1930: Τα παιδικά χρόνια στην Αμερική, με μητρική γλώσσα την ελληνική και 

γλώσσα της κοινωνίας και των πρώτων τάξεων του δημοτικού την αγγλική.
2) 1930-1946: Εφηβεία, εγκύκλια μαθήματα στο Ζυγοβίστι Γορτυνίας και στη Δημητσάνα· 

επαγγελματικός και πνευματικός προσανατολισμός· το πνεύμα της Εθνικής Αντίστασης.
3) 1946-1966: Μια ολόκληρη εικοσαετία στην Αμερική με λαμπρές φιλοσοφικές (αλλά  

και γενικότερα ανθρωπιστικές) σπουδές3. Μ ετά τις σπουδές καθηγητής σε γνωστά  
πανεπιστήμια της Αμερικής, και πρώτη τιμητική διάκριση. Χωρίς ποτέ τα είκοσι αυτά 
χρόνια να επισκεφθεί την Ελλάδα, διατηρεί επαφή με πνευματικές προσωπικότητες της 
Ελλάδος και προπάντων με τον Ε. Π. Παπανούτσο.
Το 1955 νυμφεύεται την κυρία Ελένη Βέδου (καταγομένη από τη Βυτίνα πατρόϋεν  και 
την Πάτρα μητρόΰεν), σύζυγο της ζωής του, με την οποία απέκτησαν τρεις γιους.

4) 1966-1983: Χάρις στη διαρκή και υψηλού επιπέδου πνευματική του παραγωγή και την 
εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα, καθηγητής, συνεχώς, σε φημισμένα  
αμερικανικά πανεπιστήμια και τιμητικές διακρίσεις, και ταυτόχρονα ίδρυση πλειάδας 
διεθνών επιστημονικώ ν εταιρειών, αλλά και έντονος πόϋος νόστου- γνωριμία με 
πνευματικές προσωπικότητες της Ελλάδος. Το 1983 εκλέγεται Αντεπιστέλλον μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών.

5) 1983-2012: Ο A nton  στο απόγειο της αναγνώρισης διεθνώς και στην Ελλάδα. Οι 
τιμητικές διακρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

6) 2012-2014: Συνταξιούχος. Οι σωματικές δυνάμεις τον εγκαταλείπουν σταδιακά μεν 
αλλά ολοένα και περισσότερο. Διατηρεί, ωστόσο, ακμαία πνευματική διαύγεια.

14 Δεκεμβρίου 2014: Αποκοιμάται για πάντα ανώδυνα x x i  ειρηνικά.

III

Ο John P. A nton, λοιπόν, γεννήθηκε το 1920  στο Canton του O hio των Ηνωμένων 
Πολιτειών από γονείς μετανάστες Αρκάδες, καταγομένους —από την πλευρά του πατέρα 
του— από το χωριό Ζυγοβίστι της Αρκαδίας, κοντά στη Δημητσάνα. Το απλό και αρκετά 
σύνηθες αυτό γεγονός, ότι δηλαδή η μητρική του γλώσσα ήταν η ελληνική, αλλά η γλώσσα

3. Μία σύντομη και περιεκτική αναφορά στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και στις τιμητικές 
διακρίσεις του John Anton, γραμμένη μάλιστα από τον ίδιο, βλ. στο: X. Α. Τέζας (επιμ.), Α ναγό
ρευση του Κ α θη γητή  John P. A n to n  (Ιωάννη Π. Αντωνόπουλου) σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλο
σοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Π αιδαγω γικής και Ψυχολογίας (18  Μαΐου2005). Επίσημοι 
Λόγοι -  Ψηφίσματα -  Εργογραφία του τιμαψ,ένου(Πανηγυρικοί Λόγοι αρ. 59), Ιωάννινα, Πανεπι
στήμιο Ιωαννίνων, 2006, 13 κ.ε.
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του κοινωνικού περιβάλλοντος η αγγλική (συμπαρομαρτούντων και άλλων παραγόντων και 
συγκυριών, όπως λ.χ. η παραμονή του στην Ελλάδα τα χρόνια 1930-1946 και ό,τι συνδέθηκε 
μ ’ αυτά, αλλά και αργότερα σχεδόν κάθε χρόνο μερικούς μήνες) έμελλε ν’ αποβεί πολύ 
σημαντικό, το πρώτο σημαντικό γεγονός για τον προικισμένο από τη φύση με εξαιρετικά 
προσόντα Γιάννη. Οι δύο αυτές γλώσσες, καλλιεργημένες στο έπακρο από τον John A nton, 
θα χρησίμευαν η μεν πρώτη για την ορθή προσέγγιση και κατανόηση των πηγών των 
περισσοτέρων επιστημονικών ερευνών του, η δε δεύτερη για την άνετη επικοινωνία των 
απόψεών του στο διεθνές επιστημονικό κοινό.

