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Ένα συμπέρασμα είναι ότι οι αρχές που διέπουν τον ηθικό και πολιτικό μας βίο έχουν εν 
γένει συζητηθεί με τρόπο που θυμίζει περισσότερο πεδίο μάχης παρά ακαδημαϊκή αίθουσα. 
(Ή μπορεί το δίδαγμα να είναι ότι οι ακαδημαϊκές αίθουσες είναι στην πραγματικότητα 
πεδία μάχης). Ένα ακόμη αλληλένδετο συμπέρασμα είναι ότι θα ήταν ίσως σωστό να 
αντιμετωπίζονται με μια ορισμένη ειρωνεία εκείνοι οι ηθικοί και πολιτικοί φιλόσοφοι των 
ημερών μας που μας παρουσιάζουν υψιπετή οράματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και άλλων 
εριτίμων αξιών παριστάνοντας τους ψύχραιμους αναλυτές που στέκουν μακριά από τον αχό 
της μάχης. Αυτό που μας υποδεικνύει εμφατικά το ιστορικό αρχείο είναι ότι κανένας δεν 
είναι υπεράνω της μάχης, γιατί η μάχη είναι το μόνο που υπάρχει.  
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Ιστορικός με παγκόσμια αναγνώριση, ο Κουέντιν Σκίννερ συγκεντρώνει εδώ ορισμένα από 
τα σπουδαιότερα φιλοσοφικά και μεθοδολογικά δοκίμιά του, πολλά από τα οποία 
θεωρούνται πλέον κλασικά. Εξετάζοντας κεντρικά ζητήματα της ιστορικής έρευνας και του 
πολιτικού στοχασμού όπως η ερμηνεία, η ορθολογικότητα και η αλήθεια, η λατρεία του 
γεγονότος, η κατανόηση των ομιλιακών ενεργημάτων, το νόημα και η ηθική της κοινωνικής 
δράσης, τα κείμενα αυτά προσφέρουν μια πολύτιμη επισκόπηση της σκέψης του κι ένα 
λαμπρό δείγμα της ευρυμάθειας, της φιλοσοφικής δύναμης και της εκφραστικής δεινότητας 
που τη χαρακτηρίζει. 
 



 

Ο Κουέντιν Σκίνερ είναι ένας από τους κορυφαίους ιστορικούς της πολιτικής σκέψης στον κόσμο 
. . . Η ικανότητά του να συνδυάζει τη διεισδυτική πολιτική και φιλοσοφική κατανόηση με τη 
λεπτομερή γνώση πολλών αιώνων πολιτικής γραμματείας εμπνέει αληθινό δέος. 
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Τα μεθοδολογικά και θεματικά δοκίμιά του είναι απαραίτητα εγχειρίδια για τους ιστορικούς της 
πολιτικής σκέψης. 
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Ο Κουέντιν Σκίνερ είναι καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ. 
Θεωρείται ένας από τους πρωτεργάτες της «Σχολής του Καίμπριτζ» που άσκησε σημαντική 
επιρροή στην ιστορία της πολιτικής σκέψης δίνοντας έμφαση στις διάφορες «γλώσσες».  
Κυριότερα έργα του είναι: The Foundations of Modern Political Thought (Cambridge University 
Press, 1978 – ελλ. έκδ. Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης, Αλεξάνδρεια, 2005), 
Machiavelli (1981 – Μακιαβέλι, νήσος, 2002), The Return of Grand Theory in the Human Sciences, 
επιμ. (CUP, 1985), Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes (CUP, 1996), Liberty Before 
Liberalism (CUP, 1998 – Η ελευθερία προτιμότερη από τον φιλελευθερισμό, Καρδαμίτσας, 2002).     
 
 


