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Ι
CURRICULUM VITAE

Φρονολογία γέννησης: 1959, Ιωάννινα.
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος. Πατέρας δύο τέκνων.
πουδές : 1993: Διδάκτωρ Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (Θέμα: Υιλοσοφικές έννοιες ως
τρόπος επιχειρηματολογίας στους Αττικούς
Ρήτορες. Βαθμός: Άριστα).
1989–1992: υμμετοχή σε μεταπτυχιακά σεμινάρια Κοινωνικής και Πολιτικής Υιλοσοφίας,
Υιλοσοφίας της Ιστορίας, Αρχαίας Υιλοσοφίας
και Νεοελληνικής Υιλοσοφίας του Σομέα Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
1985–1988: Υιλοσοφία – Υιλοσοφική χολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (Βαθμός Πτυχίου:
Άριστα).
1983: Υιλοσοφία (Ηθική, Κοινωνική Υιλοσοφία, Υιλοσοφία του 20ου αιώνα), Πολιτικές Επιστήμες, Ιστορία της Αρχαιότητας – Universität
Bamberg, Deutschland.
1977–1982: Πολιτικές Επιστήμες – Νομική χολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς).
1977: Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων (Κλασικό Σμήμα) Ιωαννίνων.
7/12/1983 –
7/9/1985 : Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
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Ξένες γλώσσες: Γερμανικά – Αγγλικά
Τποτροφία: 1987 – 1990: Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών.
1997–1998: Επιστημονικός υνεργάτης στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (Π. Δ. 407/80).
10/12/1997: Εκλογή σε θέση Λέκτορα του Σομέα Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (ΥΕΚ 67/16-4-98): Ιστορία της Υιλοσοφίας.
13/2/2002: Εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή του Σομέα Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ. του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΥΕΚ 96/1-5-2002).
Ιστορία της Υιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική και
Νεοελληνική Υιλοσοφία.
Μονιμοποίηση στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (ΥΕΚ 283/15-11-2005).
25/4/2007: Εκλογή στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή
του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΥΕΚ 845/24-10-2007).
17/7/2012: Εκλογή στη θέση Καθηγητή του Σμήματος
Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΥΕΚ
910/31-08-2012, τ. Γ΄)
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ΙΙ.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Πρόεδρος του Σμήματος Υ.Π.Χ. κατά την περίοδο 20112013 και 2013-2015.
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών «Ελληνική Υιλοσοφία – Υιλοσοφία των Επιστημών» από το 2007 έως το 2014 (: αρ. συνεδρ.
Διατμημ. Επιτροπής 54/27.11.2007· 66/18.11.
2009· 76/ 8.11.2011).
3. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας του Σομέα Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ. με ομόφωνη απόφαση της Γ..
(αρ. συνεδρ. 214/ 12-2-2003). Βλ. και την αναλυτική παρουσίαση παρακάτω. Έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 210. 000 παλαίτυπα τεκμήρια που βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών μέσω της ψηφιακής βάσης δεδομένων
και μεταδεδομένων (http://www.phil.kenef.
uoi.gr) και η επισκεψιμότητα υπερβαίνει τις
384.000 από ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω της
Ιστοσελίδας του Εργαστηρίου έχει αναπτυχθεί ένας γόνιμος διεθνής ερευνητικός διάλογος αναφορικά με τις πηγές της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, εκτός των άλλων και από την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Καθηγητή

-10 -

του Πανεπιστημίου Rohde Island (USA) Bob
Zunjic (βλ. Παράρτημα).
Για το έργο του το Εργαστήριο έχει τιμηθεί με
δύο (2) βραβεία Αριστείας (βλ. Παράρτημα).
4. Μέλος της υγκλήτου του Παν/μίου Ιωαννίνων *οκτώ
(8) ακαδ. έτη]:
2000-2001 (ως εκπρόσωπος των Λεκτόρων)
2002-2003 (ως εκπρόσωπος των Επίκουρων Καθηγητών)
2005-2006 (ως εκπρόσωπος των Επίκουρων Καθηγητών)
2008-2009 (ως εκπρόσωπος των Αναπλ. Καθηγητών)
2011-2013 (ως Πρόεδρος του Σμήματος Υ.Π.Χ.)
2014-2015 (ως Πρόεδρος του Σμήματος Υ.Π.Χ.)
5. Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρείας (Ειδικού
Ν.Π.Ι.Δ.) Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2006
έως το 2010 (αποφάσεις υγκλήτου, συνεδρ. αριθμ.
902/ 22. 12. 2005 και 909/9-1-2007).
6. Διευθυντής Κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με τετραετή θητεία (1-9-2010 έως
1-9-2014), με απόφαση του Πρυτανικού υμβουλίου (αρ. 1158/20-1-2011).
7. Μέλος της Επιτροπής ύνταξης του Οργανισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
απόφαση της υγκλήτου (αρ. συνεδρ. 996/177-1013 ).
8. Μέλος του Σεχνικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κατά το ακαδ. έτος 2012-2013. Αναπληρωματικό μέλος από το 2006 έως το
2011 και από 1-1-2011 έως 31-12-2013 του Σε-
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χνικού υμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ((απόφ. Πρυτανικού υμβουλίου αρ.
1099/15-9-2006 και απόφαση της Τπουργού
Παιδείας, αρ. Υ. 120.68/20/ 151181/Β2 – 13.7.
2011).
9. Μέλος του Δ.. του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ).
10. Μέλος της Επιτροπής για την υποβολή Εισήγησης
σχετικά με τον καθορισμό θεμάτων και τις
διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου μας (άρθρο 77, § 3 του Ν. 4009/2011)
με απόφαση της υγκλήτου (αρ. συν. 982/271-2012).
11. Μέλος της τετραμελούς Επιτροπής με απόφαση της
υγκλήτου (αρ. συνεδρ. 854/31-10-2002) για τη
σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
12. Μέλος και Γραμματέας των Εφορευτικών Επιτροπών
για τη διενέργεια Εκλογών για ανάδειξη
Πρυτανικών Αρχών τα έτη 2000, 2003 και 2006
(αποφάσεις Πρυτανικού υμβουλίου αρ.
647/23-3-2000· 748/8-4-2003 και 884/2-5-2006
αντίστοιχα).
13. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του
Σμήματος Υ. Π. Χ. το 2003 (απόφαση της Κο-
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

σμητείας της Υιλοσοφικής χολής αρ. 256/176-2003).
Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη
Κοσμήτορος της Υιλοσοφικής χολής το 2002
και το 2005 (αποφάσεις της Κοσμητείας της
Υιλοσοφικής χολής αρ. 325/ 17-6-2002 και
232/31-5-2005 αντίστοιχα).
Μέλος και υντονιστής της Επιτροπής για τη μελέτη
και υποβολή Εισήγησης σχετικά με τον καθορισμό αλγορίθμου κατανομής πιστώσεων με
απόφαση της υγκλήτου του Παν/μίου Ιωαννίνων (αρ. συν. 983/1-3-2010).
Εκπρόσωπος του Σμήματος Υ.Π.Χ. στη υγκλητική
Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Ιωαννίνων με απόφαση της Γ.. του Σμήματος
Υ.Π.Χ. (αρ. συν. 324/6-10-2010).
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Σμήματος Μουσείων και Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(απόφ. Πρυτανικού υμβουλίου του Π.Ι. αρ.
1781/19.9.2005).
Μέλος της Επιτροπής «Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (απόφ. Πρυτανικού υμβουλίου του Π.Ι. αρ.
5049/15.11.2005).
Πρόεδρος της Επιτροπής Συπογραφείου του Π.Ι. από
το 2003 έως το 2006 (απόφ. Πρυτανικού υμβουλίου του Π.Ι. αρ. 10640/3.3.2003).
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20. Επιστημονικός Τπεύθυνος του «Προγράμματος Τποτροφιών Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
ακαδημαϊκού έτους 2003-2004» του Ιδρύματος
Κρατικών Τποτροφιών *: Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων+ (απόφ. Πρυτανικού υμβουλίου
αρ. 768/7-10-2003).
21. Επιστημονικός Τπεύθυνος του Προγράμματος για αλλοδαπούς «Θερινό Πρόγραμμα ΚΕ.Δ.Ε.Γ. ΠΟ»
(απόφ. Πρυτανικού υμβουλίου του Π.Ι. αρ.
848/23-6-2005).
22. Μέλος της υντακτικής Επιτροπής για την έκδοση της Επετηρίδας του Σμήματος του Υ. Π. Χ. «Δωδώνη»
με αποφάσεις του Σμήματος Υ.Π.Χ.
*200/7.10.1998
(ακαδ.
έτος
1998-1999)·
211/27.10.1999 (1999-2000). 220/ 4.2000 (20002001)· 230/ 10.10.2001 (2001-2002)· 237/ 9.10.2002
(2202-2003)· 248/ 15.10.2003 (2203-2004)· 255/
13.10.2004 (2004-2005)· 266/ 19.10.2005 (2005-2006)·
275/ 4.10.2006 (2006-2007)· 287/3.10.2007 (20072008)· 297/15.10.2008 (2008-2009)· μέχρι και τον
Σόμο 34/Γ΄ (2005-2007)+·
23. Μέλος της τριμελούς Επιτροπής για την σύνταξη Εισηγητικής Έκθεσης για την επιλογή και
πρόσληψη δικηγόρου της Νομικής Τπηρεσίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (απόφ. Πρυτανικού υμβουλίου αρ. 791/18-3-2004).
24 Μέλος της Επιτροπής των Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2006-2009).
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25. Μέλος της τριμελούς Επιτροπής της υγκλήτου (συνεδρία αριθμ., 858 / 27-2-2003) για την υποβολή
Εισήγησης σχετικά με τη λειτουργία του Ραδιοφωνικού ταθμού των Υοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
26. Επιστημονικός Τπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών συλλογών ιστορικοφιλοσοφικού περιεχομένου και διαδικτυακής τους προβολής: ‚Ελληνομουσείον‛
*Μέτρο 1.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» - Πρόταση 65].
27. Επιστημονικός Τπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Η Νεοελληνική Υιλοσοφία κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα *Μέτρο 1.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» - Πρόταση 172+.
* Σα Προγράμματα υλοποίησε το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας του Σομέα Υιλοσοφίας, το οποίο τιμήθηκε με δύο (2) βραβεία
Αριστείας (βλ. και Ενότητα ΙΦ).
28. Πρόεδρος και Μέλος Επιτροπών διαγωνισμών με αποφάσεις της υγκλήτου, του Πρυτανικού
υμβουλίου, της Γ.. του Σμήματος Υ.Π.Χ
και του Σομέα Υιλοσοφίας (βλ. ενδεικτ. απόφ.
Πρυτανικού υμβουλίου αρ. 8741/8-1-2001·
αρ. 10019/21-1-2002· 1134/19-3-2004 (για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού)· αρ. 16986/137-2006· αρ. 5993/29-11-2011).
29. Μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ του Σμήματος Υ.Π.Χ. (Σομέα Υιλο-
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30.

31.

32.

33.
34.

σοφίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων *βλ.
ενδεικτ. των κκ.: κου Γεωργίου Κουμάκη κου
τέφανου Δημητρίου, κας Βασιλικής Παπανικολάου, Κωνσταντίνου Ράντη κ.ά.+ σε θέσεις
Επικούρων Καθηγητών, καθώς και συναδέλφων άλλων Πανεπιστημίων.
Μέλος των Εισηγητικών Επιτροπών για την επιλογή
διδάσκοντος βάσει του Π.Δ. 407/80 στα μαθήματα της Κοινωνιολογίας (2000) και Εισαγωγής στη Υιλοσοφία και την Αισθητική, Αισθητική Υιλοσοφία, Θεωρία της Κριτικής και Θεωρία της Κριτικής (2003) στο Σμήμα Πλαστικών Σεχνών και Επιστημών της Σέχνης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τπεύθυνος για την έκδοση του Οδηγού Μεταπτυχιακών πουδών του Σομέα Υιλοσοφίας (20002006).
Εξεταστής (με αποφάσεις του Σομέα Υιλοσοφίας) για
τη χορήγηση της Τποτροφίας ‚Παναγιώτη και
Έφης Μιχελή‛ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1999,
2000 και 2003.
Μέλος της Επιτροπής διενέργειας Κατατακτηρίων Εξετάσεων στο Σμήμα Υ.Π.Χ. (1998-2011).
Μέλος της Επιτροπής διενέργειας Εξετάσεων στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
πουδών «Ελληνική Υιλοσοφία – Υιλοσοφία
των Επιστημών» του Σομέα Υιλοσοφίας
(2000-2009, 2011-2014).

-16 -

35. Επιβλέπων Καθηγητής και μέλος Σριμελών συμβουλευτικών Επιτροπών για την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών
Διατριβών· Μέλος επταμελών εξεταστικών
Επιτροπών για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος.
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ΙΙΙ.
ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΘΕΜΟΤ –
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ

1. Ακαδημία Αθηνών [Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας+ (1993-1997): υμμετοχή με
δύο (2) μελέτες στον Σόμο: «Η έννοια
της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό».
2014 (Απρίλιος 2014): υμμετοχή ως
Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Ερευνών στο υπό
σχεδιασμό (και υποβληθέν προς έγκριση) Πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών
«Commentaria in Aristotelis Organum».
2014 (26 Μαρτίου): Διάλεξη στο Κέντρον
Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας της
Ακαδημίας Αθηνών με θέμα: «Λόγος και
Ήθος στον αρχαίο ελληνικό στοχασμό».
2014 (30-31 Ιανουαρίου): Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Γραμματέας
του Επιστημονικού υνεδρίου «Πέτρος
Βράϊλας –Αρμένης: 200 χρόνια από την
γέννησή του» *Οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας της
Ακαδημίας Αθηνών, Σομέας Υιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σομέας
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Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).
2. Βουλή των Ελλήνων (1998-2002): υμμετοχή στο εκδοτικό έργο: Ρήγα Βελεστινλή – Άπαντα τα
σωζόμενα. Σόμος Β’. Ρήγα, Υυσικής Απάνθισμα. Δια τους Αγχίνους και Υιλομαθείς Έλληνες. Εισαγ. επιμ., σχόλια
Κώστας Θ. Πέτσιος, Αθήνα, Βουλή των
Ελλήνων, 2002.
3. Ελληνική Υιλοσοφική Εταιρεία. Μέλος της ΕΥΕ (από το
1989) και μέλος της Επιστημονικής υντακτικής Επιτροπής του φιλοσοφικού
Περιοδικού (με κριτές) Ελληνική Υιλοσοφική Επιθεώρηση (βλ. Παράρτημα).
2013: Μέλος της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής (Hellenic Organising
Committee) για την πραγματοποίηση του
23ου Παγκοσμίου υνεδρίου Υιλοσοφίας (Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 2013) που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Υιλοσοφικών
Εταιρειών *Fédération Internationale des
Sociétés de Philosophie (FISP)+ σε συνεργασία
με την Ελληνική Υιλοσοφική Εταιρεία. υμμετείχαν 4.000 ύνεδροι.
2013: Μέλος της Review Committee - WCP
2013 [Μέλος της Επιτροπής Κρίσης επιστημονικών ανακοινώσεων και Προεδρίας] σχετικά με τις 75 θεματικές περιοχές (: Sections for contributed Papers) του 23ου
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Παγκοσμίου υνεδρίου Υιλοσοφίας+. Είχα
επιλεγεί για τις υπ. αριθμ. 14 και 24 θεματικές περιοχές.
2013 (6 Αυγούστου 2013): Ομιλητής
(Speaker), μετά από πρόταση της Διεθνούς
Επιστημονικής Επιτροπής της FISP στο υμπόσιο Ν. 7 του 23ου Παγκοσμίου υνεδρίου
Υιλοσοφίας (με θέμα: «Philosophy in Modern and Contemporary Greece»). Σίτλος ανακοίνωσης: «Continuities and Discontinuities among Neo-Hellenic and European
Philosophy».
4. International Society for MacIntyrenrean Enquiry (ISME).
Μέλος της Local Organizing Committee για
τη διοργάνωση του 8th Annual Conference
με τη συνεργασία του Σομέα Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
του Σομέα Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 9-12 Ιουλίου 2014,
με θέμα: «Tradition, Modernity and
Beyond».
5. University of Iasi – Alexandru Ioan Cusa: Επιστημονικός Τπεύθυνος της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας (Inter–institutionnal
agreement) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου του Ιασίου
(2014-2020).
6. Παγκόσμιο υμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού: Μέλος
της Επιστημονικής Επιτροπής διοργάνωσης της 3rd Convention the World
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Council of Epirotes Abroad και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των
επιστημονικών εργασιών της αης Ημέρας του υνεδρίου (Ιωάννινα 24-27 Ιουλίου 2014).
7. Τπουργείο Παιδείας: Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (απόφαση Πρυτανικού υνεδρίου αρ. 9266/29-8-2005) στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του υνεδρίου «Ο εθελοντισμός ως διαχρονική
και αναπτυξιακή δραστηριότητα» (Μεσολόγγι 2-5 Δεκεμβρίου 2005).
8. Τπουργείο Πολιτισμού: Μέλος της «Ομάδας Εργασίας» του Τπουργείου Πολιτισμού για
τη σύνταξη Επιστημονικής Έκθεσης
(«βιβλιογραφικά-εργογραφικά στοιχεία
και αρχειακά τεκμήρια») σχετικά με την
υπόθεση «Ιωάννη Βηλαρά» (Τπουργείο
Πολιτισμού/ΔΙΝΑΚ/ 81835/ 1928/ 3-112004).
9. Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιστορικό Αρχείο): Εκπρόσωπος
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (απόφαση Πρυτανικού υμβουλίου αρ. 932/
31-1-2007) στην Ημερίδα για το «Ιστορικό Αρχείο» (Αθήνα, 4-3-2007).
10. Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών: 2004-2005: Μέλος της
Εξεταστικής Επιτροπής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 στην ειδίκευση
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«Υιλοσοφία» (αρχαία, μεσαιωνική και
νεότερη).
11. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004-2006): Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της σύνθεσης και της αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού
για το μάθημα «Υιλοσοφικά Κείμενα» του
Γυμνασίου.
12. Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού: Μέλος
και συνεργάτης του Επιστημονικού Περιοδικού (με κριτές) Ο Ερανιστής.
13. Υιλοσοφείν: Περιοδική Έκδοση Υιλοσοφικού τοχασμού. Μέλος της Επιστημονικής υντακτικής Επιτροπής (από το 2010).
14. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών: Μέλος της Ε.Η.Μ. και
από το 2010-2013 και 2013-2016 Γενικός
Γραμματέας του Δ..
2013: Μέλος της Επιστημονικής και της
Οργανωτικής Επιτροπής του Α΄ Πανηπειρωτικού υνεδρίου (: «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από
το 1430 έως το 1913») που , υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας) οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε
συνεργασία με την Ε.Η.Μ., το Ι.Μ.Ι.Α.Φ.
και το ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή
για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων.
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15. Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Φώρου. Αντιπρόεδρος του Ι.Μ.Ι.Α.Φ από το 2007 έως
σήμερα.
16. Μητρόπολη Ιωαννίνων: Μέλος της τριμελούς Επιτροπής υλοποίησης των ερευνητικών και
επιστημονικών σκοπών της «υμφωνίας» ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη Μητρόπολη Ιωαννίνων που
αφορά την αξιοποίηση του «Αρχείου της
Μητρόπoλης Ιωαννίνων» (απόφαση
Πρυτανικού υμβουλίου 246/ 23-9-2009).
17. Δήμος Ζαγορίου: Μέλος της πενταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για την υλοποίηση
της «Προγραμματικής ύμβασης» του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον Δήμο
Ζαγορίου που αφορά την καταγραφή,
ιστορικοφιλοσοφική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των αρχειακών συλλογών
που απόκεινται σε Βιβλιοθήκες του Ζαγορίου (απόφαση Πρυτανικού υμβουλίου αρ. 1264/27-7-2012).
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IV.
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
1997–1998:

1998–2001:

2002-2005:

2007-2009:

2012 – :

Ανάθεση διδασκαλίας με το Π.Δ. 407/80 των
μαθημάτων «Ιστορία της Υιλοσοφίας» – «Υιλοσοφία της παιδείας» στη χολή Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου του Βόλου.
Λέκτορας Ιστορίας της Υιλοσοφίας του Σομέα
Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Καθηγητής Ιστορίας της Υιλοσοφίας του
Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

*Από το 1998 έως το 2003 δίδαξα το μάθημα Υιλοσοφία της
Παιδείας στην Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. Ιωαννίνων.
**Σα ακαδ. έτη 2010-2011 και 2011-2012, 2012-2013 και
2013-2014 δίδαξα και διδάσκω στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην ενότητα ΕΛΠ 10 (Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό).
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α΄. ε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα που δίδαξα
στους φοιτητές του Σμήματος Υ.Π.Χ. και των
άλλων δύο Σμημάτων της Υιλοσοφικής χολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι και τα εξής:
I.

Εισαγωγή στη Υιλοσοφία (: Σο ιστορικό πλαίσιο της
φιλοσοφικής απορίας).
II.
Εισαγωγή στη Υιλοσοφία (: Η Περί Υύσεως συζήτηση στην Ιστορία της Υιλοσοφίας).
III.
Εισαγωγή στη Υιλοσοφία (: Από τη φιλοσοφική απορία στα φιλοσοφικά συστήματα – Αρχαιότητα –
Μεσαίωνας – Νεότεροι χρόνοι).
IV.
Εισαγωγή στη Υιλοσοφία (: Ορισμοί και διαιρέσεις
της φιλοσοφίας).
V.
Εισαγωγή στη Υιλοσοφία (: Θεμελιώδεις έννοιες και
φιλοσοφικά ρεύματα).
VI.
Κοινωνική και Πολιτική Υιλοσοφία (: ‚Λόγος‛ και
‚πράξη‛ στην πολιτική φιλοσοφία του 4ου π.Φ. αιώνα).
VII. Λογική (: Η διδασκαλία της λογικής στη νεότερη
Ελλάδα: από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα).
VIII. Λογική (: H «διαλεκτική» του Αριστοτέλους).
IX.
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία Β΄ (: Η σοφιστική κίνηση).
X.
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία Β΄ (: Λόγος και πράξη
στη οφιστική και τη Ρητορική).
XI.
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία Ε΄ (: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη).
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Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Αριστοτέλης: Εισαγωγή στο έργο και τη σκέψη του.
XIII. Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία (: Ανθρωπολογία
και Γνωσιοθεωρία στη νεότερη σκέψη: Descartes,
Locke, Kant).
XΙV. Νεοελληνική Υιλοσοφία Α΄ (: Προκορυδαλική και
κορυδαλική περίοδος).
XV.
Νεοελληνική Υιλοσοφία Α΄ (: Εισαγωγή στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό)
XVI. Νεοελληνική Υιλοσοφία (: Ρεύματα σκέψης στη Νεοελληνική Υιλοσοφία) *εμινάριο].
XVII. Νεοελληνική Υιλοσοφία (: Υιλοσοφία και Ευδαιμονία στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό).
XVIII. Νεοελληνική Υιλοσοφία (: Η διδασκαλία της Λογικής κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού) – εμινάριο. *Προσφέρεται στους φοιτητές το ακαδ. έτος 2011-2012 εκτός των συμβατικών
διδακτικών μας υποχρεώσεων+.
XII.

Β΄. ε μεταπτυχιακό επίπεδο δίδαξα τα μαθήματα:
I.
II.
III.
IV.
V.

Λογική (: Η ‚διαλεκτική‛ του Αριστοτέλους).
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Πλάτωνος, υμπόσιον).
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Νόμος και Νομοθεσία
στους πρώιμους Πλατωνικούς διαλόγους).
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Πλάτωνος, Γοργίας).
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Αριστοτέλης, Περί
Χυχής).
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VI.

Aρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Αριστοτέλης, Περί
των Πολιτειών).
VII. Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Πόλις και ήθος στην
κλασική σκέψη).
VIII. Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Σο αριστοτελικό Όργανον).
IX. Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία (: Έρως και κάλλος
στην αρχαία ελληνική γραμματεία – φιλοσοφικά
και ρητορικά κείμενα).
X.
Νεοελληνική Υιλοσοφία (: Η Περί Υύσεως συζήτηση
στον Νεοελληνικό τοχασμό).
XI. Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
(: Δυτικοευρωπαϊκή και ελληνική σκέψη—κατάγραφή μιας φιλοσοφικής γνωριμίας).
XII. Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
(: Η παρουσία της πειραματικής φιλοσοφίας στη νεοελληνική σκέψη).
XIII. Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
(: Η πρόσληψη των λογικών συγγραμμάτων του Αριστοτέλη από την αραβική – μεσαιωνική και νεοελληνική σκέψη).
XIV. Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
(: Η Λογική στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας).
*Για τα ακαδημαϊκά έτη και τα διαγράμματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων βλ. παρακάτω+.
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V.
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία.
Νεότερη Ευρωπαϊκή Υιλοσοφία.
Νεοελληνική Υιλοσοφία.
Παράλληλα με τη μελέτη και τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Υιλοσοφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο έχουμε προσανατολίσει το επιστημονικό μας ενδιαφέρον στην έρευνα της
χειρόγραφης νοελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης. το
σύνολο σχεδόν των προγενέστερων και των πρόσφατων
μελετών μας αξιοποιούνται άγνωστες και σε αρκετές περιπτώσεις αθησαύριστες πηγές και με την ερμηνευτική
ανασύσταση των τεκμηρίων επιχειρούμε να μορφοποιήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφονται οι φιλοσοφικές συναρτήσεις ανάμεσα στην αρχαιοελληνική, την ευρωπαϊκή (μεσαιωνική και νεότερη) και
τη νεοελληνική σκέψη (από τον 15ο έως τον 21ο μ.Φ. αι.).
την κατεύθυνση αυτή εντάσσονται και οι εκδόσεις φιλοσοφικών χειρογράφων (βλ. παρακάτω).

* τις υπό την επίβλεψή μας πραγματοποιηθείσες και
εκπονούμενες Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές
Διατριβές η προς έρευνα φιλοσοφική διερώτηση μορφοποιείται από τον διακείμενο ορίζοντα της αρχαίας ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της νεοελληνικής σκέψης. Βλ.
ενδεικτ.: Νίκος Αγιώτης, Η αξιοποίηση της υπομνηματι-
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στικής παράδοσης (Αλέξανδρος Αφροδισιέας, ιμπλίκιος,
Ιωάννης Υιλόπονος) από τον Θεόφιλο Κορυδαλέα στο έργο
του Γενέσεως και Υθοράς πέρι κατ’ Αριστοτέλην Ενετίησιν, 1780, Ιωάννινα, 2006· Αθανάσιος Ζιάγκος, Η κριτική
του Γεωργίου Σραπεζουντίου στην πλατωνική Οντολογία·
Κατερίνα τεφανοπούλου, Η ‚ιδιότητα‛ του πολίτη στη
σκέψη του Αδαμαντίου Κοραή. υμβολή στην έρευνα των
«Προλεγομένων», Ιωάννινα, 2007· Μυρσίνη Κούρτη, Νοεῖν
– αισθάνεσθαι στο «Περί Χυχής» του Αριστοτέλους: Η ερμηνευτική συμβολή της ελληνικής σχολιαστικής παράδοσης
(Αλέξανδρος Αφροδισιέας, Θεμίστιος, Ιωάννης Υιλόπονος),
Ιωάννινα, 2011· ταυρούλα Γκούντα, Η ερμηνευτική προσέγγιση του ‚περί Ουρανού‛ του Αριστοτέλους στη Νεοελληνική σκέψη, Ιωάννινα, 2013.
Οι επισυναπτόμενες «αναφορές και κρίσεις» των ερευνητών (στο, για το) έργο μας παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά.
[Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο αυτό, όταν πρόκειται για μελέτες του
ίδιου συγγραφέα+.

* ε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται οι μονογραφίες που αξιοποιούν στη σύνθεσή τους ανέκδοτα και εν
πολλοίς αθησαύριστα ιστορικοφιλοσοφικά τεκμήρια:
Α). Ο εσωτερικός διαφορισμός του νεοελληνικού αριστοτελισμού κατά τον 17ο αιώνα: Σο συγγραφικό έργο και οι
φιλοσοφικές απόψεις του Γεωργίου ουγδουρή (1645/47 1725. Ένα από τα ευρήματα της έρευνας συνιστά η διαπί-
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στωση ότι το έργο Εισαγωγή Λογικής (terminus ante quem
1698) του Γεωργίου ουγδουρή στο μεγαλύτερο μέρος του
συνιστά μετάφραση – παράφραση από τα Λατινικά, μεταβάλλοντας έτσι την έως σήμερα παγιωμένη αντίληψη.
Έχουν εντοπισθεί και αξιοποιηθεί τα θεωρούμενα ως απωλεσθέντα έργα του.
Β). Η Λογική στη Νεότερη Ελλάδα. Σόμοι Α΄-Β΄.
Ο Α΄ Σόμος εμπεριέχει το θεωρητικό πλαίσιο εντός του
οποίου αρθρώθηκαν οι επιμέρους προσεγγίσεις της λογικής – γνωσιοθεωρητικής συζήτησης κατά τη διάρκεια της
Σουρκοκρατίας, τα ευρωπαϊκά ρεύματα ιδεών που απηχούνται στα χειρόγραφα (η υστερομεσαιωνική αντίληψη
είναι ιδιαίτερα εμφανής), και τα λογικά προβλήματα γύρω από τα οποία αναπτύσσεται η γνωσιοθεωρητική συζήτηση. Μία πρώτη μορφή του Β΄ Tόμου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αποσπάσματα ανέκδοτων, κατά βάση, συγγραμμάτων Λογικής, έχει ήδη κυκλοφορήσει σε Α΄ έκδοση το
1999 και διανεμήθηκε στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Σμήματος Υ.Π.Χ. και των άλλων
Σμημάτων της Υιλοσοφικής χολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, και σε ερευνητές. το τελικό στάδιο της επεξεργασίας βρίσκονται τα υπομνήματα και τα ιστορικοφιλοσοφικά σχόλια που αφορούν τα υπό τελική έκδοση κείμενα. Η έρευνα, όπως πιστοποιείται και από την πρόσφατη μελέτη μας αναφορικά με το άγνωστο φιλοσοφικό χειρόγραφο του Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνού «Επιτομή των προς την Λογικήν Σέχνην Κανόνων ή Εισαγωγή εις
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την καθόλου Λογικήν του Αριστοτέλους» (1698) *μελέτη Β’
55] συνεχίζεται.
Γ). ε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της
έκδοσης του χειρογράφου έργου Εισαγωγή της λογικής
πραγματείας [terminus ante quem 1726] του Μεθοδίου
Ανθρακίτη. Βλ. τα Περιεχόμενα και αποσπάσματα στο
Β΄ 9, σσ. 99-114· πβ. Β΄ 6, σσ. 107-124, 155-177.
Δ). ε συνεργασία με τον συνάδελφο Φαρίτωνα Καρανάσιο (Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών) και τον Δρ. Παντελή
Καρέλο ετοιμάζουμε τη σχολιασμένη έκδοση της μετάφρασης του έργου Elementa Physicae του Musschenbroek
από τον Νικόλαο Ζερζούλη. Βλ. και τη μελέτη μου «Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710-1773) Petrus van Musschenbroek
(1692-1761). Νέα στοιχεία», Ο Ερανιστής 23 (2001), σσ. 48-96
(Β΄. 30).
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VI.

ΒΙΒΛΙΑ – ΜΕΛΕΣΕ
*ύνολο σελίδων επιστημονικών δημοσιεύσεων:
3.510 (2.314 + 1.196)].
Α΄.
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ

[ύνολο ελίδων: 2.314]
1. Υιλοσοφικές έννοιες ως τρόπος επιχειρηματολογίας
στους Αττικούς Ρήτορες. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 1993, σσ. 395.
2. Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ελληνική Βιβλιογραφία.
Γιάννινα, 1993, σσ. 66.
3. Η περί φύσεως συζήτηση στη νεοελληνική σκέψη.
Όψεις της φιλοσοφικής διερεύνησης από τον 15ο ώς
τον 19ο αιώνα, Ιωάννινα, 2002 (22003· ανατύπωση:
2006), σσ. 482.
4. Ρήγα Βελεστινλή, Υυσικής Απάνθισμα. Κριτική Έκδοση. Εισαγωγή, επιμέλεια, σχόλια, Αθήνα, Βουλή των
Ελλήνων, 2002 (= Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα ωζόμενα. Σόμος Β΄), σσ. 310.
5. Μορφές Δημοσιότητας στην πόλη των Ιωαννίνων κατά τον ύστερο 19ο αιώνα, Ιωάννινα, 2006, σσ. 155.
6. Μεθόδιος Ανθρακίτης. Εισαγωγή στη κέψη και το
Έργο του, Ιωάννινα, 2006, σσ. 226.
7. Η Νεοελληνική Υιλοσοφία από τα μέσα του 15ου αιώνα
μέχρι το 1821, Αθήνα, 2006, σσ. 53.
8. Νεοελληνική Υιλοσοφία: Από την έρευνα των πηγών
στην προβολή των δεδομένων. Σο Εργαστήριο Ερευ-
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νών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας στην Χηφιακή Κοινωνία, Ιωάννινα, 2007. Δίγλωσση Έκδοση (Ελληνικά –
Αγγλικά), σσ. 65.
9. Ρήγας Βελεστινλής (1757-2007): Χηφίδες από το έργο
του, Ιωάννινα, 2007, σσ. 32.
10. Ευγένιος Βούλγαρις, Η Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα [...], Εν Λειψία, 1766. Προλεγόμενα - Επιμέλεια - Ευρετήρια, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, 2010, σσ. 875 (= Προλεγόμενα: 174 σσ.·
Ευρετήρια: 54 σσ.).
11. Η μετάφραση του έργου Introductio ad Philosophiam
(1737) του G. J. ‘s Gravesande από τον Ευγένιο Βούλγαρι,
Ιωάννινα, 2010, σσ. 87.
12. Η Λογική στη Νεότερη Ελλάδα. Σόμος Β’, Ιωάννινα,
2011 (1999), σσ. 243
13. Απηχήσεις του φιλοσοφικού έργου του Edmundus Purchotius στη Νεοελληνική Υιλοσοφία. υμβολή στην έρευνα των πηγών, Ιωάννινα, 2012, σσ. 158.

*
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

14. Ευβουλία. Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο. Επιμ., Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Εργαστήριο Ερευνών
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, 2010.

*
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ

Κάτοπτρον Νεοελληνικής Υιλοσοφίας [Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας+, Σόμος Α΄ (Δεκέμβριος 2011)· Σόμος Β΄ (Δεκέμβριος 2011).· Σόμος Γ΄ (Δεκέμβριος 2013). Για τις υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες ακολουθείται το
σύστημα της «τυφλής» κρίσης.

Β΄.
ΕΡΓΑΙΕ Ε ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΨΝ ΚΑΙ
ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΕ ΤΝΑΓΨΓΕ

[Σύνολο σελίδων: 1.196]

1. «Η έννοια της Ευδαιμονίας στο έργο του Αθανασίου
Χαλίδα», Ηπειρωτικά Φρονικά 29 (1988/1989), σσ. 379–
401.
2. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1987–
1988)», Ηπειρωτικά Φρονικά 29 (1988/1989), σσ. 491–497.
3. Βιβλιοκρισία. «Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί
στοχαστές των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, 1989», Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίδα του Σμήματος Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Χυχολογίας της Υιλοσοφικής χολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σόμος ΙΘ΄, Μέρος Σρίτο,
Ιωάννινα 1990, σσ. 143–147.
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4. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1989–1990)»,
Ηπειρωτικά Φρονικά 30 (1992), σσ. 359–382.
5. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1991–1993)»,
Ηπειρωτικά Φρονικά 31 (1994), σσ. 201–213.
6. «Βιβλιογραφία 1977–1994», στο: G. P. Henderson, Η
αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620–1830. Η ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της Σουρκοκρατίας. Μετάφρ., Υ. Κ. Βώρος. Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας, 21994, σσ. 305–316.
7. «Γνωσιολογικές συνιστώσες της σκέψης του Ευγενίου Βούλγαρη», Δωδώνη 25/Γ´ (1996), σσ. 57–66.
8. «Εισαγωγή», στο: Φαρίτων Καρανάσιος (Επιμ.), Εκδόσεις και χειρόγραφα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
(1707–1832). Πρόλογος Γρηγόρης Καραφύλλης, Εισαγωγή Κώστας Θ. Πέτσιος. Κοζάνη, Δήμος Κοζάνης – Τπουργείο Πολιτισμού, 1996, σσ. ix–xi.
9. «Η περί ‚του κόσμου *<+ επιστήμη‛. Κοσμολογικές
αναφορές σε ένα χειρόγραφο μαθηματάριο του Αθανασίου Χαλίδα. Παράρτημα: Αθανασίου Χαλίδα: Μεταφυσική. Μέρος Βον της Μεταφυσικής: Κοσμολογία», Ελληνική Υιλοσοφική Επιθεώρηση 13 (1996),
σσ. 131–153· και στον Σόμο: Οι Επιστήμες στον ελληνικό
χώρο, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε. –
Σροχαλία, 1997, σσ. 191–215.
10. «Η έννοια της Ελευθερίας στο έργο του Βικεντίου
Δαμοδού», στο: Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Ημίτομος δεύτερος, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας, 1997, σσ. 145–162.
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11. «Η ελευθερία ως υπέρβαση του ετεροκαθορισμού
στη φιλοσοφική θεώρηση του Αθανασίου Χαλίδα»,
στο: Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Ημίτομος δεύτερος, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών
– Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας,
1997, σσ. 163–182.
12. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1994–
1996)», Ηπειρωτικά Φρονικά 32 (1997), σσ. 545–553.
13. «Η ανθρωπολογική προβληματική κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», Ίνδικτος 7 (Φειμώνας 1997), σσ. 51-58 *και αυτοτελώς: Ιωάννινα, 1997+.
14. Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945–1995,
Αθήνα, ΚΝΕ/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών–Σομέας Υιλοσοφίας/ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1998. [υμμετοχή· βλ. και Βιβλία Α2].
15. «Εισαγωγή της λογικής πραγματείας Μεθοδίου
Ανθρακίτου–Αποσπάσματα». (Μεταγραφή κειμένου–
Εισαγωγή), Σα Νέα του Κ.Ε.ΝΕ.Υ., τχ. 1 (Άνοιξη 1998),
σσ. 17–26.
16. «Χυχή–σώμα στη φιλοσοφική θεώρηση του Βικεντίου Δαμοδού–Μία πρώιμη αξιοποίηση της καρτεσιανής σκέψης. *Παράρτημα: Βικέντιος Δαμοδός,
Υυσιολογία. (Αποσπάσματα)»]. Δωδώνη 27/Γ΄ (1998),
σσ. 169–189.
17. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1996–
1998)», Ηπειρωτικά Φρονικά 33 (1998–99), σσ. 381–388.
18. «Δελτίο Ελληνικής Υιλοσοφικής Βιβλιογραφίας».
Σεύχη 16–40, στο: Ελληνική Υιλοσοφική Επιθεώρηση,
Σόμοι 6–16 (1989 –1999) *Ενιαίο Σεύχος: Γιάννινα 2001+.