Ευρισκόμενος στην Ελλάδα από το 1930' έως το 1946, στο χωριό Ζυγοβίστι και στη 
Δημητσάνα τελείωσε τα εγκύκλια μαθήματα. Ακολούθησε η φοίτηση, για  καθαρά 
οικονομικούς λόγους της οικογενείας5, αλλά και για γραφειοκρατικούς λόγους σχετιζομένους 
με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Α θή να6, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως, 
1939-1940  και 1941-19427, όπου, μεταξύ άλλων, είχε καθηγητή τον λαμπρό δάσκαλο και 
φιλόσοφο, με πλούσιο μάλιστα ώς τότε έργο, Ευάγγελο Παπανούτσο. Αυτή η συνάντηση, 
τύχγ] άγαϋγ}, με τον Παπανούτσο άλλαξε ριζικά τον πνευματικό και επαγγελματικό  
προσανατολισμό του δεκαεννεαετούς Γ ιάννη, σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου8. Οι ιατρικές 
σπουδές που είχε σκοπό ν’ ακολουθήσει στην Αμερική —με όχημα το επάγγελμ α του 
δασκάλου, που θ’ αποκτούσε, φοιτώντας αναγκαστικά στην Ακαδημία— αντικαταστάθηκαν 
από έρωτα προς τη φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές σπουδές9. Τον έρωτα αυτόν εμφύσησε, 
όσο περίεργο κι αν θεωρείται, από την πρώτη ήδη ημέρα της φοίτησης ο λαμπρός δάσκαλος 
Παπανούτσος στον ευφυή και εξαιρετικά προικισμένο μαθητή Γιάννη Αντωνόπουλο. Η 
συνάντηση, λοιπόν, με τον Παπανούτσο, υπήρξε αναμφίβολα το δεύτερο μεγάλο γεγονός που 
σημάδεψε τη ζωή του και εξελίχθηκε σε μία διά βίου φιλία, φιλία που αποτυπώθηκε σε 
αλληλογραφία εκδοθείσα (στα Ελληνικά, στα οποία και γράφηκε) το 2004 , με επιμέλεια

4 .1. Γ. Δελλής, «Προλογικό σημείωμα» στο: John P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 10.
5. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 13.
6. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 13, 15.
7. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 16, σημ. 1. Το 1942 και όχι το 1943, όπως αλλού αναφέρεται, 

αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως.
8. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 13-18, και κυρίως 14-16. Αυτή η εκδοχή της ριζικής μετα

στροφής του νεαρού Γ ιάννη Α ντωνόπουλου από τις ιατρικές σπουδές στη φιλοσοφία και τις ανθρω
πιστικές σπουδές γενικότερα, λόγω της συνάντησής του με τον Ε. Π. Παπανούτσο, είναι ομολογία 
του ίδιου του John Anton, ομολογία που γίνεται το 2004 στο Χρονικό, σε ηλικία 84 ετών και 
ενώ διέθετε πλήρη διαύγεια πνεύματος, την οποία ευτυχώς διατήρησε ώς το τέλος της ζωής του με
τά από δέκα χρόνια. Η εκδοχή αυτή, ας μού επιτραπεί να πω, με βρήκε ολότελα σύμφωνο και ώς ένα 
βαθμό με συγκινησε, γιατί κι εγώ προέκρινα το 1960 τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης από τη 
Νομική (ή την ΟΠΕ), όπου επίσης είχα επιτύχει, μολονότι διακαώς επιθυμούσα να σπουδάσω 
Νομικά, λόγω ακριβώς υποτροφίας στη Φιλοσοφική και αδυναμίας να σπουδάσω χωρίς υποτροφία. 
Η λύτρωση ήρθε μόνο το δεύτερο έτος σπουδών, όταν ο αείμνηστος καθηγητής μου Βασίλειος Τα- 
τάκης δίδαξε στο δεύτερο έτος σπουδών (σ’ εμάς δηλαδή) φιλοσοφία.Έτσι παρέμεινα στη Φιλοσο
φική Σχολή. Καλώς ή κακώς άλλοι θα το κρίνουν.

9. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 14.
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του συναδέλφου Ομότιμου καθηγητή Φιλοσοφίας Ιωάννη Γ. Δ ελλ ή 10, επιμέλεια που από 
μετριοφροσύνη βέβαια, αλλ’ οπωσδήποτε κακώς, δεν αναφέρεται στο εξώφυλλο του βιβλίου.

Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε —m utatis m utandis— ότι ο Γιάννης Αντωνόπουλος ήταν ο 
νεαρός Αθηναίος Ιπποκράτης του Πρωταγόρα11 του Πλάτωνα, που βαθιά χαράματα (opitpou 
6α8έος), χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του Σωκράτη, προκειμένου εκείνος να τον οδηγήσει 
και να τον συστήσει στον σοφιστή Πρωταγόρα, που πριν δυο μέρες είχε αφιχθεί στην Αθήνα, 
αλλά ο Ιπποκράτης πληροφορήθηκε την άφιξή του μόλις το προηγούμενο βράδυ και γ ι’ αυτό 
δεν τον έπιασε ύπνος και ήθελε το προηγούμενο κιόλας βράδυ, νύχτα βαθιά, να πάει στον Σωκράτη.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Ακαδημία Τριπόλεως αλλά και μετά απ’ αυτές 
ο John A nton, έχοντας εκ φύσεως το χάρισμα, και λόγω ίσως των συζητήσεων με τον Πα- 
πανούτσο για την ποίηση και τη σημασία της, και της προτροπής απ’ αυτόν, άρχισε να γράφει 
ποιήματα12, γιατί, όπως ο ίδιος διατείνεται, «ο πόθος για τη λευτεριά εκφραζόταν μέσα από 
τα ποιήματα που γράφαμε...»· και συνεχίζει: «Λίγο ώς πολύ, όλοι οι ευσυνείδητοι πρόσφεραν 
αυτό που μπορούσαν... Κάποιοι από μάς που δεν ξέραμε πώς να γίνουμε πολεμιστές, πήραμε την 
πένα στα χέρια μας να κάνουμε το λόγο κείμενο προκήρυξης, προτροπή, τραγούδι, ποίημα»13. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο ο John Anton συμμετέσχε στην Αντίσταση14.

