
      Για την Ακαδημία... (Το όνομα)

Το όνομα Ακαδημία για τον τόπο όπου ο Πλάτων διάλεξε να ιδρύσει τη σχολή του 
μαρτυρείται ήδη από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. χάρη σε ένα μοναδικό εύρημα, μία στήλη 
που φέρει την επιγραφή  ]ΟΡΟΣ ΤΕΣ ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑΣ. Αν και οι Αθηναίοι απέδιδαν 
το όνομα σε κάποιον μυθικό οικιστή, τον Ακάδημο, είναι πιθανόν η λέξη να είναι 
προελληνική, με δυσνόητη έννοια.
Στην ερώτηση γιατί ο Πλάτων διάλεξε την Ακαδημία απαντά, ίσως, ο ίδιος: Απ’ όλους 
τους τόπους είναι καλύτερος ένας τόπος όπου πνέει αύρα θεϊκή και τους κλήρους 
της γης τους προστατεύουν θεότητες και δέχονται τους αποίκους με ευμένεια ή το 
αντίθετο…
(Νόμοι, Ε 747 e). 
Η περιοχή της Ακαδημίας έφερε ήδη πριν από τον Πλάτωνα το κύρος ενός τόπου 
στον οποίο υπήρχαν ιερά που είχαν ιδιαίτερο βάρος για την αθηναϊκή μυθολογία: 
του Ηφαίστου και του Προμηθέα, της Αθηνάς και του Ηρακλή, καθώς και του πρώτου 
βωμού αφιερωμένου στον Έρωτα.
Λόγω του ονόματος Ακαδημία, οι μαθητές του Πλάτωνα ονομάστηκαν Ακαδημικοί ή 
Ακαδημαϊκοί και η σχολή του Ακαδημία. Με το πέρασμα του χρόνου το όνομα ξεχώρισε 
από τον τόπο και σήμαινε πλέον τη συγκεκριμένη φιλοσοφική κίνηση και, κατ’ επέκταση, 
το εκπαιδευτικό σχήμα. 
Το νόημα της λέξης μεταλλάχθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Από κάποια στιγμή και 
έπειτα με τη λέξη Ακαδημία προσδιοριζόταν όχι πια ένας τόπος αλλά ένα ίδρυμα με 
ιδιαίτερο κύρος για τον πνευματικό κόσμο, ακόμη και τον χριστιανικό. 
Το όνομα πλέον, είχε απορροφήσει και μετέφερε το κύρος του πλατωνικού παρελθόντος 
και μαζί ένα πρότυπο τρόπου σκέψης απαγορευμένου για το νέο κόσμο αλλά ελκυστικό 
σε έναν μικρό κύκλο πνευματικών δασκάλων.
Στην Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε η Αυτοκρατορική Ακαδημία ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα προσαρμοσμένο στις χριστιανικές αρχές. Στα τελευταία χρόνια της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, το 15ο αι., ο θεσμός των Ακαδημιών εμφανίστηκε στην Ιταλία, αρχικά 
στη Φλωρεντία και τη Ρώμη, ως αποτέλεσμα της επίδρασης των βυζαντινών λογίων 
στους κύκλους των ουμανιστών της Ιταλίας. Η ίδρυση Ακαδημιών στη Δύση συνδέθηκε 
με την Αναγέννηση και, αργότερα, με τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Έως σήμερα εθνικά 
ιδρύματα με αυτόν τον τίτλο λειτουργούν ως κέντρα καλλιέργειας των τεχνών και των 
επιστημών.
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