-36 -

Σόμος 6, Σεύχη 17, 18 (1989), σσ. 207–232, 355–363.
Σόμος 7, Σεύχη 19, 20, 21 (1990), σσ. 84–91, 215–223, 308–315.
Σόμος 8, Σεύχη 22, 23, 24 (1991), σσ. 101–111, 223–235, 371–379.
Σόμος 9, Σεύχη 25, 26, 27 (1992), σσ. 68–76, 287–294, 401–407.
Σόμος 10, Σεύχη 28, 30 (1993), σσ. 113–118, 334–337.
Σόμος 11, Σεύχη 31, 32, 33 (1994), σσ. 95–98, 180–183, 285–287.
Σόμος 12, Σεύχη 34, 35, 36 (1995), σσ. 79–81, 178–182, 280–284.
Σόμος 13, Σεύχη 37, 39 (1996), σσ. 119–121, 317–319.
Σόμος 14, Σεύχος 41 (1997), σσ. 212–222.
Σόμος 15, Σεύχη 44, 45 (1998), σσ. 216–222, 324–327.
Σόμος 16, Σεύχος 48 (1999), σσ. 326–333.
19. «Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις απαρχές
του 18ου αιώνος: Descartes και Νεοελληνική κέψη»,
Ο Ερανιστής 22 (1999), σσ. 47–79.
20. «Οι χειρόγραφες ″Διαλέξεις‶ του Γεωργίου ουγδουρή ″Εις τα του Υιλοσόφου περί Γενέσεως και
φθοράς‶ (1674)», Ο Ερανιστής 22 (1999), σσ. 246–252.
21. «Η διδασκαλία της Λογικής κατά την περίοδο του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μίας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά Πανελληνίου υνεδρίου, Κοζάνη 8–10
Νοεμβρίου 1996, Κοζάνη, 1999, σσ. 351–378.
22. «Παρατηρήσεις στην πολιτική σκέψη του Ρήγα».
Δωδώνη 28/ Γ´ (1999), σσ. 53–69.
23. «Ανθρακίτης Μεθόδιος· Απολογία Ιώσηπου Μοισιόδακα, 1780»· χολή Γκιόνμα· Δούκας Νεόφυτος·
Ζωσιμαία χολή (Ιωαννίνων)», στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι Ιδέες- τα πρόσωπα – οι συλλογικοί φορείς – τα
έργα. Ιστορικό Λεξικό, Αθήνα, ΚΝΕ / Ε.Ι.Ε. – Σομέας Υιλο-
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σοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1999, σσ. 44-49, 50-51,
100-104, 128-131, 177-178 αντίστοιχα.
24. «Immanuel Kant και Νεοελληνικός Διαφωτισμός:
Καταγραφή μίας φιλοσοφικής γνωριμίας», στο:
Νεοελληνική Υιλοσοφία. Επιμ., Κωνσταντίνος Βουδούρης. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα – Ελληνική Υιλοσοφική Εταιρεία, 2000, σσ. 235–257.
25. «Η Επιστολή του Νικολάου Ζερζούλη προς τον
Μπαλάνο Βασιλόπουλο (1754)», Δωδώνη 29/Γ΄ (2000), σσ.
103-119.
26. «Η Επιστολή του Νικολάου Ζερζούλη προς τον
Μπαλάνο Βασιλόπουλο», στο: Σο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Σεχνολογία–Πολιτισμός
και Αποκέντρωση. Επιμ., Δημήτρης Ρόκος. Αθήνα, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
του Ε.Μ.Π., 2001, σσ. 179–191.
27. «Ένα ανέκδοτο έργο του Γεωργίου ουγδουρή (μέσα
17ου αι.– 1725): Οι χειρόγραφες Διαλέξεις εις τα του
Υιλοσόφου περί Γενέσεως και Υθοράς (1674)», Δωδώνη 30/Γ΄ (2001), σσ. 235 -248.
28. «Η Νεοελληνική Υιλοσοφία από τον 15ο ως τον 19ο
αιώνα: Διάγραμμα Ιστοριογράφησης», Σα Νέα του
Κ.Ε.ΝΕ.Υ., τχ., 8 (Υθινόπωρο 2001), σσ. 1-16.
29. «Βιβλιοκρισία: «Βασιλική Μπόμπου – ταμάτη, Ο Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία – Εργογραφία 1700 – 1754,
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Σραπέζης, 1998»,
Ελληνικά 51 (2001), σσ. 447-450.
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30. «Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710-1773) Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Νέα στοιχεία», Ο Ερανιστής 23
(2001), σσ. 48-96.
31. «ύμμικτα περί Αθανασίου Χαλίδα με βάση το Αρχείο του», Ο Ερανιστής 24 (2001), σσ. 202-206.
32. «Η πνευματική κίνηση των Ιωαννίνων από τον 13ο
ώς τον 20ο αιώνα», στό: Ιωάννινα– Ιστορική κατάθεση
*υλλογικό έργο σε ψηφιακή μορφή+, Ιωάννινα, Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα, 2002.
33. «Ανέκδοτη Επιστολή του Μεθοδίου Ανθρακίτη (ca.
1660–1748) στον επίσκοπο Βελλάς Υιλάρετο (†1711)»,
Ηπειρωτικά Φρονικά 36 (2002), σσ. 397-409.
34. «Γεώργιος ουγδουρής (1645/7-1725). Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή, τη διδασκαλία και το φιλοσοφικό του
έργο. Μέρος Α΄», Δωδώνη 31/Γ΄ (2002), σσ. 241-308.
35. «Μεθόδιος Ανθρακίτης: εργοβιογραφική ανασυγκρότηση. Ένα άγνωστο φιλοσοφικό ‚Σετράδιο‛: Η
Υυσική», στο: Η Λογιοσύνη του Ανατολικού Ζαγορίου. Α΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό υνέδριο, Ιωάννινα, 2002, σσ. 69-120.
36. «Kants Kategorienlehre im Werk von Athanasios Psalidas», στο: Evgenios Vulgaris und die Neugriechische Auklärung in Leipzig. Beiträge der Konferenz an der Universität
Leipzig, Institut für Klassische Philologie, Abteilung Byzantinische und Neugriechische Philologie, vom 16. - 18.
Oktober 1996. Hrsg., von Günther S. Henrich, Leipzig,
Leipziger Universitätsverlag, 2003, σσ. 55-67.
37. «Νίκος Κ. Χημμένος: Βιογραφία – σπουδές – επιστημονικό έργο», Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 7-19 (σε συνερ-
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γασία με τον συνάδελφο, καθηγητή, Παναγιώτη Νούτσο).
38. «Σεκμήρια από το ύστερο φιλοσοφικό έργο του Αθανασίου Χαλίδα: α. Γνώθι σαυτόν ή Λογική, Κέρκυρα, 1824· β. Λογική και Μεταφυσική, Κέρκυρα, 1828»,
Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 281-298.
39. «‚Theses Philosophicae, Venetiis, 1681‛: Ένα τεκμήριο
φιλοσοφικής διδασκαλίας κατά τον 17ο αιώνα», Επιστημονική Επετηρίδα της Βελλάς Β΄ (2003), σσ. 233-251.
40. «Μορφές Δημοσιότητας στην πόλη των Ιωαννίνων
κατά τον ύστερο 19ο αιώνα. Η ‚Υιλολογική και Εμπορική Λέσχη Ἡ Πρόοδος και η προεισόδιος Ομιλία του π. Μαναρη (1872)‛, Ηπειρωτικά Γράμματα 6
(2004), σσ. 83-107.
41. «Παρατηρήσεις στο δημοσιευμένο έργο του Αθανασίου Χαλίδα (1767 – 1829). Ανέκδοτα στοιχεία»,
στο: Υιλοσοφίας Αγώνισμα. Μελέτες προς τιμήν του
Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη. Επιμ., Ευ. Μαραγγιανού. Αθήνα, 2004, σσ. 444-470˙ και στο: Ηπειρωτικά
Γράμματα 3 (2003), σσ. 163-194.
42. «Προβλήματα πατρότητας ενός ανώνυμου φιλοσοφικού έργου: Γρηγόριος (Γεώργιος) Κονταρής
vel Γεώργιος ουγδουρής;», στο: Βυζάντιο – Βενετία –
Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο
της επιστημονικής σκέψης. Πρακτικά υνεδρίου. Επιμ.,
Γιώργος Ν. Βλαχάκης – Θύμιος Νικολαΐδης, Αθήνα,
Ε.Ι.Ε., 2004, σσ. 101-117.
43. «Ο μεσαιωνικός – σχολαστικός αριστοτελισμός ως
πλαίσιο της φιλοσοφικής διδασκαλίας στη Βενετία
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κατά τον 17ο αιώνα: το παράδειγμα του Ματθαίου
(Μελετίου) Συπάλδου. Μία (ανα) σύνθεση του Τπομνήματος του Νικολάου Κούρσουλα στο Περί Υυσικής Ακροάσεως του Αριστοτέλους», στο: Βυζάντιο –
Βενετία – Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον
κόσμο της επιστημονικής σκέψης, σσ. 245-281.
44. «Βασίλειος Α. Κύρκος. Βιογραφία – σπουδές – επιστημονικό έργο», Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), σσ. 15-27.
45. «The beginnings of modern Greek Philosophy: A systematic introduction», Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), σσ. 253-276.
46. Βιβλιοκρισία: «Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός
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51. *Επιμ.+, «Αβροτέλης Ελευθερόπουλος», Κάτοπτρον
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53. «Βασίλειος Α. Κύρκος: Βιογραφία – πουδές – Επιστημονικό Έργο», στο: Ευβουλία: Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, 2010, σσ. 13-30.
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Βούλγαρι», ό.π., σσ. 184-198.
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60. «Ευθύμης Γ. Παπαδημητρίου: Βιογραφία – πουδές –
Επιστημονικό Έργο», Δωδώνη ΛΔ/Γ΄ (2005-2007), σσ. 15-21

Γ΄.
ΕΚΔΟΕΙ ΦΕΙΡΟΓΡΑΥΨΝ ΚΕΙΜΕΝΨΝ (ΑΠΟΠΑΜΑΣΨΝ)

1. Γεώργιος ουγδουρής, Εις τα του Υιλοσόφου περί Γενέσεως και Υθοράς. Διαλέξεις, Ενετίησιν, 1674. Φφ. 87 του Μετοχίου του Παναγίου Σάφου. Δημοσιεύονται ο Πρόλογος, ο
Επίλογος και τα Περιεχόμενα. Βλ. μελέτη Β΄ 26, σσ. 242-248.
2. Theses Philosophicae, Venetiis, 1681. Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας, φάκ. 531. Έκδοση και
φιλοσοφικός σχολιασμός. Βλ. μελέτη Β΄ 38, 242-243 και
μελέτη Β΄ 33, σσ. 278-284.
3. *Νικόλαος Κούρσουλας – Ματθαίος (Μελέτιος) Συπάλδος+, Εις τα οκτώ του Αριστοτέλους βιβλία περί φυσικής Ακροάσεως. Διαλέξεις, Ζητήματά τε και Θεωρήματα. Φφ. 272 (2946) της Μονής Δοχειαρίου του Αγίου
Όρους. Δημοσιεύονται ο Πρόλογος και τα Περιεχόμενα. Βλ. μελέτη Β΄ 42, σσ. 264-281.
4. Μεθόδιος Ανθρακίτης, Επιστολή προς τον Επίσκοπο
Βελλάς Υιλάρετον (ca. 1709/ 10 – 1711). Φφ. 2390 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ), σσ. 471-472. Βλ.
μελέτη Β΄ 32.
5. Μεθόδιος Ανθρακίτης, Επιστολές. (Φφ. ΜΠΣ). Διπλωματική Έκδοση. Βλ. αυτοτελείς δημοσιεύσεις Α΄ 6, σσ.
39-73.
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6. Μεθόδιος Ανθρακίτης, Εισαγωγή της λογικής πραγματείας, 1723, φφ. 4α–88α. Φφ. British Library Add.
8227/2 (περιεχόμενα - αποσπάσματα). Βλ. μελέτη Β΄ 14,
σσ. 18–26 και εκτενώς στις αυτοτελείς δημοσιεύσεις Α΄ 7,
σσ. 155-177.
7. Μεθόδιος Ανθρακίτης, Η Υυσική. Φφ. Μονής Ελεούσης της Νήσου Ιωαννίνων (περιεχόμενα – αποσπάσματα). Βλ. αυτοτελείς δημοσιεύσεις Α΄ 7, σσ. 179-195.
8. Βικέντιος Δαμοδός, Υυσιολογία. Μέρος Σρίτον της Υυσιολογίας:
Υυσιολογία Μερική. Περί του εμψύχου ώματος, 1739. Φφ. 3061
της ΕΒΕ, 1780, σσ. 380–862 (αποσπάσματα). Βλ. μελέτη Β΄ 15, σσ.
182–188.
9. Νικόλαος Ζερζούλης, Σης του σοφωτάτου Δημοκρίτου *…+
φυσικής θεωρίας *…+ τοιχεία κατά Μουσχεμβροέκιον (αποσπάσματα). Φφ. VI-9 της Βιβλιοθήκης του Ιασίου. Βλ. μελέτη
Β΄ 29, σσ. 67-92.
10. Ρήγας Βελεστινλής, Υυσικής Απάνθισμα…, 1790. Κριτική
έκδοση του κειμένου με βάση το μοναδικό σωζόμενο αυτόγραφο και φιλοσοφικός σχολιασμός. Βλ. αυτοτελείς δημοσιεύσεις Α΄ 5.
11. Αθανάσιος Χαλίδας, Λογική κατά νεωτέρους μεν συντεθείσα, μεθόδω δε μαθηματική εξυφανθείσα χάριν των φιλομούσων Ελλήνων, Εν Βιέννη, 1793. Φφ. 1155 της ΕΒΕ, από
το οποίο δημοσιεύονται οι §§ 328-330. Βλ. μελέτη Β΄ 35.
12. Αθανάσιος Χαλίδας, Μεταφυσική. Μέρος Βον της Μεταφυσικής: Κοσμολογία, σσ. 1–36 (§§1–70). Φφ. Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων,
1825. Βλ. μελέτη Β΄ 9, σσ. 140–153 (= 201–215).
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13. Αθανάσιος Χαλίδας, Γνώθι αυτόν ή Λογική, Κέρκυρα, 1824. Φφ. 75 ΓΑΚ (Αρχείο Αθανασίου Χαλίδα).
Έκδοση. Βλ. μελέτη Β΄ 37, σσ. 289-292.
14. Αθανάσιος Χαλίδας, Λογική και Μεταφυσική, Κέρκυρα, 1828. Φφ. 49 ΓΑΚ. Έκδοση. Βλ. μελέτη Β΄ 37, σσ.
293-298.
15. Βικέντιος Δαμοδός, *φιλοσοφικά έργα+. Βλ. Βιβλίο Α΄ 13.
16. Ευγένιος Βούλγαρις (μετάφρ.), Μεταφυσική Πουρχοτίου. Φφ. Κοζάνης. Βλ. Βιβλίο Α΄ 10.
17. Νικόλαος Παπαδόπουλος – Κομνηνός, Επιτομή των
προς την Λογικήν Σέχνην Κανόνων ή Εισαγωγή εις την
καθόλου Λογικήν του Αριστοτέλους. Φφ. ΜΠΣ (ΕΒΕ)
537. Βλ. μελέτη B’ 53, σσ. 37-57.
18. Αποσπάσματα έργων Λογικής εκδίδονται στο Βιβλίο Α΄ 12 .
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VII.
ΑΝΑΛΤΗ ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΨΝ –
ΕΣΕΡΟΑΝΑΥΟΡΕ (CITATIONS)
Α.
1.

Υιλοσοφικές έννοιες ως τρόπος επιχειρηματολογίας
στους Αττικούς ρήτορες. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 1993, 395 σσ.

τη διατριβή ερευνάται και ανασυγκροτείται ερμηνευτικά η επιχειρηματολογία των αττικών ρητόρων του 4ου
π.Φ. αιώνα, μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφικής εννοιολογίας. Με δεδομένο το γεγονός ότι στα πλαίσια της αρχαίας ελληνικής πόλεως ο φιλοσοφικός προβληματισμός
σχετικά με την υφή της πολιτικής πράξης, τη σημασία
των θεσμών και την ουσία του πολιτικού γίγνεσθαι δεν
ήταν αυτονομημένος από την εμπειρική πραγματικότητα,
τα κείμενα των ρητόρων αναδεικνύουν τόσο την εμβέλεια
των φιλοσοφικών ιδεών, όσο και τις διαθλάσεις του φιλοσοφικού λόγου, ο οποίος διερμηνεύει τις σχέσεις που συγκροτούν το πεδίο του πραγματικού της πολιτικής ζωής. Η
διατριβή, στην οποία προτάσσονται «εισαγωγικές παρατηρήσεις» (σσ. 1–8), διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. τις
σσ. 331–386 και 387–395 παρατίθενται η βιβλιογραφία και
ο πίνακας κειμένων του corpus αττικών ρητόρων, αντίστοιχα.
το πρώτο κεφάλαιο (Λόγος και πράξη, σσ. 11–74) διερευνάται η δυνατότητα του λόγου ως differentia specifica
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του ανθρώπου να αρθρώνει εμπειρικά διαπιστώσιμες
προτάσεις που αναφέρονται στη διερεύνηση οντολογικών
ερωτημάτων. Η κριτική, την οποία ασκεί ο Ισοκράτης στην
προσωκρατική σκέψη, συνδυάζεται και με την απόδειξη
του ατελέσφορου των οντολογικών εκζητήσεων του Πλάτωνος, της Ακαδημίας και του Αριστοτέλους. Η κατάθεση
του Ισοκράτη αναδεικνύει, μέσα από έναν γνωσιοθεωρητικό σκεπτικισμό, το πεδίο της πράξης σε ουσιώδες αντικείμενο του λόγου. ε αντίθεση με την πλατωνική αξιολογική διαφοροποίηση επιστήμης–δόξας, η οποία γίνεται
sub specie aeternitatis, η ερμηνεία του πολιτικού γίγνεσθαι
από τους ρήτορες προϋποθέτει τη σοφιστική ανατίμηση
του ανθρώπινου λόγου και την κατάφαση στο πρωτείο
της ανθρωπολογικής θεώρησης. Η διάκριση του γνωστικού τρόπου με τον οποίο καθίσταται εφικτή η προσπέλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας συναρτάται άμεσα με την αξιολόγηση της εμπειρίας ως βάθρου της απόπειρας του ανθρώπινου υποκειμένου να αναδειχθεί σε ουσιώδη παράγοντα του ιστορικού γίγνεσθαι. Η κατάφαση
των ορίων του λόγου αναγνωρίζει τον πολιτικό χώρο ως
το φυσικό ενδιαίτημα του λόγου και υιοθετεί τον κοινωνικό ορισμό του περιεχομένου της αρετής. Η δόξα, η υποκειμενική αλλά ταυτόχρονα κοινωνικά νοηματοδοτούμενη αντίληψη περί του πρακτέου, συνιστά ένα νέο, σε σχέση με την αντίληψη του Πλάτωνος, θεμέλιο της πράξης,
που καταξιώνει την αυτόνομη απόπειρα της ανθρώπινης
διάνοιας να προσδιορίσει τον διακείμενο ορίζοντα της πολιτικής συνοίκησης. Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα
δρώμενα προϋποθέτει τη φιλοσοφική παίδευση του λό-
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γου, δηλαδή της ικανότητας της ψυχής να μεταγράφει τα
προσπελαστά στην αναλύουσα σκέψη αντικείμενα και το
πεδίο δοκιμής της λειτουργικότητάς του είναι η εμπειρική
πραγματικότητα, όπου επαληθεύεται όχι η γραμματική ή
η σημαντική του διάσταση, αλλά η συνάφειά του με τη
φρόνηση.
το δεύτερο κεφάλαιο (Λόγος και ήθος, σσ. 75–134)
εξετάζονται οι παράμετροι της πολιτικής λειτουργίας του
λόγου και το ενδιαφέρον εστιάζεται στα στοιχεία που πιστοποιούν την ενότητα της πολιτικής και ηθικής. Η ορθή
χρήση του λόγου συναρμόζεται με την ηθική του αποτίμηση και η είσοδος του πολίτη στη δημόσια σφαίρα συνδυάζεται με την παραίτηση από την ασφάλεια της απραγμοσύνης και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης.
Η μετατροπή του ιδίου λόγου σε κοινό–απόφαση προϋποθέτει τη διαπλοκή της ατομικής ικανότητας του «λέγειν»
με το «ἦθος» του λέγοντος. Η μεταγραφή, κατά συνέπεια,
της ιστορικής πραγματικότητας σε θεωρητικό λόγο εντάσσεται στην προσπάθεια να διευκρινισθούν τα γνωρίσματα
που καθιστούν το λόγο κοινωνικά τελεσφόρο. Η αντίθεση
ανάμεσα στην ιδιοτελή και την κοινωνική χρήση του λόγου γίνεται ευδιάκριτη με την αναφορά στον πολιτικώς
βιωμένο ιστορικό χρόνο και η εξιδανίκευση του παρελθόντος καταυγάζει το αίτημα του παρόντος για ουσιαστική πρόκριση του δημοτικῶς βιῶναι. Μόνο στην περίπτωση που ο λόγος υπηρετεί την πόλιν, η διυποκειμενική
επικοινωνία υφίσταται ως αποτέλεσμα της λογικής ανασυγκρότησης και παρουσίασης των γεγονότων και αποκρυ-
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σταλλώνεται σε απόφαση δεσμευτική για όλους τους ελεύθερους και ισότιμους πολίτες.
τάσις και Ομόνοια τιτλοφορείται το τρίτο κεφάλαιο
(σσ. 135–205). Η θεμελιώδης παραδοχή η οποία αναλύεται
αφορά την ισοπολιτεία όλων στα πλαίσια της κοινής πόλεως, που δεν ανήκει σε ορισμένους, αλλά συνιστά τον
συλλογικώς θεσμοθετημένο τρόπο πραγμάτωσης της πολιτικής ουσίας του ανθρώπου και τη δικαίωση της πολιτικής του φύσης. Η σοφιστική αντίθεση νόμῳ–φύσει προσφέρει τη θεωρητική αιτιολόγηση της ισονομίας και λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε προσπάθεια να υπονομευθεί η ελευθερία του πολίτη, την οποία εγγυάται μόνον η
δημοκρατία. την αντίθετη περίπτωση της δουλοσύνης, η
ὕβρις αποκαλύπτει την επιβίωση ενός προπολιτικού τρόπου κοινωνικού συγχρωτισμού, που διέπεται από το κριτήριο της ατομικής αυθαιρεσίας. την πολιτική πραξεολογία που αναδεικνύεται από την μελέτη των κειμένων
που εξετάζουμε, το δίκαιο ορίζεται νόμῳ και η ομόνοια,
της οποίας η αφετηριακή σημασία είναι πολιτική, δηλώνει
την κατάφαση στην προτεραιότητα του Όλου, έναντι του
μέρους, την πολιτική διόδευση που χαρακτηρίζεται από
την αποδοχή της διαφορετικότητας στο επίπεδο των κοινωνικών ανερευνήσεων, στο επίπεδο των περὶ τὰ πρακτά.
Η επιδίωξη της ομόνοιας αποδεικνύει την αποδοχή των
ορίων που συνιστούν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα
στο φυσικώς και το πολιτικώς υπάρχειν και τη δυνατότητα του λόγου να διευθετηθούν οι αναπόφευκτα αναφυόμενες διαφορές στο πεδίο της πράξης. Η μεγαλοψυχία, ως
πολιτική αρετή, συμβάλλει καθοριστικά στην υπερκέραση
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των ποικίλων διαφορών και την επιδίωξη της ομόνοιας ως
κατάστασης που εγγυάται την ισότιμη μετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του γίγνεσθαι. Η πόλις, στις διαπραγματεύσεις που επιχειρούν οι ρήτορες, ανάγεται σε
κρηπίδα των αξιών, στην οποία επερείδεται κάθε προσπάθεια αξιολόγησης της επί μέρους ατομικής συμπεριφοράς και σε σημασία από την οποία αρύεται τη νομιμότητά της οποιαδήποτε απόφανση φιλοδοξεί να διεκδικήσει το χαρακτηριστικό της εγκυρότητας. Σο γεγονός βέβαια ότι προσγράφονται στην πόλιν ιδιότητες και διαθέσεις που προσιδιάζουν στο άτομο, είναι αποφασιστικής
σημασίας για την κατανόηση της ιδεολογικής και αναμφίβολα κανονιστικής λειτουργίας του υποστατικού φορέα
των αξιών, του οποίου αποτιμάται η σύνολη συμπεριφορά. Η οντοποίηση της πόλεως εγγεγραμμένη στον συνειδησιακό ορίζοντα των πολιτών ενέχει την θέση του κανόνα με βάση τον οποίο επιμετράται η ατομική ηθικότητα
και προσανατολίζεται η πράξη από τὸ ἴδιον προς τὸ κοινόν, προς τη συναγωγή εἰς ταυτόν.
Η πολιτική διάσταση των αρετών αποτελεί το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που επιχειρείται στο τέταρτο
κεφάλαιο (σσ. 206–271). Η ερμηνευτική ανασύσταση των
μαρτυριών υιοθετεί ως βασικό εννοιολογικό εργαλείο το
τετράπτυχο των βασικών αρετών της ανδρείας, της φρόνησης, της σωφροσύνης και της δικαιοσύνης και από την
ανάλυση γίνεται φανερό ότι η αρετή ως περιεκτικός όρος
δηλώνει την υπεροχή του ανθρώπου σε σχέση με τους άλλους, στάση η οποία δεν είναι αποτέλεσμα τυχαιότητας,
αλλά προκύπτει από τη διαστοχαστική ερμηνεία των α-
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ντικειμενικών δεδομένων. τα κείμενα που εγκωμιάζεται
η ανδρεία των πολιτών φανερώνεται η ανθρωπολογική
απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα που αφορά το πέρας της
εγκόσμιας παρουσίας του ανθρώπου, δηλαδή η πεποίθηση ότι το αναπόδραστο του θανάτου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως κατίσχυση του πεπρωμένου, αλλά ως ευκαιρία για να καταδειχθεί η ανωτερότητα εκείνων που η
ζωή τους διέπεται από αξίες που νοηματοδοτούν τον ανθρώπινο βίο. Οι σπουδαίοι συνείρουν στη στάση τους ατομική ηθικότητα και πολιτική δεοντολογία, αναδεικνύοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα της σωφροσύνης, της
οποίας η αναντίρρητη σπουδαιότητα, ως γνώρισμα των
αγαθών πολιτών, συνδυάζεται με τη δικαιοσύνη, μία αρετή με εμφανή κοινωνικό–ανθρωπολογικό χαρακτήρα, αφού αναφέρεται στο διατομικό χώρο που σχηματίζεται
από τα ατομικά ενεργήματα και στον οποίο τὸ ἴδιον δεν
αξιολογείται καθ' εαυτό, αλλά σε συνάρτηση με τὸ ἕτερον.
τη διαπλοκή των αρετών ουσιώδης είναι ο ρόλος της
φρόνησης, της αρετής που συμπυκνώνει την ικανότητα
του ανθρώπου να διευθετεί με εύτακτο τρόπο τις ατομικές
και δημόσιες υποθέσεις, ικανότητα η οποία επιρρώνεται
μέσω της φιλοσοφικής παίδευσης. Η απαίτηση να εμφορούνται οι πολίτες από την αρετή και να ρυθμίζουν τις
πράξεις τους σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της δεν είναι
βέβαια ένα ετερόνομο κέλευσμα για την υπακοή τους σε
ένα αφηρημένο διανόημα, το οποίο επαγγέλλεται την ατομική βελτιστοποίηση, είτε εν ονόματι της διασφάλισης
της σωτηρίας της ατομικής ψυχής, είτε εν ονόματι μίας
ασαφούς και περιβαλλόμενης από την αχλύ της συνθη-
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ματολογίας αναφοράς στην κοινωνική ευταξία. το χώρο
της πόλεως η εμπειρία, η οποία αποδείχθηκε ως τελεσφόρα, αποκρυσταλλώνεται σε έννοιες και η απαίτηση της
αρετής συνιστά υπόμνηση της μοναδικής διόδευσης μέσω
της οποίας προσπελαύνεται ο δημόσιος χώρος.
το πέμπτο κεφάλαιο (Λόγος και Νόμος, σσ. 272–330)
αναπτύσσεται η θέση ότι οι νόμοι συμπυκνώνουν μία ορισμένη αντίληψη για την πολιτική ζωή και κατανοούνται
ως μέσο παιδείας και πολιτικής αρετής και ως έσχατη δυνατότητα της οργανωμένης κοινωνίας να προασπίσει τον
εαυτό της στην περίπτωση της δυσαρμονίας των ατομικών επιλογών με τα συλλογικώς θεσπισμένα. Σο χαρακτηριστικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι η ισότητα, τὸ
ἴσον ἔχειν ἅπαντας, η οποία υποβαστάζει θεωρητικά την
προσπάθεια να καταδειχθεί ότι η καθολικότητα του νόμου είναι μία από τις παραμέτρους που τον αναδεικνύει
σε ρυθμιστικό παράγοντα της πολιτικής ζωής. Η πολιτικώς πρωταρχική αντιδιαστολή των πράξεων σε δίκαιες
και άδικες συναρτάται με την κανονικότητα των νόμων,
που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Ο νόμος προσλαμβάνει το χαρακτήρα του κανόνα και εμφανίζεται ως λογική τάξη, αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης του γεγονότος ότι η ανθρώπινη συνύπαρξη βρίσκεται στον αντίποδα
της αγελαίας συνεύρεσης, τόσο ιστορικά, όσο και κοινωνικά. Σο δίκαιο, παρά το γεγονός ότι ορίζεται νόμῳ, δεν
είναι αποτέλεσμα της αυθαίρετης επιβολής, αλλά, αντίθετα, είναι προϊόν λογικής διακρίβωσης του δέοντος. Κατανοείται συνεπώς γιατί οι νόμοι, στους οποίους εξεικονίζε-
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ται το ήθος της πολιτείας, είναι δόγμα ἀνθρώπων φρονίμων και συνιστούν τους τρόπους της πόλεως.
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το βιβλίο αυτό επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε
έναν διττό στόχο: επιδιώκουμε πρώτον να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο με τον οποίο τέθηκε και ερμηνεύθηκε
στο πλαίσιο της νεοελληνικής σκέψης το περί φύσεως
ερώτημα και δεύτερον να κατανοήσουμε και να
αναδείξουμε ερμηνευτικά τους αναβαθμούς τους οποίους
διήλθε η απόπειρα προσπέλασης των φιλοσοφικών πτυχώσεων που συνυφαίνονται με την περί φύσεως απορία.
Ο χρονικός ορίζοντας της ανάλυσης εκτείνεται από τα
μέσα του 15ου μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Ορίζουμε ως συμβατική απαρχή της μελέτης μας τη
διαμάχη πλατωνικών και αριστοτελικών και ως απόληξη
την περίοδο κατά την οποία κορυφώνεται ο Διαφωτισμός
και το πεδίο του περί φύσεως προβληματισμού μεταβάλλεται, όσον αφορά τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές
προϋποθέσεις αλλά και τους επιστημονικούς όρους με
τους οποίους παράγεται και αναπαράγεται η γνώση. Η
προσέγγιση των χειρογράφων, στο μεγαλύτερο μέρος,
πηγών μέσα από το πρίσμα της θεματικής μας,
προσδιόρισε και τον επιμερισμό της εργασίας σε έξι μέρη,
τα οποία διαιρούνται σε δεκαεπτά κεφάλαια.
Σην Εισαγωγή (σσ. 15–20), στην οποία αποσαφηνίζεται το πλαίσιο και η μέθοδος της ανάλυσης ακολουθεί
το Πρώτο Μέρος (σσ. 21–56) που τιτλοφορείται ἡ φύσις
στή διαμάχη Πλατωνικῶν–Ἀριστοτελικῶν και στα δύο
κεφάλαια που συναπαρτίζουν την ενότητα ανασυγκροτούνται οι θέσεις που διατυπώθηκαν αναφορικά
με τις οντολογικές προκείμενες της φυσικῆς ἀπορίας.
ημαντικό ρόλο στη διαμάχη διαδραμάτισαν ανάμεσα σε
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άλλα, τα ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση είδους–ύλης,
τη δομή του κόσμου, την έννοια της κίνησης και την ex
nihilo δημιουργία. Η συζήτηση διεξάγεται στο επίπεδο της
αντιλογικής παράθεσης των απόψεων και ουσιαστικά δεν
υπερβαίνει το πλαίσιο της δια συλλογισμών τεκμηρίωσης
της ποιοτικής αντίληψης για το φυσικό γίγνεσθαι που
είχε εγκαινιάσει η αριστοτελική διδασκαλία. Η φύσις ως
το αφετηριακό σημείο από το οποίο εκκινεί η πραγματοποίηση των όντων και ως αίτιο της μεταβολής του τρόπου
με τον οποίο τα όντα υφίστανται, συνιστά τον κυριότερο,
ίσως, από τους άξονες γύρω από τους οποίους
εξυφαίνεται η αντιπαράθεση και τόσο οι πλατωνικοί
φιλόσοφοι (Γεώργιος Γεμιστός–Πλήθων, Βησσαρίων,
Μιχαήλ Αποστόλης), όσο και οι αριστοτελικοί (Γεώργιος
χολάριος, Γεώργιος Σραπεζούντιος, Ανδρόνικος Κάλλιστος, Θεόδωρος Γαζής) αξιοποιούν τους υπομνηματιστές του αριστοτελικού έργου, όχι μόνο τους Έλληνες
(Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, ιμπλίκιος, Θεμίστιος, Υιλόπονος,) αλλά και τους Άραβες (Averroes, Avicenna) και τους
Λατίνους (Duns Scotus, Thomas Aquinas). Αξίζει να
σημειωθεί πως από το έργο του Ανδρόνικου Κάλλιστου
και του Βησσαρίωνος μπορούμε να συναγάγουμε ότι περί
τα μέσα του δεκάτου ογδόου αιώνα διαμορφώνεται μία
ανεπιφύλακτα καταφατική στάση έναντι των επιτευγμάτων των νεοτέρων.
το Δεύτερο Μέρος (Ἡ κλασικὴ σκέψη ὡς σημεῖο
ἀναφορᾶς τὸν 16ο αἰώνα, σσ. 57–142) ιχνογραφούνται τα
στοιχεία με βάση τα οποία μπορούμε να συμπεριλάβουμε
τον 16ο αιώνα στην ιστοριογράφηση της νεοελληνικής
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φιλοσοφίας. Όπως είναι γνωστό, ο 16ος αιώνας είναι μία
ουσιαστικά άγνωστη περίοδος και η προσπάθειά μας στα
δύο από τα τρία κεφάλαια που συγκροτούν την ενότητα
εστιάζεται στα γενικά ιστορικοφιλοσοφικά γνωρίσματα
που μπορούμε να διακρίνουμε στη γραμματεία της
εποχής. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι από τη
χρησιμοποιούμενη ορολογία και το είδος των προβλημάτων που ανιχνεύουμε στις πηγές, αναδεικνύονται από την
άποψη της ανασύστασης της ιστορίας των ιδεών ορισμένα
ζητήματα που δεν είχαν ληφθεί υπόψη από την ώς τώρα
έρευνα, η οποία αντιλαμβανόταν με έναν ανιστορικό
τρόπο ορισμένα από τα αιτήματα που ήδη τίθενται στον
δέκατο έκτο αιώνα ως όψιμες εγγραφές μεταγενέστερων
περιόδων. Η συζήτηση, επί παραδείγματι, για την ανωτερότητα των αρχαίων ή των νεοτέρων, η στηλίτευση της
αμάθειας και η κατάδειξη των συνεπειών που η αχλύς
των προλήψεων και της δεισιδαιμονίας προξενεί, η οξύτατη κοινωνική κριτική στην πνευματική ακηδία του
κλήρου, ο καταλυτικός ρόλος της φιλοσοφικής παιδείας
στη διαύγαση της συνείδησης και η εξέταση του ανθρώπινου βίου μέσα από το ζεύγμα «φως–σκοτάδι» είναι πτυχές
ενός προβληματισμού που διατυπώνεται στο συγκεκριμένο αιώνα με έναν τρόπο ρητό και έχει ως αποδέκτες το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η δημοσιοποίηση της γνώσης
είναι επίσης το δεσπόζον αίτημα, την υλοποίηση του οποίου αποπειρώνται οι Νεοέλληνες Ουμανιστές. Σο ενδιαφέρον για το φυσικό γίγνεσθαι μορφοποιείται κατά τον
δέκατο έκτο αιώνα σύμφωνα με την αρχαιοελληνική και
ιδιαίτερα την αριστοτελική και πτολεμαϊκή σκέψη. τα
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χειρόγραφα της εποχής και στα ελάχιστα έντυπα κείμενα
φυσικής και φυσιολογίας συναντούμε αξιοσημείωτες
απόψεις για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό
γίγνεσθαι.
Σο Σρίτο Μέρος του βιβλίου (σσ. 143–229) είναι αφιερωμένο στο νεοελληνικὸ ἀριστοτελισμὸ τοῦ 17ου αἰώνα. ε
τρία κεφάλαια συστηματοποιούνται τα γνωρίσματα που
σηματοδοτούν το πλαίσιο του νεοελληνικού αριστοτελισμού, τον εσωτερικό του διαφορισμό και τις απόψεις που
διατυπώθηκαν στο συγκεκριμένο αιώνα αναφορικά με το
επίμαχο ζήτημα της δομής του συμπαντικού χώρου. Ο
αριστοτελικός προσανατολισμός της νεοελληνικής σκέψης κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα χαρακτηρίζει μία ευρύτατη κλίμακα φιλοσοφικών συμβολών που η ιδιοτυπία
τους τις κατοχυρώνει ως αυτοδύναμες και πρωτότυπες
συνθέσεις, των οποίων η αυτοτέλεια δεν επηρεάζεται από
την προγραμματική συστοίχηση με την αριστοτελική
φιλοσοφία, η οποία εκείνη την περίοδο δεν είχε υποκατασταθεί ως σύστημα από την εννοιολογία της νεότερης
φυσικομαθηματικής επιστήμης. Εκείνο το οποίο τονίζεται
στο έβδομο κεφάλαιο είναι το γεγονός ότι για τη θεματοποίηση της πολύπτυχης φιλοσοφικής παράδοσης του
δεκάτου εβδόμου αιώνα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
τον ευδιάκριτο εσωτερικό διαφορισμό του νεοελληνικού
αριστοτελισμού, έτσι ώστε να αποφύγουμε το ανιστορικό
ολίσθημα της προβολής στη συγκεκριμένη εποχή μεταγενέστερων αιτημάτων. το όγδοο κεφάλαιο επιχειρούμε
μέσα από τη μελέτη των χειρογράφων να κωδικοποιήσουμε τις θέσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με το ύ-
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μπαν και την ηλιοκεντρική θεωρία. Σο σημαντικό στοιχείο
που προκύπτει από τα κείμενα είναι ότι περί τα μέσα του
αιώνα διαπιστώνουμε την παρουσία της θεωρίας του
Nicolaus Copernicus και περί τα τέλη του αιώνα ο Μελέτιος Γεωγράφος αποδέχεται ρητά το αστρονομικό σύστημα
του Tycho Brahe. Σα τεκμήρια που μας προσφέρουν οι
χειρόγραφες πηγές μας υποβάλλουν την ανάγκη αναθεώρησης των απόψεων που επικρατούσαν ώς τώρα στην
έρευνα της νεοελληνικής φιλοσοφίας σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική.
Οι πνευματικὲς διεργασίες που παρατηρούνται στὶς
ἀπαρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα προσφέρουν το πλαίσιο της
έρευνας που συγκεφαλαιώνεται στο Σέταρτο Μέρος του
βιβλίου (σσ. 231–291). Η προσεκτική εξέταση του χειρόγραφου έργου των Αναστασίου Παπαβασιλόπουλου, Μεθοδίου Ανθρακίτη, Βικεντίου Δαμοδού και Θεόδωρου Καβαλλιώτη μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ότι στο πρώτο
ήμισυ του αιώνα διαμορφώνεται στον ελληνικό χώρο ένα
ρεύμα σκέψης στον αντίποδα της αριστοτελικής–σχολαστικής παράδοσης, το οποίο αξιοποιεί θεμελιώδεις παραδοχές της καρτεσιανής φιλοσοφίας, όπως είχαν καταστεί
γνωστές και μέσω της Logique του Port Royal (1662). το
πεδίο της φυσικής φιλοσοφίας η σκέψη του Descartes
ανιχνεύεται στο έργο του Δαμοδού και του Καβαλλιώτη
και αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δαμοδός στην ύστερη
διδακτική και συγγραφική του περίοδο προσανατολίζεται
προς τη νευτώνεια φυσική φιλοσοφία. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι στο μεταφρασμένο από τον Παπαβασιλόπουλο κείμενο Περί της αναζησάσης φυσικής φιλοσοφίας
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(1701) συναντούμε για πρώτη φορά μία καταλυτική κριτική στην αριστοτελική φυσική και expressis verbis διατυπώνεται η θεωρία «περί της πληθύος των κόσμων». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συναρμογή οντολογίας και φυσικής την οποία επιχειρεί ο Μεθόδιος Ανθρακίτης σε ένα άγνωστο ως σήμερα φιλοσοφικό Σετράδιο
που παραδίδει το περιεχόμενο της «μονοτέτραδης φυσικής», που οι κατήγοροί του «έρριψαν στην πυρά» το 1723.
Σο Πέμπτο Μέρος επιγράφεται ἡ πειραματικὴ φυσικὴ
φιλοσοφία (σσ. 293–351) και το έργο του Ευγενίου Βούλγαρη, του Νικολάου Ζερζούλη και του Νικηφόρου Θεοτόκη
διερευνάται σε ισάριθμα κεφάλαια. Κατά την εικοσαετία
1740–1760 εδραιώνεται στον ελληνικό χώρο η νεώτερη πειραματική φιλοσοφία με τη διδασκαλία του Ευγενίου Βούλγαρη, στο έργο του οποίου αναγνωρίζουμε τη σημασιολογική μεταστοιχείωση του όρου φιλοσοφείν, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει όχι μόνον τη θεωρητική ανερεύνηση με βάση αποκλειστικά τους κανόνες της Λογικής,
αλλά και το εγχείρημα της πειραματικής διακρίβωσης του
τρόπου με τον οποίο ενεργούν τα φυσικά στοιχεία και της
συναφούς συγκρότησης των μαθηματικών νόμων. Ο
Βούλγαρης υιοθετεί τη νευτώνεια φυσική, δεν αποδέχεται
όμως τον ηλιοκεντρισμό προτιμώντας, για λόγους που
ερμηνεύονται στο επιστημονικό–φιλοσοφικό πλαίσιο της
εποχής, τη συμβιβαστική αστρονομική πρόταση του Tycho
Brahe. Ο Νικόλαος Ζερζούλης μετά την επιστροφή του
από την Ιταλία δίδαξε στα σημαντικότερα πνευματικά
κέντρα του υπόδουλου Ελληνισμού τη νεότερη πειραματική φιλοσοφία και το 1759 αντιπαρατέθηκε στην Κων-
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σταντινούπολη με τους αριστοτελικούς Δωρόθεο Λέσβιο
και Ανανία Αντιπάριο. Η φυσική φιλοσοφία του Μετσοβίτη στοχαστή ανασυγκροτείται μέσα από τα χειρόγραφα
έργα του και γίνεται εκτενής αναφορά στη σημασία της
μετάφρασης των Elementa Physicae του Petrus van
Musschenbroek (1745) που ο Ζερζούλης εκπόνησε τη δεκαετία του 1760. Σο πέμπτο μέρος ολοκληρώνεται με το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο ερμηνεύονται οι φυσικοφιλοσοφικές θέσεις του Νικηφόρου Θεοτόκη σχετικά με
τον ενδεδειγμένο τρόπο μελέτης του βιβλίου της φύσεως.
Σο Έκτο Μέρος (σσ. 353–395) απαρτίζεται από δύο κεφάλαια, στα οποία ανασυγκροτούνται τα επιχειρήματα
που ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ και ο Ρήγας Βελεστινλής
καταθέτουν στην περί φύσεως συζήτηση, η οποία όπως
διαπιστώνουμε από τη σύνολη ανάλυση έχει ένα ιστορικό
βάθος το οποίο συχνά αγνοείται. Οι δύο στοχαστές
συνθέτουν το έργο τους στὴν ἀκμὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ και
με απερίφραστο τρόπο διατυπώνουν τη συμφωνία τους με
το σύνολο των παραδοχών της νεότερης μαθηματικής φυσικής και των πορισμάτων στα οποία κατέληξε η πειραματική φιλοσοφία. Η «υγιής φιλοσοφία» σηματοδοτείται
από την κατάφαση της ανθρωπολογίας και το πρίσμα
μέσα από το οποίο ερευνάται το φυσικό γίγνεσθαι μορφοποιείται από τις συμβολές των νεοτέρων και ιδιαίτερα
του Newton. Σην περίοδο αυτή κατισχύει πλήρως στον
ελληνικό χώρο η νεότερη σκέψη και ρητά εκφράζεται η
αποδοχή του ηλιοκεντρισμού. την ίδια χορεία στοχαστών μπορούμε να εντάξουμε, ανάμεσα σε άλλους, τον
Μανασσή Ηλιάδη, τον Παναγιώτη Κοδρικά, τους Δη-
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μητριείς Δανιήλ Υιλιππίδη και Γρηγόριο Κωνσταντά, τον
Φριστόδουλο Παμπλέκη, τον Αθανάσιο Χαλίδα και τον
Βενιαμίν Λέσβιο. Σην ίδια περίοδο οξύνεται η αντίδραση
των εκφραστών της παραδοσιακής σκέψης, των οποίων η
πολεμική αφορμάται από ιδεολογικά κίνητρα. Αξίζει να
υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Ρήγας θέτει με
έμφαση στο Υυσικής Απάνθισμα το ζήτημα της αναλογικής ομοιότητας ανθρώπου–ζώου, απηχώντας τη συζήτηση
η οποία περί τα μέσα του δεκάτου ογδόου αιώνα υπήρξε
στον ευρωπαϊκό χώρο το επίκεντρο της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας.
Σα Επιλεγόμενα (σσ. 397–406) υπομνήσκουν τα εδραία
γνωρίσματα της φιλοσοφικής διόδευσης που επιχειρήθηκε
με το βιβλίο αυτό, το οποίο ολοκληρώνεται με την
αγγλική περίληψη (σσ. 407–409) και τους Πίνακες (σσ.
411–482): Βιβλιογραφία, σσ. 413–462· Ευρετήριο Ονομάτων,
σσ. 463–479· Εικονογράφηση, σσ. 481–482.
* Σο Βιβλίο, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση
που επισυνάπτεται, «αποτελεί προτεινόμενο έργο προς περαιτέρω μελέτη στους φοιτητές της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ
22 του ΕΑΠ η οποία στοχεύει στη μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας
και επιστήμης από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα».
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Α θ α ν α σ ί α Γλυκοφρύδη–Λεοντσίνη, Ιστορία της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας. Βιβλιογραφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Υιλοσοφίας, *Αθήνα, 2002-2003+, σ. 2.