Εν είδει συμπεράσματος και με σεβασμό πάντα στην ομολογία του ίδιου του John Anton, 
θα μπορούσε ίσως, νομίζω, να ειπωθεί ότι, χωρίς τη συνάντηση με τον Παπανούτσο, ο John 
A nton θα διέπρεπε ασφαλώς στην ιατρική επιστήμη, προς την οποία είχε έφεση, όταν 
τελείωσε το Γυμνάσιο της Δημητσάνας, αλλά κάποιοι άλλοι μάλλον —κι όχι όλοι, τουλά
χιστον, εμείς— θα πρωτοστατούσαν στην απόδοση της οφειλόμενης τιμής. Α λλά και χωρίς 
τα εξαιρετικά προσόντα του John A nton η συνάντηση των δύο θα ήταν μία από τις πολ
λές —ή μία από τις λίγες σημαντικές— που ο ΓΙαπανούτσος είχε κατά τη διάρκεια των πολ

10. Βλ. και πιο πάνω, σημ. 1. (Τα πρωτότυπα των επιστολών, δωρηθέντα από τον J. P. Anton, 
φυλάσσονται στο Εργαστήριο Π λατω νικώ ν και Α ρ ιστοτελικώ ν Μ ελετώ ν.) Η αλληλογραφία 
του John Anton με τον Ευάγγελο Παπανούτσο μπορεί ν’ αποτελεί πηγή εμπνεύσεως για τους νέους 
και όχι μόνο.

11. Πλάτωνος Πρωταγόρας 310 a - 314 c. Ο ίδιος ο ΓΙαπανούτσος, γεννημένος παιδαγωγός, και με 
μεγάλη εμπειρία, απέδιδε μεγάλη σημασία σε δυο παράγοντες: τη δίψα για μάθηση του μαθητή και 
την εμπιστοσύνη στον δάσκαλο, και τούτο καθιστούσε σαφές όποτε του δινόταν η ευκαιρία, όπως λ.χ. 
σε μια διάλεξή του στην κατάμεστη αίθουσα «Τέχνης» της Θεσσαλονίκης, τέλη Νοεμβρίου ή αρχές 
Δεκεμβρίου του 1963 (την οποία είχα την τύχη να παρακολουθήσω), αναφέροντας μάλιστα με τον δικό 
του, ανεπανάληπτο τρόπο, το επεισόδιο με τον Ιπποκράτη του Πρωταγόρα

12. J. P. A nton, Το Χρονικό, 2004, 15 κ.ε. Μερικά από τα ποιήματά του δημοσιεύτηκαν, 
άλλα τα φύλαγε, όπως το μεγαλύτερο «Ύμνος στον Αγώνα για τη Λευτεριά» «από εκατόν τριάντα 
περίπου τετράστιχα» που έγραφε «το Νοέμβρη του 1943» (Το Χρονικό, 2004, 17).

13. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 17.
14. Οτιδήποτε πέραν αυτού, όπως και η δική μου αναφορά σ’ ενεργό συμμετοχή στην Εθνική 

Αντίσταση, αναφορά που έκαμα το 2005 κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (X. Α. Τέζας [επιμ.], Αναγόρευση του Κ αθηγητή  John P. A nton  
[Ιωάννη Π. Αντωνόπουλου]σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας, 2006, 13 κ.ε.), αυτή τη σημασία 
πρέπει να έχει.
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λών ετών διδασκαλίας σε διάφορα πνευματικά ιδρύματα15. Με άλλα λόγια, πρόκειται για  
συνάντηση, από ευτυχή συγκυρία, δύο μεγάλων ανδρών ο καδένας έδωσε και πήρε από 
τον άλλο ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ο διψασμένος για μάθηση και προικισμένος με σπάνια 
πνευματικά προσόντα μαθητής συνάντησε, τύχγ] άγχΰγ], τον φωτισμένο δάσκαλο.

Ο John A nton αναγνώριζε χωρίς καμία επιφύλαξη την οφειλή του στον Παπανούτσο, 
όπως άλλωστε καθίσταται σαφές και από όσα γράφει στην «Εισαγωγή» στο Χ ρονικό10 αλλά 
και από την όλη αλληλογραφία. Εκτός από τη μεταστροφή από την ιατρική στη φιλοσοφία, 
συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι και η επιστροφή του στην Ελλάδα οφείλεται εν μέρει στις 
προτροπές του ΙΙαπανούτσου17, καθώς και η σύνδεσή του με τον πνευματικό κόσμο της 
Ελλάδος18. Τού χρωστάει, θα μπορούσαμε να πούμε, το ευ  £ijv19, όπως ο ίδιος το εξέλαβε 
και το πραγμάτωσε.

Α λλά και ο John Anton προσπάθησε ν’ ανταποδώσει τα μέγιστα στο δάσκαλό του. Αυτό 
έγινε με τη συμμετοχή του με άρθρα στο περιοδικό που εξέδιδε ο Παπανούτσος, Φιλοσοφία 
κ α ί Ζ ω ή , από τη δεκαετία του 1950, με βιβλιοκρισίες έργων του σε αμερικανικά διεθνή 
φιλοσοφικά περιοδικά, με μεταφράσεις άρθρων του και κυρίως με τη μετάφραση (σε συνεργασία 
με τον Β. Κουκή) του σημαντικότερου ίσως έργου του Παπανούτσου, της Γνωσιολογίας, στ’ 
Α γγλικά  και την έκδοσή της από τον Εκδοτικό Οίκο State U niversity of New Tork Press 
το 1968. To πόσο σημαντικό ήταν αυτό το άντίδιορον του μαθητή προς το δάσκαλο φαίνεται 
και από την προτροπή του ίδιου του Παπανούτσου για μεταφράσεις έργων του στ’ Α γγλικά80, 
γιατί γνώριζε ότι, εάν τα έργα graeca sun t, non  leguntur.