Ι σ τ ο ρ ί α κ α ι Υ ι λ ο σ ο φ ί α των Επιστημών στον Ελληνικό χώρο (17ος–19ος αι.). υλλογικός Σόμος του Κέντρου
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551.
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς , Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον Ελληνικό χώρο 1745-1821, Αθήνα, 2003, σσ.
111, σημ. 3, 363.
Γ ι ά ν ν η ς Κ α ρ ά ς , «Η ανακάλυψη της Υύσης. Οι απαρχές
της νεοελληνικής επιστημονικής σκέψης», στο: Ιστορία του
Νέου Ελληνισμού 1770-2000. Σόμος Β΄. Η οθωμανική κυριαρχία 1770-1821. Διαφωτισμός – Ιστορία της Παιδείας – Θεσμοί
και Δίκαιο, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003 σ. 144.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , (Βιβλιοκρισία) στο: Ελληνική Υιλοσοφική Επιθεώρηση 20 (2003), σσ. 210-212.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Ο φιλόσοφος του 17ου αιώνα Ιωάννης Κωττούνιος και η ιδεολογική προσέγγιση του έργου
του», Περί Ιστορίας (Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών Κέρκυρα), τχ. 4 (2003), σ. 214, σημ. 88.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Aperto libro philosophiae», Ακτή, τχ. 56 (Υθινόπωρο 2003), σσ. 491-494.
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ο ς , υμβολή στη μελέτη
του βίου και του έργου του λογίου των υστεροβυζαντινών χρόνων Μιχαήλ Αποστόλη (c. 1420/22–1478). Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία. Ιωάννινα, 2003, σσ. xxxii, 169.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς  φ ύ ρ η ς , «Νόμοι του Νεύτωνα ή νόμοι
της φύσης;», στο: Η συμβολή της Ιστορίας και Υιλοσοφίας των
Υυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Υυσικών Επιστημών.
Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου υνεδρίου, Αθήνα, 8-11 Μαΐου
2003. Επιμ., Κωνσταντίνος κορδούλης – Λία Φαλκιά. Αθήνα, χ.χ., σ. 492.
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Δωδώνη 32 (2003), σσ. 54, 101.
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Δύση, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σομέας Υιλοσοφίας – Επιστημονική Επετηρίδα Δωδώνη, Παράρτημα αρ. 73,
2004, σσ. 18, 20.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Σα
όρια της διακινδύνευσης, Αθήνα, 2005, σσ. 24, 100, 111, 185,
193, 333, 336, 342, 343, 515-517.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , (Βιβλιοπαρουσίαση) στο: Ομπρέλα 67 (Δεκέμβριος 2004 – Υεβρουάριος 2005), σσ. 90-91.
Γ ι ά ν ν η ς Σ ζ α β ά ρ α ς , Εγχειρίδιο Υιλοσοφίας. Διδασκαλία
της φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική μέθοδο, Αθήνα,
32006, σ. 294.
Ν ί κ ο ς Α γ ι ώ τ η ς , Η αξιοποίηση της υπομνηματιστικής
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Science & Education 17 (2008), σσ. 659, σημ. 5, 661.
Ehfthymios P. Bokaris and Vangelis Koutalis ,
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2009, σ. 521, σημ. 30.
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Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Α π . Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς (Επιμ., εισαγ.,
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Science and Religion in Historical Context). Transl., by Susan
Emanuel. USA, The John Hopkins University, 2011, σσ. 218,
219.
Β α σ ι λ ι κ ή Ν ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος
Γεώργιος ακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η

-66 -

συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα χειρόγραφά του. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιιο Ιωαννίνων, Σμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
2011, σ. 157.
Γ ι ά ν ν η ς Κ α ρ ά ς , Οι Επιστήμες στη Νεότερη Ελλάδα,
Αθήνα, Ένωση Ελλήνων Υυσικών, 2012, σ. 261.

4. Ρήγα Βελεστινλή, Υυσικής Απάνθισμα. Κριτική Έκδοση. Εισαγωγή, επιμέλεια, σχόλια, Αθήνα, Βουλή των
Ελλήνων, 2002, 310 σσ. (= Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα
ωζόμενα. Σόμος Β΄).

Πρόκειται για κριτική έκδοση με ιστορικοφιλοσοφική
εισαγωγή και σύστοιχο διεξοδικό σχολιασμό του έργου
του Ρήγα Υυσικής Απάνθισμα (Βιέννη 1790) με βάση το
μοναδικό σωζόμενο αυτόγραφο χειρόγραφο που απόκειται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (αρ. 1288). Σο
έργο εντάσσεται στα Άπαντα του πρωτομάρτυρα της ελληνικής ελευθερίας, τα οποία εξέδωσε η Βουλή των Ελλήνων. Από την οπτική της ιστοριογράφησης της νεοελληνικής φιλοσοφικής σκέψης το Υυσικής Απάνθισμα αποτελεί
ένα τεκμήριο με ιδιαίτερη σημασία, αφού η μελέτη του
μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το επίπεδο της συζήτησης που διεξαγόταν στα τέλη του 18ου αιώνα στον νεοελληνικό χώρο, αναφορικά με τα νέα επιτεύγματα της πειραματικής έρευνας της φύσης. Σην περίοδο που ο Ρήγας
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συνθέτει το έργο του, αξιοποιώντας τα πορίσματα της
νεότερης επιστήμης, στον ελληνικό χώρο είχε απόκρυσταλλωθεί μια πολυειδής φιλοσοφική ερωτηματοθεσία
σχετικά με τη σημασία της φυσικής επιστήμης και στις
χειρόγραφες πηγές είναι εναργείς οι θεωρητικές μετατοπίσεις που προκάλεσε στο ευρωπαϊκό πεδίο η πειραματική
φιλοσοφία. Σο Υυσικής Απάνθισμα προτείνει μια ανάγνωση της φύσης που συνάδει με το θεωρητικό πλαίσιο της
νεότερης φιλοσοφίας και η συμβολή του Ρήγα στη νεοελληνική ιστορία των ιδεών έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει ως αυτονόητη και αυτοδήλως έγκυρη τη νέα εικόνα που μορφοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή επιστημονική
κοινότητα για το φυσικό γίγνεσθαι. τη σύνθεσή του η
φύση εμφανίζεται ως ένα αδιάσπαστο σύνολο μακροκοσμικών και μικροκοσμικών συναρμογών, το οποίο
με την αρωγή των νέων τεχνικών είναι δυνατόν να το κατοπτεύσει το ανθρώπινο υποκείμενο.
την Εισαγωγή του Βιβλίου, Σο “Υυσικής Απάνθισμα” του Ρήγα: η συμβολή του στην “περί φύσεως” συζήτηση και η θέση του στην ιστορία της νεοελληνικής
σκέψης (σσ. 9-33), εκτός από τις «Προοιμιακές επισημάνσεις» (σσ. 9-13) με τις οποίες διασαφηνίζεται το θεωρητικό
πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφεται το πόνημα του Ρήγα, αναδεικνύεται (σσ. 13-22) το φιλοσοφικό έρεισμα της
συγγραφής («Οι περί φύσεως αντιλήψεις»), εντοπίζονται
οι «υνάφειες» (σσ. 22-26) με τις πηγές και αξιολογείται
(ΙV. «Επιλεγόμενα», σσ. 26-28) το Υυσικής Απάνθισμα ως
μια «Θεματογραφία» της φυσικής επιστήμης, μέσω της
οποίας προβάλλεται, εκτός των άλλων, το θεμελιώδες αί-
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τημα του Διαφωτισμού που συνίσταται στη συνύφανση του περιεχομένου της γνώσης με την κοινωνική της λειτουργία.
Σο κείμενο (σσ. 35-202) εκδίδεται κριτικά με βάση το
πρωτόγραφο χειρόγραφο και στις σσ. 30-33 διευκρινίζονται τα φιλολογικά κριτήρια του εγχειρήματος.
τα «χόλια» (σσ. 205-283), εκτός από τις διεξοδικές κριτικές, ιστορικές και φιλολογικές διασαφηνίσεις και τον εντοπισμό των πηγών του Ρήγα, επιχειρούμε να αναδείξουμε τις συνάφειες των αντιλήψεων που διατυπώνονται
στο Απάνθισμα με την αρχαιοελληνική, την ευρωπαϊκή
και τη νεοελληνική φιλοσοφική σκέψη, έτσι ώστε να ιχνογραφηθεί ο ιστορικοφιλοσοφικός ορίζοντας εντός του οποίου εγγράφεται το συγκεκριμένο κείμενο. Όσον αφορά
τη σχέση του έργου με την Encyclopédie, που αποτέλεσε μια
από τις κύριες πηγές του Ρήγα, στα «χόλιά» μας καταδεικνύουμε και άλλες οφειλές (βλ. ενδεικτ., σσ. 235, 270,
280-283), οι οποίες εμπλουτίζουν την προγενέστερη έρευνα. Σο Βιβλίο ολοκληρώνεται με το αναλυτικό «Γλωσσάριο» (287-294) και το «Γενικό Ευρετήριο» (σσ. 297-308).
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Κ α ρ α μ π ε ρ ό π ο υ λ ο ς , Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον Ελληνικό χώρο 1745-1821, Αθήνα, 2003, σσ.
120, σημ. 13, 363.
Ά ν ν α Σ α μ π ά κ η – Ρ ω ξ ά ν η Α ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ , «Νεοελληνικός Διαφωτισμός», στο: Ιστορία των Ελλήνων. Σόμος 8: Ο
Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία 1453-1821, Αθήνα, ΔΟΜΗ, 2006,
σ. 687.
Λ ο υ κ ά ς Α ξ ε λ ό ς , Ρήγας Βελεστινλής. ταθμοί και όρια
στην κοινωνική διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνεί-
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δησης στην Ελλάδα, Αθήνα, τοχαστής, 2007, σσ. 226, 239.
P e n e l o p e F r a n g a k i s (Department of Modern Greek and
French Studies, University of Sydney), «The significance of the
French example and experience in the building of the Greek nation's civic and ethnic dimensions from mid-eighteenth century
onwards», σ. 14 [άρθρο σε ηλεκτρονική μορφή στο: www.2.
Ise.ac.uk/europeanInstitute ].
Ά ν ν α Σ α μ π ά κ η , «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Ο διάλογος με τη δυτική παιδεία», Δίκη (Ιούνιος 2006) *και σε ηλεκτρονική μορφή: www.kosbeys.gr].
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Δ . Μ α λ α φ ά ν η ς , «Σο γλωσσικό ζήτημα κατά το Νεοελληνικό Διαφωτισμό», στο: www.pee.gr.
Β α σ ι λ ι κ ή Ν ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος
Γεώργιος ακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα χειρόγραφά
του. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2011, σ. 139, σημ. 407
και 408, σ. 154, σημ. 517.

5. Μορφές Δημοσιότητας στην πόλη των Ιωαννίνων κατά
τον ύστερο 19ο αιώνα, Ιωάννινα, 2006.
την παρούσα μελέτη ερευνούμε πρωτογενείς πηγές
του δημοσίου βίου της πόλης των Ιωαννίνων κατά τον ύστερο 19ο αιώνα με έναν διττό στόχο: να χαρτογραφήσουμε τα πραγματολογικά δεδομένα αναφορικά με τους όρους συγκρότησης του κοινωνικού πράττειν στο πεδίο της
συγκεκριμένης τοπικότητας και να ανασυστήσουμε τη
συμβολική τους λειτουργία μέσα από το εννοιολογικό
πρίσμα της «δημοσιότητας». Σο βιβλίο επιμερίζεται σε δύο
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ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη διαιρείται σε πέντε μέρη: στην Εισαγωγή (σσ. 9-19) αποσαφηνίζονται οι θεσμικές προϋποθέσεις της κυκλοφορίας του Σύπου και της ίδρυσης φιλολογικών Λεσχών—υλλόγων στην επικράτεια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας˙ στο πρώτο κεφάλαιο
(Εκφάνσεις δημοσιότητας του λόγου και η Εφημερίδα Ιωάννινα – Γιάνγια, σσ. 21-42) παρουσιάζεται η πρώτη Εφημερίδα του Βιλαετίου Ιωάννινα – Γιάνγια, η οποία κυκλοφόρησε
το 1869 και συνιστούσε μία νεωτερική δομή προσανατολισμένης πληροφορίας. Η επιδίωξή μας εστιάζεται στην
ανάδειξη της συμβολής της νέας επικοινωνιακής δομής
στο πεδίο της δημοσιότητας και στην κατεύθυνση αυτή
εγγράφονται ερμηνευτικά τα τεκμήρια από το σπάνιο υλικό που προσφέρει η μελέτη του συγκεκριμένου εντύπου.
το δεύτερο κεφάλαιο (Η φιλολογική και Εμπορική Λέσχη
‚Η Πρόοδος‛, σσ. 43-57) η ανάλυση επικεντρώνεται στα
γνωρίσματα του νεότευκτου συλλόγου ‚Η Πρόοδος‛, ο
οποίος συστήθηκε από μέλη των «τριών κοινοτήτων» με
προγραμματικούς στόχους τη διάδοση της γνώσης και την
ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης. το τρίτο κεφάλαιο (σσ. 59-89) ανιχνεύονται οι «κατοπτρισμοί» που προκλήθηκαν από τη δημιουργία της ‚Προόδου‛ στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης των Ιωαννίνων, υπογραμμίζονται πτυχές της θεωρητικής συζήτησης που μορφοποιήθηκε από τις διαλέξεις και τα δημόσια μαθήματα και
κωδικοποιούνται οι «αναδράσεις» που είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσπαση της Λέσχης. το τέταρτο κεφάλαιο (σσ.
91-103) δημοσιεύεται η «προεισόδιος Ομιλία του πυρίδωνος Μανάρη», η οποία εκφωνήθηκε στα εγκαίνια της
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‚Προόδου‛ και αποτελεί έναν δείκτη των πνευματικών
αναζητήσεων, και των αντιμαχιών, της περιόδου αυτής.
το Παράρτημα (σσ. 107-136) δημοσιεύουμε τρία τεκμήρια
που αποκαλύπτουν, κατά τη γνώμη μας, τον ρυθμό της
πνευματικής και ιστορικής εμπειρίας της εποχής: ένα επίσημο κείμενο που εκφράζει τη ρητορική της καθεστηκυίας
εξουσίας (1869)˙ έναν Λόγο του πυρίδωνος Μανάρη, ο
οποίος επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις˙ και την άποψη
ενός Οθωμανού Ιωαννινιώτη, στην οποία αποτυπώνεται
με αυθεντικό τρόπο η μαρτυρία ενός εταί(έ)ρου του κοινωνικού συνθέματος της πόλης. τις σσ. 137-140 παρατίθεται «αγγλική περίληψη», ενώ στις σσ. 143-151 και σσ. 153-155
καταχωρίζονται η «Βιβλιογραφία» και το «Ευρετήριο Ονομάτων», αντίστοιχα.

6. Μεθόδιος Ανθρακίτης. Εισαγωγή στη κέψη και το Έργο του, Ιωάννινα, 2006.
Πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε με το παρόν βιβλίο μία συνθετική θεώρηση της πνευματικής κατάθεσης
του Μεθοδίου Ανθρακίτη, μέσω της κριτικής επισκόπησης
της έως σήμερα ισχνής βιβλιογραφίας, της αποσαφήνισης
πτυχών της διδασκαλίας του, η οποία δεν απέφυγε τη μεγάλαυχη ρητορική προσέγγιση, και της συνεισφοράς των
νέων τεκμηρίων όσον αφορά το άγνωστο, ουσιαστικά, φιλοσοφικό του έργο, που ανέκυψαν από τις έρευνές μας. Σο
έργο απαρτίζεται από δύο ενότητες, εκ των οποίων η
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πρώτη επιδιαιρείται σε τρία μέρη. το πρώτο μέρος (κεφάλαιο πρώτο και δεύτερο, σσ. 19-73) αποτυπώνουμε το
εγχείρημά μας να ανασυγκροτήσουμε «τις ψηφίδες» αναφορικώς με τα στοιχεία που συλλέξαμε από την «ιχνηλάτηση» του «βίου» του Ανθρακίτη και καταβάλλουμε προσπάθεια να μορφοποιήσουμε για πρώτη φορά ένα σχεδίασμα της Επιστολογραφίας του. Εκδίδουμε με διπλωματικό τρόπο τις χειρόγραφες Επιστολές του στον Φρύσανθο
Νοταρά και επαναδημοσιεύουμε τις ήδη γνωστές, έτσι
ώστε να προοδοποιηθεί το έδαφος για τη μεταγενέστερη
έρευνα. το δεύτερο μέρος (σσ. 75-103), το οποίο τιτλοφορείται «Εκδόσεις και χειρόγραφα», η ανάλυση επιμερίζεται σε δύο κεφάλαια (τρίτο και τέταρτο). Σο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο «πρώϊμο συγγραφικό του έργο»,
από το οποίο διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον του Νεοέλληνα στοχαστή για ζητήματα της κοινωνικής ηθικής, τα οποία μεταγράφονται στη γνώριμη για την εποχή θεολογική ορολογία, ενώ είναι εμφανής και η ριζοσπαστική κριτική που ασκεί στις παγιωμένες εκκλησιαστικές νοοτροπίες. το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο έχει ως αντικείμενο
την καινοτόμο, όσον αφορά τη φιλοσοφική θεματική, διδασκαλία του Μεθοδίου, προβαίνουμε σε μία αδρομερή
έκθεση των απόψεών του, ανασυγκροτούμε τις αιτιάσεις
που εξυφάνθηκαν από τους πολεμίους του και κωδικοποιούμε τη χειρόγραφη πνευματική του κατάθεση.
Σο τρίτο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλίου μας
είναι αφιερωμένο στα δύο φιλοσοφικά του χειρόγραφα,
από τα οποία μπορούμε να συναγάγουμε ασφαλή κριτήρια για τη θέση του Ανθρακίτη στην Ιστορία της Νεοελ-
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ληνικής Υιλοσοφίας και να σταθμίσουμε τον ρόλο του
στην υπερκέραση του Αριστοτελισμού. Η χειρόγραφη Λογική του (1726) αναλύεται στα βασικά της σημεία στο πέμπτο κεφάλαιο (σσ. 107-124) και ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις περί «των Καθόλου» αντιλήψεις του Μεθοδίου,
οι οποίες αποτελούν έναν φιλοσοφικό συγκερασμό (νεο)πλατωνικών και χριστιανικών απόψεων. Σο έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την άγνωστη έως σήμερα Υυσική του
Ανθρακίτη, η οποία μόνον ως τίτλος μνημονεύεται από
τον ίδιο και τους αντιπάλους του, που επέβαλαν το κάψιμό της στο Πατριαρχείο. ε αυτό το desideratum της έρευνας θεωρούμε ότι δίνει απάντηση το ανώνυμο Υιλοσοφικό
Σετράδιο που παρουσιάζουμε στο βιβλίο μας και εκτός
από τη φιλολογική τεκμηρίωση που επιρρώνει τη θέση
μας για την πατρότητα της συγγραφής και την παράθεση
ομόθεμων χειρογράφων, που απόκεινται σε διάφορες βιβλιοθήκες, η ανάλυσή μας επικεντρώνεται στην ανάδειξη
των φιλοσοφικών προκειμένων από τις οποίες διέπεται η
σκέψη του Ανθρακίτη.
Σο βιβλίο ολοκληρώνεται με την «αγγλική περίληψη»
(σσ. 197-199) και τους «Πίνακες» [«Βιβλιογραφία», σσ. 203216˙ «Ευρετήριο Ονομάτων» (219-226)].
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Βαθμίδες Παιδείας προς την του
πρώην Ελικώνος της Ελλάδος ανάβασιν, Ιωάννινα, 2010, σ.
132.
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7. Η Νεοελληνική Υιλοσοφία από τα μέσα του 15ου αιώνα
μέχρι το 1821, Αθήνα, 2006, σσ. 53.
Επιδίωξή μας είναι η συνθετική θεώρηση των αναβαθμών της νεοελληνικής φιλοσοφίας μέχρι τις απαρχές
του 19ου αιώνα. Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αποσαφήνιση των θεματολογικών πτυχών, οι οποίες είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως καμβάς για μία διεξοδικότερη, όπως ελπίζουμε, πραγμάτευση της Ιστορίας της
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας.

8. Nεοελληνική Υιλοσοφία: Από την έρευνα των πηγών
στην προβολή των δεδομένων. Σο Εργαστήριο Ερευνών
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας στην Χηφιακή Κοινωνία,
Ιωάννινα, 2007. Δίγλωσση Έκδοση (Ελληνικά – Αγγλικά).
το δίγλωσσο (αγγλικά-ελληνικά) Βιβλίο το «Εισαγωγικό σημείωμα» (σσ. 8-13), στο οποίο υπογραμμίζεται η σημασία της έρευνας της Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας, καταχωρούνται εκτενείς αναπτύξεις που
αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, το Εργαστήριο Ερευνών
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας (σσ. 14-17), τις υλλογές του
ιστορικοφιλοσοφικού υλικού που απόκεινται στο συγκεκριμένο χώρο (σσ. 20-25), και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (σσ. 34 κ.ε.),
χάρη στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση και
διαμορφώθηκε η ψηφιακή βάση δεδομένων και μετα-
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δεδομένων. Όπως σημειώνουμε, «μέσα από τη διαλεκτική σχέση με το ιστορικό της έρεισμα και τις κορυφαίες εκφάνσεις του ευρωπαϊκού πνεύματος η Νεοελληνική
Υιλοσοφία εμφανίζεται, από την άποψη μορφής και περιεχομένου, ως συνιστώσα της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας.
Σα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη της, άγνωστης στο μεγαλύτερο μέρος της, χειρόγραφης παράδοσης μας επιτρέπουν να επανεξετάσουμε την εγκυρότητα ορισμένων ευρέως διαδεδομένων ερμηνειών και
σχηματοποιήσεων, των οποίων οι ευανάγνωστες συνδηλώσεις κωδικοποιούνται είτε ως απαξίωση της φιλοσοφικής σημασίας της συγκεκριμένης διανοητικής παραγωγής, είτε ως θητεία σε εμφανείς αποσιωπήσεις όσων
μορφών θεωρητικού βίου εκφεύγουν προδιατεταγμένων
μεθοδολογικών παραδοχών» (σ. 9).

ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Π έ τ ρ ο ς Υ α ρ α ν τ ά κ η ς , Μετά την Ηθική. Ο επιστημολογικός παρεμβατισμός του Περιοδικού "Νεύσις" (Σεύχη: 110). Πρόλογος Πέτρος Γέμτος. Αθήνα, 2008, σσ. 17, σημ. 12,
138.

9. Ρήγας Βελεστινλής (1757-2007): Χηφίδες από το έργο
του, Ιωάννινα, 2007.
Εκτός από το «Εισαγωγικό σημείωμα» (σσ. 5-7), στο
αυτοτελές δημοσίευμα περιλαμβάνονται αυτόγραφα του
Ρήγα από την περίοδο της μαθητείας του (σ. 8) και αναδημοσιεύονται η εργογραφία του, από το σχετικό έργο του
Λέανδρου Βρανούση (σσ. κβ΄-κγ΄), αποσπάσματα από τη
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Νέα Πολιτική Διοίκηση, από το βιβλίο του Απόστολου Δασκαλάκη (σσ. 13-25) και το σπάνιο άρθρο του Ν. Γ. Πολίτη «Ο
μασσαλιώτικος Θούριος εν Ελλάδι» (: Παρθενών, έτος Β΄, φ.
Η΄ (Νοέμβριος, 1872), σσ. 1089-1095) *σσ. 27-31].

10. Ευγένιος Βούλγαρις, Η Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα [...], Εν Λειψία, 1766. Προλεγόμενα - Επιμέλεια - Ευρετήρια, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, 2010.

Η αναστατική έκδοση της Λογικής του Ευγενίου
Βούλγαρι συνοδεύεται από εκτενή Προλεγόμενα («Ο Ευγένιος Βούλγαρις και ο φιλοσοφικός ορίζοντας της Λογικής»: σσ. 15-174), στα οποία ανασυγκροτείται η φιλοσοφική του σκέψη, εντοπίζονται οι πηγές του έργου, που
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές συνθέσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, και παρατίθενται
αναλυτικά Ευρετήρια (σσ. 821-875). Με αφετηρία την ανασύσταση των βιογραφικών τεκμηρίων και των στοιχείων
αναφορικά με τη διδασκαλία του, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη θεματοποίηση της εγκύκλιας διδασκαλίας του Βούλγαρι (Υιλολογία–Θεολογία–Επιστήμες) *σσ.
32* κ.ε.] και στα φιλοσοφικά του κείμενα που αποτέλεσαν
τον πυρήνα της φιλοσοφικής συζήτησης στον ελληνικό
χώρο κατά τον 18ο αιώνα. «Η καίρια συμβολή» του Βούλγαρι «στην αναδιάταξη των όρων συγκρότησης της νεοελληνικής σκέψης έγκειται στο φιλοσοφικό έργο που
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βαθμιαίως συνέθεσε και δίδαξε» (σσ. 38*-*39). Μέσα από
το πρίσμα αυτό αναφερόμαστε στα ευρωπαϊκά φιλοσοφικά έργα που αξιοποίησε ο Βούλγαρις για τη διδασκαλία
της Μεταφυσικής και της Λογικής (Ed. Purchotius, G. J. ‘s
Gravesande, A. Genovesi) (σσ. *39 κ.ε.) και ανασυγκροτούμε στα εδραία της σημεία την τρίτομη Μεταφυσική του.
Είναι σαφές για τον μελετητή του έργου του ότι η μετάφραση αποτελεί για τον Βούλγαρι ένα πεδίο στο οποία
εστιάζει την προσοχή του, μετοχετεύοντας με τον τρόπο
αυτό στη νεοελληνική σκέψη τη νεότερη φιλοσοφία. Για
τη διδασκαλία των λογικών και γνωσιοθεωρητικών προβλημάτων ο Βούλγαρις χρησιμοποιεί τα κείμενα του Purchotius, του Duhamel, τα περιεχόμενα της μετάφρασης
του έργου του παρατίθενται για πρώτη φορά σε αντιβολή
με το λατινικό πρωτότυπο (σσ. 54*-*59), και του ‘s Gravesande (σσ. 60*-65). τις σσ. *65-*75 παρουσιάζουμε τη χειρόγραφη Λογική του Βούλγαρι (χφ. 2131) και παραθέτουμε
για πρώτη φορά τα Περιεχόμενά της, από τα οποία προκύπτει ότι το δημοσιευμένο κείμενο της Λογικής (1766)
εμφανίζει αξιοσημείωτες διαφορές, ενώ στη συνέχεια (σσ.
*87 κ.ε.) επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε με βάση τα realia του κειμένου τις «φιλοσοφικές συντεταγμένες» της
Λογικής: τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η «Γαλλική
φιλοσοφία» (σσ. *89-96*), «η φιλοσοφική σκέψη του John
Locke (96*- *100) και «η φιλοσοφία του πρώιμου Γερμανικού Διαφωτισμού» (100*-*109), καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει στο έργο του «η φιλοσοφική παρακαταθήκη
της Αρχαιότητας» (109*-114*). Ενδελεχής αναφορά υπάρχει στις «φιλοσοφικές συνιστώσες της Λογικής» (σσ. 114*
κ.ε.), ενότητα στην οποία εγγράφονται και οι αναπτύξεις
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μας που αναδεικνύουν τη σημασία της «Προεισοδιώδους
Αφηγήσεως» (σσ. 114* κ.ε.), η οποία αποτελεί το πρώτο
νεοελληνικό διάγραμμα Ιστορίας της Υιλοσοφίας, με την
αξιοποίηση του έργου του Jacob Brucker και του Johannes
Franciscus Buddeus (σσ. *119 κ.ε.) και το φιλοσοφικό περιεχόμενο (οντολογικό, ανθρωπολογικό, γνωσιοθεωρητικό
και επιστημολογικό) των «Σεσσάρων Προδιατριβών» (σσ.
128* κ.ε.). Οι θεωρητικές προκείμενες και οι επιμέρους αναπτύξεις που εμπεριέχονται στα πέντε Βιβλία της Λογικής («Περί πρώτης Εννοίας», «Περί κέψεως», «Περί Κρίσεως», «Περί διανοίας», «Περί Μεθόδου») ανασυγκροτούνται με βάση και τα ιστορικοφιλοσοφικά τους συμφραζόμενα στις σσ. *145-169. τις σσ. 170*-174* παρατίθενται
τα στοιχεία αναφορικά με την επανέκδοση του έργου.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Λ ε ω ν ί δ α ς Μ π α ρ τ ζ ε λ ι ώ τ η ς , «Η Λογική εκ Λεωνίδας
Παλαιών τε και Νεωτέρων συνερανισθείσα *<+, Introduction
– Editing – Index Konstantinos Th. Petsios * <+, Skepsis XXX/ii
(2011), σσ. 145-151. *Βιβλιοκρισία στα Αγγλικά+.
V a s i l i o s N . M a k r i d e s , «Evgenios Voulgaris und Halle»,
στο: Briskina-Müller / Armenuhi Drost-Abgarjian / Axel Meissner (hrsg.), Logos im Dialogos. Auf der Suche der Orthodoxie. Gedenkschrift für Hermann Goltz (1946- 2010), Μünster - Berlin, LIT,
2011 σ. 137, σημ. 3.

11. Η μετάφραση του έργου Introductio ad Philosophiam
(1737) G. J. ‘s Gravesande από τον Ευγένιο Βούλγαρι,
Ιωάννινα, 2010.
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Με επίκεντρο της ανάλυσής της τη μετάφραση του
έργου του G. J. ‘s Gravesande, Introductio ad Philosophiam
(1737) από τον Ευγένιο Βούλγαρι και την ανάδειξη της
σημασίας της για τον φιλοσοφικό διάλογο που μορφοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο κατά τη διάρκεια του 18ου
αιώνα, επιχειρούμε κατ’ αρχήν (Μέρος Α΄, σς. 11-39) να
ανασυστήσουμε το φιλοσοφικό πλαίσιο εντός του οποίου
εγγράφεται το έργο του Ολλανδού φιλοσόφου, μαθηματικού και φυσικού, ο οποίος μαζί με τον Petrus van
Musschenbroek υπήρξαν από της βασικούς εισηγητές της
νευτώνειας φυσικής στην Ολλανδία. Σης προκύπτει από
τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του (Bibliotheca ‘s Gravesandiana) o ‘s Gravesande της στοχαστής με πολυειδή ενημέρωση στα ρεύματα της νεότερης σκέψης και τα συγκεκριμένα τεκμήρια της επιτρέπουν να σχηματίσουμε μία σαφή εικόνα «του ορίζοντα της φιλοσοφικής συζήτησης που
λάμβανε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Leiden, σε ένα από
τα σημαντικότερα κέντρα του Ευρωπαϊκού διαφωτισμού»
(σ. 25). το έργο του ‘s Gravesande αποτυπώνονται θεωρητικά ζητήματα που τα συναντούμε όχι μόνον στα κείμενα
του Βούλγαρι αλλά και σε συνθέσεις μεταγενεστέρων, της
είναι επί παραδείγματι «οι τρεις γνωστές φιλοσοφικές
προτάσεις για της σχέσεις ψυχής και σώματος» (σ. 33), οι
οποίες κωδικοποιήθηκαν στο έργο του Bilfinger, De Harmonia animi et corpori humani maxime praestabilita (31741 =
1723). Είναι εναργές ότι «το περιεχόμενο του έργου διέπεται από τα γνωρίσματα που ειδοποίησαν τη νεώτερη φιλοσοφική συζήτηση» και στο δεύτερο Μέρος (σς. 41 κ.ε.),
μετά από σύντομα ιστορικοφιλοσοφικά σχόλια, παραθέτουμε τα Περιεχόμενα της μετάφρασης του Βούλγαρι σε
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αντιβολή με το λατινικό πρωτότυπο. Ακολουθούν η «Βιβλιογραφία» (σσ. 67-75), το «Γλωσσάριο φιλοσοφικών όρων» (σσ. 79-83) και το «Ευρετήριο Ονομάτων» (σσ. 85-87).

12. Η Λογική στη Νεότερη Ελλάδα (Ανθολόγιο κειμένων).
Σόμος Β΄, Ιωάννινα, 22011 (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
1999).
Πρόκειται για ένα πρώτο σχεδίασμα Ιστορίας της Λογικής στη νεοελληνική σκέψη το οποίο προοιμιάζεται από
«Εισαγωγικές παρατηρήσεις» (σσ. ΦΙ-ΦVIII) και αποβλέπει
στη συγκέντρωση των ανεκδότων και εκδεδομένων συνθεμάτων Λογικής και τη διαμόρφωση ενός Ανθολογίου με
άξονες ορισμένα επιστημολογικά και γνωσιοθεωρητικά
προβλήματα. Η διεύρυνση του πεδίου έρευνας και τα νέα
ευρήματα καθιστούν απαραίτητη την περαιτέρω μελέτη
του υλικού και την αναζήτηση των ενδεχομένων λατινικών, κυρίως προτύπων. τον παρόντα Σόμο εμπεριέχονται αποσπάσματα από λογικά συγγράμματα που είναι
αντιπροσωπευτικά των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων *επί παραδείγματι του Θεόφιλου Κορυδαλλέως
(σσ. 13-36) και του Νικολάου Κούρσουλα (σσ. 49-55)] και
εκτός από την αξιοποίηση των εκδεδομένων έργων συμπεριλαμβάνονται και ανέκδοτα των οποίων καταχωρούνται και τα Περιεχόμενα. Πιο αναλυτικά: Νικηφόρος
Βλεμμύδης (σσ. 1-12)· Θεόφιλος Κορυδαλεύς (σσ. 13-36)·
Νικόλαος Κλαροντζάνος (τέλη 16ου αι. – 1645) [ανέκδοτο,
σσ. 37-47· Νικόλαος Κούρσουλας (ανέκδοτο, σσ. 49-64)·
Γεράσιμος Βλάχος (ανέκδοτο, σσ. 65-78)· Γεώργιος ουγδουρής (σσ. 79-81)· Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος (α-

-81 -

νέκδοτο, σσ. 83-92)· Μεθόδιος Ανθρακίτης (ανέκδοτο, σσ.
93-114)· Βικέντιος Δαμοδός (σσ. 115-132)· Ευγένιος Βούλγαρις (σσ. 133-158)· Θεόδωρος Καβαλιώτης (ανέκδοτο, σσ.
159-167)· Αθανάσιος Χαλίδας (ανέκδοτο, σσ. 169-180)·
Κωνσταντίνος Μ. Κούμας (σσ. 181-193)· Νεόφυτος Δούκας
(σσ. 195-201)· Νεόφυτος Βάμβας (σσ. 203-212)· Πέτρος Βράϊλας Αρμένης (σσ. 213-234).
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Γ ι ά ν ν η ς Κ α ρ ά ς , «Η ανακάλυψη της Υύσης. Οι απαρχές της νεοελληνικής επιστημονικής σκέψης», στο: Ιστορία
του Νέου Ελληνισμού 1770-2000. Σόμος Β΄. Η οθωμανική κυριαρχία 1770-1821. Διαφωτισμός – Ιστορία της Παιδείας –
Θεσμοί και Δίκαιο, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003. σ.
144.
N ά σ ι α Γ ι α κ ω β ά κ η , «Ο Δανιήλ Υιλιππίδης και η ‚Λογική‛ του Κοντιγιάκ. Μια ‚λογική‛ για τη γλώσσα», στο: Σο
έντυπο ελληνικό βιβλίο 15ος – 19ος αιώνας. Πρακτικά Διεθνούς υμποσίου, Δελφοί 16-20 Μαΐου 2001, Αθήνα, 2004,
σσ. 423, σημ. 24.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
Σα όρια της διακινδύνευσης, Αθήνα, 2005, σσ. 88, 116, 431,
433. Νίκος Κ. Χημμένος, Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη. Μελετήματα, Ιωάννινα, 2007, σ. 95, σημ. 1.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Μελετήματα Νεοελληνικής Υιλοσοφίας. Δ΄. Μετακορυδαλική περίοδος: Οι ύστερον φιλοσοφήσαντες, Ιωάννινα, 2008, σ. 196.
Μ ι χ ά λ η ς Θ . Λ α φ α ζ ά ν η ς , Ιωάννης Πέζαρος (1749-1806).
Η εποχή - Σο έργο - Η αλληλογραφία του. Η συμβολή της χολής του Συρνάβου στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, Σύρναβος,
Δήμος Συρνάβου, 2009, σσ. 235, σημ. 116· 236, σημ. 125-126· 554.
Γ ρ η γ ό ρ η ς Κ α ρ α φ ύ λ λ η ς , «Οι φιλοσοφικές περί ευθανασίας αντιλήψεις του Ευγένιου Βούλγαρη», στο: Ευγέ-
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νιος Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού υνεδρίου, Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Εκδόσεις Κανάκη, 2009, σ. 462, σημ. 2.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , «Λογική. Σι διακινδυνεύει ως
διδάσκαλος και ως κοινωνός της σκέψης των "νεωτέρων" ο
Ευγένιος Βούλγαρης», στο: Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτικά
Διεθνούς Επιστημονικού υνεδρίου, Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Εκδόσεις Κανάκη,
2009, σ. 571, σημ. 25.
Α π ό σ τ ο λ ο ς Α θ . Α ν τ ζ ο υ λ ά τ ο ς , Η εισαγωγή της
"Μεταφυσικής" στον ελλαδικό χώρο και η επίδρασή της
στην ορθόδοξη περί θεολογίας αντίληψη. Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010, σ. 215, σημ. 523.

13. Απηχήσεις του φιλοσοφικού έργου του Edmundus Purchotius στη Νεοελληνική Υιλοσοφία. υμβολή στην
έρευνα των πηγών, Ιωάννινα, 2012.

τις μελέτες που απαρτίζουν το Βιβλίο, σύμφωνα με
την εκδοτική πρακτική των Variorum Reprints, αποτυπώνεται μία μακροχρόνια έρευνα των χειρογράφων πηγών
στις Νεοελληνικής Υιλοσοφίας μέσα από το πρίσμα στις
ανάδειξης των συναφειών στις με την ευρωπαϊκή σκέψη
και στις αποσαφήνισης του θεωρητικού πλαισίου εντός
του οποίου εγγράφονται οι φιλοσοφικές συνθέσεις των
Νεοελλήνων Υιλοσόφων. Είναι σαφές ότι περί τα τέλη του
17ου αιώνα, «παράλληλα με τη μακραίωνη αριστοτελική
παράδοση, αναδύεται στις τρόπος φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας, στον οποίο απηχείται η νεότερη προβληματοθεσία, την οποία στη συγκεκριμένη περίοδο αντι-
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προσώπευε η συμβολή του René Descartes» (σ. 11) και όπως είναι γνωστό «μία από στις πλέον διαδεδομένες αναγνώσεις του έργου» του «πραγματοποιήθηκε μέσα από το
πρίσμα στις αυγουστίνειας διδασκαλίας και η σύγκραση
αυγουστινισμού και καρτεσιανισμού διαμόρφωσαν ένα
πλαίσιο ανθρωπολογικών και γνωσιοθεωρητικών προϋποθέσεων που προβλήθηκε ως ο θεωρητικός αντίποδας
του εμπειρισμού, είτε στην αριστοτελική – μεσαιωνική είτε στη νεωτερική εκδοχή του, στις συγκεφαλαιώθηκε με
το Essay του John Locke» (σς. 11-12). το ρεύμα σκέψης
που με διαφορετικούς τρόπους αξιοποιεί την καρτεσιανή
και μετακαρτεσιανή φιλοσοφία (Malebranche) εγγράφεται
και το πολυσχιδές έργο του Γάλλου φιλοσόφου Edmundus
Purchotius (1651-1734) το οποίο ήταν ευρύτατα γνωστό
στον ευρωπαϊκό χώρο τα τέλη του 17ου και στις αρχές του
18ου αιώνα και ενδεικτικό στις απήχησής του ήταν το γεγονός ότι οι οπαδοί του, οι «Pourchotistes» συγστιςλέγονταν ανάμεσα στις «Gassendistes», στις «Cartésiens» και
στις «Malebranchistes». Η έρευνά στις είχε ως αφετηρία τη
χειρόγραφη μετάφραση στις Μεταφυσικής «του σοφωτάτου Πουρκοτζίου» από τον Ευγένιο Βούλγαρι (1750), από
την οποία διαπιστώσαμε τη συνάφειά στις και με άλλα
έργα Νεοελλήνων Υιλοσόφων, στις είναι το υνταγμάτιον
στις Μεταφυσικής του Βικεντίου Δαμοδού και στη μελέτη
«Σο φιλοσοφικό έργο του Edmundus Purchotius και το υνταγμάτιον στις Μεταφυσικής του Βικεντίου Δαμοδού»
(σς. 11-90) επιχειρούμε μία ενδελεχή διερεύνηση του συνόλου χειρογράφου φιλοσοφικού έργου του Κεφαλήνα
φιλοσόφου αναδεικνύοντας τη σχέση του με το λατινικό
του πρότυπο. Ο Γάλλος φιλόσοφος συνέγραψε ένα συ-
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στηματικό Corpus που επιγράφεται Institutiones Philosophicae ad Facilionem Veterum, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1695, σε οριστική έκδοση το 1733 και μέχρι το 1767
σημείωσε τουλάχιστον είκοσι εκδόσεις, γεγονός που εξηγεί την απήχησή του όχι μόνον στη νεοελληνική σκέψη
αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, και αναφέρεται
σε όλα τα πεδία του επιστητού (Λογική, Μεταφυσική, Γεωμετρία, Υυσική και Ηθική). τις επισημαίνεται, «ενώ το
θεματικό του περιεχόμενο συγκροτείται με βάση στις επιστημολογικούς άξονες στις αριστοτελικής – σχολαστικής
παράδοσης, οι θεωρητικές παραδοχές συμπυκνώνουν την
καρτεσιανή και μετακαρτεσιανή φιλοσοφία, στην οποία
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η φιλοσοφία του Nicolas
Malebranche (1638-1715)» (σ. 71), ενώ στα ζητήματα στις
επιστήμης αξιοποιεί, στις διαπιστώνουμε από το έργο του
Physica, το οποίο συνιστά «την κύρια πηγή» από την οποία
αντλεί ο Δαμοδός και συνθέτει τη (χειρόγραφη) Υυσιολογία αιτιολογική (σς. 27 κ.ε.). Από τη μελέτη του συνόλου
χειρογράφου έργου του Βικεντίου Δαμοδού, από το οποίο
δημοσιεύονται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα, προκύπτει ότι βασική πηγή στις σύνθεσής του συνιστούν τα ομόθεμα κείμενα του Purchotius και τα στοιχεία που προσκομίζονται με την έρευνά στις αναδεικνύεται στις στις
δίαυλος φιλοσοφικής επικοινωνίας στις νεοελληνικής
σκέψης με την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και επιστήμη, ο οποίος δεν είχε εντοπισθεί από την παλαιότερη έρευνα. Ο
φιλοσοφικός προβληματισμός που συγκεφαλαιώνεται
στη Μεταφυσική του Purchotius [Metaphysica seu Prima Philosophia: Pars Prima-Ontologia· Pars Secunda – Pneumatologia],
η οποία «συνιστά την ύπατη βαθμίδα στην ιεράρχηση των
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επιστημών (‚εν ταις λοιπαίς ακωλύτως έχει τα πρωτεία‛)»
*σ. 100+, αναπτύσσεται διεξοδικά στη μελέτη «Η χειρόγραφη μετάφραση στις Μεταφυσικής του Edmundus Purchotius (1651-1734) τον Ευγένιο Βούλγαρι (1716-1806) *σς.
91-158+ και παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ σε
ορισμένες παραδοχές, στις επί παραδείγματι αναφορικά
με τα «καθόλου», ο Βούλγαρις υιοθετεί ανάλογη στάση
και στα δικά του συγγράμματα, σε ζητήματα δογματικά
που, στις γνωρίζουμε παρεισφρέουν εκείνη την περίοδο
στην πραγμάτευση στις Μεταφυσικής, ο Επτανήσιος φιλόσοφος ορισμένες φορές παραλείπει στη μετάφρασή του
στις μνείες του πρωτοτύπου (σ. 124), και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστά το κείμενο του Purchotius με συναφή αποσπάσματα από τον Δαμασκηνό, κ.ά. (σς. 125129). τις σς. 131-148 παρατίθενται η κεφαλαίωση στις Metaphysica και στις ελληνικής μετάφρασης, καθώς και εκτενή αποσπάσματα, ενώ στις σς. 149-158 καταχωρείται ένα
«Γλωσσάριο φιλοσοφικών όρων», στο οποίο εξεικονίζεται
η νοηματοδότηση των εννοιών από τη σχολαστική και
καρτεσιανή φιλοσοφία.

Β.
1. «Η έννοια της Ευδαιμονίας στο έργο του Αθανασίου
Χαλίδα», Ηπειρωτικά Φρονικά 29 (1988/1989), σσ. 379–
401.
υστηματική διαπραγμάτευση του τρόπου με τον οποίο
ο Αθανάσιος Χαλίδας κατανοεί στο πρωτόλειο φιλοσοφικό του έργο Αληθής Ευδαιμονία (1791) την έννοια της
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ευδαιμονίας. Ο Χαλίδας τονίζει την αναγκαιότητα της
αναμφίβολης εμπιστοσύνης στις τέσσερις αρχές –ύπαρξη
του Θεού, ελευθερία του ανθρώπου, αθανασία της Χυχής,
μετά θάνατον αντίδοση– για την πραγμάτωση τόσο της
«φυσικῆς», όσο και της «ὑπὲρ φύσιν» ευδαιμονίας. Σο γεγονός ότι οι αλήθειες που έγιναν γνωστές μέσω της Αποκάλυψης δεν τεκμηριώνονται λογικά, δεν λειτουργεί ανασχετικά στην προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει λογικά τις συνέπειες της αποδοχής ή της απόρριψής τους. Η
εμπειριστική προσέγγιση του θέματος επιτρέπει να διαφανούν ορισμένες ομοιότητες στις γνωσιολογικές παραδοχές που αποτυπώνονται στην Αληθή Ευδαιμονία και στο
μεταγενέστερο έργο του Χαλίδα Καλοκινήματα (1795).
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ε λ έ ν η Κ ο υ ρ μ α ν τ ζ ή – Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο υ , Η πνευματική κίνηση στα Γιάννινα. Από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τις
πρώτες Δεκαετίες του 19ου. Διδακτορική διατριβή, Γιάννινα,
1991, σ. 293.
Β α σ ί λ ε ι ο ς Α . Κ ύ ρ κ ο ς , «Βιβλιογραφικό Επίμετρο» στο
έργο του Κ. Δ. Γεωργούλη, Ιστορία της Ελληνικής Υιλοσοφίας, Αθήνα, 21994, σ. 928.
Φ ρ ί σ τ ο ς Ξ ε ν ά κ η ς , Σο πείραμα ως μέθοδος έρευνας και
γνώσης στα έργα των λογίων της προεπαναστατικής περιόδου. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 1994, σσ. 619–620.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , «Αληθής Ευδαιμονία», στο:
Νέοελληνικός Διαφωτισμός. Οι Ιδέες- τα πρόσωπα – οι συλλογικοί φορείς – τα έργα. Ιστορικό Λεξικό, Αθήνα, ΚΝΕ /
Ε.Ι.Ε. – Σομεας Υιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθήνα, 1999, σ. 40.
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Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Σα
όρια της διακινδύνευσης, Αθήνα, 2005, σσ. 404, 425, 426.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Μ ύ α ρ η ς , «Όψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και ο Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος», Επετηρίδα του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 30 (Λευκωσία, 2004), σ. 274
(σημ. 41).
Γ ι ά ν ν η ς Σ ζ α β ά ρ α ς , Εγχειρίδιο Υιλοσοφίας. Διδασκαλία της φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική μέθοδο, Αθήνα, 32006, σ. 294.
Α π ό σ τ ο λ ο ς Α θ . Α ν τ ζ ο υ λ ά τ ο ς , Η εισαγωγή της
"Μεταφυσικής" στον ελλαδικό χώρο και η επίδρασή της στην
ορθόδοξη περί θεολογίας αντίληψη. Διδακτορική Διατριβή,
Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010, σ. 199, σημ. 471.

2. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1987–
1988)», Ηπειρωτικά Φρονικά 29 (1988/1989), σσ. 491–497.
Παρουσίαση ένδεκα ιστορικοφιλοσοφικών μελετών
που αναφέρονται στο έργο Ηπειρωτών στοχαστών και σύντομος προλογικός σχολιασμός.
3. «Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί στοχαστές
των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, 1989», Δωδώνη 19/Γ´
(1990), σσ. 143–147.
Κριτική παρουσίαση ενός βιβλίου που αναφέρεται στα
σημαντικότερα έργα στα οποία αποτυπώνονται οι θεωρητικές μεταγραφές των μεταστοιχειώσεων που συντελέσθηκαν κατά το Μεσαίωνα. το κείμενο αξιολογούνται
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τα πνευματικά δρώμενα μέσα από τη βιογραφική προσέγγιση των σημαντικότερων εκπροσώπων της νεότερης
πολιτικής σκέψης.

4. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1989–
1990)», Ηπειρωτικά Φρονικά 30 (1992), σ. 359–382.
την εισαγωγή μνημονεύονται τα νέα πορίσματα της
έρευνας, που αφορούν τη φιλοσοφική σκέψη των Ηπειρωτών λογίων. Παρουσιάζονται είκοσι τέσσερις μελέτες που
πραγματεύονται θέματα που άπτονται της Ηπειρωτικής
φιλοσοφικής βιβλιογραφίας και παρατίθεται Ευρετήριο
Ονομάτων που αναφέρονται στην Ηπειρωτική βιβλιογραφία των ετών 1969–1990.

5. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1991–
1993)», Ηπειρωτικά Φρονικά 31 (1994), σσ. 201–213.
Παρουσιάζονται είκοσι πέντε μελέτες που διασαφηνίζουν πτυχές της σκέψης Ηπειρωτών λογίων και διερευνούν ιστορικοφιλοσοφικά ζητήματα.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
P e t e r S c h r e i n e r - C o r d u l a S c h o l z (Gesamtredaktion), «III. Abteilung. Bibliographische Notizen und Mitteilungen», Byzantinische Zeitschrift 89,1 (1996), σ. 342 (: 12. «BioBibliographica». A΄. «Allgemeinbibliographie»).
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6. «Βιβλιογραφία 1977–1994», στο: G. P. Henderson, Η
αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620–1830. Η ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της Σουρκοκρατίας. Μετάφρ., Υ. Κ. Βώρος, Αθήνα, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας, 1994 (ανατύπωση), σσ. 305–316.
Βιβλιογραφική συμπλήρωση–ενημέρωση του βασικού
για την κατανόηση των προβλημάτων της νεοελληνικής
φιλοσοφίας έργου του Καθηγητή G. P. Henderson. Καταχωρούνται διακόσιες τριάντα ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες μελέτες που άπτονται τόσο της γενικής προβληματικής, όσο και των θεμάτων των επί μέρους κεφαλαίων.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Π α σ χ ά λ η ς Μ . Κ ι τ ρ ο μ η λ ί δ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Μετάφρ., τέλλα
Νικολούδη. Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Σ., 1996, σ. 625.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός,
σ. 284.

7. «Γνωσιολογικές συνιστώσες της σκέψης του Ευγενίου Βούλγαρη», Δωδώνη 25/Γ΄ (1996), σσ. 57–66.
Η Λογική του Βούλγαρη είναι ένα έργο στο οποίο αποτυπώνεται μία πολλαπλής σημασίας ενσυνείδητη τροπή
του φιλοσοφικού στοχασμού προς οδεύσεις που συγκερνούν τη φιλοσοφική κατάθεση των παλαιών και των νεοτέρων, με προεξάρχουσα την λειτουργία του νεοτερικού
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πνεύματος. Σόσο στις «τέσσερις Προδιατριβές», όσο και
στα υπόλοιπα κεφάλαια διερευνώνται γνωσιοθεωρητικά
ζητήματα που αναφέρονται στη σχέση υποκειμένου–αντικειμένου, στην υφή των γνωστικών δυνάμεων και στους
ανασχετικούς παράγοντες της ορθής τους λειτουργίας,
καθώς επίσης και στο πρόβλημα της εντελούς γνώσης της
ουσίας και της ύπαρξης των καθόλου.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ι . Γ . Δ ε λ λ ή ς , «Ο αρχαίος σκεπτικισμός στη λογική του
Ευγενίου Βουλγάρεως», Πλάτων 50 (1998), σ. 39, σημ. 1.
Ι . Γ . Δ ε λ λ ή ς , «Η έννοια της “ βεβαιότητας” και του ″πιθανού‶ στη ″Λογική‶ του Ε. Βουλγάρεως», Κεφαλληνιακά
Φρονικά 8 (1999), σ. 222, σημ. 3.
Ι . Γ . Δ ε λ λ ή ς , «Καρτεσιανές γνωσιολογικές απόψεις στη
“Λογική‶ του Ε. Βουλγάρεως», στο: Φαριστήριος τόμος προς
τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, Αθήνα, 2000, σ. 297, σημ. 3 και σ. 300, σημ. 45.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , «Εκλεκτικισμός (Νεοελληνικός)», στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. —Οι ιδέες—Σα πρόσωπα—Οι συλλογικοί φορείς — Σα έργα. Ιστορικό Λεξικό, Αθήνα, 1999,
σ. 146.
Γ ρ η γ ό ρ η ς Κ α ρ α φ ύ λ λ η ς , «Εμπειρισμός (Νεοελληνικός)», στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός, —Οι ιδέες *…+, σ. 164.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Σο στοιχείο της αντιπαράθεσης
ως κύριο γνώρισμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο:
Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μίας νέας ερευνητικής
συγκομιδής). Πρακτικά Πανελληνίου υνεδρίου, Κοζάνη 8–
10 Νοεμβρίου 1996. Κοζάνη, 1999, σ. 432, σημ. 18.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς (Επιμ.), Νικολάου Ζερζούλη, Επιστολή προς Μπαλάνον Βασιλόπουλον («Αντιπελάργησις»,
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Βιέννη, 1816, σσ. 46–51), Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, 2000, σ. 27, σημ. 48.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Βαθμίδες Παιδείας προς την του
πρώην Ελικώνος της Ελλάδος ανάβασιν, Ιωάννινα, 2010, σ.
43.
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Α ρ α μ π α τ ζ ή ς , «Κλάδοι της φιλοσοφίας και
Κριτική στο σύστημα της "Λογικής" του Ευγενίου Βούλαρη»,
στο: Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού υνεδρίου, Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο - Εκδόσεις Κανάκη, 2009, σ. 554, σημ. 38.
Α π ό σ τ ο λ ο ς Α θ . Α ν τ ζ ο υ λ ά τ ο ς , Η εισαγωγή της
"Μεταφυσικής" στον ελλαδικό χώρο και η επίδρασή της στην
ορθόδοξη περί θεολογίας αντίληψη. Διδακτορική Διατριβή,
Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010, σ. 199, σημ. 471.

8. «Εισαγωγή», στο: Φαρίτων Καρανάσιος (Επιμ.), Εκδόσεις και χειρόγραφα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
(1707–1832). Πρόλ., Γρηγόρης Καραφύλλης, Εισαγ.,
Κώστας Θ. Πέτσιος. Κοζάνη, Δήμος Κοζάνης – Τπουργείο Πολιτισμού, 1996, σσ. ix–xi.
Διατυπώνονται ορισμένες επισημάνσεις που αφορούν
την πνευματική ιστορία της Κοζάνης και τους εκφραστές
της πνευματικής αναγέννησης που συντελέσθηκε στη
Μακεδονία κατά την περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού.
9. «Η περί ″τοῦ κόσμου *<+ ἐπιστήμη‶. Κοσμολογικές
αναφορές σε ένα χειρόγραφο μαθηματάριο του Αθανασίου Χαλίδα. Παράρτημα: Αθανασίου Χαλί-
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δα: Μεταφυσική. Μέρος Βον της Μεταφυσικής: Κοσμολογία», Ελληνική Υιλοσοφική Επιθεώρηση 13 (1996), σσ.
131–153· και στον Σομο: Οι Επιστήμες στον ελληνικό χώρο,
Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ Ε.Ι.Ε.– Σροχαλία,
1997, σσ. 191–215.
Αναλύονται οι φιλοσοφικές θέσεις που διατύπωσε ο
Αθανάσιος Χαλίδας στο ζήτημα των σωμάτων και ανασυγκροτούνται οι κοσμολογικές απόψεις που υιοθετεί. Ο
Χαλίδας δεν επιδοκιμάζει τη συμβιβαστική κοσμολογική
θεωρία του Tycho Brahe, την οποία ενστερνίσθηκαν, ανάμεσα σε άλλους, ο Βικέντιος Δαμοδός, ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Γρηγοράσκος Μπαλανίδης, αλλά αποδέχεται τις
ηλιοκεντρικές απόψεις του Copernicus και του Newton.
τις σσ. 140–153 μεταγράφεται και δημοσιεύεται για πρώτη φορά το δεύτερο μέρος, που περιέχει την Κοσμολογία,
ενός ενυπόγραφου και με βέβαιη χρονολογία μαθηματάριου Μεταφυσικής (1825) του Αθανασίου Χαλίδα.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Γ ι ά ν ν η ς Κ α ρ ά ς (Επιμ.), Ιστορία των Επιστημών. Νεοελληνική Βιβλιογραφία, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1997, σ. 51.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Σο στοιχείο της αντιπαράθεσης
ως κύριο γνώρισμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο:
Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μίας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά Πανελληνίου υνεδρίου,
Κοζάνη 8–10 Νοεμβρίου 1996. Κοζάνη, 1999, σ. 437, σημ. 41.
Γ ρ η γ ό ρ η ς Κ α ρ α φ ύ λ λ η ς , «Γνωσιολογικές σταθερές
στη φιλοσοφία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο: Νεο-
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ελληνική Υιλοσοφία. Επιμ., Κωνσταντίνος Βουδούρης. Αθήνα, 2000, σ. 152, σημ. 14.
Ε υ α γ γ ε λ ί α Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα με τη Γερμανική Υιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug. Κρηπίς Υιλοσοφίας και Fundamentalphilosophie. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 2000, σ. 245.
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Α ρ α μ π α τ ζ ή ς , «Ανωνύμου, ‚Περί Μεταφυσικής‛. Κεφάλαιο Περί Κοσμολογίας (χειρόγραφο Ιασίου)»,
Υιλοσοφία 32 (2002), σ. 140, σημ. 17.
Α ν ο ι χ τ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο : Πρόγραμμα «πουδές στον
Ελληνικό Πολιτισμό – Ελληνική Υιλοσοφία και Επιστήμη».
υμπεριλαμβάνεται στην προτεινόμενη Βιβλιογραφία για
το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός
(2005), σσ. 124, 280, 313, 435.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Βαθμίδες Παιδείας προς την του
πρώην Ελικώνος της Ελλάδος ανάβασιν, Ιωάννινα, 2010, σ.
48.

10. «Η έννοια της Ελευθερίας στο έργο του Βικεντίου
Δαμοδού», στο: Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Ημίτομος δεύτερος, Αθήναι, Ακαδημία
Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας, 1997, σσ. 145–162.
την αποκλειστική ευθύνη του ανθρώπου έγκειται,
σύμφωνα με τον Βικέντιο Δαμοδό, να επιλέξει εκείνες τις
ενέργειες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της ευδαιμονίας του. Η ευθύνη του ανθρώπου για τις πράξεις του είναι αμετάθετη και η θέλησή του πραγματοποιείται, όταν
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απουσιάζουν η αγνωσία και η βία. Ο άνθρωπος επιλέγει
ελεύθερα ανάμεσα στο κακόν και το αγαθόν και το γεγονός αυτό συνιστά αποκλειστικό γνώρισμά του. Φάρη στο
«αὐτεξούσιον» της Χυχής ο άνθρωπος είναι ελεύθερος
από οποιονδήποτε ετεροκαθορισμό και απόλυτο προορισμό. Η προαίρεση τού επιτρέπει να πράττει ανεξάρτητα
από τις υπαγορεύσεις των άλλων και τις εγγενείς χαρακτηρολογικές δομές. Διασφαλίζεται έτσι το υπαρκτικό
γνώρισμα της συνειδησιακής αυτονομίας και ο άνθρωπος
αναδεικνύεται σε αποκλειστικό τεχνουργό της ιστορικής
του πορείας.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Σο στοιχείο της αντιπαράθεσης
ως κύριο γνώρισμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο:
Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μίας νέας ερευνητικής
συγκομιδής). Πρακτικά Πανελληνίου υνεδρίου, Κοζάνη 8–
10 Νοεμβρίου 1996. Κοζάνη, 1999, σ. 429, σημ. 11.
Φ ρ ή σ τ ο ς Σ ε ρ έ ζ η ς , «Βικέντιος Δαμοδός: Εισαγωγικά
στη μεθοδολογία του. Από τον αριστοτελισμό στον πλατωνισμό», στο: Νεοελληνική Υιλοσοφία. Επιμ., Κωνσταντίνος
Βουδούρης. Αθήνα, 2000, σ. 316, σημ. 9.
Ι ω ά ν ν η ς Γ . Δ ε λ λ ή ς , «Η "Υυσιολογία" του Β. Δαμοδού
και η ευρωπαϊκή διανόηση. "Ατομικές" προϋποθέσεις γνώσης της φύσης», Παρνασσός ΜΒ΄ (2000), σ. 167, σημ. 2.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Μ ύ α ρ η ς , «Μακεδόνες στη Βενετία: Πρόσωπα,
Ιδέες, Εκπαίδευση, Θεσμοί, Νοοτροπίες (τέλη 15ου – τέλη 19ου
αιώνα)», Παρουσία, τχ., 10 (Λευκωσία-Κύπρος 2000), σ. 40.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Βαθμίδες Παιδείας προς την του
πρώην Ελικώνος της Ελλάδος ανάβασιν, Ιωάννινα, 2010, σ.
40.
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11. «Η ελευθερία ως υπέρβαση του ετεροκαθορισμού
στη φιλοσοφική θεώρηση του Αθανασίου Χαλίδα»,
στο: Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Ημίτομος δεύτερος, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών –
Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας, 1997, σσ.
163–182.
Για τον Ηπειρώτη φιλόσοφο η ελευθερία συνιστά μία
από τις τέσσερις αρχές (ὕπαρξις τοῦ Θεοῦ, ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου, η ἀθανασία τῆς Χυχῆς, μετὰ θάνατον ἀντίδοσις), των οποίων η αποδοχή συμβάλλει αποφασιστικά
στην κατάκτηση της ευδαιμονίας του ανθρώπου. Η ελευθερία κατανοείται ως η δύναμις της λογικής υπόστασης,
μέσω της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να ενεργεί χωρίς την
ύπαρξη εξωτερικών αιτίων. Ο ανθρώπινος λόγος δεν είναι
δυνατόν να αποδείξει την ἰδέα τῆς ἐλευθερίας και έτσι καθίσταται αναγκαία η προσφυγή στην Αποκάλυψη, η οποία βεβαιώνει, σύμφωνα με τον Χαλίδα, ότι ο άνθρωπος
είναι ελεύθερος. Η ελευθερία και η αναγκαιότητα συνιστούν το ζεύγμα που κυριαρχεί στην πραγμάτευση του
προβλήματος και η ελευθερία ερμηνεύεται ως δυνατότητα εκούσιας άρνησης κάθε προκαθορισμού, αναγκαιότητας και τυχαιότητας.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Σο στοιχείο της αντιπαράθεσης
ως κύριο γνώρισμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο:
Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μίας νέας ερευνητικής
συγκομιδής). Πρακτικά Πανελληνίου υνεδρίου, Κοζάνη 8–
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10 Νοεμβρίου 1996. Κοζάνη, 1999, σ. 437, σημ. 41 * = Νίκος Κ.
Χημμένος, Βαθμίδες Παιδείας προς την του πρώην Ελικώνος
της Ελλάδος ανάβασιν, Ιωάννινα, 2010, σ. 48+.

12. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–Υιλοσοφία (1994–
1996)», Ηπειρωτικά Φρονικά 32 (1997), σσ. 545–553.
υστηματική παρουσίαση των θέσεων της νεότερης
έρευνας που αναφέρονται στη φιλοσοφική σκέψη των
Ηπειρωτών λογίων Γεωργίου ουγδουρή, Βησσαρίωνος
Μακρή, Μεθοδίου Ανθρακίτη, Νικόλαου Ζερζούλη, Αθανασίου Χαλίδα και Γρηγοράσκου Μπαλανίδη. Παρουσιάζονται είκοσι τρεις ερευνητικές εργασίες.