Φρόντισε ακόμη o A nton για την πρόσκληση του Παπανούτσου για διάλεξη πρώτα και 
μετά ως Ε πισκέπτη Κ αθηγητή στο State U n iversity  o f N ew  Tork at B uffalo για  το 
ακαδημαϊκό έτος 1967-1968al. Η Χούντα όμως t o j v  Αθηνών ματαίωσε, παρά τις διαμαρτυρίες 
του A nton  και του αμερικανικού Πανεπιστημίου, τη μετάβαση του Παπανούτσου στην 
Αμερική28.

15. Όπως το 1920 «γιά λίγους μήνες» στο «Ελληνικό Σχολείο στόν Άγιο Νικόλαο Μελιτίνης 
Μάνης», στο «Άβερώφειον Γυμνάσιον» της Αλεξανδρείας (1921-1931 [με ενδιάμεσες διακοπές λόγω 
σπουδών του στη Γερμανία]), σε Διδασκαλεία (1931-1934), Παιδαγωγικές Ακαδημίες (1934- 
1944), στο «Ά·8ήναιον» αργότερα ( 194Θ-19Θ7), αλλά και αλλού.

16. J. P. A nton, Το Χρονικό, 2004, κυρίως 13-16, αλλά αυτό γίνεται σαφές και από την όλη 
αλληλογραφία.

17. J. P. A nton, Το Χρονικό, 2004, 18.
18. J. P. A nton, Το Χρονικό, 2004, 15, 19.
19. J. P. A nton, Το Χρονικό, 2004, ιδιαίτερα 19.
20. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 150, αλλά και σε άλλες επιστολές του Παπανούτσου προς 

τον Anton.
21. J. P. A nton, Το Χρονικό, 2004, 19, και σημ. 4. Για την εκ μέρους του Παπανούτσου 

αναγνώριση των προσπαθειών αυτών του A nton βλ. Ε. ΙΊ. Παπανούτσου, Απομνημονεύματα. 
Έ να χρέος: τής Μ πάμπης Οικονόμου (Σειρά: Μαρτυρίες 5), Αθήνα,Έκδ. Στρατής Γ. Φιλιππότης, 
1982, 125 κ.ε.

22. J. P. A nton, Το Χρονικό, 2004, 19 κ.ε.
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Η επόμενη περίοδος της ζωής του John A nton (χωρίς, επαναλαμβάνω, καμία περίοδος 
να είναι και να νοείται σαφώς διακριτή από τις άλλες), σχεδόν ακριβώς εικοσαετής, άρχισε 
τον Ιούνιο του 1946 και τελείωσε τον Αύγουστο του 1966.'Εφυγε, λοιπόν, το 1946 για την 
Αμερική, «τη χώρα όπου γεννήθηκε», με σκοπό, όπως γράφει23, να μην ξαναγυρίσει πίσω, 
αλλά γύρισε με μια σπάνια πνευματική σκευή. Πράγματι, μετά την επιστροφή του το 1946  
στις Η νωμένες Π ολιτείες ο John A nton  σπούδασε φιλοσοφία, κλασική φιλολογία και 
κοινωνικές επιστήμες κοντά στους καθηγητές J. Η. Randall, Jr., I. Edman και P. O. Kristeller, 
εκπροσώπους της πραγματιστικής προσέγγισης της φιλοσοφίας, στο Columbia University  
έως το 1954, οπότε έλαβε το δίπλωμα του διδάκτορος (Β. Α. το 1949, Μ. Α. το 1950 και PhD  
το 1954). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του είχε στενή συνεργασία και με τους επίσης 
μεγάλους καθηγητές του Πανεπιστημίου του Harvard, τον W. Jaeger, τον θεμελιωτή του F  
ανθρωπισμού, τον Κ. von Fritz και τον Ε. Kapp. Σε όλους τους προαναφερθέντες, αλλά και 
σε άλλους, οφείλε^ κατά την ομολογία του ιδίου24, ένα μέρος της όλης επιστημονικής του 
συγκρότησης, και μάλλον αναμφίβολα στον Werner Jaeger την αντίληψή του για ανάγκη 
στροφής της παιδείας προς την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η  ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του καθηγητή J. P. A nton άρχισε και πριν από το 1954, 
αλλά κυρίως από τότε, όταν δηλαδή αποπεράτωσε τη διδακτορική του διατριβή πάνω στην 
οντολογία του Αριστοτέλη. Η διατριβή αυτή με τίτλο A r is to tle ’s Theory o f  C on trarie ty  
εκπονήθηκε, όπως συνάγεται και από τα προαναφερθέντα, υπό την εποπτεία των γνωστών 
ιστορικών της φιλοσοφίας J. Η. Randall, Jr. και I. Edman, αλλά έλαβε τη μορφή που έχει, 
κατά την ομολογία του ίδιου του A n ton 25, με την παρότρυνση και συμβολή του W. Jaeger 
και του Κ. von Fritz. Δημοσιεύθηκε το 1957 (στη γνιοστή σειρά International Library 
of Philosophy, Psychology and Scientific M ethod) ταυτόχρονα από δύο εκδοτικούς οίκους 
(R outledge and Kegan Paul στο Λονδίνο, και H um anities Press στη Νέα Γόρκη), 
αναδημοσιεύτηκε το 1987, ως paperback, από τον εκδοτικό οίκο University Press of America, 
και μεταφράστηκε σαράντα πέντε χρόνια αργότερα στα Ε λληνικά από τον Νικόλαο Σ. 
Μελισσίδη και εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο A. Α. Λιβάνη26.