13. Η ανθρωπολογική προβληματική κατά την περίοδο
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Ίνδικτος 7 (Φειμώνας 1997), σσ. 51-58 *και αυτοτελώς: Ιωάννινα,
1997].
την ανακοίνωση επιχειρείται η ερμηνευτική ανασυγκρότηση απόψεων που διασαφηνίζουν ορισμένες πτυχές του ανθρωπολογικού προβλήματος, όπως είναι η σύσταση του ανθρώπου, η φύση της ψυχής, η ύπαρξη του
αυτεξουσίου και η δυνατότητα της ελευθερίας. Η ανάλυση χωρεί και σε ζητήματα που άπτονται του προσδιορισμού της αλήθειας και της στάσης έναντι των εμφύτων
ιδεών.
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ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ε υ α γ γ ε λ ί α Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα με τη Γερμανική Υιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug. Κρηπίς Υιλοσοφίας
και Fundamentalphilosophie. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα,
2000, σ. 245.
Γ ι ά ν ν η ς Σ ζ α β ά ρ α ς , Εγχειρίδιο Υιλοσοφίας. Διδασκαλία
της φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική μέθοδο, Αθήνα,
32006, σ. 294.
Μ ι χ ά λ η ς Θ . Λ α φ α ζ ά ν η ς , Ιωάννης Πέζαρος (17491806). Η εποχή - Σο έργο - Η αλληλογραφία του. Η συμβολή
της χολής του Συρνάβου στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό,
Σύρναβος, Δήμος Συρνάβου, 2009, σ. 554.

14. Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945–1995.
Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε. – Σομέας
Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1998, 315
σσ.
υμμετοχή στη σύνταξη της βιβλιογραφίας με συναδέλφους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων *Παναγιώτης Φρ.
Νούτσος, Νίκος Κ. Χημμένος, Γρηγόρης Καραφύλλης+ και
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών *Δ. Γ. Αποστολόπουλος,
Εμμ. Ν. Υραγκίσκος, Ρωξάνη Αργυροπούλου, Γιάννης
Καράς, Π. Δ. Μιχαηλάρης, Άννα Σαμπάκη, Βίκυ Πάτσιου+.

15. «Μεθόδιος Ανθρακίτης, ‚Εισαγωγή της Λογικής
Πραγματείας‛. (Αποσπάσματα)», Σα Νέα του Κ.Ε.ΝΕ.Υ.,
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Σχ. 1 (Ιωάννινα–Σομέας Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1998), σσ. 17–26.
Παρουσιάζεται το Φφ. Εισαγωγή της Λογικής Πραγματείας (British Library Add. 8227/2) και δημοσιεύονται για
πρώτη φορά ορισμένα αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα.
Πρόκειται για το πληρέστερο από τα χειρόγραφα που μας
παραδίδουν τη Λογική του Μεθοδίου Ανθρακίτη και το
γεγονός ότι αντιγράφτηκε το 1726 μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι ο Νεοέλληνας φιλόσοφος συνέχισε να διδάσκει τις απόψεις του και μετά την καταδικαστική απόφαση (1723) του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Αθεΐζουσι και συναθεΐζουσι.
Μέρος Β´», Άρδην 28 (Δεκέμβριος 2000 – Ιανουάριος 2001), σ.
74, σημ. 14.
Μ α ρ ί α Β ε ν ε τ ή , Αντιλήψεις για το έργο και τη διδασκαλία της φιλοσοφίας κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002,
σ. 77, σημ. 40.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη. Μελετήματα, Ιωάννινα, 2007, σ. 47, σημ. 12, 95, σημ. 1, 110.

16. «Χυχή–σώμα στη φιλοσοφική θεώρηση του Βικεντίου Δαμοδού. Μία πρώιμη αξιοποίηση της καρτεσιανής σκέψης. *Παράρτημα: Βικέντιος Δαμοδός,
Υυσιολογία (Αποσπάσματα)+», Δωδώνη 27/Γ´ (1998),
σσ. 169–189.
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Ανασυγκροτείται η επιχειρηματολογία του Βικέντιου
Δαμοδού (1700–1754) σχετικά με την υφή των σχέσεων
ψυχής–σώματος. το τρίτο μέρος της χειρόγραφης
Υυσιολογίας του (terminus ante quem 1739) που επιγράφεται Περί του εμψύχου σώματος, ο Κεφαλλήνας φιλόσοφος προβαίνει στη σύνθεση μίας φιλοσοφικής ανθρωπολογίας αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την
ομόλογη καρτεσιανή διδασκαλία για τη διαίρεση του
ανθρώπου σε res cogitans και res extensa. ύμφωνα με
τον Δαμοδό, ο οποίος ασκεί αυστηρή κριτική στον Αριστοτέλη και στην «ψευδοφυσιολογία» των χολαστικών, η ανθρώπινη ύπαρξη σύγκειται από δύο διακριτές
και μη αναγόμενες η μία στην άλλη ουσίες. Χυχή και
σώμα κατανοούνται στην αυτοτέλειά τους ως μεγέθη
ασύμπτωτα και ασύνδετα, ενωμένα όμως «κατ' αφορμήν» (occasio). το Παράρτημα της μελέτης μεταγράφονται για πρώτη φορά εκτενή αποσπάσματα από τη
χειρόγραφη Υυσιολογία του Δαμοδού που αναφέρονται
στην οικεία θεματική.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Η περί εμφύτων ιδεών επιχειρηματολογία του Θεοδώρου Καβαλιώτη», Ο Ερανιστής 23
(2001), σ. 100, σημ., 20.
Β α σ ι λ ι κ ή Μ π ό μ π ο υ –  τ α μ ά τ η (εισαγωγή, έκδοση, σχόλια), Οι ‚Επιστολιμαίες πραγματείες‛ του Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνού προς τον Φρύσανθο Νοταρά.
Απαντήσεις του διδασκάλου του στις απορίες του μαθητή
στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας (1698-1700), Αθήνα, Εώα
και Εσπέρια – Παράρτημα 1, 2003, σ. 200, σ. 16, 235.
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Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός
(2005), σ. 515.

17. «Βιβλιογραφία για την Ηπειρο–ΥΙΛΟΟΥΙΑ (1996–
1998)», Ηπειρωτικά Φρονικά 33 (1998–1999), σσ. 381–388.
Παρουσιάζονται εικοσιτρείς ιστορικοφιλοσοφικές μελέτες των οποίων το περιεχόμενο άπτεται και ζητημάτων
που αφορούν τη φιλοσοφική βιβλιογραφία για την
Ήπειρο.

18. «Δελτίο Ελληνικής Υιλοσοφικής Βιβλιογραφίας».
Σεύχη 16–40, Ελληνική Υιλοσοφική Επιθεώρηση, Σόμοι
6–13 (1989–1997) *Ενιαίο τεύχος: Γιάννινα, 2001+.
υμβολές στην απόπειρα να διαμορφωθεί με κριτήρια
ιστορικοφιλοσοφικά ένα εργαλείο έρευνας, το οποίο
ταυτόχρονα λειτουργεί και ως δείκτης της φιλοσοφικής
δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Φ ρ ί σ τ ο ς Α . Σ έ ζ α ς , Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η
ερμηνεία της μέσω της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας στη
νεότερη και σύγχρονη εποχή, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2001, σ. 27.
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19. «Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις απαρχές
του 18ου αιώνος: Descartes και Νεοελληνική σκέψη»,
Ο Ερανιστής 22 (1999), σσ. 44–79.
τα τέλη του δεκάτου εβδόμου και στις αρχές του
δεκάτου ογδόου αιώνα διαπιστώνουμε στην ελληνική
σκέψη μία ρητή διαφοροποίηση από την περιπατητική–
σχολαστική φιλοσοφία στο επίπεδο της ανθρωπολογίας
και της γνωσιοθεωρίας. την παρούσα εργασία εξετάζεται το χειρόγραφο έργο των Αναστασίου Παπαβασιλόπουλου (μέσα 17ου – μέσα 18ου αιώνα), Μεθοδίου Ανθρακίτη (1660–1748), Βικεντίου Δαμοδού (1700–1754) και Θεόδωρου Καβαλλιώτη (1718;–1789) στο οποίο ανιχνεύουμε
την παρουσία της καρτεσιανής και της μετακαρτεσιανής
φιλοσοφίας. Οι θεμελιώδεις αντιλήψεις του René Descartes
(1596 –1650) για το cogito, τις ideae innatae, τη διάκριση
ανάμεσα στη res cogitans και την res extensa, τα ίχνη
(vestigia) και την εύκαιρον αφορμή (occasio), όπως έγιναν
ευρύτερες γνωστές και μέσω της Logique του Port Royal
(1662), αξιοποιούνται από τους Νεοέλληνες φιλοσόφους
στην άρθρωση της ανθρωπολογίας και τη συγκρότηση
της γνωσιοθεωρίας τους. το νεοελληνικό στοχασμό της
συγκεκριμένης περιόδου αναγνωρίζουμε τη φιλοσοφική
συζήτηση που διεξάγεται στον Ευρωπαϊκό χώρο και
διαπιστώνουμε ότι η κριτική στην αριστοτελική παράδοση
αφορμάται από μία αποσαφηνισμένη φιλοσοφική οπτική,
στη διαμόρφωση της οποίας καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το έργο του Descartes. τη χειρόγραφη ύνοψιν της
Λογικής Έξεως (1696) του Αναστασίου Παπαβασιλόπου-
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λου συναντούμε για πρώτη φορά, εξ όσων μέχρι σήμερα
γνωρίζουμε, το καρτεσιανό cogito, το οποίο λειτούργησε,
σύμφωνα με τον G. W. F. Hegel ως η «νέα, απόλυτη αρχή»
του φιλοσοφείν. τα φιλοσοφικά κείμενα που εξετάζουμε,
επιχειρείται εν ονόματι του ορθολογισμού, μία συνολική
κριτική στην αριστοτελική–σχολαστική παράδοση και
κατ' επέκταση στο ονομαστό αξίωμα του εμπειρισμού
«nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu» του
οποίου τη φιλοσοφική αφετηρία την ανιχνεύουμε στον
Αριστοτέλη (Περί ψυχής Γ´, 7, 431a 16–17· Περί αισθήσεως
και αισθητών 6, 445b 16–17). Από την άποψη της ιστορίας
της φιλοσοφίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συστηματικές αναλύσεις των Νεοελλήνων στοχαστών για
τη φύση και την πρoέλευση των ιδεών καθώς και για τις
προϋποθέσεις με βάση τις οποίες «συγκροτείται» το γνωστικό γεγονός. Ο Βικέντιος Δαμοδός στη χειρόγραφη Υυσιολογία του παρουσιάζει για πρώτη, μάλλον, φορά στον
ελληνικό χώρο τη διδασκαλία του Nicolas Malebranche και
στην κριτική που ασκεί, υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τα
επιχειρήματα του Antoine Arnauld. Ο Δαμοδός αρνείται
τον occasionalismus και τη συμφυή ιδεαλιστική εκδοχή του
γίγνεσθαι, υπογραμμίζοντας την πραγματικότητα του
αντι–κειμένου υλικού κόσμου και την εγγενή δυνατότητα
του ανθρώπου να τον προσπελαύνει με τη συνδρομή που
προσφέρει το «φυσικό φως» του λόγου.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ε υ α γ γ ε λ ί α Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα με τη Γερμανική Υιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug. Κρηπίς Υιλοσοφίας
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και Fundamentalphilosophie. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα,
2000, σ. 245.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Αθεΐζουσι και συναθεΐζουσι.
Μέρος Β´», Άρδην 28 (Δεκέμβριος 2000 – Ιανουάριος 2001), σ.
74, σημ. 15.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς (Επιμ.), Νικολάου Ζερζούλη, Επιστολή προς Μπαλάνον Βασιλόπουλον («Αντιπελάργησις»,
Βιέννη 1816, σσ. 46–51), Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, 2000, σ. 21, σημ. 29.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Η περί εμφύτων ιδεών επιχειρηματολογία του Θεοδώρου Καβαλιώτη», Ο Ερανιστής 23
(2001), σ. 100, σημ., 20.
Ιστορία και Υιλοσοφία των Επιστημών στον Ελληνικό χώρο (17ος –19 ος αι.). υλλογικός Σόμος του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Επιμ.,
Γιάννης Καράς. Αθήνα, Μεταίχμιο, 2003, σ. 59, σημ. 40.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Μελετήματα Νεοελληνικής Υιλοσοφίας. Α΄. Οι πηγές της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, Ιωάννινα, 2004, σ. 38.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός
(2005), σσ. 114, 342, 343, 515.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Μεθόδιος Ανθρακίτης. Μελετήματα, Ιωάννινα, 2007, σσ. 36, σημ. 39, 38, σημ. 42, 43, σημ. 5,
49, σημ. 20.
Μ ι χ ά λ η ς Θ . Λ α φ α ζ ά ν η ς , Ιωάννης Πέζαρος (17491806). Η εποχή - Σο έργο - Η αλληλογραφία του. Η συμβολή
της χολής του Συρνάβου στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό,
Σύρναβος, Δήμος Συρνάβου, 2009, σσ. 247, 554.

20. «Οι χειρόγραφες ″Διαλέξεις‶ του Γεωργίου ουγδουρή ″Εις τα του Υιλοσόφου περί Γενέσεως και Υθοράς‶ (1674)», Ο Ερανιστής 22 (1999), σσ. 246–252.
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Παρουσιάζεται ένα αθησαύριστο στην οικεία βιβλιογραφία χειρόγραφο φυσικής φιλοσοφίας του Γεωργίου
ουγδουρή, που γράφτηκε το 1674 και γίνεται ακροθιγής
αναφορά στις πηγές από τις οποίες αντλεί ο Ηπειρώτης
στοχαστής. Η επιχειρηματολογία του ουγδουρή διαπνέεται από την ερμηνεία που δεσπόζει «ἐν τῇ περιπατητικῶν
χορείᾳ» και στο χειρόγραφο εκτίθενται ορισμένες απόψεις
που ίσως δεν είναι άμοιρες της γνωστής διαμάχης του
ουγδουρή με τον Βησσαρίωνα Μακρή (1696–1699). Μεταγράφονται επίσης ορισμένα αποσπάσματα που αναδεικνύουν τους αρμούς της σκέψης του ουγδουρή (βλ. και
τη μελέτη Β΄, 26).
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ι σ τ ο ρ ί α κ α ι Υ ι λ ο σ ο φ ί α τ ω ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν στον Ελληνικό χώρο (17ος – 19ος αι.). υλλογικός Σόμος του Κέντρου
Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Επιμ.,
Γιάννης Καράς. Αθήνα, Μεταίχμιο, 2003, σ. 76, σημ. 108.
Ο τίτλος του άρθρου συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική
έκδοση: (επιμ., Γ ι ά ν ν η ς Σ ζ α β ά ρ α ς : www.scribd.com),
Ελληνική φιλοσοφική αρθρογραφία (1980 - σήμερα: Αριστοτέλης ο ταγειρίτης *<+, σ. 14.

21. «Η διδασκαλία της Λογικής κατά την περίοδο του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μίας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά Πανελληνίου υνεδρίου Κοζάνη 8–10
Νοεμβρίου 1996. Κοζάνη, 1999, σσ. 351–378.
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την εργασία ερευνώνται και συστηματοποιούνται οι
παράμετροι που ανέδειξαν τη Λογική ως ένα από τα θεμελιώδη φιλοσοφικά μαθήματα κατά την περίοδο της
Σουρκοκρατίας και ειδικότερα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η εξέταση του περιεχομένου των χειρογράφων
και των εκδοθέντων κειμένων Λογικής γίνεται μέσα από
το πρίσμα των λογικών προβλημάτων γύρω από τα οποία
εξυφαίνεται η πραγμάτευση των Νεοελλήνων στοχαστών. Η προσοχή μας εστιάζεται στις επιστημολογικές
παραδοχές υπό το πρίσμα των οποίων διασαφηνίζονται
τα ερωτήματα σχετικά με τη φύση της Λογικής, εάν δηλαδή η Λογική είναι μέρος ή όργανον της φιλοσοφίας, καθώς
και της δυνατότητας ένταξής της στο πεδίο της Επιστήμης
ή της Σέχνης. Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα η αριστοτελική αναλυτική και οι επεξηγήσεις των υπομνηματιστών της αριστοτελικής σκέψης προσφέρουν το ερμηνευτικό πλαίσιο εντός του οποίου συγκροτούνται τα
νεοελληνικά κείμενα Λογικής *Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Γεράσιμος Βλάχος, Νικόλαος Κλαροντζάνος, Γεώργιος ουγδουρής, τέφανος Σζιγαράς+. τα εγχειρίδια Λογικής που
συντίθενται στο πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα *Αναστάσιος
Παπαβασιλόπουλος, Μεθόδιος Ανθρακίτης, Βικέντιος
Δαμοδός, Θεόδωρος Καβαλλιώτης+ τίθεται με έμφαση το
ζήτημα της Μεθόδου και ανιχνεύεται η επίδραση της
Logique του Port Royal (1662). τη συγκεκριμένη μελέτη
για πρώτη φορά παρουσιάζονται τα περιεχόμενα και ορισμένα αποσπάσματα από τα χειρόγραφα έργα ύνοψις
Γενική της Λογικής Έξεως του Αναστασίου Παπαβασιλόπουλου (1696), Λογική Πραγματεία του Θεόδωρου Καβαλ-
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λιώτη (terminus ante quem 1755), Εισαγωγή της Λογικής
Πραγματείας του Μεθοδίου Ανθρακίτη (terminus ante
quem 1726) και Λογική κατά Νεωτέρους *...+ του Αθανασίου Χαλίδα (1793). Η Λογική υπήρξε το βασικό μάθημα Εισαγωγής στη φιλοσοφία και τα εκτεταμένα προλεγόμενα
προσέφεραν τη δυνατότητα στους μαθητιώντες να εξοικειωθούν με τον ευρύτερο φιλοσοφικό προβληματισμό
και με τα ρεύματα των ιδεών που τον μορφοποιούσαν.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
 τ έ λ ι ο ς Ν . Κ ο υ σ ο ύ λ η ς , Η αριστοτέλεια υλλογιστική. πουδή και θεωρία του υλλογισμού, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, άκκουλας, 2001, σ. 199, σημ. 3 και σ. 217.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Ο λόγιος του νεοελληνικού Διαφωτισμού Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος. Νέα δεδομένα και
αιτούμενα της έρευνας», Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 306, σημ.
22, 307, σημ. 23 και passim.
Ν ά σ ι α Γ ι α κ ω β ά κ η , «Ο Δανιήλ Υιλιππίδης και η ‚Λογική‛ του Κοντιγιάκ. Μια ‚Λογική‛ για τη γλώσσα», στο: Σο
έντυπο ελληνικό βιβλίο 15ος – 19ος αιώνας. Πρακτικά Διεθνούς
υμποσίου, Δελφοί 16-20 Μαΐου 2001, Αθήνα, 2004, σσ. 423,
σημ. 24.
Μ α ρ ί α Β ε ν ε τ ή , Αντιλήψεις για το έργο και τη διδασκαλία της φιλοσοφίας κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002, σ. 76, σημ.
39.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός, σ.
313.
Α π ό σ τ ο λ ο ς Α θ . Α ν τ ζ ο υ λ ά τ ο ς , Η εισαγωγή της
"Μεταφυσικής" στον ελλαδικό χώρο και η επίδρασή της στην
ορθόδοξη περί θεολογίας αντίληψη. Διδακτορική Διατριβή,
Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010, σσ. 14-15.
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22. «Παρατηρήσεις στην πολιτική σκέψη του Ρήγα»,
Δωδώνη 28/Γ´ (1999), σσ. 53–69· και στην Τπέρεια, 3
(2002), σσ. 927-943.
τόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τις φιλοσοφικές συνιστώσες της πολιτικής σκέψης του Ρήγα Βελεστινλή, του οποίου τα πολιτικά κείμενα απαρτίζουν ένα κεφάλαιο της ιστορίας της νεοελληνικής πολιτικής σκέψης. Ο
προβληματισμός σχετικά με την απελευθέρωση του Γένους συναρτάται στον ριζοτόμο θεωρητικό στοχασμό του
Ρήγα με το δικαίωμα του ανθρώπου να διαμορφώνει
αυτοβούλως το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πραγματώνει την πολιτική του φύση, αποδεσμευμένος από ετερόνομα κελεύσματα. Σο όραμα του Ρήγα για μια ελεύθερη
και αυτοθεσμιζόμενη κοινωνία μεταγράφεται σε κείμενα
συνταγματικής κανονικότητας και πολιτικής υποχρέωσης, από τα οποία προκύπτουν, αλλά και στα οποία θεμελιώνονται, οι πολιτικοί όροι με τους οποίους θα πρέπει να
συγκροτηθεί το πολιτειακό πλαίσιο και να ρυθμισθεί ο
διατομικός ορίζοντας της κοινωνικής παρουσίας του ανθρώπου ως πολίτη.
Ο Ρήγας εμπνέεται από την κλασική αρχαιοελληνική
σκέψη, όπως διαμεσολαβήθηκε από το έργο του Rousseau
και του Montesquieu και σχεδιάζει ένα πολίτευμα που θα
λειτουργεί με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, η οποία
εγγυάται τον αδιαμεσολάβητο χαρακτήρα της πολιτικής
φύσης του ανθρώπου. Μέσα από το πρίσμα αυτό νοηματοδοτείται η έννοια του Πολιτικού και διασφαλίζεται η
ενότητα ενός ετερόκλητου –εθνικά, πολιτιστικά και οι-
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κονομικά– συνόλου, στο μεταίχμιο της πολλαπλότητας
και της διαφοράς. Ο Ρήγας υπογράφοντας ως αυτονόητα
τα «φυσικά Δίκαια» της ισότητας, της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της ιδιοκτησίας, τα ενοφθαλμίζει σε μία
θεωρία πολιτικής συμπεριφοράς στην οποία ο Νόμος, ως
αποκρυστάλλωση της βούλησης των πολιτών, συνιστά το
κριτήριο της συμπεριφοράς και τον εγγυητή των δικαιωμάτων. Μέσα από την ανάπτυξη των εννοιών που επιχειρεί ο Ρήγας, το αλληλέγγυον αναδεικνύεται ως θεμελιώδης παράμετρος της πολιτικής συνείδησης.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Ιωάννης Καρατζάς. Διαφωτιστής και μάρτυρας», Ιστορικά (Ελευθεροτυπία) 143 (18 Ιουλίου 2002), σ. 9.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός,
σσ. 17, 313.
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , Για τον Ρήγα. Δοκίμια, Ιωάννινα,
2011, σ. 24.
Π έ τ ρ ο ς Υ α ρ α ν τ ά κ η ς , Μετά την Ηθική. Ο επιστημολογικός παρεμβατισμός του Περιοδικού "Νεύσις" (Σεύχη: 1-10).
Πρόλογος Πέτρος Γέμτος. Αθήνα, 2008, σσ. 107, σημ. 449,
159.

23. «Ανθρακίτης Μεθόδιος· Απολογία Ιώσηπου Μοισιόδακα, 1780»· χολή Γκιόνμα· Δούκας Νεόφυτος·
Ζωσιμαία χολή (Ιωαννίνων)», στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι Ιδέες- τα πρόσωπα – οι συλλογικοί φορείς – τα
έργα. Ιστορικό Λεξικό, Αθήνα, ΚΝΕ / Ε.Ι.Ε. – Σομέας Υιλο-
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σοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1999, σσ. 44-49, 50-51,
100-104, 128-131, 177-178 αντίστοιχα.
Παρουσιάζονται πέντε λήμματα από ένα ευρύτερο
σύνολο εργοβιογραφικών συνθέσεων και θεματικών αναπτύξεων, που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της συνεργασίας του Σομέα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε.

24. «Immanuel Kant και Νεοελληνικός Διαφωτισμός:
καταγραφή μίας γνωριμίας», στο: Νεοελληνική
φιλοσοφία. Επιμ., Κωνσταντίνος Βουδούρης. Αθήνα,
2000, σσ. 235–257.
τόχος της μελέτης είναι να καταγράψει την
παρουσία του Immanuel Kant (1724–1804) στη νεοελληνική
σκέψη της περιόδου του Διαφωτισμού και να αναδείξει
τον τρόπο με τον οποίο οι Νεοέλληνες φιλόσοφοι αξιοποίησαν ερμηνευτικά την καντιανή φιλοσοφία. Σις πρώτες,
ίσως, αναφορές στη σκέψη του Kant τις συναντούμε στο
έργο του Αθανασίου Χαλίδα (1767–1829) Αληθής Ευδαιμονία (1791). Ο Χαλίδας οικοδομεί τη φιλοσοφική του σύνθεση αντλώντας κυρίως από την εμπειριστική κατεύθυνση
της ιστορίας της φιλοσοφίας, όμως αξιοποιεί και τις
καντιανές διασαφηνίσεις για τα όρια των γνωστικών
δυνάμεων, την εσωτερική αίσθηση και το ατελέσφορο της
επίκλησης λογικών αποδείξεων σχετικά με την ύπαρξη
των τεσσάρων αληθειών–ιδεών, δηλαδή της ύπαρξης του
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Θεού, της ελευθερίας του ανθρώπου, της αθανασίας της
ψυχής και της μετά θάνατον αντίδοσης. Σο 1793, έξι
χρόνια μετά τη δεύτερη έκδοση της καντιανής Κριτικής
του Καθαρού Λόγου (1787) ο Χαλίδας παρουσιάζει αναλυτικά στη χειρόγραφη Λογική του τη γνωσιοθεωρία του φιλοσόφου του Königsberg υπογραμμίζοντας ότι ο τελευταίος «νέαν εποχήν εις το θεωρητικόν μέρος της φιλοσοφίας, δηλαδή μεταφυσικόν, εισηνέγκατο, νέαν μέθοδον,
νέα επινοήματα και τρόπον τινά νέας κατηγορίας των
Αριστοτελικών διαφερούσας εφεύρεν», οι οποίες «τον
τρόπον του νοείν μάλλον διασαφηνίζουσιν, ή των λοιπών,
όσο παλαιών, όσον και νέων». Η διεξοδική και ακριβόλογη έκθεση της καντιανής διδασκαλίας των «κατηγοριών» είναι η πρώτη στην ελληνική σκέψη και ο Χαλίδας
υιοθετεί με εκλεκτικό τρόπο ορισμένες γνωσιοθεωρητικές
υποδείξεις του Kant σχετικά με την πορεία που ακολουθεί
ο ανθρώπινος νους στο εγχείρημα της γνωστικής οικείωσης του αντικειμένου κόσμου.
Θετικά αποτιμούν την καντιανή φιλοσοφία και οι
Δημητριείς Δανιήλ Υιλιππίδης (1755–1832) και Γρηγόριος
Κωνσταντάς (1753/7–1844), οι οποίοι ερμηνεύουν το έργο
του Kant ως τη σημαντικότερη απόπειρα να αποδεσμευθεί
η ανθρώπινη σκέψη από την επικυριαρχία του σχολαστικισμού και τη μεθερμηνευμένη παρουσία του στο έργο
των Gottfried W. Leibnitz (1646–1716) και Christian Wolff
(1679–1754). Ο Νεοέλληνας στοχαστής ο οποίος συγγράφει το έργο του με βάση τη διαμεσολαβημένη από τον
Wilchelm Traugott Krug καντιανή φιλοσοφία, είναι ο Κωνσταντίνος Κούμας (1777–1836), ο οποίος προσαγορεύει τον
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Kant ως τον στοχαστή που αναδέχθηκε τη φιλοσοφική
παράδοση των αρχαίων Ελλήνων. το τετράτομο ύνταγμα φιλοσοφίας (1818–1820) και σε μικρότερα κείμενα ο
Κούμας διασαφηνίζει τα υπό εξέταση θέματα αξιοποιώντας καντιανές αναπτύξεις. Μία Επιτομή του υντάγματος, μεταγεγραμμένη σε αρχαΐζουσα γλώσσα συναντούμε
στο έργο Μεταφυσική εις Σέσσερα του Νεοφύτου Δούκα
(1760–1845) και το συμπίλημα του Δούκα επιβεβαιώνει με
τον πλέον ρητό τρόπο τη σημασία που απέδιδαν ορισμένοι εκπρόσωποι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην καντιανή φιλοσοφία.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ α ρ α γ ι ά ν ν η ς , «Σο διδάσκειν ως μορφή επικοινωνίας στην φιλοσοφία του Κωνσταντίνου Κούμα»,
στο: Ρητορική, Επικοινωνία, Πολιτική και Υιλοσοφία. Επιμ.,
Κωνσταντίνος Βουδούρης, Αθήνα, 2002, σ. 75, σημ. 17-20.
Βαγγέλης Κούταλης – Ευθύμιος Μπόκαρης,
«Σο ‚νευτωνικό όνειρο‛ του Χαλίδα ως εμπόδιο στην ανασυγκρότηση της Φυμικής», στο: Η συμβολή της ιστορίας και
Υιλοσοφίας των Υυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Υυσικών Επιστημών. Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου υνεδρίου, Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003. Επιμ., Κωνσταντίνος κορδούλης –
Λία Φαλκιά. Αθήνα, χ.χ., σ. 140.
Π έ τ ρ ο ς Υ α ρ α ν τ ά κ η ς , Μετά την Ηθική. Ο επιστημολογικός παρεμβατισμός του Περιοδικού "Νεύσις" (Σεύχη: 1-10).
Πρόλογος Πέτρος Γέμτος. Αθήνα, 2008, σσ. 101, σημ. 413, 159.
Σο άρθρο συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική έκδοση (επιμ., Γ ι ά ν ν η ς Σ ζ α β ά ρ α ς : www.scribd.com): Ελληνική
φιλοσοφική αρθρογραφία (1980 - σήμερα): Immanuel Kant *<+,
σ. 3.

-112 -

25. «Η Επιστολή του Νικολάου Ζερζούλη προς τον
Μπαλάνο Βασιλόπουλο (1754)», Δωδώνη 29/Γ΄
(2000), σσ. 103-119.
Πρόκειται για επεξεργασμένη μορφή της ανακοίνωσης που μνημονεύεται στη συνέχεια (αρ. 24). Αξιοποιούνται άγνωστα αρχειακά στοιχεία που η έρευνά μας
έφερε στο φως, τα οποία διασαφηνίζουν πληρέστερα την
φιλοσοφική ανέλιξη του Νικολάου Ζερζούλη. τη μελέτη
ανασυγκροτούνται οι φιλοσοφικές παραδοχές του Μετσοβίτη στοχαστή και δημοσιεύονται ορισμένες ιδιόγραφες
σημειώσεις του στο έργο του Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις
άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητήματα…, Ενετίησι, 1729. Η αμφίσημη, όπως διαπιστώνουμε με βάση τα νέα τεκμήρια, στάση του Ζερζούλη απέναντι στο έργο του Αριστοτέλους μας αποτρέπει από το ολίσθημα της μονοσήμαντης ερμηνείας των φιλοσοφικών
ρευμάτων του 18ου αιώνα.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς (Επιμ.), Νικολάου Ζερζούλη, Επιστολή προς Μπαλάνον Βασιλόπουλον («Αντιπελάργησις»,
Βιέννη 1816, σσ. 46–51), Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, 2000, σ. 14, σημ. 10, 71.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός
(2005), 313, 339, 347.

26. «Η Επιστολή του Νικολάου Ζερζούλη προς τον
Μπαλάνο Βασιλόπουλο», στο: Σο Εθνικό Μετσόβειο
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Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Σεχνολογία–Πολιτισμός
και Αποκέντρωση. Επιμ., Δημήτρης Ρόκος. Αθήνα, Μετσόβειο Κέντρο Διεπιστημονικής έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
του Ε.Μ.Π., 2001, σσ. 179–191.
Αντικείμενο της πραγμάτευσης αποτελούν οι απόψεις
που διατύπωσε ο Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710–1773) σε
Επιστολή του προς τον δάσκαλό του Μπαλάνο Βασιλόπουλο το 1754. Ο Ζερζούλης επισημαίνει ότι η πνευματική
ανάπτυξη που συντελέσθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο συναρτάται με την ύπαρξη οργανωμένων εκπαιδευτικών
κέντρων, εμπλουτισμένων βιβλιοθηκών και εξοπλισμένων με όργανα εργαστηρίων πειραματικής έρευνας, καθώς και με τη συγκρότηση ενεργούς επιστημονικής κοινότητας στο πλαίσιο της οποίας μέσα από την ελεύθερη
αντιπαράθεση των απόψεων παράγεται η γνώση. Ο ίδιος
συνειδητοποιώντας τη σημασία της πειραματικής προσπέλασης των φυσικών φαινομένων υιοθέτησε τη νευτώνεια σκέψη και με την επιστροφή του στην Ελλάδα παρουσίασε τις νεότερες φιλοσοφικές και επιστημονικές
απόψεις. Η σύγκρουσή του με τους αριστοτελικούς Δωρόθεο Λέσβιο και το μαθητή του τελευταίου Ανανία Αντιπάριο στα μέσα του δεκάτου ογδόου αιώνα είναι απόκαλυπτική της εμβέλειας της νεότερης σκέψης. Ο Ζερζούλης, ο οποίος δίδαξε με βάση το αριστοτελικό έργο,
απόστασιοποιείται κριτικά από τον Αριστοτέλη και άσκησε έντονη κριτική στις απόψεις του ταγειρίτη σχετικά με
το «βαρὺ» και το «κοῦφον» και τη συναφή αντίληψη για
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την οικεία θέση των σωμάτων στο συμπαντικό χώρο. *Βλ.
και τη μελέτη 24 παραπάνω+.
27. «Ένα ανέκδοτο έργο του Γεωργίου ουγδουρή (μέσα
17ου αι. – 1725): Οι χειρόγραφες Διαλέξεις εις τα του
Υιλοσόφου Περί Γενέσεως και Υθοράς (1674)», Δωδώνη 30/Γ΄ (2001), σσ. 235 -248.
Ολοκληρωμένη παρουσίαση της χειρόγραφης σύνθεσης του Γεωργίου ουγδουρή Εις τα του Υιλοσόφου περί
Γενέσεως και Υθοράς. Διαλέξεις, η οποία εκπονήθηκε στη
Βενετία το 1674. Πρόκειται, όπως έχουμε ήδη επισημάνει
(μελέτη Β΄ 19), για ένα αθησαύριστο και άγνωστο στη βιβλιογραφία χειρόγραφο, το οποίο αποσαφηνίζει τη θέση
του ουγδουρή στην ιστορία του νεοελληνικού αριστοτελισμού. Ο κώδικας (χφ. 87 του Μετοχίου του Παναγίου
Σάφου) αποτελείται από 115 φύλλα, είναι αυτόγραφος και
το φιλοσοφικό του περιεχόμενο συγκροτείται σε μεγάλο
βαθμό σύμφωνα με τις θεωρητικές προκείμενες που μορφοποίησε η αριστοτελική–σχολαστική παράδοση. Εκτός
από τα πανομοιότυπα, δημοσιεύουμε την κεφαλαίωση
(Περιεχόμενα) του χειρογράφου, η οποία προσφέρει στον
μελετητή μια εναργή εικόνα της υφής του φιλοσοφικού
προβληματισμού που αποτυπώνεται στο κείμενο, τον
Πρόλογο και τον Επίλογο.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ο ύ τ σ ο ς Π α ν α γ ι ώ τ η ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός
(2005), σ. 148.
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28. «Η Νεοελληνική Υιλοσοφία από τον 15ο ως τον 19ο
αιώνα: Διάγραμμα Ιστοριογράφησης», Σα Νέα του
Κ.Ε. ΝΕ.Υ., τχ. 8 (Υθινόπωρο 2001), σσ. 1-16.
Με την παρούσα μελέτη επιχειρούμε να συστηματοποιήσουμε τα εδραία γνωρίσματα της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας από τον 15ο μέχρι τον 19ο αιώνα με άξονα της
ιστοριογράφησης τη θεματική συνιστώσα της φυσικής φιλοσοφίας.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ν ί κ ο ς Κ . Χ η μ μ έ ν ο ς , «Ύβρις και Επιχείρημα. Ο Ματθαίος Καμαριώτης για τον Γεώργιο Γεμιστό – Πλήθωνα»,
Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σ. 101.
Γ ι ά ν ν η ς Κ α ρ ά ς , Η Ελληνική κέψη και ο ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος, Αθήνα, 2003, σ. 161, σημ. 231.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Ο φιλόσοφος του 17ου αιώνα Ιωάννης Κωττούνιος και η ιδεολογική προσέγγιση του έργου
του», στο: Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα. Πρακτικά A΄
Διεθνούς υνεδρίου Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα 20-24
επτεμβρίου 2000. Σόμος Δ΄. Εκκλησία – Εκπαίδευση – Υιλοσοφία. Επιμ., Γεώργιος Λεοντσίνης – Ελένη Γ. Λεοντσίνη.
Κύθηρα, 2003, σ. 332, σημ. 88˙ και στο: Περί Ιστορίας (Ιόνιος
Εταιρεία Ιστορικών Μελετών – Κέρκυρα), τχ. 4 (2003), σ. 214,
σημ. 88.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Από τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού στην κριτική για τη νεωτερικότητα και τον ευρωκεντρικό ιστορικό επαρχιωτισμό», Νέα Εποχή 289 (2006), σ.
11.
Μ α ρ ί α Β ε ν ε τ ή , Αντιλήψεις για το έργο και τη διδασκαλία
της φιλοσοφίας κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002, σ. 72, σημ. 7-10.
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Π έ τ ρ ο ς Υ α ρ α ν τ ά κ η ς , Μετά την Ηθική. Ο επιστημολογικός παρεμβατισμός του Περιοδικού "Νεύσις" (Σεύχη: 1-10).
Πρόλογος Πέτρος Γέμτος. Αθήνα, 2008, σσ. 106, σημ. 446, 159.
Β α σ ί λ ε ι ο ς Κ ύ ρ κ ο ς , «Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η φιλοσοφική υστέρηση των νεωτέρων Ελλήνων», στο: Ευγένιος
Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού υνεδρίου,
Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Εκδόσεις Κανάκη, 2009, σ. 528, σημ. 4.