Οι λαμπρές αυτές σπουδές του John Anton ήταν ασφαλώς το τρίτο μεγάλο γεγονός που 
σφράγισε, αυτό ιδιαίτερα (όπως βέβαια και η συνάντηση με τον Παπανούτσο) την ακαδημαϊκή 
του σταδιοδρομία και το μεγάλο του πνευματικό έργο. Γιατί είναι προφανές ότι ο J. P. Anton  
έλαβε κατά τη διάρκεια των σπουδών του γερά θεμέλια για την περαιτέρω πορεία του, έτσι

IV

23. J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 17 κ.ε.
24. J. P. A nton, Αριστοτέλης. Η  Θεωρία της Εναντιότητας (A risto tle’s Theory o f Contrarie

ty). Ε λλ μτφρ.: Ν. Μελισσίδης, με Εισαγωγή του συγγραφέα, Αθήνα, Εκδ. Λιβάνης, 2001, 11, 18.
25. J. P. A nton, Αριστοτέλης. Η  Θεωρία της Εναντιότητας, 2001, 18.
26. Εργογραφία του John Anton ώς το 2006, καταγεγραμμένη κατά ενιαίο και ομοιόμορφο 

τρόπο από τον υπογράφοντα, βλ. X. Α. Τέζας (επιμ.), Αναγόρευση του Κ α ϋη γητή  John P. A nton  
(Ιωάννη II. Αντωνόπουλου)  σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας, 2006, 39-62. Από την εργογραφία 
λαμβάνει κανείς γνώση και για τ’ αυτοτελή έργα και άρθρα που συνέγραψε σε καθεμιά από τις 
περιόδους της ζωής του, κυρίως βέβαια από την τρίτη (1946-1966) και μετά.
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που κατέστη ένας από τους σημαντικότερους αριστοτελιστές αλλά και γενικότερα ερμηνευτές 
της ελληνικής σκέψης και γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού δια μέσου των αιώνων, από 
την κλασική εποχή ώς σήμερα. Αυτή τη σκέψη κι αυτόν τον πολιτισμό ο John Anton προσπάθησε 
να καταστήσει γνωστό και να προβάλει διεθνώς με τα συγγράμματά του στα Αγγλικά, πρωτίστως, 
αλλά και στα Ελληνικά. Από τους αρχαίους ασχολήθηκε κυρίως με τον Αριστοτέλη αλλά και 
με τον Πλάτωνα και την τραγική ποίηση. Από τους νεωτέρους και συγχρόνους ασχολήθηκε και 
με φιλοσόφους (Β. Ν. Τατάκη, Π. Κανελλόπουλο, I. Ν. Θεοδώρακόπουλο και ιδιαίτερα με τον 
Ε. Π. Παπανούτσο) και με πεζογράφους και ποιητές (Κ. Παλαμά, Ν. Καζαντζζκη, Κ. Βάρναλη 
και προπάντων με τους Κ. Καβάφη και Α. Σικελιανό).

Επιπλέον τα ενδιαφέροντά του κάλυπταν γενικά την Ιστορία της Φιλοσοφίας και κυρίως 
την Αμερικανική Φιλοσοφία και τη Φιλοσοφία του Διαφωτισμού, ενώ από τη συστηματική 
φιλοσοφία τον ενδιέφεραν η Φιλοσοφία της Τέχνης και η Αισθητική, καθώς και η Μεταφυσική. 
Ο John Anton αφομοίωσε ένα μεγάλο μέρος της νεώτερης και σύγχρονης ευρωπαϊκής σκέψης.

Η μέθοδός του χαρακτηρίζεται από βαθιά γνώση όλων σχεδόν των σχετικών κειμένων 
της περιόδου που κάθε φορά εξετάζει, φιλοσοφικών και μη, αλλά και της ιστορίας και του 
πολιτισμού, και η προσπάθεια του τείνει στο να εντάξει τις ιδέες στο πολιτισμικό περιβάλλον. 
Η έρευνα του καθηγητή J. P. A nton είναι στραμμένη προς την αξιολογία , αφού η όλη 
προσπάθειά του αποσκοπεί στην ανάδειξη εκείνων των αξιών του παρελθόντος που μπορούν 
να γονιμοποιήσουν τον προβληματισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του παρόντος 
Αυτό είναι το στίγμα της όλης πνευματικής του παρουσίας. Ο ίδιος, επηρεασμένος από 
τον Αριστοτέλη, βλέπει την ευδαιμονία του ανθρώπου στον θεωρητικό βίο σε συνδυασμό 
με την τήρηση των κανόνων της ηθικής.

Τα πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντά του, σε συνδυασμό με τα σπάνια πνευματικά και ψυχικά 
προσόντα του, τον οδήγησαν στη συγγραφή ή σε μετάφραση και έκδοση (απ’ αυτόν μόνο ή 
και σε συνεργασία με άλλους) δεκάδων αυτοτελών συγγραμμάτων, καθώς και στη συγγραφή 
(απ’ αυτόν μόνο) διακοσίων περίπου άρθρων και βιβλιοκρισιών (αρκετά από τα οποία βιβλία 
και άρθρα του ή γράφηκαν εξ αρχής στα Ελληνικά ή μεταφράστηκαν στα Ελληνικά), αλλά και 
στην ίδρυση (σε συνεργασία με άλλους) φιλοσοφικών εταιρειών ελληνικού και διεθνούς ενδια
φέροντος. Υπήρξε επίσης μέλος διευθύνσεως σε πλειάδα διεθνών περιοδικών. Συμμετέσχε, 
τέλος, σε πλειστα όσα διεθνή συνέδρια, αρκετά από τα οποία έγιναν στην Ελλάδα.

Η επιστημοσύνη του συντέλεσε, ώστε να διδάξει σε πολλά μεγάλα πανεπιστήμια του 
κόσμου. Βέβαια από το 1982  ώς τη συνταξιοδότησή του το 2 0 1 2  διετέλεσε καθηγητής  
και μάλιστα με τον επίσημο τίτλο «Διακεκριμένος Καθηγητής» στην έδρα της «Ελληνικής 
Φιλοσοφίας και του Ελληνικού Πολιτισμού» (Distinguished Professor of Greek Philosophy 
and Culture) στο Πανεπιστήμιο της South Florida (στην πόλη Tampa).

0 x  ήταν παράλειψη, ωστόσο, να μην αναφερθεί και ο έντονος πόϋος του νόστου που φαίνεται 
να κατέλαβε τον John A nton κατά την τέταρτη περίοδο της ζωής του 1966-1983  —αλλά 
και ώς τον θάνατό του, αφού, εκτός των άλλων, όπως συχνά έλεγε, η Ελλάδα είναι η ωραιότερη 
χώρα του κόσμου—, και κυρίως μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, καθώς και η πικρία και 
η απογοήτευση που τού επιφυλάχθηκε. Πράγματι, ο John A nton κατέστησε γνωστή την 
επιθυμία του να επιστρέψει οριστικά στη χώρα των προγόνων του, μια επιθυμία που διακατέχει 
πολλούς από τους ομογενείς, άσχετα αν διάφοροι λόγοι τους κρατούν στα ξένα. Αλλά η επιθυμία 
του αυτή προσέκρουσε στην άρνηση της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, η οποία, θέλοντας 
όλα τα μέλη της, ει δυνατόν, να είναι ισοϋψή, σωματικά και πνευματικά, έκανε τον Ιούνιο
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του 1979 μια ακατανόητη εκλογή, μια εκλογή που επιβεβαίωσε ακόμη μία φορά ένα φαινόμενο 
της νεοελληνικής πραγματικότητας, που περιέγραψε ο Χαρίλαος Τρικούπης με τέσσερις μόνο 
λέξεις: «... άνθ’ ημών ό Ιουλιμής». Α λλά  η ακατανόητη αυτή εκλογή, ειρήσθω εν παρόδω, 
είχε και μια θετική παρενέργεια, γιατί έφερε απελευθέρωση από πραγματική τυραννία όλων, 
όσοι υπηρετούσαμε στον Τομέα (Σπουδαστήριο τότε) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η χρονική αυτή περίοδος έκλεισε μ’ ένα ευχάριστο, προαναφερθέν ήδη, γεγονός, την εκλογή 
του John Anton από την Ακαδημία Αθηνών ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους αυτής Η τιμητική 
αυτή διάκριση ήταν ασφαλώς κάτι λιγότερο απ’ ό,τι τού άξιζε, αλλ’ οπωσδήποτε η μεγαλύτερη 
διάκριση που τού απονεμήθηκε στην Ελλάδα.

V

Κατά την πέμπτη και μακροτέρα περίοδο της ζωής του (1 9 8 4 -2 0 0 4 ) ο John A nton  
ήταν, όπως πολλοί από μας τον γνωρίσαμε. Ορθώς έχει επισημάνει ο Ομότιμος καθηγητής 
Φιλοσοφίας Ιωάννης Γ. Δελλής27 ότι «στο πρόσωπό του» μπορούσε «ν’ αναγνωρίσει» κανείς 
«αφενός μεν τις», κατά τον Μάρκο Αυρήλιο^8, «ιδιότητες του ευδαίμονος ανθρώπου... αφετέρου 
δε τα πλατωνικά κατηγορήματα του φιλοσόφου», όπως αυτά περιγράφονται στην Π ολιτείαν29.

Θα προσέθετα ότι ο John A nton προσπαθούσε να προσφέρει στην Ελλάδα με διαφόρους 
τρόπους: συμμετοχή σε συνέδρια, διαλέξεις κτλ., όσο περισσότερα μπορούσε, και γιατί, 
όπως μπορώ να εικάσω από τις μακρές συνομιλίες που είχαμε, αυτό τού επέβαλλε η αγάπη 
του για την Ελλάδα και γιατί θεωρούσε ότι όφειλε ανταπόδοση στη γενική αναγνώριση που 
τύχαινε, μια αναγνώριση που εκφραζόταν με αλλεπάλληλες τιμητικές διακρίσεις, όπως 
προαναφέρθηκε. Φυσικό ήταν η προσπάθειά του να έχει ως κύριο —αλλ’ όχι μοναδικό— 
στόχο την ανάπτυξη της φιλοσοφίας στη χώρα μας.