29. «Βασιλική Μπόμπου – ταμάτη, Ο Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία – Εργογραφία 1700 – 1754, Αθήνα,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Σραπέζης, 1998», Ελληνικά 51 (2001), σσ. 447-450.
Σο Βιβλίο της Βασιλικής Μπόμπου–ταμάτη αποτελεί
σταθμό και αφετηρία για την προσπέλαση του έργου του
Νεοέλληνα φιλοσόφου Βικεντίου Δαμοδού και στη Βιβλιοκρισία παρουσιάζουμε σε αδρές γραμμές το περιεχόμενο
της συμβολής της.
30. «Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710-1773) Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Νέα στοιχεία», Ο Ερανιστής
23 (2001), σσ. 48-96.
Η καταστατική θέση της παρούσας μελέτης ότι στη
νεοελληνική σκέψη των απαρχών του 18ου αιώνα η περί
φύσεως συζήτηση διεξάγεται σύμφωνα με τη νέα αντίληψη που φιλοτέχνησε η πειραματική φιλοσοφία, επιρρώνεται από την ανασυγκρότηση των απόψεων που διετύπωσε
στο χειρόγραφο φιλοσοφικό του έργο ο Νικόλαος Ζερζού-

-117 -

λης. την εργασία αξιοποιούνται ανέκδοτα στοιχεία και η
ανάλυσή μας εστιάζεται στο χφ. Σης του σοφωτάτου Δημοκρίτου, των ημετέρων προγόνων Ελλήνων αρχαιοτάτου, φυσικής θεωρίας, υπό των νεωτέρων και μάλιστα του αγχινουστάτου και μέγα επί σοφία κεκτημένου όνομα Ισαάκ του
Νευτόνου ανανεωθείσης, επιδιορθωθείσης, αναπτυχθείσης,
αυξηθείσης και εις φως προαχθείσης τοιχεία κατά Μουσχεμβροέκιον *…+. Όπως αποδεικνύουμε, το χφ. αποτελεί
μία φιλοσοφική σύνθεση με βάση το έργο του Petrus van
Musschenbroek, Elementa Physicae, 1745, με το οποίο κοινοποιήθηκε η νευτώνεια φιλοσοφία στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η ανακάλυψη του πρωτοτύπου με τις αυτόγραφες σημειώσεις του Ζερζούλη και τα σχόλια στην ώα των σελίδων μας επέτρεψε να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τα
δύο κείμενα, να αναδείξουμε τις προσθήκες, που φανερώνουν εξοικείωση με τη φιλοσοφική συζήτηση της εποχής,
και να σταθμίσουμε τις διαφοροποιήσεις του Ζερζούλη,
του οποίου η διδασκαλία συνάντησε την αντίδραση —και
προκάλεσε την πολεμική— των αριστοτελικών της εποχής. Με βάση τα αυτόγραφα κείμενα που προσάγουμε και
ανασυγκροτούμε ερμηνευτικά στην εργασία μας προσδιορίζεται με ακρίβεια και το χρονικό της διαμάχης του με
τον αριστοτελικό Δωρόθεο Λέσβιο. Όπως σημειώνει ο Νεοέλληνας στοχαστής, «και ημίν δε εγχειρίδια δύο πεπόνηται
*…+ εν έτει ᾳψνθῳ εν Κωνσταντινουπόλει αντιρρητικά, κατά
των συγγραψάντων περιπατητικών καθ΄ ημών λεγόντων, ότι
ουκ έστι το πυρ απολύτως κούφον, εν οις έτι απλή κουφότης,
ήτοι απόλυτος ου δίδοται, αποδείκνυμεν, και ότι το πυρ το ανάλογον έχει βάρος τω της εαυτού ύλης όγκῳ».
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ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός
(2005), σσ. 120, 122, 313.
Δημήτρης

Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς , «"Πως βρέθηκαν"

στα Σρίκαλα το 1779 ο Newton, ο Wolff και ο Boerhaave.
Μία υπόθεση», Ο Ερανιστής 26 (2007), σ. 292, σημ. 13.
Β α σ ι λ ι κ ή Ν ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος
Γεώργιος ακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η
συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα χειρόγραφά του. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιιο
Ιωαννίνων, Σμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σ. 80, σημ. 251.
Γ ι ά ν ν η ς Κ α ρ ά ς , Οι Επιστήμες στη Νεότερη Ελλάδα,
Αθήνα, Ένωση Ελλήνων Υυσικών, 2012, σ. 261.

31. «ύμμικτα περί Αθανασίου Χαλίδα με βάση το Αρχείο του», Ο Ερανιστής 24 (2001), σσ. 202-206.
Δημοσιεύουμε ορισμένα ανέκδοτα στοιχεία από το
Αρχείο του Νεοέλληνα φιλοσόφου της περιόδου του Διαφωτισμού Αθανασίου Χαλίδα, τα οποία αποσαφηνίζουν
την περίοδο των σπουδών του στη Βιέννη και κοινοποιούμε στην επιστημονική κοινότητα τέσσερα άγνωστα,
σε μεγάλο βαθμό, πρωτόλεια φιλοσοφικά του δοκίμια. Σα
κείμενα συντέθηκαν το 1789 στη Βιέννη, πριν τη δημοσίευση της Αληθούς Ευδαιμονίας (1791).
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ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Β α σ ι λ ι κ ή Ν ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος
Γεώργιος ακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα χειρόγραφά
του, σ. 80, σημ. 251.

32. «Η πνευματική κίνηση των Ιωαννίνων από τον 13ο
ώς τον 20ο αιώνα», στο: Ιωάννινα– Ιστορική κατάθεση
*υλλογικό έργο σε ψηφιακή μορφή+, Ιωάννινα, Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα, 2002.
υνθετική μελέτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται ως επιμέρους ενότητα στον ψηφιακό δίσκο Ιωάννινα – Ιστορική
κατάθεση, που φέρει την υπογραφή εξειδικευμένων ερευνητών και καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μέσα από πρωτογενείς πηγές και χειρόγραφα τεκμήρια ιχνογραφούμε την αποτύπωση της θεωρητικής σκέψης με εδραία συνιστώσα τον φιλοσοφικό στοχασμό.

33. «Ανέκδοτη Επιστολή του Μεθοδίου Ανθρακίτη (ca.
1660–1748) στον επίσκοπο Βελλάς Υιλάρετο (†1711)»,
Ηπειρωτικά Φρονικά 36 (2002), σσ. 397-409.
Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, όπως και άλλοι Νεοέλληνες
στοχαστές, δε διέφυγε τη συγκινησιακή προσέγγιση καθώς και τη μεγάλαυχη ρητορική προβολή, ενδημικό στοιχείο της οποίας είναι η απουσία στοιχειώδους κριτικής α-
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ξιοποίησης, ή της επαρκούς, έστω, επισκόπησης των δεδομένων της οικείας βιβλιογραφίας. το πρώτο μέρος της
μελέτης μας ελέγχουμε ορισμένα ατοπήματα που επαναλαμβάνονται άκριτα και διορθώνουμε, με βάση αρχειακά
τεκμήρια, παραδοχές που αφορούν τον βίο του Ανθρακίτη. Η Επιστολή του Ιωαννινιώτη στοχαστή, την οποία εκδίδουμε, συμπεριλαμβάνεται στον σύμμεικτο κώδικα 2390
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και σύμφωνα με
την έρευνά μας πρέπει να γράφτηκε στην Καστοριά ανάμεσα στα 1709/10 και στα 1711. Η νέα πηγή εμπλουτίζει τα
ισχνά ασφαλή στοιχεία που διαθέτουμε και μας προσφέρει ορισμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
πρώιμη φάση της πνευματικής παρουσίας του Ανθρακίτη
στον ελληνικό χώρο.

34. «Γεώργιος ουγδουρής (1645/7-1725). Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή, τη διδασκαλία και το φιλοσοφικό
του έργο. Μέρος Α΄», Δωδώνη 31/Γ΄ (2002), σσ. 241-308.
Επιδίωξή μας στην παρούσα συνθετική μελέτη είναι
να αποσαφηνίσουμε τα ζητούμενα και να διευρύνουμε τα
ισχνά δεδομένα που σχετίζονται με τον βίο, τη διδασκαλία και το φιλοσοφικό έργο ενός σημαντικού αριστοτελικού στοχαστή, του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου
αιώνα, με στοιχεία που προέκυψαν από τις επιστημονικές
μας αναζητήσεις. Η απουσία οποιασδήποτε έγκυρης βιογραφίας του ουγδουρή προσδιόρισε και τη δομή της μελέτης μας: θεωρήσαμε ερευνητικά χρήσιμο, εκτός από την
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επιβαλλόμενη παράθεση των έως σήμερα «βιβλιογραφικών» αναφορών (Εισαγωγή), να αναστηλώνουμε την
προσωπογραφία της ευρύτερης οικογένειας ουγδουρή,
ορισμένα μέλη της οποίας είχαν μία αξιοπρόσεκτη πνευματική δραστηριότητα ως συγγραφείς, μεταφραστές και
κωδικογράφοι, και στη συνέχεια να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στον βίο και τις σπουδές του Γεωργίου ουγδουρή στην Ιταλία. τη συνάφεια αυτή δημοσιεύουμε
στοιχεία που καθιστούν εναργή τον μεσαιωνικό – σχολαστικό χαρακτήρα του φιλοσοφικού στοχασμού που κατοπτριζόταν στο πρόγραμμα πουδών του Υλαγγινιανού
Υροντιστηρίου και του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, αναφερόμαστε στα άγνωστα φιλοσοφικά χειρόγραφα του
ουγδουρή (βλ. και μελέτη 26 παραπάνω) και εκδίδουμε
με διπλωματικό τρόπο τις Επιστολές του προς την αδελφή
του Φάϊδω Γλυκή, τις οποίες συνοδεύουμε από αναλυτικό
σχολιασμό που διασαφηνίζει πτυχές του εκπαιδευτικού,
κοινωνικού και ιστορικού τοπίου της εποχής.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Δ η μ ή τ ρ η ς Γ . Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς , Voltaire, Montesquieu,
Réal de Curban. Ουολταίρος, Μοντεσκιού, Ρεάλ. Νεότερες έρευνες για την παρουσία τους στον ελληνικό ιδεολογικό χώρο
τον 18ο αιώνα, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007, σ. 54, σημ. 31.
Β α σ ι λ ι κ ή Ν ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφο
Γεώργιος ακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα χειρόγραφά
του, σ. 147, σημ. 450
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35. «Μεθόδιος Ανθρακίτης: εργοβιογραφική ανασυγκρότηση. Ένα άγνωστο φιλοσοφικό ‚Σετράδιο‛: Η
Υυσική», στο: Η Λογιοσύνη του Ανατολικού Ζαγορίου.
Α΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό υνέδριο, Ιωάννινα,
2002, σσ. 69-120.
την εργασία αποτυπώνεται η πρώτη απόπειρα συνθετικής θεώρησης της πνευματικής κατάθεσης του Μεθοδίου Ανθρακίτη, με αφόρμηση την ταύτιση ενός ανώνυμου φιλοσοφικού χειρογράφου με τη θεωρούμενη από την
έρευνα απολεσθείσα Υυσική του Νεοέλληνα στοχαστή.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Π α τ σ ό π ο υ λ ο ς , Διδακτικές ανακατασκευές της Ιστορίας των Μαθηματικών. Η καθιέρωση της ονομασίας "θεώρημα του Θαλή" στη νεοελληνική εκπαίδευση.
Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006,
σσ. 69, σημ. 21, 223-224.
Ehfthymios P. Bokaris and Vangelis Koutalis ,
«The ‘‘System of Chymists’’ and the ‘‘Newtonian dream’’ in
Greek-speaking Communities in the 17th–18th Centuries»,
Science & Education 17 (2008), σ. 661.
Ehfthymios P. Bokaris and Vangelis Koutalis ,
«The spread of "Chymia" and Lavoisier's Views in the Greek
Speaking Regions», στο: Josè Ramòn Bertomeu-S{nchez, Duncan Thorburn Burnes, Brigitte Van Tiggelen (Eds.), Neighboars
and Territories. The Evolving Identity of Chemistry. The 6th International Conference of the History of Chemistry - Proceedings,
Louvain-la-Neuve: Mémosciences, 2008, σ. 606, σημ. 9.
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36. «Kants Kategorienlehre im Werk von Athanasios Psalidas», στο: Evgenios Vulgaris und die Neugriechische Auklärung in Leipzig. Beiträge der Konferenz an der Universität Leipzig, Institut für Klassische Philologie, Abteilung
Byzantinische und Neugriechische Philologie, vom 16.18. Oktober 1996. Hrsg., von Günther S. Henrich, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2003, σσ. 55-67.
την ανακοίνωση παρουσιάζεται η καντιανή διδασκαλία των «Κατηγοριών», όπως αποτυπώνεται στη χειρόγραφη Λογική (1793) του Αθανασίου Χαλίδα (1767-1829).
Πρόκειται για μία από τις πρωιμότερες απηχήσεις της φιλοσοφίας του Immanuel Kant στη Νεοελληνική σκέψη και
όπως διαπιστώνουμε ο Χαλίδας αξιοποιεί με γόνιμο τρόπο τις καντιανές γνωσιοθεωρητικές υποδείξεις στη συγκρότηση του στοχασμού του. Όπως γνωρίζουμε από την
αναδίφηση του Αρχείου του ο Χαλίδας είχε μελετήσει την
Kritik der reinen Vernunft (1781, 21787) και στο χφ. αξιολογεί
τον Kant ως τον φιλόσοφο, ο οποίος «νέαν εποχήν εις το
θεωρητικόν μέρος της φιλοσοφίας δηλαδή το μεταφυσικόν εισηνέγκατο, νέαν μέθοδον, νέα επινοήματα και
τρόπον τινά νέας κατηγορίας των αριστοτελικών διαφερούσας εφεύρεν, αίτινες τον τρόπον του νοείν μάλλον διασαφηνίζουσιν ή των λοιπών, όσον παλαιών, τόσον και
νέων». το Παράρτημα εκδίδουμε τις §§ 328 -330 του χειρογράφου.

-124 -

37. «Νίκος Κ. Χημμένος: Βιογραφία – σπουδές – επιστημονικό έργο», Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 7-19 (σε συνεργασία με τον συνάδελφο, καθηγητή, Παναγιώτη Νούτσο).
υνολική καταγραφή της επιστημονικής δραστηριότητας του Ομότιμου καθηγητή του Σομέα Υιλοσοφίας
του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νίκου
Χημμένου, με τη συνεργασία του συναδέλφου, Καθηγητή,
Παναγιώτη Νούτσου.

38. «Σεκμήρια από το ύστερο φιλοσοφικό έργο του Αθανασίου Χαλίδα: α. Γνώθι σαυτόν ή Λογική, Κέρκυρα, 1824· β. Λογική και Μεταφυσική, Κέρκυρα, 1828»,
Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 281-298.
Δημοσιεύουμε δύο φιλοσοφικά χειρόγραφα του Αθανασίου Χαλίδα, που συντάχθηκαν στην Κέρκυρα το 1824
και το 1828 αντίστοιχα, τα οποία επιβεβαιώνουν θεωρητικές αναπτύξεις της πρώιμης συγγραφικής περιόδου (17931794) του Νεοέλληνα φιλοσόφου. το πρώτο (Γνώθι σαυτόν ή Λογική), είναι ευδιάκριτες οι απηχήσεις της καντιανής φιλοσοφίας, ενώ το δεύτερο (Λογική και Μεταφυσική),
αποτελεί ένα σχεδίασμα για διδακτικούς, προφανώς,
σκοπούς, με βάση τη χειρόγραφη Λογική, την οποία ο Χαλίδας είχε συνθέσει το 1793 στη Βιέννη.
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ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Β α σ ι λ ι κ ή Ν ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος
Γεώργιος ακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα χειρόγραφά
του, σ. 80, σημ.. 251.

39. «‚Theses Philosophicae, Venetiis, 1681‛: Ένα τεκμήριο φιλοσοφικής διδασκαλίας κατά τον 17ο αιώνα», Επιστημονική Επετηρίδα της Βελλάς Β΄ (2003), σσ. 233-251.
Από τη μελέτη της χειρόγραφης φιλοσοφικής παραγωγής του δεκάτου εβδόμου αιώνα είναι σαφές, κατά τη
γνώμη μας, ότι η ανάπτυξη της φιλοσοφικής σκέψης στον
ελληνικό χώρο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο συντελείται μέσα στο πλαίσιο της αριστοτελικής παράδοσης, η οποία παρουσιάζει έναν ευδιάκριτο εσωτερικό διαφορισμό.
Παράλληλα με την «νεότερη» ανάγνωση του Αριστοτέλους, η οποία απηχείται στο φιλοσοφικό έργο του Κορυδαλέως αναγνωρίζουμε και την παρουσία του «μεσαιωνικής – σχολαστικής» ερμηνείας, η οποία είναι έκδηλη και
στο μονόφυλλο Theses Philosophicae. Πρόκειται για ένα
σπάνιο κείμενο γραμμένο ελληνικά και λατινικά, στο οποίο καταχωρίζονται είκοσι φιλοσοφικές Θέσεις, που αποτέλεσαν την εξεταστέα ύλη στο μάθημα της φιλοσοφίας το 1681 στη Υλαγγίνειο χολή της Βενετίας. Οι Theses
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, διότι συνιστούν ένα ιστορικοφιλοσοφικό
τεκμήριο που συνδράμει την προσπάθειά μας να κατα-
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νοήσουμε τις εννοιολογικές συνιστώσες του μεσαιωνικού
– σχολαστικού αριστοτελισμού. Η έκδοση του κειμένου, το
οποίο απόκειται στο Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας της
Βενετίας (Υάκ. 531) συνοδεύεται από διεξοδικό φιλοσοφικό σχολιασμό.

40. «Μορφές Δημοσιότητας στην πόλη των Ιωαννίνων
κατά τον ύστερο 19ο αιώνα. Η ‚Υιλολογική και Εμπορική Λέσχη Ἡ Πρόοδος και η προεισόδιος Ομιλία του π. Μανάρη (1872)‛, Ηπειρωτικά Γράμματα 6
(2004), σσ. 83-107.
τη μελέτη εξετάζονται οι όροι με τους οποίους συγκροτήθηκαν ορισμένες μορφές δημοσιότητας στην πόλη
των Ιωαννίνων κατά τον ύστερο 19ο αιώνα.

41. «Παρατηρήσεις στο δημοσιευμένο έργο του Αθανασίου Χαλίδα (1767–1829). Ανέκδοτα στοιχεία»,
στο: Υιλοσοφίας Αγώνισμα. Μελέτες προς τιμήν του
καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη. Επιμ., Ευ. Μαραγγιανού. Αθήνα, 2004, σσ. 444-470˙ και στο: Ηπειρωτικά Γράμματα 3 (2003), σσ. 163-194.
Αξιοποιώντας τα νέα στοιχεία που εντοπίσαμε αναδιφώντας το Αρχείο (ΓΑΚ) του Αθανασίου Χαλίδα και μελετώντας τα χειρόγραφα φιλοσοφικά του έργα επιχειρούμε
να αποσαφηνίσουμε ποικίλα desiderata της έρευνας που
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συνδέονται με την εργοβιογραφία του Νεοέλληνα φιλοσόφου. Η μελέτη μας φέρνει στο φως άγνωστα τεκμήρια
που διαφωτίζουν την περίοδο της διαμονής του Χαλίδα
στη Βιέννη, όπου εκτός από την Ακαδημία, παρακολούθησε και ιδιωτικά μαθήματα φιλοσοφίας. Παρουσιάζεται το σύνολο του εκδεδομένου έργου του Ιωαννινιώτη
στοχαστή, διασαφηνίζονται, με βάση ανέκδοτες πληροφορίες, οι πτυχές της συγγραφικής του δραστηριότητας και
διορθώνονται ορισμένες παραδοχές της παλαιότερης έρευνας. τη μελέτη μας εκτός από πανομοιότυπα των
χειρογράφων του Χαλίδα, εκδίδουμε τον αυτόγραφο
«Πρόλογο» στη Λογική (1792) του Γεωργίου ουγδουρή,
που έγραψε ο Χαλίδας και υπέγραψε ο Ιωάννης Καρατζάς, καθώς και την προμετωπίδα της αρχικής έκδοσης
της Λογικής του Christianus Baumeister (1795).
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Ο λόγιος του νεοελληνικού Διαφωτισμού Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος. Νέα δεδομένα και
αιτούμενα της έρευνας», Δωδώνη 32/Γ΄ (2003), σσ. 302, σημ. 8,
303, σημ. 12, 304 κ.ε., 309, σημ. 26, 316, σημ. 44, 318, σημ. 49,
50, 321, σημ., 60.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Όψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και ο Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος», Επετηρίδα του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 30 (Λευκωσία, 2004), σσ. 276
(σημ. 47), 278, σημ. 51), 279 (σημ. 52), 290 (77) και passim.
Ί λ ι α Φ α τ ζ η π α ν α γ ι ώ τ η – S a n g m e i s t e r , «Ιωάννης
Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Χαλίδας, ή ο έρωτας
και τα αποτελέσματά του στη νεοελληνική λογοτεχνία του
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Διαφωτισμού», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31 (Λευκωσία, 2005), σ. 254 (σημ. 6 και σημ. 7).
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ο ύ τ σ ο ς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός
(2005), σ. 433, 435.
Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ . Μ ύ α ρ η ς , «Η Κύπρος και η πνευματική κίνηση του Νέου Ελληνισμού στα μέσα του 18ου αιώνα και ως
τις αρχές του 19ου αιώνα», Κυπριακαί πουδαί ΟΑ’ (2007),
σσ. 82, σημ. 38· 83, σημ. 39· 84, σημ. 40.
J u l i a C h a t z i p a n a g i o t i - S a n g m e i s t e r , «"Εκ του
οράν το εράν". Der Eros und seine Wirkungen in der phanariotischen Lyrik der Aufklärung», στο: Maria Stassinopoulou Ioannis Zelepos (hrsg.), Griechische Kultur in Südosteuropa in der
Neuzeit. Beiträge zum Symposium in Memoriam Gunnar Hering
(Wien, 16.-18. Dezember 2004), Wien, Byzantina et Neograeca
Vidobonensia 26, 2008, σ. 94, σημ.
Β α σ ι λ ι κ ή Ν ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος
Γεώργιος ακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα χειρόγραφά
του, σ. 80, σημ. 251.

42. «Προβλήματα πατρότητας ενός ανώνυμου φιλοσοφικού έργου: Γρηγόριος (Γεώργιος) Κονταρής vel
Γεώργιος ουγδουρής;», στο: Βυζάντιο – Βενετία –
Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο
της επιστημονικής σκέψης. Πρακτικά υνεδρίου. Επιμ.,
Γιώργος Ν. Βλαχάκης – Θύμιος Νικολαΐδης, Αθήνα,
ΚΝΕ/Ε.Ι.Ε., 2004, σσ. 101-117.
Ανακοινώνουμε και εξετάζουμε, με τον συνάδελφο Φαρίτωνα Καρανάσιο (ΚΕΜΝΕ της Ακαδημίας
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Αθηνών), τα παλαιογραφικά και ιστορικοφιλοσοφικά
δεδομένα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να ταυτοποιήσουμε ένα χειρόγραφο φυσικής φιλοσοφίας του
τέλους του 17ου αιώνα, που παραδίδεται από διάφορους
κώδικες. Η άποψή μας, η οποία διατυπώνεται στο β΄
μέρος της μελέτης, είναι ότι η πατρότητα της χειρόγραφης σύνθεσης, η οποία μάλλον αποτελεί μετάφραση από τα Λατινικά, ανήκει στον Γεώργιο ουγδουρή.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Παρουσίαση των Περιεχομένων των Πρακτικών και αναφορά του τίτλου της μελέτης στο Περιοδικό: Newsletter
for the History of Science in Southeastern Europe 8 (April
2005), σ. 14.

43. «Ο μεσαιωνικός – σχολαστικός αριστοτελισμός ως
πλαίσιο της φιλοσοφικής διδασκαλίας στη Βενετία
κατά τον 17ο αιώνα: το παράδειγμα του Ματθαίου
(Μελετίου) Συπάλδου. Μία (ανα) σύνθεση του Τπομνήματος του Νικολάου Κούρσουλα στο Περί Υυσικής Ακροάσεως του Αριστοτέλους», στο: Βυζάντιο –
Βενετία – Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση
στον κόσμο της επιστημονικής σκέψης, σσ. 245-281.
την εργασία αποδεικνύουμε ότι το χειρόγραφο έργο
Εις τα οκτώ του Αριστοτέλους βιβλία περί Υυσικής Ακροάσεως. Διαλέξεις, Ζητήματά τε και Θεωρήματα, που παραδίδεται από τον κώδικα 272 της Μονής Δοχειαρίου του Α-
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γίου Όρους και προσγράφτηκε στον Ματθαίο (Μελέτιο)
Συπάλδο (1648-1713), στην ουσία, εκτός από το Προοΐμιο,
ορισμένες διαφορές στην κεφαλαιοποίηση του περιεχομένου και την τιτλοφόρηση των επιμέρους ενοτήτων, ταυτίζεται με το χειρόγραφο του Νικολάου Κούρσουλα (16021652) Εις την του Αριστοτέλους φυσικήν πραγματείαν υπομνήματα και ζητήματα. Παράλληλα με την τεκμηρίωση
της άποψής μας ανασυνθέτουμε ερμηνευτικά τις φιλοσοφικές θέσεις του χφ., οι οποίες εγγράφονται στο ρεύμα
του μεσαιωνικού–σχολαστικού αριστοτελισμού.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Παρουσίαση των Περιεχομένων των Πρακτικών και αναφορά του τίτλου της μελέτης στο Περιοδικό: Newsletter for
the History of Science in Southeastern Europe 8 (April 2005), σ. 14.
E f t y m i o s N i c o l a i d i s , «Scientific exchanges between
Hellenism and Europe: translations into Greek, 1400-1700»,
στο: Peter Burke - R. Po-chia Hsia (Eds.), Cultural Translations
im Early Modern Europe, Cambridge University Press - European Science Foudation, 2007, σ. 188, σημ. 17.
S . S . D e m i d o u , «Translations of scientific literature in
Russia from the fifteenth to the seventeenth century», στο: Peter Burke - R. Po-chia Hsia (Eds.), Cultural Translations in Early
Modern Europe, Cambridge University Press - European
Science Foudation, 2007, σ. 231.

44. «Βασίλειος Α. Κύρκος. Βιογραφία – σπουδές – επιστημονικό έργο», Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), σσ. 15-27.
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Καταγραφή της επιστημονικής δραστηριότητας του
Ομότιμου καθηγητή του Σομέα Υιλοσοφίας του Σμήματος
Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασιλείου Α. Κύρκου.

45. «The beginnings of modern Greek Philosophy: A systematic introduction», Δωδώνη 33/Γ΄ (2004), σσ. 253-276.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης
συγγραφής που αποβλέπει να αναδείξει όψεις της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας στην ιστορική της αποτύπωση. υνοψίζουμε τα πορίσματα των έως σήμερα μελετών μας και
διατυπώνουμε ορισμένες συστηματικές παρατηρήσεις για
τις απαρχές της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας. Οι εισαγωγικές επισημάνσεις αναφέρονται στη φιλοσοφική γνωριμία
της ελληνικής με τη σχολαστική σκέψη.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Α θ α ν α σ ί α Γ λ υ κ ο φ ρ ύ δ η – Λ ε ο ν τ σ ί ν η , «The Impact
of Scottish Philosophy on Modern Greek Philosophy via
French Eclecticism. A study of Intercultural Impacts and Exchanges in the History of Philosophy», στο: Hans Lenk (ed.),
Comparative and Intercultural Philosophy. Proceedings of the IIP
Conference (Entretiens) Seoul, 2008, Berlin, 2009, σ. 93, σημ. 1.

46. Βιβλιοκρισία: «Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός
Διαφωτισμός. Σα όρια της διακινδύνευσης, Αθήνα, Ελ-
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ληνικά Γράμματα, 2005», Νέα Εποχή 289 (Καλοκαίρι
2006), σσ. 16-18.
Αδρομερής παρουσίαση της σύνθεσης του καθηγητή
Παναγιώτη Νούτσου, ο οποίος με την πολυπρισματικότητα της ερμηνείας του καταθέτει στην επιστημονική κοινότητα ένα βιβλίο ορόσημο για την περαιτέρω μελέτη του
Nεοελληνικού Διαφωτισμού.

47. «Η Νεοελληνική Υιλοσοφία από τα μέσα του 15ου
αιώνα μέχρι το 1821», στο: Ιστορία των Ελλήνων, Σόμος 8: Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία 1453-1821,
Αθήνα, Εκδόσεις ΔΟΜΗ, 2006, σσ. 308-353, 683-685.
Επιδίωξή μας είναι η συνθετική θεώρηση των αναβαθμών της νεοελληνικής φιλοσοφίας μέχρι τις απαρχές
του 19ου αιώνα. Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αποσαφήνιση των θεματολογικών πτυχών, οι οποίες είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως καμβάς για μία διεξοδικότερη, όπως ελπίζουμε, πραγμάτευση της Ιστορίας της
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας [βλ. και αρ. 8 παραπάνω+.
ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ε λ έ ν η Γ . Λ ε ο ν τ σ ί ν η , «Έννοιες της Ελευθερίας: αρχαίος και νέος πολιτισμός στο φιλοσοφικό έργο του Πέτρου
Βράϊλα – Αρμένη», στο: Επτανησιακός Πολιτισμός, Μέρος
Α΄. Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου υνεδρίου (Κύθηρα,
21-25 Μαῒου 2005). Σόμος IVA, Κύθηρα, 2009, σ. 485, σημ. 13.
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48.

«Εργοβιογραφίες Νεοελλήνων και Ευρωπαίων φιλοσόφων και λογίων», στο: Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας τοῦ Σομέα Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kenef.phil.uoi.gr.

49.

«Η χειρόγραφη μετάφραση της "Μεταφυσικής"
του Edmundus Purchotius (1651-1734) από τον Ευγένιο Βούλγαρι (1716-1806)», Κάτοπτρον Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας Α΄ (2007), σσ. 11-78.
Παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ανέκδοτη μετάφραση της Μεταφυσικής του Γάλλου φιλοσόφου
Edmundus Purchotius, η οποία είχε σημαντική επίδραση στη φιλοσοφική συζήτηση των απαρχών του
18ου αιώνα, ανασυγκροτούνται οι εδραίες φιλοσοφικές
του θέσεις και παρατίθενται εκτενή αποσπάσματα
από το έργο. *Η μελέτη εμπεριέχεται στο Βιβλίο Α’ 12].

ΑΝΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ
Ι ω ά ν ν η ς Δ ε λ λ ή ς , «Η σύλληψη της "Μεταφυσικής"
στον Ευγένιο Βούλγαρη και τα αρχαιοελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπά της», στο: Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού υνεδρίου, Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου
2006, Αθήνα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Εκδόσεις Κανάκη, 2009,
σ. 490.
Α θ α ν α σ ί α Γ λ υ κ ο φ ρ ύ δ η - Λ ε ο ν τ σ ί ν η , «Σο πρόβλημα της μεθόδου στο φιλοσοφικό και μεταφραστικό έργο
του Ευγένιου Βούλγαρη», στο: Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτι-
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κά Διεθνούς Επιστημονικού υνεδρίου, Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Εκδόσεις Κανάκη, 2009, σ. 513, σημ. 9.

50.

*Επιμ.,Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος - μετάφρ., Ελένη
Βαρδουλάκη+, «Επιστολές από την "Άλληλογραφία" Δημητρίου-Δανιήλ Υιλιππίδη —Barbié de
Bocage», Κάτοπτρον Νεοελληνικής Υιλοσοφίας A΄
(2007), σσ. 121-148.

Μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά ορισμένες φιλοσοφικού ενδιαφέροντος Επιστολές του Νεοέλληνα εκφραστή των ιδεών του Διαφωτισμού ΔημητρίουΔανιήλ Υιλιππίδη. Η μελέτη συνοδεύεται από εκτενή βιβλιογραφία σχετικά με το έργο και τις φιλοσοφικές απόψεις του Θεσσαλού στοχαστή.

51. «Αβροτέλης Ελευθερόπουλος (1869-1963)», Κάτοπτρον
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας A΄ (2007), σσ. 177-185.
τη μελέτη παρουσιάζεται η φιλοσοφική πορεία του
Αβροτέλη Ελευθερόπουλου, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία και επανεκδίδεται ένα εκτενές κείμενο αναφορικά με το "ουσιώδες μέρος της καλλιτεχνίας".
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52. «Σο φιλοσοφικό έργο του Edmundus Puchotius και το
υνταγμάτιον της Μεταφυσικής του Βικεντίου Δαμοδού», Ο Ερανιστής 27 (2009), σσ. 69-148.
τη μελέτη τεκμηριώνεται για πρώτη φορά ότι η πηγή από την οποία αντλεί ο Βικέντιος Δαμοδός είναι το
Corpus του Γάλλου Υιλοσόφου Edmundus Purchotius. *Η
μελέτη εμπεριέχεται στο Βιβλίο Α’ 12]

53. «Βασίλειος Α. Κύρκος: Βιογραφία – πουδές – Επιστημονικό Έργο», στο: Ευβουλία: Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων–Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας, 2010, σσ. 13-30.
Εμπλουτισμένη εργοβιογραφία του Καθηγητή Βασιλείου Α. Κύρκου (βλ. και μελέτη Β΄ 44).

54. «Η μετάφραση του έργου Introductio ad Philosophiam
(1737) του G. J. ‘s Gravesande από τον Ευγένιο Βούλγαρι»,
ό.π., σσ. 184-198.
Αναλυτική παρουσίαση της δομής της μετάφρασης
του Βούλγαρι σε σχέση με το Λατινικό πρωτότυπο και ανασύσταση του φιλοσοφικού πλαισίου εντός του οποίου
εγγράφεται το έργο του ‘s Gravesande.
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55. «Ένα άγνωστο φιλοσοφικό χειρόγραφο του Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνού (1651-1740): Η «Επιτομή των προς την Λογικήν Σέχνην Κανόνων ή Εισαγωγή εις την καθόλου Λογικήν του Αριστοτέλους» (1698), Κάτοπτρον Νεοελληνικής Υιλοσοφίας Β΄
(2011), σσ. 13-58.
Παρουσιάζεται και ταυτοποιείται με βεβαιότητα για
πρώτη φορά ένα άγνωστο φιλοσοφικό χειρόγραφο, αυτόγραφο του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας
(1651-1740) Νικολάου Κομνηνού–Παπαδόπουλου, στο οποίο απηχούνται οι σχολαστικές αντιλήψεις του ύστερου
17ου αιώνα. «Σο χειρόγραφο επιμερίζεται σε δύο Μέρη
από τα οποία το Α΄ (φφ. 1α-66α) περιλαμβάνει επιμέρους
αναπτύξεις θεμάτων της τυπικής Λογικής, σύμφωνα με
την τριμερή διαίρεση των ενεργειών ή πράξεων του νοός»,
ενώ το Β΄ Μέρος, εκτός από τον φιλοσοφικό προβληματισμό «σχετικά με τη φύση και τη σημασία της διδασκαλίας
της Λογικής» και τη συζήτηση περί των «καθόλου», συγκεφαλαιώνει ζητήματα από τα επιμέρους λογικά συγγράμματα που απαρτίζουν το Όργανον του Αριστοτέλους
(σσ. 21-22). Ο Κομνηνός, ενώ μαθήτευσε πλησίον του θωμιστή Sylvestro Maurus (1619-1687) υιοθετεί νομιναλιστικές αντιλήψεις στα καίρια φιλοσοφικά προβλήματα της
μεσαιωνικής και υστερομεσαιωνικής φιλοσοφίας και τόσο
η δομή του κειμένου του όσο και το περιεχόμενο είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οδηγητικά στην προσπάθειά μας
να κατανοήσουμε τον εσωτερικό διαφορισμό του νεοελληνικού αριστοτελισμού και δεν είναι τυχαίο ότι ο Κομνη-
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νός ασκεί κριτική στον Θεόφιλο Κορυδαλέα (σ. 27). τις
σσ. 37-44 δημοσιεύονται τα «Περιεχόμενα» του έργου και
στις σσ. 45-57 εκδίδονται το «Προοίμιον» του Α΄ Μέρους η
«Διάλεξις *<+ που αναφέρεται στη μεσαιωνική αντίληψη
για την τριμερή διαίρεση της Λογικής (Έννοια – Κρίσις –
υλλογισμός), το «Προοίμιον» του Β’ Μέρους και το κεφάλαιο στο οποίο ασκείται κριτική στον Πλάτωνα (σσ. 5057).

56. (Επιμ., - υπομνημ.), «Υίλιππος Ιωάννου, Περί των του Πανεπιστημίου μας Γενικών Μαθημάτων», Κάτοπτρον Νεοελληνικής Υιλοσοφίας Β΄ (2011), σσ. 121-134.
Επανεκδίδεται υπομνηματισμένο ένα κείμενο του Υίλιππου Ιωάννου, το οποίο αφορούσε το περιεχόμενο σπουδών
της Υιλοσοφικής χολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απηχούσε τις φιλοσοφικές απόψεις του Νεοέλληνα φιλοσόφου του
19ου αιώνα. Σο κείμενο έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των πνευματικών διεργασιών που συντελέσθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περί τα μέσα του 19ου αιώνα.
57. (Επιμ.- υπομνημ.), Φαράλαμπος Θεοδωρίδης, «Η φιλοσοφική κίνηση στα τελευταία δέκα χρόνια», ό.π., σσ.
161-182.
Τπομνηματισμένη επανέκδοση ενός, μάλλον, αθησαύριστου κειμένου του Φαράλαμπου Θεοδωρίδη, στο οποίο «αποτυπώνεται μία διευρυμένη αντίληψη των με-

-138 -

θοδολογικών προσέγγισης της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας,
που αξιοποιεί την ιστορικότητα της ανάδυσης των ποικίλων εκφάνσεων της πνευματικής ζωής, με επίκεντρο βεβαίως, τις φιλοσοφικές συμβολές» (σ. 161).