Πράγματι, για τη συμβολή του αείμνηστου πια καθηγητή στην επιστήμη τού απενεμή- 
θηκαν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα πολλά βραβεία και τιμές. Θχ περιοριστώ ν’ αναφέρω 
την αναγνώριση, της οπο ίας έτυχε στην Ελλάδα, για ευνοήτους λόγους. Η  Ακαδημ ία Αθηνών, 
όπως προαναφέρθηκε, εξέλεξε το 1983 τον καθηγητή A nton Αντεπιστέλλον Μέλος τη ς Το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1992 (1 0  Ιουν ίου), το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2004 (13 Μαΐου), 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2005  (1 8  Μαΐου) και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης 
το 2008  (1 8  Ιουνίου) τον αναγόρευσαν Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας. Η Εταιρεία Μακε
δονικών Σπουδών το 1963 και ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» το 1992 τον εξέλεξαν 
Επίτιμο Μέλος τους. Ο Δήμος Σαμίων το 1988 και ο Δήμος Ζαχάρως το 1991 του απένειμαν 
τον τίτλο του «Επιτίμου Πολίτου μέ Χρυσοΰν Μετάλλιον», η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής 
Φιλοσοφίας τον αναγόρευσε το 1993  Επίτιμο Πρόεδρο, ενώ οι Αρκάδες τον ανακήρυξαν 
επιφανέστερο συμπολίτη τους του έτους 1998.

27. «ΙΙρολογικό σημείωμα», στο: J. P. Anton, Το Χρονικό, 2004, 9.
28. Μάρκου Αύρηλίου Τά εις εαυτόν VI, 30, 1: τήρησαν ουν σεαυτόν άπλοϋν, άγαΰόν, ακέραιον, 

σεμνόν, ίίκομφον, του δικαίου φίλον, ίεοσεζή, ευμενή, φιλόστοργον, έρρωμένον προς τά πρέποντα 
εργα. άγώνισαι, ϊνα τοιοϋτος συμμείνης, οιόν σε ήϋέλησε ποιήσαι φιλοσοφία.

29. Πλάτωνος Πολιτεία  487 a: φύσει... μνήμων, εϋμαδής,μεγαλοπρεπής, εΰχαρις, φίλος τε καί 
συγγενής άληΰείας, δικαιοσύνης, ανδρείας, σωφροσύνης
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VI

Στα πλαίσια αυτής της προαναφερθείσας προσπάθειας του John Anton για ανάπτυξη της 
φιλοσοφίας στην Ελλάδα είχα κι εγώ τη μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω καλύτερα και να 
συνδεθούμε με στενή φιλία από τις αρχές του 2003  ώς το τέλος της ζωής του. Όντως, ενώ τον 
γνώρισα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και τον ξανασυνάντησα δύο- 
τρεις φορές ώς το 2002, οι σχέσεις μας κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ περίπου αυτών ετών 
ήταν απλώς τυπικές. Τότε, τα Χριστούγεννα του 2 002 , του έγραψα μία επιστολή (όπως 
ταυτόσημες επιστολές έστειλα σε όσους γνώριζα —ή απλώς ήξερα τα ονόματά τους, με μόνο 
κριτήριο την ενασχόλησή τους με την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία) και του γνωστοποίησα 
την ίδρυση στον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δια Προεδρικού Δια
τάγματος, δημοσίου Ε ργαστηρίου  (-Κέντρου) Πλατωνικών και Α ρ ισ το τελ ικ ώ ν  Μ ελετώ ν. 
Η απάντηση ήρθε γρήγορα και ήταν πολύ ενθαρρυντική.Ήταν ασφαλώς για μένα η πιο μεγάλη 
ενθάρρυνση, που προερχόταν από έναν επιστήμονα διεθνούς φήμης και μάλιστα αριστοτελιστή, 
για μια προσπάθεια που αναλάμβανα και που απαιτούσε διάθεση μακρού και πολύτιμου χρόνου. 
Έκτοτε οι σχέσεις μας υπήρξαν πολύ στενές και η τηλεφωνική επικοινωνία μας, τακτική 
και κάθε φορά μακράς διαρκείας, αφορούσε θέματα πρωτίστως φιλοσοφικά αλλά και πολιτικά. 
Γι’ αυτό θεωρώ ότι η συνάντησή μου με τον John Anton έγινε τύχγ] άγαϋγ]. Οίκοθεν νοείται 
ότι λάμβανα σοβαρά υπ’ όψιν μου όλες τις θέσεις και τις υποδείξεις του.

Ο John A nton, ο οποίος από τη δεκαετία του 1980 είχε δώσει επανειλημμένα διαλέξεις 
στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην πόλη των Ιωαννίνων, τον Μάιο του 2004, προσκεκλημένος 
από τον υπογράφοντα, έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο· έτσι τού δόθηκε η ευκαιρία να 
δει με τα μάτια του το Ε ργαστήρ ιο  Π λα τω νικώ ν κα ι Α ρ ισ το τελ ικ ώ ν  Μ ελ ετώ ν  και ν’ ανα
γνωρίσει τις προσπάθειες που γίνονταν, χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό όφελος, προ- 
κειμένου να οργανωθεί το Ε ργαστήριο. Γι’ αυτό και αποφάσισε το 2006  και το 2011 να δω
ρίσει ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής του βιβλιοθήκης στο Ε ργαστήριο . Κατά προτροπήν 
μάλιστα αυτού δώρισε στο Ε ργα στήρ ιο  το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης 
του και ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της South Florida κ. Πλάτων 
Ρήγος, επιστήθιος φίλος μου έκτοτε. Οι δύο αυτές βιβλιοθήκες, που περιλαμβάνουν αρκετά 
βιβλία που δεν υπάρχουν σε καμιά βιβλιοθήκη της Ελλάδος, κατέχουν, μαζί με άλλες δωρεές 
σημαντικωτάτων και ευρύτατα γνωστών νομικών και φυσικών προσώπων, περίοπτη θέση 
στο Εργαστήριο. Οι δύο προαναφερθέντες καθηγητές είναι ώς τώρα οι σημαντικότεροι ευερ
γέτες του Εργαστηρίου, χωρίς σε καμιά περίπτωση μ’ αυτό να υποτιμώνται οι δωρεές πολλών 
άλλων80, όπως λ.χ. η δωρεά εις μνήμην του αειμνήστου καθηγητή Δημητρίου Ν. Κούτρα, 
αδελφικού μου φίλου, που έγινε από την αδελφή του κα Α σημίνα Κούτρα, καθηγήτρια  
φιλόλογο, τον Ιούλιο του 2015.

Στα πλαίσια των σχέσεων του J. P. A nton με την πόλη των Ιωαννίνων και το Πανε
πιστήμιό της από τη δεκαετία του 1980 συνεχώς έγινε και η αναγόρευσή του, κατόπιν ιδικής 
μου εισηγήσεως, σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας το 2005  (1 8  Μαΐου), αναγόρευση που 
τιμά και τον ίδιο αλλά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

30. Πλήρη κατάλογο των ευεργετών και δωρητών βλ. στον διαδικτυακό τόπο h ttp :/ /erparm. 
pep.uoi.gr
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Α ν υποδέσουμε ότι μου γινόταν κάποια ερώτηση, παραπλήσια με την ερώτηση που ο 
πυθαγόρειος φιλόσοφος Εχεκράτης ο Φλειάσειος έκανε στον Ηλείο φιλόσοφο Φαίδωνα31, 
πιστό μαθητή του Σωκράτη, που ήταν παρών κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής του 
δασκάλου του, ερώτηση που έγινε στον Φλειούντα (Β Δ της Νεμέας): Α υτός, ώ Φαίδων, παρε- 
γένου Σω χράτει έχείνβ  τγ) ήμέρρ f] το φάρμαχον ε π ιε ν ... ή άλλου του ηχουσας; η απάντησή 
μου δα ήταν αρνητική. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν μπόρεσα να δω από 
κοντά τον φίλον John Anton.

Από τις μακράς όμως διαρκείας τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαμε ας μού επιτραπει ν’ 
αναφέρω μόνο τέσσερις διαπιστώσεις μου, με κριτήριο επιλογής των το γεγονός ότι αφορούν 
γενικά δέματα32 και είναι επίκαιρες. «Πρώτον, ήταν πάντα ενήμερος για όσα συνέβαιναν 
στην Ελλάδα. Δεύτερον, συμφωνούσαμε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει πολιτική παιδεία 
και ότι η κακοδαιμονία της Ελλάδος οφείλεται, εκτός αυτού, και στο γεγονός ότι οι Νεοέλληνες 
θέτουμε το προσωπικό συμφέρον υπεράνω του γενικού και το κομματικό υπεράνω του εθνικού, 
στάση που ορθώς θεωρούσε ως αιτία πολλών δεινών. Τρίτον, πίστευε ότι οι πολιτικοί ηγέτες 
της Ελλάδος θα ήταν διαφορετικοί, αν είχαν διαβάσει τους αρχαίους (συχνά αναφερόταν στον 
Θουκυδίδη και στους Τραγικούς ποιητές) και προπάντων αν είχαν μελετήσει Πλάτωνα και 
Αριστοτέλη. Τέταρτον, φρονούσε ότι δύσκολα θα βρεθούν ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες που 
θα κρίνουν ότι μπορεί να υπάρχει Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα και οι οποίοι θ ’ αναλάβουν 
το βάρος της ευθύνης για την αποπομπή της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Το όνομα 
της Ελλάδος», έλεγε, «έχει πολύ μεγάλο πολιτικό και πολιτισμικό βάρος». Η άποψή του 
αυτή, που τη διατύπωσε το τελευταίο καλοκαίρι της ζωής του, φαίνεται μάλλον να 
επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα (αρχές Ιουλίου 2 0 1 5 ) τραγικά γεγονότα που ζει η χώρα 
μας, αλλά ίσως είναι νωρίς ακόμη να το ισχυριστούμε με βεβαιότητα.»

Με τον θάνατο του αείμνηστου John A nton η Ελλάδα έχασε ένα μεγάλο τέκνο της- η 
φιλοσοφία έναν διαπρεπή θεράποντά της· η πόλη και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έναν 
μεγάλο φίλο, κι εγώ, προσωπικά, έναν αλησμόνητο κι αναντικατάστατο αδελφικό φίλο.

Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να του αφιερώσω ένα γνωστό δίστιχο, γιατί πιστεύω ότι 
αυτό εκφράζει και τα δικά μου και πολλών άλλων τα αισθήματα απέναντι του:

Χ λϊρέ μοι άρχαΐης σοφίτης, φίλε, <τυνΰίχ<τώτα- 
ιτεϊο καί εις Άίδεω μνήνομ’άποιχομένου.

VII

31. Στον ομώνυμο πλατωνικό διάλογο Φαίδων 57 a.
32. Το κείμενο από το σημείο αυτό ώς το τέλος είναι, επίτηδες το ίδιο, όπως ακριβώς είχε γραφεί 

πριν από το ακατανόητο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 και τα τραγικά γεγονότα που 
ακολούθησαν. Γι’ αυτό και έχει κλειστεί σε εισαγωγικά.

(1. Αυτοτελή έργα του ιδίου. 2. Αυτοτελή έργα εκδοθέντα, ή και μεταφρασθέντα από τον J. Ρ. 
Α. 3. 'Εργα μεταφρασθέντα και εκδοθέντα σε συνεργασία με άλλους, και 4.Έργα εκδοθέντα σε 
συνεργασία με άλλους.)
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