58. «Βασίλειος Αντωνιάδης», Κάτοπτρον Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας Β΄ (2011), σσ. 247-274.
τη μελέτη αυτή εκτός από την αποσαφήνιση των
σχετικών με την εργογραφία του Νεοέλληνα διανοητή
στοιχείων και την υπόδειξη ορισμένων εσφαλμένων παραδοχών της παλαιότερης έρευνας επικεντρώνουμε την
προσοχή μας στο φιλοσοφικό έργο ενός Νεοέλληνα διανοητή των αρχών του 20ου αιώνα του οποίου το έργο «παρά το γεγονός ότι ανήκει στο πεδίο της Βιβλικής Θεολογίας και της Βιβλικής Γραμματείας» (σ. 247) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιστορία της Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας. τη μελέτη αναφερόμαστε κατ’ αρχάς στο
Βιβλίο Die Staatslehre des Thomas ab Aquino (1890), στο οποίο
ο Αντωνιάδης με συστηματικό τρόπο αναπτύσσει τις θεμελιώδεις παραδοχές του Ακινάτη σχετικά με την οργάνωση της πολιτείας, τη σχέση της κοσμικής με την παπική
εξουσία (Imperium – Sacerdotium) και το δίκαιο (σσ. 252254), και υιοθετεί μία κριτική στάση έναντι του έργου του
Ακινάτη (σ. 256), τονίζοντας ότι ο Doctor Angelicus «μεταχειρίζεται με "επιφανειακό" και "αποσπασματικό" τρόπο
τις αναπτύξεις του Αριστοτέλους, το φιλοσοφικό πνεύμα
του οποίου του είναι "ανοίκειο", "ξένο" (fremd), αφού α-
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πουσιάζει από το έργο του η ενύπαρκτη στη σκέψη του
ταγειρίτη διασύνδεση θεωρίας και εμπειρίας, φιλοσοφικής και ιστορικής μεθόδου» (σ. 256). Η δεύτερη σημαντική
μελέτη του Αντωνιάδη, «Die Staatslehre des Mariana» που
δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό Archiv für Geschichte der Philosophie 21 (1908), σσ. 166-195, 299-332, παρουσιάζεται για
πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, και αξίζει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ο Νεοέλληνας διανοητής θέτει στο επίκεντρο της ερευνητικής του προσοχής την πολιτική φιλοσοφία του Ισπανού φιλοσόφου, θεολόγου και ιστορικού Johannes Mariana σε μία περίοδο που το ενδιαφέρον για το έργο του ήταν περιορισμένο. Είναι γνωστό
ότι σήμερα οι θεωρητικές απόψεις του Mariana «για την
κυριαρχική εξουσία του λαού ("Volkssouveränetät")», «τη
λειτουργία της Οικονομίας και της "ουσίας", της ανταλλακτικής αξίας και της "δύναμης" του νομίσματος ("Münzwesen"), στο πλαίσιο των αναδυόμενων εκείνη την περίοδο νέων μορφών κοινωνικής οργάνωσης» επανέρχονται
στη φιλοσοφική συζήτηση (σ. 257). Η εργασία έμεινε ανολοκλήρωτη, όπως διαπιστώνουμε από τα Περιεχόμενα τα
οποία παραθέτουμε (σσ. 259-260). Οι επισημάνσεις μας
(με έμφαση στην απόδοση της ευρωπαϊκής φιλοσοφικής
ορολογίας στα Ελληνικά (σσ. 262-264) στο τρίτομο Εγχειρίδιο Εισαγωγής στη Υιλοσοφία (1909, 1929, 1930) *σσ. 260
κ.ε.) ολοκληρώνονται με την παράθεση ενός αποσπάσματος (από τον Γ’ Σόμο) που ενδιαφέρει την Ιστορία της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας (σσ. 264-266) και στη μελέτη μας
ακολουθούν η φιλοσοφική Εργογραφία (σσ. 267-268) και η
επανέκδοση ενός εκτενούς αποσπάσματος από το κείμενο
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«Εισαγωγή στη Υιλοσοφία», το οποίο είχε δημοσιευθεί το
1930 (Β΄, τχ. 2) στο Αρχείον Υιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών (σσ. 269-274). Με τη μελέτη αναδεικνύονται ορισμένες άγνωστες πτυχές της φιλοσοφικής σκέψης του Βασιλείου Αντωνιάδη και διορθώνονται ορισμένες παραδοχές
της έως σήμερα έρευνας (βλ. ενδεικτ., σσ. 249-250, και σημ. 6,
259).
59. (Επιμ.), «Σα φιλοσοφικά κείμενα του Περιοδικού
‚Πανδώρα‛», ό.π., σσ. 275-338. *ε συνεργασία+.
τα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
Ερευνών Νεοελληνικών Ερευνών εντάσσεται και η αποδελτίωση Περιοδικών του 19ου και του 20ου αιώνα και
στην παρούσα εργασία καταχωρούνται 231 άρθρα ιστορικοφιλοσοφικού ενδιαφέροντος του Περιοδικού «Πανδώρα» (1850-1872), τα οποία συνοδεύονται, εκτός από το
Προλογικό σημείωμα (σσ. 275-277) και το Ευρετήριο (σσ.
335-338), από ευσύνοπτα σχόλια και αντιπροσωπευτικά
παραθέματα. Με τη συνεργασία της Μ.Α. Μυρσίνης Κούρτη και των μεταπτυχιακών φοιτητριών Ειρήνης Ζαχαρή –
Καλλιόπης Σασλόγλου – Ελευθερίας Νταλιάνη.
60. «Ευθύμης Γ. Παπαδημητρίου. Βιογραφία – πουδές
– Επιστημονικό Έργο», Δωδώνη 2005-2007, σσ. 15-21.
Παρατίθεται μία σύντομη Βιογραφία του Ομότιμου
Καθηγητή Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ευθύμη Παπαδημητρίου, καθώς η Εργογραφία του.
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VIII.
ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΤΝΑΝΣ ΗΕΙ –
ΔΙΑΛΕΞΕΙ
1.

2.

3.

4.

5.

Σα φιλοσοφικά χειρόγραφα του Αντωνίου Μοσχόπουλου και οι φιλοσοφικές επιδράσεις του Christian
Wolff. Εισήγηση στο: Ι’ Διεθνές Πανιόνιο υνέδριο
(Κέρκυρα 2 Μαΐου 2014).
Λόγος και Ήθος στον αρχαιοελληνικό στοχασμό. Διάλεξη στο: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας της
Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, 26 Μαρτίου 20014).
Continuities and Discontinuities among Neo-Hellenic
and European Philosophy. Εισήγηση, μετά από πρόταση
της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής της FISP στο: υμπόσιο Ν. 7 του 23ου Παγκοσμίου υνεδρίου Υιλοσοφίας, με
θέμα: «Philosophy in Modern and Contemporary Greece»
2013 (Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013.
Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στις χολές των
Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της Σουρκοκρατίας: οι
μαρτυρίες των χειρογράφων. Εισήγηση στο: Α’ Πανηπειρωτικό υνέδριο: «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913» (Ιωάννινα, 28 Υεβρουαρίου 2013).
Πόλεως σώμα»: από την πολιτικήν αρετήν στην επικοινωνία των δικαιωμάτων. Εισήγηση στην Ημερίδα
Ηθικής Υιλοσοφίας: Προβολές της αρχαίας φιλοσοφίας

-142 -

στη σύγχρονη πραγματικότητα (Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2011).
6. ταθμοί στο επιστημονικό έργο του Ομότιμου Καθηγητή
Βασιλείου Α. Κύρκου και η «Ευβουλία». Ομιλία στην εκδήλωση προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Βασιλείου
Α. Κύρκου. Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –Εταιρεία
Ηπειρωτικών Μελετών – Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Φώρου (Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών
4 Μαΐου 2011).
7. Πτυχές της πνευματικής κίνησης στα Γιάννενα στις απαρχές του 17ου αιώνα. Εισήγηση στην εκδήλωση «Διονύσιος ο Υιλόσοφος, ο Παραμυθιώτης προάγγελος της εθνικής παλιγγενεσίας και η εποχή του» (Παραμυθιά, 19
Οκτωβρίου 2011). Οργάνωση: Δήμος ουλίου – Εταιρεία
Λογοτεχνών και υγγραφέων Ηπείρου.
8. Σο «περιβάλλον» ως «κόσμος»: μία φιλοσοφική προσέγγιση. Εισήγηση στη Διημερίδα του Ελληνικού Ερυθρού
ταυρού (Ιωάννινα, 8-9 Μαΐου 2011).
9. Η διδασκαλία της Μεταφυσικής στον ύστερο 18ο αιώνα
και η "Μεταφυσική" του Βενιαμίν Λεσβίου: το οντολογικό ερώτημα. Εισήγηση στο: Πανελλήνιο υνέδριο Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου (Πλωμάρι 19-21 Ιουνίου 2009).
10. Ο Κωνσταντίνος Λογοθέτης ως ιστορικός της φιλοσοφίας. Εισήγηση στο: Υιλοσοφικό Αναλόγιο (Θεσσαλονίκη,
20 Υεβρουαρίου 2009). Οργάνωση: Εργαστήρια: Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης· Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)· Για
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

το Υαντασιακό· Υιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
Η παρουσία της ευρωπαϊκής διανόησης στη Νεοελληνική
Υιλοσοφία των απαρχών του 18ου αιώνα. Διάλεξη. (Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 8 Ιανουαρίου
2009.) Οργάνωση: Ελληνική Υιλοσοφική Εταιρεία.
Σο υποκείμενο ως γνωρίζειν: intentio prima - intentio secunda στη μεσαιωνική και τη νεοελληνική φιλοσοφία. Εισήγηση στο: 11ο Πανελλήνιο υνέδριο Υιλοσοφίας (Πάτρα, 17-19 Οκτωβρίου 2008.
Βαλκανικός χώρος και ταυτότητες στο έργο του Ρήγα
Βελεστινλή: Η πολιτική γλώσσα της Ουτοπίας. Διάλεξη.
Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 10 Οκτωβρίου,
2007. Οργάνωση: Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας - Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών – Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Φώρου.
Από την ψηφιακή πληροφορία στη γνώση. Εισήγηση στην
Ημερίδα: Νεοελληνική Υιλοσοφία: Από την έρευνα των
πηγών στην προβολή των δεδομένων. Σο Εργαστήριο Ερευνών στην ψηφιακή κοινωνία (15.12.2007).
Ελληνορωσικές πνευματικές σχέσεις (16ος – 19ος αι.).
Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2. 3. 2005. Ομιλία στο πλαίσιο της Σελετής αναγόρευσής μου ως Επιτίμου Μέλους του υλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας χολής Ιωαννίνων. Οργάνωση: ύλλογος αποφοίτων Ζωσιμαίας χολής Ιωαννίνων.
Η παρουσία του Immanuel Kant στη Νεοελληνική Υιλοσοφία. Εισήγηση στο: Πανελλήνιο Επιστημονικό
υνέδριο «Immanuel Kant: 200 χρόνια από το θάνατό
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του». Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 18 και 19.10.2004.
Οργάνωση: Σομέας Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
17. Ο Νίκος Χημμένος στην έρευνα και τη διδασκαλία της
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας. Ο 32ος τόμος της Δωδώνης
(τρίτο μέρος), Επιστημονικής Επετηρίδας του Σμήματος Υ.Π.Χ. Εισήγηση στην Εκδήλωση τιμής στον ομότιμο καθηγητή του Σμήματος Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Χυχολογίας κ. Νίκο Κ. Χημμένο. Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 6.12.2004. Οργάνωση: Σομέας Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
18. Προβλήματα πατρότητας ενός ανώνυμου φιλοσοφικού έργου: Γρηγόριος (Γεώργιος) Κονταρής vel
Γεώργιος ουγδουρής; Εισήγηση στο: Πανελλήνιο υνέδριο: Βυζάντιο – Βενετία – Νεώτερος Ελληνισμός. Μια
περιπλάνηση στον κόσμο της επιστημονικής σκέψης. Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2003. Οργάνωση: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε. – Ινστιτούτο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών πουδών Βενετίας.
19. Ο μεσαιωνικός – σχολαστικός αριστοτελισμός ως
πλαίσιο της φιλοσοφικής διδασκαλίας στη Βενετία
κατά τον 17ο αιώνα: το παράδειγμα του Ματθαίου
(Μελετίου) Συπάλδου. Μία (ανα) σύνθεση του Τπομνήματος του Νικολάου Κούρσουλα στο Περί Υυσικής
Ακροάσεως του Αριστοτέλους, Εισήγηση στο: Πανελλήνιο υνέδριο: Βυζάντιο – Βενετία – Νεώτερος Ελληνισμός.
Μια περιπλάνηση στον κόσμο της επιστημονικής σκέψης,
ό.π.,
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20. Descartes versus Αριστοτέλης: Απηχήσεις στη Νεοελληνική κέψη των απαρχών του 18ου αιώνα. Εισήγηση
στο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Υιλοσοφίας του Σομέα Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα,
15. 1. 2003. Οργάνωση: Σομέας Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
21. Νεοελληνική Υιλοσοφία και Ευρωπαϊκή κέψη. Ερμηνευτικές οριοθετήσεις με βάση χειρόγραφα τεκμήρια (15ος – 19ος αιώνας). Πάτρα, Αίθουσα Διαλέξεων
του Μεγάρου Λόγου και Σέχνης, 27. 11. 2003. Εισήγηση
στο: εμινάριο Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου. Οργάνωση:
Ινστιτούτο Υιλοσοφικών Ερευνών.
22. Ιωάννινα 13ος–20ος αιώνας: Αμητός πνευματικής κατάθεσης. Ιωάννινα, Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα Ιωαννίνων, 3.7.2002. Κεντρική Ομιλία με αφορμή την
παρουσίαση του Χηφιακού Δίσκου «Ιωάννινα – Ιστορική Κατάθεση». Οργάνωση: Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα.
23. Ένα άγνωστο φιλοσοφικό Σετράδιο του Μεθ οδίου Ανθρακίτη. Εισήγηση στο: 1 ο Πανελλήνιο
Επιστημονικό υν έδριο «Η Λογιοσύνη του Ανα τολικού Ζαγορίου» (Ανατολικό Ζαγόρι 22–23
Ιουνίου 2001). Οργάνωση : Σομέας Υιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου.
24. Σο ανέκδοτο φιλοσοφικό έργο του Αθανασίου Χαλίδα. Εισήγηση. Αθήνα, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής,
5.5.2001· και Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελε-
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

τών, 16.5.2001. Οργάνωση: ύλλογος αποφοίτων Ζωσιμαίας χολής Ιωαννίνων.
Υιλοσοφικές συνιστώσες του έργου του Μεθοδίου Ανθρακίτη. Εισήγηση στην: Επιστημονική Ημερίδα «Εκδήλωση μνήμης Μεθοδίου Ανθρακίτη» (Ανθρακίτης,
23 Ιουλίου 2000). Οργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων – Μητρόπολη Ιωαννίνων – Δήμος
Ανατολικού Ζαγορίου.
Πασχάλης
Μ.
Κιτρομηλίδης,
Νεοελληνικός
Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Σ., 1996. Παρουσίαση. Ιωάννινα, Εταιρεία
Ηπειρωτικών Μελετών, 3 Απριλίου 2000. Οργάνωση:
Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών.
Η πολιτική σκέψη του Ρήγα. Διάλεξη. Ηγουμενίτσα, 22
Μαρτίου 1999. Οργάνωση: Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η έννοια των δικαιωμάτων στη νεοελληνική σκέψη
του 17ου και του 18ου αιώνα. Διάλεξη. Αθήνα, 9
Υεβρουαρίου 2000. Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Νέου
Ελληνισμού – Περιοδικό «Μνήμων
Immanuel Kant και Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
Εισήγηση στο: Όγδοο Πανελλήνιο υνέδριο Υιλοσοφίας «Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική και σύγχρονη
Eλληνική φιλοσοφία» (Αθήνα, 12–13 Μαρτίου 1998).
Οργάνωση: Ελληνική Υιλοσοφική Εταιρεία – Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η πολιτειακή σκέψη του Ρήγα. Εισήγηση στην: Επιστημονική Ημερίδα «Ρήγας Βελεστινλής: 200 χρόνια
από το θάνατό του, προσεγγίσεις στο έργο και τις επι-
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31.

32.

33.

34.

35.

δράσεις του» (καλί Αγλαντζιάς – Κύπρος, 27–28
Μαρτίου 1998). Οργάνωση: υμβούλιο απόδημου Ελληνισμού (περιφέρεια Ευρώπης) – Δήμος Αγλαντζιάς.
Ηπειρώτες Ευεργέτες και Παιδεία. Η διδασκαλία της
νεότερης φιλοσοφίας στις χολές των Ιωαννίνων. Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα «Μνήμη Ηπειρωτών Ευεργετών» (Ιωάννινα, 15–17 Μαΐου 1998).
Οργάνωση: Δήμος Ιωαννιτών–Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Παρατηρήσεις στην πολιτική σκέψη του Ρήγα.
Εισήγηση στο: Επιστημονικό υνέδριο «Ρήγας
Υεραίος. Για μια νέα ερευνητική συγκομιδή»,
(Ιωάννινα, 28–31 Μαΐου 1998). Οργάνωση: Σομέας
Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η επιστολή του Μετσοβίτη Νικολάου Ζερζούλη προς
τον Μπαλάνο Βασιλόπουλο: Ζητήματα παιδείας.
Εισήγηση στο: Δεύτερο διεπιστημονικό υνέδριο
«Σεχνολογία–πολιτισμός και αποκέντρωση» (Μέτσοβο
3–6 Ιουνίου 1998). Οργάνωση: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου.
Η ανθρωπολογική προβληματική κατά την περίοδο
του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Εισήγηση στο: Πανελλήνιο υνέδριο «Διεπιστημονική προσέγγιση του
προσώπου» (Θεσσαλονίκη, 8–9 Μαΐου 1996). Οργάνωση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η διδασκαλία της Λογικής κατά την περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Εισήγηση στο: Πανελλήνιο
υνέδριο «Νεοελληνικός Διαφωτισμός – απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής» (Κοζάνη, 8–10 Νο-
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

εμβρίου 1996). Οργάνωση: Δήμος Κοζάνης – Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης.
Kants Κategorienlehre im Werk von Athanasios Psalidas. Εισήγηση στο: Symposium «Die griechische Aufklärung und Eugenios Voulgaris. Die Griechen im Leipzig des 18. Jahrhunderts» (Leipzig, 16–17 Oktober 1996).
Η περί ″τοῦ κόσμου *…+ ἐπιστήμη‶. Κοσμολογικές αναφορές σε ένα χειρόγραφο μαθηματάριο του Αθανασίου Χαλίδα. Εισήγηση στο: Πανελλήνιο Επιστημονικό υνέδριο «Σο αίτημα της διεπιστημονικής έρευνας – Οι Επιστήμες στον ελληνικό χώρο» (Αθήνα, 2–3
Ιουνίου 1995). Οργάνωση: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε.
Σα κείμενα των αττικών ρητόρων στην εκπαίδευση: Η
φιλοσοφική τους σημασία και οι δυνατότητες διδασκαλίας τους. Διάλεξη. Βέροια, 11 Μαΐου 1995. Οργάνωση: ύνδεσμος φιλολόγων Νομού Ημαθίας, Δημοτική
Βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» και ΕΛΜΕ Ημαθίας.
Υιλοσοφικές παράμετροι της «ρίζης Ἱεσσαί». Εισήγηση στην: Επιστημονική Ημερίδα (Γιάννινα, 15 Μαρτίου
1995). Οργάνωση: Ανωτέρα Εκκλησιαστική χολή
Βελλάς Ιωαννίνων.
τοιχεία αυτοσυνειδησίας σε μία απάντηση στην επίκριση του νεότερου Ελληνισμού από τον J. L. S.
Bartholdy. Γιάννινα, 16 Μαρτίου 1994. Οργάνωση:
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών – Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Γνωσιολογικές συνιστώσες της σκέψης του Ευγενίου
Βούλγαρη. Εισήγηση στην: Επιστημονική Ημερίδα «Η
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φιλοσοφία στα Γιάννινα–250 χρόνια από την άφιξη
του Ευγενίου Βούλγαρη στην πόλη μας» (Γιάννινα, 15
Δεκεμβρίου 1993). Οργάνωση: Σομέας Υιλοσοφίας του
Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
42. Η χειρόγραφη Λογική του Αθανασίου Χαλίδα και η
περί «φιλοσοφίας» αντίληψή του. Εισήγηση στο: «Διεθνές υνέδριο Νεοελληνικός Διαφωτισμός – Οι Ευρωπαϊκές ιδέες και ο αναγεννώμενος Ελληνισμός» (Βόλος, 27–30 Μαΐου 1993).
43. Η φιλοσοφική διαμάχη Αθανασίου Χαλίδα – Ευγενίου
Βούλγαρη. Εισήγηση στην: Επιστημονική Ημερίδα για
τα «200 χρόνια από την έκδοση της ″Αληθούς Ευδαιμονίας‶ του Αθανασίου Χαλίδα» (Γιάννινα, 10 Δεκεμβρίου 1991). Οργάνωση: Σομέας Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων.
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IX.
ΑΛΛΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ —
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
* Βλ. και παραπάνω σσ. 9-22]
Ι Μέλος Επιστημονικών – Οργανωτικών Επιτροπών
για τη διεξαγωγή Ημερίδων – υνεδρίων:
α. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Γραμματέας
του Επιστημονικού υνεδρίου «Πέτρος Βράϊλας –
Αρμένης: 200 χρόνια από την γέννησή του» (Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 2014). *Οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Υιλοσοφίας της
Ακαδημίας Αθηνών, Σομέας Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σομέας Υιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών).
β. Μέλος της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής (Hellenic Organising Committee) για την πραγματοποίηση του 23ου Παγκοσμίου υνεδρίου Υιλοσοφίας (Αθήνα, 4-10 Αυγούστου 2013) που διοργάνωσε η Διεθνής Εταιρεία Υιλοσοφικών Εταιρειών
*Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)+ σε συνεργασία με την Ελληνική
Υιλοσοφική Εταιρεία.
γ. Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
για τη διεξαγωγή του Α’ Πανηπειρωτικού υνεδρίου: «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα
Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913» (Ιωάννινα, 28
Υεβρουαρίου 2013).
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δ. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής διοργάνωσης της
3rd Convention the World Council of Epirotes
Abroad και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των επιστημονικών εργασιών της αης Ημέρας
του υνεδρίου (Ιωάννινα 24-27 Ιουλίου 2014).
ε. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Α΄ Πανελληνίου Επιστημονικού υνεδρίου Η Λογιοσύνη του
Ανατολικού Ζαγορίου (Ανατολικό Ζαγόρι, 22–23
Ιουνίου 2001).
στ. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελληνίου Επιστημονικού υνεδρίου Νεοελληνικός
Διαφωτισμός–απόπειρα μιας νέας ερευνητικής
συγκομιδής (Κοζάνη, 8–10 Νοεμβρίου 1996).
ζ. Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας (και συγγραφέας
λημμάτων) για τη σύνταξη του Ιστορικού Λεξικού του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Οι ιδέες—Σα
πρόσωπα—Οι συλλογικοί φορείς — Σα έργα —,
Αθήνα, 1999.
η. Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας (και συγγραφέας
της ενότητας «Η πνευματική κίνηση από τον 13ο
έως τον 20ο αιώνα) για τη σύνθεση του Χηφιακού
Δίσκου Ιωάννινα – Ιστορική Κατάθεση, Ιωάννινα, Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα, 2002.
θ. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Επιστημονικής
Ημερίδας Η φιλοσοφία στα Γιάννινα – 250 χρόνια
από την άφιξη του Ευγενίου Βούλγαρη στην πόλη μας (Γιάννινα, 15 Δεκεμβρίου 1993).
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ΙΙ. Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών για Διδακτορικές
και Μεταπτυχιακές Εργασίες:
α. Φρήστος Μαραζόπουλος, Η «Εισαγωγή της Λογικής»
του Γεωργίου ουγδουρή και τα πρότυπά της στην αρχαία και στη νεοελληνική φιλοσοφική Γραμματεία. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα 1998 (Δημόσια υποστήριξη: 11/11/ 1998).
β. Βασίλειος Μπαλάσκας, Η εσωτερική Λογική της
αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας. υμβολή στη θεωρία
του Hegel για την ιστορία της φιλοσοφίας. Διδακτορική
Διατριβή. Ιωάννινα, 2000 (: 6/6/2000).
γ. Ευαγγελία Γκίζα, Η διαφοροποίηση του αγαθού στη
φιλοσοφία του Πλωτίνου. Διδακτορική Διατριβή.
Ιωάννινα, 2000 (: 3/10/2000).
δ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα με τη γερμανική φιλοσοφία και
ειδικότερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug.
Κρηπίς φιλοσοφίας και Fundamentalphilosophie. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 2000 (: 18/12/2000).
ε. Νικόλαος Γκόγκας, Η ενότητα και η ωραιότητα στη φιλοσοφία του Πλωτίνου. Σο ανθρωπολογικό ερώτημα.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. Ιωάννινα,
2000 (: 11/12/ 2000).
στ. Πολυξένη Ζινδριλή, Σα όρια της Διαλεκτικής στη φιλοσοφία του Πλωτίνου. Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία. Ιωάννινα, 2001 (: 12/2/2001).
ζ. Σσίρα Ιωάννα, Ο Νόμος στα ‚τοιχεία Ηθικής‛ του
Βενιαμίν Λεσβίου. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
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σία. Ιωάννινα, 2001 (: 21/12/2001).
η. Σσιώρη Παρασκευή, Η ηθική και η πολιτική φιλοσοφία του Αλεξάνδρου και του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 2003 (:
8/3/2002).
θ. Σοκμάκη Βάια, Γεράσιμος Βλάχος: Αρμονία Οριστική
των Όντων. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Ιωάννινα, 2002 (: 7/3/2002).
ι. Παπαθανασίου Λαμπρινή, Άνθρωπος και Υύση στη
τωϊκή Υιλοσοφία. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ιωάννινα, 2003 (16/4/2003).
ια. Μπετείνη Ειρήνη, Η αρετή της φρόνησης ως προϋπόθεση της πράξης στους πρώιμους Πλατωνικούς διαλόγους. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ιωάννινα, 2003 (: 28/1/ 2003).
ιβ. ολωμού – Παπανικολάου Βασιλική, Ανθρώπινος βίος και ηδονή κατά τον Πλάτωνα. Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 2003 (: 30/5/2003).
ιγ. Δημήτριος Γεωργακόπουλος, υμβολή στη μελέτη
του βίου και του έργου του λογίου των υστεροβυζαντινών χρόνων Μιχαήλ Αποστόλη (c. 1420/22 – 1478). Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία. Ιωάννινα, 2003
(: 4/6/2003).
ιδ. Μπάκα Αικατερίνη, Η θεωρία του Rawls και η πολιτική ανθρωπολογία του Αριστοτέλους. υστηματική έρευνα με έμφαση στο ζήτημα της ‚πρωταρχικής θέσης‛.
Διδακτορική Διατριβή. Ιωάννινα, 2003 (: 9/6/2003).
ιε. έργης Νικόλαος, Κώστας Παπαϊωάννου: Από τη Υιλοσοφία της Ιστορίας στην Ιστορία της Υιλοσοφίας.
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(Η κριτική του ιστορικού ντετερμινισμού και ο νιχιλισμός του πνεύματος). Ιωάννινα (: 21/10/2003).
ιστ. Σέγου Καλλίστη, Η προστασία του φυσικού περιβάλλον τος ως πρόβλημα φιλοσοφικό, ηθικό και νομικό. Ιωάννινα 2004 (: 30/11/2004).
ιζ. τάμου Ασημίνα, Η θέση της Γυναίκας στην κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ιωάννινα, 2004 (:
26/10/2004).
Επιβλέπων Καθηγητής ΜΔΕ που έχουν ολοκληρωθεί:
1. Αγιώτης Νίκος, Η αξιοποίηση της υπομνηματιστικής
παράδοσης (Αλέξανδρος Αφροδισιέας, ιμπλίκιος,
Ιωάννης Υιλόπονος) από τον Θεόφιλο Κορυδαλέα στο
έργο του Γενέσεως και Υθοράς πέρι κατ’ Αριστοτέλην Ενετίησιν, 1780, Ιωάννινα, 2006.
2. Κατερίνα τεφανοπούλου, Η ‚ιδιότητα‛ του πολίτη
στη σκέψη του Αδαμαντίου Κοραή. υμβολή στην έρευνα των «Προλεγομένων», Ιωάννινα, 2007.
3. Μυρσίνη Κούρτη, Νοεῖν – αισθάνεσθαι στο «Περί
Χυχής» του Αριστοτέλους: Η ερμηνευτική συμβολή
της ελληνικής σχολιαστικής παράδοσης (Αλέξανδρος
Αφροδισιέας, Θεμίστιος, Ιωάννης Υιλόπονος), Ιωάννινα, 2011.
4. Γκούντα ταυρούλα, Η ερμηνευτική προσέγγιση του
«Περί Ουρανού» του Αριστοτέλους στη νεοελληνική
σκέψη, Ιωάννινα 2013.
5. Πολύζου Αρχόντω, Φρόνος και κίνηση στο «Υυσικῆς
Ἀκροάσεως» του Αριστοτέλους, Ιωάννινα 2013.
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Έχω ορισθεί ως Επιβλέπων Καθηγητής και Μέλος τριμελών Επιτροπών για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.
Επιβλέπων Καθηγητής Διδακτορικών Εργασιών:
1. Κουντουράκη Μαρία, Η φιλοσοφική συζήτηση περι
«εμφύτων ιδεών» στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό.
2. Νικολάου Ειρήνη, Οι φιλοσοφικές και παιδαγωγικές
διαστάσεις της μουσικής σύμφωνα με τον Κοϊντιλιανό.
Επιβλέπων Καθηγητής ΜΔΕ
1. Γυλίκου Ιωάννα, Γνωσιολογικές και ηθικές αντιλήψεις στο έργο του Γαληνού, «Ότι άριστος ιατρός και
φιλόσοφος».
2. Ζιάγκος Αθανάσιος, Η κριτική του Γεωργίου Σραπεζουντίου στην πλατωνική οντολογία.
3. Κουσουνάδη Ευαγγελία, «Προαίρεσις» και «σπουδαίος πολίτης»στα «Ηθικά Ευδήμεια» του Αριστοτέλους.
4. Πολύζου Αρχόντω, Φρόνος και κίνηση στο «Περί Υυσικής Ακροάσεως» του Αριστοτέλους.
5. καλίδου Βερόνικα, Πράξη και ευδαιμονία στα Ηθικά
Νικομάχεια.
6. Νταλιάνη Ελευθερία, Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στη Λογική του Ευγενίου Βούλγαρη: η αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.
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7. Σασλόγλου Καλλιόπη, Υιλοσοφικές έννοιες στην
«Ἀντιγόνη» του οφοκλή και συνάφειες με την επιχειρηματολογία των «Ἠθικῶν Νικομαχείων» του Αριστοτέλη.
8. Φονδρογιάννη Ελένη-ταματέλα, Αρετή και κάλλος
στο «υμπόσιο» και την «Πολιτεία» του Πλάτωνος.
9. Παπαζαχοπούλου Παρασκευή, «Ὀρθαὶ καὶ ἡμαρτημέναι πολιτεῖαι» και μορφές ηθικής συνείδησης στην
πλατωνική φιλοσοφία.
10. Παυλίδης πυρίδων, Νεοπλατωνικές ερμηνείες της
έννοιας του φωτός στην Πολιτεία του Πλάτωνος.

ΙΙΙ. Πανεπιστημιακές δραστηριότητες –
Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας
Ψς Διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας του Σομέα Υιλοσοφίας του Σμήματος Υ.Π.Χ (Γ.. του Σμήματος Υ.Π.Χ. αριθμ.,
υνεδρίας 214 / 12-2-2003) συντονίσαμε μία σειρά από ακαδημαϊκές και εκδοτικές δραστηριότητες:
i. Από τον Ιούλιο του 2004 έως και σήμερα ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής μας δραστηριότητας επικεντρώνεται στο Εργαστήριο, στο οποίο υλοποιήθηκαν τα Προγράμματα «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών συλλογών
ιστορικοφιλοσοφικού περιεχομένου και διαδι-
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κτυακής τους προβολής: ‚Ελληνομουσείον‛» [:
Μέτρο 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας»] και «Η Νεοελληνική Υιλοσοφία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα»
*Μέτρο 1.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας»: Πρόταση 172+.
χεδιάσαμε την αρχιτεκτονική της βάσης, με
τις επιμέρους συναρτήσεις της προβολής της,
συγγράψαμε λήμματα ιστορικοφιλοσοφικού και
εργοβιογραφικού περιεχομένου που προβάλλονται ήδη στο διαδίκτυο από την Ιστοσελίδα
(www.kenef.phil.uoi.gr ) του Εργαστηρίου και
καθορίσαμε τις προϋποθέσεις για τη συντελεσθείσα ψηφιοποίηση ενός σημαντικού αριθμού
παλαίτυπων κειμένων νεοελληνικής φιλοσοφίας (η οποία υπερβαίνει 200.000 εγγραφές). Για
πρώτη φορά δημιουργείται, σύμφωνα με όσα
γνωρίζουμε, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων
με ακαδημαϊκές προδιαγραφές, στην οποία καταχωρίζεται μία, κατά το δυνατόν, πλήρης εργοβιογραφική, παλαιογραφική και ιστορικοφιλοσοφική τεκμηρίωση του συνόλου των έργων που απόκεινται στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου. Ήδη η Χηφιακή Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου αποτελεί έγκυρη πηγή αναφοράς για
σχετικές αναζητήσεις (βλ. Παράρτημα).
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ii. Εκδόσεις:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

το Εργαστήριο εγκαινιάσαμε τη σειρά Κείμενα Νεοελλήνων Υιλοσόφων στην οποία έχουν δημοσιευθεί:
Βικέντιος Δαμοδός, Δαμοδού, υνταγμάτιον της Μεταφυσικής. Επιμ., Βασιλική Μπόμπου – ταμάτη.
Ευρετ., Νίκος Κ. Χημμένος, Ιωάννινα, 2002.
Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Νεοελληνική Υιλοσοφία: Από
την έρευνα των πηγών στην προβολή των δεδομένων. Σο Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας στην Χηφιακή Κοινωνία, Ιωάννινα, 2007.
Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος (Προλεγόμενα - Επιμέλεια Ευρετήρια), Ευγένιος Βούλγαρις, Η Λογική εκ
Παλαιών τε και Νεωτέρων συνερανισθείσα [...],
Εν Λειψία, 1766, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σομέας Υιλοσοφίας / Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, 2010.
Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος (Επιμ.), Ευβουλία. Αφιέρωμα
στον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σομέας Υιλοσοφίας / Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής
Υιλοσοφίας, 2010.
Κάτοπτρον Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, Α΄ (Δεκέμβριος
2007).
Κάτοπτρον Νεοελληνικής Υιλοσοφίας, Β΄ (Δεκέμβριος
2011).
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iii. Χηφιακές αναπαραγωγές κειμένων Νεοελλήνων
Υιλοσόφων.
Έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται δωρεάν στους ερευνητές έργα Νεοελλήνων Υιλοσόφων του 18ου, του
19ου και του 20ου αιώνα.
iv. Εκδοτικός χεδιασμός: Από το Εργαστήριο Ερευνών
Νεοελληνικής Υιλοσοφίας του Σομέα Υιλοσοφίας ετοιμάζονται προς έκδοση μία σειρά φιλοσοφικών κειμένων ανάμεσα στα οποία η Εισαγωγή Λογικής του Ανθρακίτη (βλ. παραπάνω, σσ. 17-18), η ανέκδοτη παράφραση στη δημοτική γλώσσα των Ηθικών Νικομαχείων από τον Βικέντιο Δαμοδό και το από 354 φφ.
αποτελούμενο αταύτιστο έως σήμερα φιλοσοφικό χειρόγραφο του Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνού
«Επιτομή των προς την Λογικήν Σέχνην Κανόνων ή
Εισαγωγή εις την καθόλου Λογικήν του Αριστοτέλους» (1698).

v. Τπό δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας (www.kenef.phil.
uoi.gr) άρθρα εργοβιογραφικού περιεχομένου, τα οποία αφορούν μείζονες και ελάσσονες Νεοέλληνες
φιλοσόφους και λογίους, καθώς και Ευρωπαίους στοχαστές [Σο άρθρο, επί παραδείγματι, για τον
Γεώργιο Σραπεζούντιο αξιοποιείται ως Βιβλιογραφία στο: el.wikipedia.org/Γεώργιος_Σραπεζούντιος].
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τη συγκεκριμένη ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια αρκετοί
σύνδεσμοι παραπέμπουν στην Χηφιακή Βάση του
Εργαστηρίου.

vi. υνεργασία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
Αποτέλεσμα της έρευνας που συντελείται στο Εργαστήριο είναι και η πρόσφατη δημοσίευση «Σα φιλοσοφικά κείμενα του Περιοδικού "Πανδώρα"» (1850-1872),
Κάτοπτρον Νεοελληνικής Υιλοσοφίας Β΄ (2011), σσ.
275-338 (Μελέτη Β΄ 59).

vii. υνεργασίες με ακαδημαϊκούς θεσμικούς φορείς:
Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι
και η συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις, από
τις οποίες αναφέρουμε τη συνδιοργάνωση του Υιλοσοφικού Αναλογίου (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος – Μάιος 2009) με τα Εργαστήρια: Κοινωνικών Επιστημών
και Εκπαίδευσης *Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόρης
Καραφύλλης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)+· Για το Υαντασιακό *Διευθυντής: ωκράτης Δεληβογιατζής+·
Υιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών *Διευθύντρια:
Αλεξάνδρα Δεληγιώργη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)]. Έχει αναπτυχθεί επίσης συνεργασία με θεσμούς της πόλης των Ιωαννίνων (Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών· Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού
Φώρου, κ. ά.) *βλ. σχετικό δημοσίευμα (Ρήγας Βελεστινλής *<+, Βιβλίο Α΄ 9).
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viii. Η επισκεψιμότητα της Χηφιακής Βάσης δεδομένων
και Μεταδεδομένων από ολόκληρο τον κόσμο υπερβαίνει τις 384.000 με αποτέλεσμα τη διεθνή προβολή
της έρευνας που συντελείται στο Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας και την ανάπτυξη ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου, όπως διαπιστώνουμε και από την ενδεικτική σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Rohde Island (USA) Bob Zunjic (βλ. Παράρτημα).
xi. Σιμητικές διακρίσεις:

Σο Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας έχει
τιμηθεί με δυο Βραβεία Αριστείας (βλ. σχετικά τεκμήρια στο Παράρτημα).
x. Ερευνητικά Προγράμματα

1. Επιστημονικός Τπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών συλλογών ιστορικοφιλοσοφικού περιεχομένου και διαδικτυακής τους προβολής ‚Ελληνομουσείον‛» *Μέτρο 1.3.
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Πρόταση 65+, το οποίο υλοποίησε το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας.
2. Επιστημονικός Τπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Η Νεοελληνική Υιλοσοφία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα» [Μέ-
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τρο 1.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία
της Πληροφορίας»: Πρόταση 172+, το οποίο υλοποίησε
το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Υιλοσοφίας.
2. υμμετοχή ως ερευνητής:
α. Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι ιδέες – τα πρόσωπα –
οι συλλογικοί φορείς – τα έργα (ΕΠΕΣ ΙΙ).
β. Νεοελληνική Υιλοσοφία: 16ος–19ος αιώνας (ΠΕΝΕΔ).
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X.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ

(1998 – 2014)
1. Ακαδημαϊκό έτος 1998–1999
Φειμερινό εξάμηνο 1998–1999
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία Ε΄
Θέμα: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Η πολιτική σκέψη κατά τον 5ο και 4ο π.Φ. αιώνα.
Η διαμόρφωση της δημοκρατικής θεωρίας.
Η πόλις ως «κοινωνία πολιτῶν».
Πολίτης: ο «μετέχων τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι».
Ο πολιτικός χαρακτήρας των αρετών.
«Προαίρεσις» και «φρόνησις».
Η ενότητα Ηθικής και Πολιτικής.
Μορφές πολιτειών: «πολιτεία μὲν καὶ πολίτευμα σημαίνει ταὐτόν».
9. τάσις και Ομόνοια.
10. Νόμοι και Ελευθερία.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Ανάλυση του Γ΄ βιβλίου των Πολιτικῶν του Αριστοτέλους.
Μάθημα: Νεοελληνική Υιλοσοφία Α΄
Θέμα: Προκορυδαλική και Κορυδαλική περίοδος
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
Ιστορική Εισαγωγή στη Νεοελληνική Υιλοσοφία.
1.1. Οι πηγές.

-164 -

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.

Οι έμμεσες μαρτυρίες.
Η νεότερη έρευνα.
Ο Αριστοτελισμός του 16ου αιώνα.
Μανουήλ Κορίνθιος.
Φριστόφορος Κοντολέων.
Ερμόδωρος Λήσταρχος.
Ο νεοελληνικός αριστοτελισμός του 17ου αιώνα.
Θεόφιλος Κορυδαλεύς.
Νικόλαος Κούρσουλας.
Γεράσιμος Βλάχος.
Η «αμφισβήτηση» των αριστοτελικών σχημάτων σκέψης.
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
Νικόλαος Μαυροκορδάτος.
υστηματική προσέγγιση.
Η περί φιλοσοφίας αντίληψη.
Λογικά και γνωσιοθεωρητικά ζητήματα.
Η προσέγγιση των Κοσμολογικών προβλημάτων.
Οι «τύχες» της πλατωνικής φιλοσοφίας.
Τποτυπώσεις της θεωρίας του «Υυσικού Δικαίου».

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. υζήτηση κείμενων Λογικής των Θεοφίλου Κορυδαλέως, Νικολάου Κούρσουλα και Γερασίμου Βλάχου.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πλάτωνος υμπόσιον
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Οι διάλογοι της «ώριμης» περιόδου της σκέψης του Πλάτωνος και
το υμπόσιον.
Πλατωνικός Μύθος: Αισθητική σύλληψη και λογική ερμηνεία.
Από την γενεαλογία του Έρωτος στη φιλοσοφική του λειτουργία: «τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν».
Έρως και νόμος: Η σοφιστική και η πλατωνική αντίληψη για τη
νομοθεσία.
Ο πλατωνικός μύθος της Διοτίμας: Έρως και διαλεκτική.
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6.

Η φιλοσοφία ως «μεταξύ» σοφίας και αμαθίας.

Εαρινό εξάμηνο 1999
Μάθημα: Νεοελληνική Υιλοσοφία Α΄
Θέμα: Εισαγωγή στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
Νεοελληνική φιλοσοφία: Απαρχές, πηγές, περιοδολόγηση.
1.1. Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Σο πολύπτυχο ενός φαινομένου.
2.
Νεότερη Επιστήμη και αμφισβήτηση των αριστοτελικών σχημάτων σκέψης.
2.1. Η φιλοσοφική αξιοποίηση των νέων επιστημονικών αντιλήψεων.
3.
Βικέντιος Δαμοδός. «Υυσιολογία»: υζήτηση ανθρωπολογικών
προβλημάτων μέσα από το πρίσμα της νεότερης φιλοσοφίας.
4.
Μεθόδιος Ανθρακίτης. «Λογική» – «Σετράδια»: Expressis verbis
διαφοροποίηση από τον Αριστοτέλη.
5.
Νικόλαος Ζερζούλης: Η αντίθεση προς τους περιπατητικούς.
6.
Ευγένιος Βούλγαρης. «Λογική»: Γνωσιοθεωρητικά ζητήματα και
«ιστορία» των φιλοσοφικών προβλημάτων.
7.
Ιώσηπος Μοισιόδαξ. «Απολογία»: Παράμετροι της «υγιούς φιλοσοφίας».
8.
Αθανάσιος Χαλίδας. «Λογική» – «Καλοκινήματα»: Οι δυνατότητες του λόγου και η αυτοτέλεια της φιλοσοφικής σκέψης.
9.
Δανιήλ Υιλιππίδης: Γλώσσα και σκέψη.
10. Βενιαμίν Λέσβιος: Βεβαιότητα και πιθανότητα στη συγκρότηση
μιας «θεωρίας» της αλήθειας.
11. Κωνσταντίνος Κούμας: Η κριτική στην αριστοτελικοσχολαστική
φιλοσοφία και η αναγκαιότητα της «μετακένωσης».
12. Αδαμάντιος Κοραής: Πολιτική και Ηθική.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Υιλοσοφική ανάλυση αποσπασμάτων της χειρόγραφης «Υυσιολογίας» του Βικέντιου Δαμοδού.
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Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία Β΄
Θέμα: Η σοφιστική κίνηση
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σο ιστορικό πλαίσιο της εμφάνισης της οφιστικής: πολιτική συγκυρία, κοινωνικές παραδοχές, οικονομικές συνθήκες.
Σα κείμενα: αρχαίες μαρτυρίες και νεότερη έρευνα.
Οι αντιλήψεις των οφιστών στη θεώρηση του Πλάτωνος και του
Αριστοτέλη.
οφιστική και Ρητορική: Απόπειρα μιας ιστορικοφιλοσοφικής προσέγγισης.
Η θεωρία της γλώσσας και οι απόψεις των σοφιστών για τη γνώση.
Σο ζεύγμα «νόμῳ» – «φύσει».
«Αἰδὼς» – «Δίκη»: Από τη φυσική συμβίωση στην πολιτική συνοίκηση.
Η «εὐβουλία» και «τὸ κοινῇ δόξα»: Μία θεωρία της πολιτικής.
«Νόμος συνθήκη»: Η ιστορικότητα του «δικαίου» και ο κοινωνικός προσδιορισμός δέοντος.
Υιλοσοφία – Ρητορική. Η δημιουργία της διελκυστίνδας και η
ερμηνεία της από τη «Δευτέρα» οφιστική.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Ανάλυση του έργου του Γοργία: «Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ
φύσεως».

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Αριστοτέλης: «Περὶ τῶν πολιτειῶν»
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.

Η αριστοτελική κριτική της πλατωνικής «πολιτείας» και των σχεδιασμάτων «περί *...+ τῆς ἀρίστης *...+ πολιτείας».
Πόλις και «κύριον τῆς πολιτείας».
Η πολιτεία ως «τάξις τις *...+ τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων».
Πολιτεία και Νόμοι.
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5.
6.

«Ὀρθαὶ πολιτεῖαι» – «Παρεκβάσεις».
«Μεταβολαὶ τῶν πολιτειῶν»: Η υφή των κριτηρίων προσδιορισμού.
Η δημοκρατία στη θεώρηση του Αριστοτέλη.
«Περὶ πολιτείας ἀρίστης».

7.
8.

2. Ακαδημαϊκό έτος 1999–2000
Φειμερινό εξάμηνο 1999–2000
Μάθημα: Λογική
Θέμα: Η διδασκαλία της λογικής στη νεότερη Ελλάδα: Από τον
15ο έως τον 19ο αιώνα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.

7.
7.1.

Σο Αριστοτελικό Ὄργανον: Σα έργα, το περιεχόμενο, η μέθοδος.
Οι υπομνηματιστές του Αριστοτέλους.
Μεσαίωνας – Αναγέννηση. Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι. υναρτήσεις με τη νεοελληνική σκέψη.
15ος–16ος αιώνας: Σο ερώτημα για την υφή της φιλοσοφικής διδασκαλίας.
17ος αιώνας: Ζητήματα λογικά.
Υιλοσοφία και Λογική.
Είναι η λογική τέχνη ή επιστήμη;
Είναι η λογική όργανο ή μέρος της φιλοσοφίας;
Θεόφιλος Κορυδαλεύς – Νικόλαος Κλαροντζάνος
Γεράσιμος Βλάχος – Νικόλαος Κούρσουλας
18ος αιώνας: Αριστοτελισμός και νεότερη σκέψη στα έργα Λογικής – Λογική του Port–Royal, Descartes, Gassendi, Locke, Wolff,
Kant – Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος – Μεθόδιος Ανθρακίτης
– Βικέντιος Δαμοδός – Ευγένιος Βούλγαρης – Θεόδωρος Καβαλλιώτης – Αθανάσιος Χαλίδας – Κωνσταντίνος Κούμας – Νεόφυτος Δούκας – Νεόφυτος Βάμβας.
Η επίδραση του Κορυδαλέως.
Ανώνυμα έργα.
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7.2. Κείμενα «σχολικής» μαθητείας: τέφανος Σσιγαράς – Γεώργιος
ουγδουρής – Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς.
8.
Γνωσιοθεωρητικά – Επιστημολογικά ζητήματα: Οι πηγές της
γνώσης, Περί της πρώτης εννοίας, Οι κατηγορίες, Σα καθόλου, Η
κέψις, Η Μέθοδος.
9.
Η λειτουργία των μεταφράσεων: Purchot, Duhamel, Genovesi,
Gravesande, Baumeister, Condillac, Heinecke, Soave.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Υιλοσοφική ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειμένων της συγκεκριμένης περιόδου.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Νόμος και Νομοθεσία στους πρώιμους Πλατωνικούς διαλόγους
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.

3.
4.
5.
6.

Η σύγχρονη έρευνα σχετικά με τη διαίρεση του Πλατωνικού έργου.
Πρώιμοι διάλογοι: θεματικές συναρτήσεις με το έργο της «μεσαίας» και «ύστερης» περιόδου.
Σέχνη και Επιστήμη στο έργο του Πλάτωνος.
«Ὅσιον καὶ δίκαιον». Σο πρόβλημα της υπαγωγής.
«Ἀρετὴ καὶ Πρᾶξις»: Σο ζήτημα του ορισμού.
Νόμος και νόμιμα: Η πλατωνική νοηματοδότηση

7.

«Ὁμολογεῖν» – «Νομοθετεῖν»: Ο ορίζοντας της πόλεως.

8.

Εὐνομία – «Εὖ πράττειν»: Σο αίτημα της ορθότητος και το πρόβλημα της μεταβολής των νόμων.

2.
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Εαρινό εξάμηνο 2000
Μάθημα: Νεότερη και ύγχρονη Υιλοσοφία
Θέμα: Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στη νεότερη σκέψη:
Descartes, Locke, Kant

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Η σχολαστική φιλοσοφία. Εκπρόσωποι και τάσεις.
Ο Νομιναλισμός.
Πλατωνισμός και Αριστοτελισμός στην Αναγέννηση.
Σο κίνημα του Ουμανισμού και η νεότερη φυσική επιστήμη.
Σο ζήτημα της Μεθόδου.
Η κριτική του Descartes στη σχολαστική διδασκαλία για τις formae substantiales.
Οι «έμφυτες ιδέες» (ideae innatae) και η σημασία του Cogito.
Η ανθρωπολογική διαίρεση ανάμεσα στη νοητική ουσία (res cogitans) και τη σωματική – εκτατή ουσία (res extensa).
Ο Καρτεσιανισμός.
Η κριτική του John Locke στις έμφυτες ιδέες. Ο ρόλος της εμπειρίας ως πηγής των γνώσεων.
Η διάκριση ανάμεσα σε sensation και reflexion. «Πρωτεύουσες»
και «δευτερεύουσες» ποιότητες.
Σο ζήτημα της πράξης. Ελευθερία και πολιτική κοινωνία.
Επιδράσεις.
Η Καντιανή κριτική στη Μεταφυσική. Η Κοπερνίκεια στροφή της
φιλοσοφίας.
Η ανθρωπολογία του Kant.
Αισθητικότητα και νόηση. Μορφές Εποπτείας – Κατηγορίες.
Ο Καντιανισμός.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Ανάλυση κειμένων των Descartes, Locke, Kant.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Λογική
Θέμα: Η «διαλεκτική» του Αριστοτέλους
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.

Η αριστοτελική διαίρεση των επιστημών.

1.1 Σο αριστοτελικό Ὄργανον: Κατηγορίαι – Περὶ Ἑρμηνείας

–Ἀναλυτικῶν Προτέρων – Ἀναλυτικῶν Ὑστέρων - Σοπικῶν — Περὶ
2.

τῶν οφιστικῶν Ἐλέγχων.
Η διαλεκτική ως μέθοδος πιθανολόγησης.

2.1. Ένδοξα – Σόποι: Προτάσεις – Προβλήματα – Θέσεις.
3. Διαλεκτική και Αναλυτική.
3.1. Όροι (έννοιες).
Προτάσεις (κρίσεις).
υλλογισμός.
4. Επαγωγή, απαγωγή, παράδειγμα, ενθύμημα.
5. Η αντίληψη του Αριστοτέλους για την «αποδεικτικήν επιστήμην».
Η «ἀπόδειξις» ως «ἐξ ἀναγκαίων *...+ συλλογισμός».
6. «υλλογισμὸς καὶ ἔλεγχος». Περί «παραλογισμῶν».
7. Οι κατηγορίες.
8. Σα Καθόλου.
9. Η μέθοδος.

3. Ακαδημαϊκό έτος 2000–2001
Φειμερινό εξάμηνο 2000–2001
Μάθημα: Νεοελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Υιλοσοφία και Ευδαιμονία στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.

Η Νεοελληνική φιλοσοφία από τις απαρχές μέχρι το Διαφωτισμό.
Ρεύματα σκέψης κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα.
Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Φαρακτηριστικά και τάσεις.
Λόγος και αρετή: προς μία νέα αντίληψη της Ηθικής.
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Ευδαιμονία: ο φιλοσοφικός ορίζοντας του όρου.
Ανώνυμα κείμενα και χρηστοήθειες.
Νικόλαος Μαυροκορδάτος.
Βικέντιος Δαμοδός.
Δημήτριος Καταρτζής.
Ιώσηπος Μοισιόδαξ.
Αθανάσιος Χαλίδας.
Δημήτριος Δάρβαρης.
Βενιαμίν Λέσβιος.
Αδαμάντιος Κοραής.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Ανάλυση αποσπασμάτων από το έργο του Αθανασίου Χαλίδα Αληθής Ευδαιμονία (1791).

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Νεοελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Η περί φύσεως συζήτηση στον Νεοελληνικό τοχασμό
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Σο περί φύσεως ερώτημα στη διαμάχη Αριστοτελικών – Πλατωνικών.
Πτυχές του προβληματισμού κατά τον 16ο αιώνα.
Οι νεοαριστοτελικές προσεγγίσεις και η νεότερη επιστήμη.
Ηλιοκεντρική θεωρία: πρώιμες απηχήσεις, αντιδράσεις, αποδοχή.
Υιλοσοφία και Υύση στη σκέψη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Εαρινό εξάμηνο 2001
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Σο ιστορικό πλαίσιο της φιλοσοφικής απορίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.

Μύθος και Λόγος: Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
Υιλοσοφείν: «Λέγειν» και «Σεύχειν». Η ιστορικότητα της εννόησης
και της δημιουργίας.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σο ερώτημα περί του Όντος.
Σο πρόβλημα της Αλήθειας.
Η θεμελίωση του Δέοντος.
Η αισθητική εμπειρία.
Υιλοσοφία και Ιστορία της Υιλοσοφίας: Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
Υιλοσοφικά προβλήματα και η συζήτηση περί μεθόδου.
Η Υιλοσοφία σήμερα: Σα όρια ανάμεσα στην «εργαλειακή» λογική και την κοινωνική λειτουργία του λόγου.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. υζήτηση φιλοσοφικών κειμένων.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός
Πολιτισμός
Θέμα: Δυτικοευρωπαϊκή και ελληνική σκέψη: καταγραφή μιας
φιλοσοφικής γνωριμίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ρεύματα σκέψης κατά τον 15ο αιώνα.
Ουμανισμός: Σο χρονικό της επικοινωνίας με την κλασική παράδοση.
Ο νεοαριστοτελισμός της Padova και οι Νεοέλληνες φιλόσοφοι.
René Descartes και νεοελληνική σκέψη.
Η παρουσία του John Locke.
Επιδράσεις της φιλοσοφίας του Christian Wolff.
Από τις απηχήσεις της Γαλλικής Encyclopédie.
Immanuel Kant και Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
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4. Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002
Φειμερινό Εξάμηνο 2001-2002
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία Β΄
Θέμα: Λόγος και Πράξη στη οφιστική και τη Ρητορική

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Σο ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας της ελληνικής πόλεως.
2. Ο λόγος ως differentia specifica του ανθρώπου και ως δυνατότητα
διευθέτησης των κοινωνικών αντιθέσεων.
3. οφιστική και Ρητορική: Απόπειρα μιας ιστορικοφιλοσοφικής προσέγγισης.
4. Η θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
5. Υιλοσοφικές έννοιες ως τρόπος επιχειρηματολογίας στους Αττικούς ρήτορες.
5.1. Η έννοια του λόγου.
5.2. Λόγος και πολιτική απόφαση.
5.3. Ομόνοια και κοινωνική δεοντολογία.
5.4. Η πολιτική διάσταση των αρετών.
5.5. Λόγος και Νόμος.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Ανάλυση αποσπασμάτων από το έργο του σοφιστή Αντιφώντος και το ψευδοδημοσθένειο (;) έργο Κατ’ Αριστογείτονος.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πλάτωνος, Γοργίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Λέγειν και τεύχειν: Σο πλαίσιο εμφάνισης της Ρητορικής.
2. Η αριστοτελική θέση: Η Ρητορική ως ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ.
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3.
4.
5.
6.
7.

Η κατάθεση των σοφιστών: Γοργίας.
Οι απόψεις του Ισοκράτη.
Η κριτική του Πλάτωνος.
Εὖ λέγειν: Λόγος και πολιτική απόφαση.
Λόγος δυνάστης μέγας: Η αναγκαιότητα της φιλοσοφικής μαθητείας.

Εαρινό εξάμηνο 2002
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Σο ιστορικό πλαίσιο της φιλοσοφικής απορίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Μύθος και Λόγος: Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
2. Υιλοσοφείν: «Λέγειν» και «Σεύχειν». Η ιστορικότητα της εννόησης
και της δημιουργίας.
— Σο ερώτημα περί του Όντος.
— Σο πρόβλημα της Αλήθειας.
— Η θεμελίωση του Δέοντος.
— Η αισθητική εμπειρία.
3. Υιλοσοφία και Ιστορία της Υιλοσοφίας: Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
4. Υιλοσοφικά προβλήματα και η συζήτηση περί μεθόδου.
5. Η Υιλοσοφία σήμερα: Σα όρια ανάμεσα στην «εργαλειακή» λογική
και την κοινωνική λειτουργία του λόγου.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: υζήτηση συναφών φιλοσοφικών κειμένων.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Η παρουσία της πειραματικής φιλοσοφίας στη νεοελληνική
σκέψη
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Από την αριστοτελική–σχολαστική στην αναγεννησιακή φυσική
φιλοσοφία.
2. Αριστοτελική–Πτολεμαϊκή, Κοπερνίκεια, Συχώνεια Κοσμολογία:
Απηχήσεις και τάσεις στον νεοελληνικό χώρο.
3. Η Νευτώνεια μηχανική του Ουρανού ως ουσιώδης παράμετρος των
νεοελληνικών κειμένων φιλοσοφίας του 18ου αιώνα: Βικέντιος Δαμοδός, Ευγένιος Βούλγαρης, Νικόλαος Ζερζούλης, Νικηφόρος Θεοτόκης.

5. Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003
Φειμερινό εξάμηνο 2002-2003
Προπτυχιακό Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Η περί Υύσεως συζήτηση στην Ιστορία της φιλοσοφίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Μύθος και Λόγος. Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
2. Υιλοσοφία και Ιστορία της φιλοσοφίας. Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
3. Είναι και Γίγνεσθαι στην Προσωκρατική φιλοσοφία.
4. Η φύσις στη θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
5. Ρεύματα ιδεών και προσεγγίσεις στη μεσαιωνική φιλοσοφία.
6. Η Αναγέννηση και η νεότερη φυσική επιστήμη: Από τον Nicolaus
Copernicus και τον Giordano Bruno στον Galileo Galilei και τον
Isaak Newton.
7. Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στη Νεοελληνική Υιλοσοφία.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ. Ανάλυση αντιπροσωπευτικών φιλοσοφικών κειμένων.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πλάτωνος υμπόσιον
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Οι διάλογοι της «ώριμης» περιόδου της σκέψης του Πλάτωνος και
το υμπόσιον.
2. Πλατωνικός μύθος: Αισθητική σύλληψη και λογική ερμηνεία
3. Από την γενεαλογία του έρωτος στην φιλοσοφική του λειτουργία:
«τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν».
4. Έρως και Νόμος: Η σοφιστική και η πλατωνική αντίληψη για τη
νομοθεσία.
5. Ο πλατωνικός μύθος της Διοτίμας: Έρως και διαλεκτική.
6. Η φιλοσοφία ως ‚μεταξύ‛ σοφίας και αμαθίας.

Εαρινό Εξάμηνο 2003
Προπτυχιακό Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Υιλοσοφία
Θέμα: Λόγος και Πράξη στην πολιτική φιλοσοφία του 4ου π.Φ. αι.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.

Σο ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας της ελληνικής πόλεως.
Ο λόγος ως differentia specifica του ανθρώπου και ως δυνατότητα
διευθέτησης των κοινωνικών αντιθέσεων.
3. Η κατάθεση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
4. Η θεωρητική θεμελίωση της δημοκρατίας μέσα από τις μαρτυρίες
των ρητορικών κειμένων.
4.1. Η έννοια του λόγου.
4.2. Λόγος και πολιτική απόφαση.
4.3. Ομόνοια και κοινωνική δεοντολογία.
4.4. Η πολιτική διάσταση των αρετών: ανδρεία, φρόνηση, σωφροσύνη,
δικαιοσύνη.
4.5. Λόγος και Νόμος: Παρρησία, Ισηγορία, Ισονομία.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Η παρουσία της πειραματικής φιλοσοφίας στη νεοελληνική
σκέψη
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Από την αριστοτελική–σχολαστική στην αναγεννησιακή φυσική
φιλοσοφία.
2. Αριστοτελική–Πτολεμαϊκή, Κοπερνίκεια, Συχώνεια Κοσμολογία:
Απηχήσεις και τάσεις στον νεοελληνικό χώρο.
3. Η Νευτώνεια μηχανική του Ουρανού ως ουσιώδης παράμετρος των
νεοελληνικών κειμένων φιλοσοφίας του 18ου αιώνα: Βικέντιος Δαμοδός, Ευγένιος Βούλγαρης, Νικόλαος Ζερζούλης, Νικηφόρος Θεοτόκης.

6. Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
Φειμερινό εξάμηνο 2003-2004
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Η περί Υύσεως συζήτηση στην ιστορία της φιλοσοφίας

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μύθος και Λόγος. Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
Υιλοσοφία και Ιστορία της φιλοσοφίας. Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
Είναι και Γίγνεσθαι στην Προσωκρατική φιλοσοφία.
Η φύσις στη θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
Ρεύματα ιδεών και προσεγγίσεις στη μεσαιωνική φιλοσοφία.
Η Αναγέννηση και η νεότερη φυσική επιστήμη: Από τον Nicolaus
Copernicus και τον Giordano Bruno στον Galileo Galilei και τον
Isaak Newton.
Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στη Νεοελληνική Υιλοσοφία.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Υιλοσοφικός σχολιασμός αντιπροσωπευτικών κειμένων.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Αριστοτέλης: «Περὶ τῶν πολιτειῶν»
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η αριστοτελική κριτική της πλατωνικής «πολιτείας» και των σχεδιασμάτων «περί < τῆς ἀρίστης<πολιτείας».
2. Πόλις και «κύριον τῆς πολιτείας».
3. Η πολιτεία ως «τάξις τις < τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων».
4. Πολιτεία και Νόμοι.
5. «Ὀρθαὶ πολιτεῖαι» —«Παρεκβάσεις».
6. «Μεταβολαὶ τῶν πολιτειῶν»: Η υφή των κριτηρίων προσδιορισμού.
7. Η δημοκρατία στη θεώρηση του Αριστοτέλους.
8. «Περὶ πολιτείας ἀρίστης».

Εαρινό εξάμηνο 2004
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Η περί Υύσεως συζήτηση στην Ιστορία της φιλοσοφίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Μύθος και Λόγος. Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
2. Υιλοσοφία και Ιστορία της φιλοσοφίας. Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
3. Είναι και Γίγνεσθαι στην Προσωκρατική φιλοσοφία.
4. Η φύσις στη θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
5. Ρεύματα ιδεών και προσεγγίσεις στη μεσαιωνική φιλοσοφία.
6. Η Αναγέννηση και η νεότερη φυσική επιστήμη: Από τον Nicolaus
Copernicus και τον Giordano Bruno στον Galileo Galilei και τον
Isaak Newton.
7. Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στη Νεοελληνική Υιλοσοφία.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Υιλοσοφικός σχολιασμός αντιπροσωπευτικών κειμένων.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: 1. Η Νεοελληνική Υιλοσοφία
2. Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Η παρουσία της πειραματικής φιλοσοφίας στη νεοελληνική
σκέψη
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Από την αριστοτελική–σχολαστική στην αναγεννησιακή φυσική
φιλοσοφία.
2. Αριστοτελική–Πτολεμαϊκή, Κοπερνίκεια, Συχώνεια Κοσμολογία:
Απηχήσεις και τάσεις στον νεοελληνικό χώρο.
3. Η Νευτώνεια μηχανική του Ουρανού ως ουσιώδης παράμετρος των
νεοελληνικών κειμένων φιλοσοφίας του 18ου αιώνα: Βικέντιος Δαμοδός, Ευγένιος Βούλγαρης, Νικόλαος Ζερζούλης, Νικηφόρος Θεοτόκης.

7. Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
Φειμερινό εξάμηνο 2004-2005
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Η περί φύσεως συζήτηση στην Ιστορία της φιλοσοφίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Μύθος και Λόγος. Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
(Όμηρος, Ησίοδος, Ορφικές Κοσμογονίες, Αλκμάν, Υερεκύδης).
2. Υιλοσοφία και Ιστορία της φιλοσοφίας. Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
3. Είναι και Γίγνεσθαι στην Προσωκρατική φιλοσοφία.
4. Η φύσις στη θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
5. Ρεύματα ιδεών και προσεγγίσεις στη μεσαιωνική φιλοσοφία.
6. Η Αναγέννηση και η νεότερη φυσική επιστήμη: Από τον Nicolaus
Copernicus και τον Giordano Bruno στον Galileio Galilei και τον
Isaak Newton.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Υιλοσοφική ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειμένων της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Αριστοτέλης, Περί Χυχής

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
I. Οι απόψεις περί Χυχής στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία μέχρι τον
Αριστοτέλη.
ΙΙ. Αριστοτέλης: Ἡ ψυχὴ ὡς ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ
ὀργανικοῦ.
ΙΙΙ. Όρεξις – Νους.
ΙV. Υάντασμα – Νόησις.
V. Αίσθησις – Γνώσις.

Εαρινό εξάμηνο 2005
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: H περί Υύσεως συζήτηση στην Ιστορία της Υιλοσοφίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μύθος και Λόγος. Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
(Όμηρος, Ησίοδος, Ορφικές Κοσμογονίες, Αλκμάν, Υερεκύδης).
Υιλοσοφία και Ιστορία της φιλοσοφίας. Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
Είναι και Γίγνεσθαι στην Προσωκρατική φιλοσοφία.
Η φύσις στη θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
Ρεύματα ιδεών και προσεγγίσεις στη μεσαιωνική φιλοσοφία.
Η Αναγέννηση και η νεότερη φυσική επιστήμη: Από τον Nicolaus
Copernicus και τον Giordano Bruno στον Galileio Galilei και τον
Isaak Newton.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Ανάλυση αντιπροσωπευτικών κειμένων της συγκεκριμένης φιλοσοφικής θεματικής.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Η Λογική στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Σο αριστοτελικόν Όργανον και η στωική Λογική.
2. Η πρόσληψη της αριστοτελικής αναλυτικής: η παράδοση των χολιαστών και ο χολαστικισμός.
3. Ο εσωτερικός διαφορισμός του Νεοελληνικού αριστοτελισμού, όπως
αναδεικνύεται από τις χειρόγραφες πηγές.
4. Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Νικόλαος Κούρσουλας, Γεράσιμος Βλάχος.
5. Οι νεωτερικές αντιλήψεις. Η Λογική του Ευγενίου Βούλγαρη (1766):
Πηγές και σημασία.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Ανάλυση αποσπασμάτων από χειρόγραφα έργα
Λογικής του 17ου και 18ου αιώνα.

8. Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006
Φειμερινό εξάμηνο 2005-2006
Μάθημα: Νεοελληνική Υιλοσοφία (εμινάριο)
Θέμα: Ρεύματα σκέψης στη Νεοελληνική Υιλοσοφία (με βάση
χειρόγραφες πηγές)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
I. Νεοελληνική Υιλοσοφία:
i. Οι χειρόγραφες πηγές.
ii. Μεθοδολογικά προβλήματα.
iii. Φρονολογικές οριοθετήσεις.
II. Οι συνάφειες με την ευρωπαϊκή φιλοσοφία:
i. Η παρουσία της Μεσαιωνικής φιλοσοφίας˙
ii. Οι απηχήσεις της Νεότερης φιλοσοφίας (René Descartes, John
Locke, Christian Wolff, Immanuel Kant).
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III. Η Πειραματική φιλοσοφία.
IV. Η περίοδος του Διαφωτισμού.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Ανάλυση χειρογράφων φιλοσοφικών κειμένων.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πόλις και Ήθος στην Κλασική κέψη
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Σο ‚της πόλεως σώμα‛.
2. Πολίτης και Πολιτεία.
3. Ισονομία, Δημοκρατία, Ισηγορία.
4. Νόμος – Υύσις.
5. Οσιότητα – Δικαιοσύνη.
6. Λόγος και Αρετή.
Εαρινό εξάμηνο 2006
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Θεμελιώδεις έννοιες και φιλοσοφικά ρεύματα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ι. Σο γεγονός του φιλοσοφείν.
ΙΙ. Η ιστορικότητα της φιλοσοφικής απορίας.
ΙΙΙ. Είναι – Γίγνεσθαι.
Υύσις – Ιστορία.
Λόγος – Πράξη.
ΙV. Η ιστορία της φιλοσοφίας:
Περίοδοι και γνωρίσματα.
V. Σο πρόβλημα της μεθόδου.
VI. Βασική φιλοσοφική ορολογία.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Υιλοσοφική ανάλυση συναφών κειμένων (αρχαίων, μεσαιωνικών,νεοτέρων).
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Η χειρόγραφη φιλοσοφική παράδοση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Οι πηγές και η ερμηνευτική αξιοποίησή τους.
2. Φειρόγραφα Λογικής, Μεταφυσικής, Υυσικής, Ηθικής και Πολιτικής.
3. Ζητήματα Μεθόδου.
4. Η σημασία της χειρόγραφης παράδοσης για την ιστοριογράφηση
της νεοελληνικής φιλοσοφίας.

9. Aκαδημαϊκό έτος 2006-2007
Xειμερινό εξάμηνο 2006-2007
Μάθημα: Νεοελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: υναρτήσεις της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας με την Ευρωπαϊκή κέψη

ΔIAΓPAMMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οι πηγές της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας
Σο ζήτημα της έναρξης και το πρόβλημα της περιοδολόγησης
Η γνωριμία με τη δυτική σκέψη: Οι μεταφράσεις των έργων του
Αυγουστίνου και του Θωμά Ακινάτη
Η διαμάχη Αριστοτελικών – Πλατωνικών
Η σημασία της χειρόγραφης παράδοσης
Ο εσωτερικός διαφορισμός του Νεοελληνικού Αριστοτελισμού
Η παρουσία του René Descartes, John Locke, Isaak Newton, Christian
Wolff και Immanuel Kant στη Νεοελληνική κέψη.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Ανάλυση αποσπασμάτων από χειρόγραφα κείμενα
Νεοελλήνων φιλοσόφων.
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10. Φειμερινό εξάμηνο 2007-2008
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Αριστοτέλης: Εισαγωγή στο έργο και τη σκέψη του

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η φιλοσοφική σκέψη κατά τον 5ο και 4ο αιώνα.
2. Σο έργο του Αριστοτέλους: Πολιτικά - Ηθικά - Υυσικά και Λογικά
συγγράμματα.
3. Οι απόψεις «περί κόσμου», «περί φύσεως», «περί πολιτείας».
4. Η «Πρώτη φιλοσοφία».
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Υιλοσοφική ανάλυση αποσπασμάτων από έργα
του Αριστοτέλους.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πλάτωνος, υμπόσιον

ΔIAΓPAMMA
1. Οι διάλογοι της «ώριμης» περιόδου της σκέψης του Πλάτωνος και το
υμπόσιον
2. Πλατωνικός μύθος: Αισθητική σύλληψη και λογική ερμηνεία
3. Από την γενεαλογία του έρωτος στην φιλοσοφική του λειτουργία:
«τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν».
4. Έρως και Νόμος: Η σοφιστική και η πλατωνική αντίληψη για τη
νομοθεσία.
5. Ο πλατωνικός μύθος της Διοτίμας: Έρως και διαλεκτική.
6. Η φιλοσοφία ως ‚μεταξύ‛ σοφίας και αμαθίας.
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Εαρινό εξάμηνο 2008
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Η Περί Υύσεως συζήτηση στην Ιστορία της Υιλοσοφίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Μύθος και Λόγος: Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
2. Υιλοσοφία και Ιστορία της Υιλοσοφίας: Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
3. Είναι και Γίγνεσθαι στην Προσωκρατική Υιλοσοφία.
4. Η Υύσις στη θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
5. Ρεύματα Ιδεών και προσεγγίσεις στη Μεσαιωνική Υιλοσοφία.
6. Η Αναγέννηση και η νεότερη φυσική επιστήμη: Από τον Nicolaus
Copernicus και τον Giordano Bruno στον Galileo Galilei και τον
Isaak Newton.
7. Όψεις της Περί Υύσεως συζήτησης στη Νεοελληνική Υιλοσοφία.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Υιλοσοφικός σχολιασμός αντιπροσωπευτικών κειμένων.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Η Λογική στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας

ΔIAΓPAMMA

1. Σο αριστοτελικό Όργανον και η στωική Λογική.
2. Η πρόσληψη της αριστοτελικής αναλυτικής: η παράδοση
των χολιαστών και ο χολαστικισμός.
3. Ο εσωτερικός διαφορισμός του Νεοελληνικού αριστοτελισμού, όπως αναδεικνύεται από τις χειρόγραφες πηγές.
4. Θεόφιλος Κορυδαλεύς, Νικόλαος Κούρσουλας, Γεράσιμος Βλάχος.
5. Οι νεωτερικές αντιλήψεις: η Λογική του Ευγενίου Βούλγαρι (1766):
Πηγές και σημασία.
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11. Φειμερινό εξάμηνο 2008-2009
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Η Περί Υύσεως συζήτηση στην Ιστορία της Υιλοσοφίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Μύθος και Λόγος: Η συμβολική και ερμηνευτική λειτουργία.
2. Υιλοσοφία και Ιστορία της Υιλοσοφίας: Σα ειδοποιητικά γνωρίσματα των περιόδων.
3. Είναι και Γίγνεσθαι στην Προσωκρατική Υιλοσοφία.
4. Η Υύσις στη θεώρηση του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους.
5. Ρεύματα Ιδεών και προσεγγίσεις στη Μεσαιωνική Υιλοσοφία.
6. Η Αναγέννηση και η νεότερη φυσική επιστήμη: Από τον Nicolaus
Copernicus και τον Giordano Bruno στον Galileo Galilei και τον
Isaak Newton.
7. Όψεις της Περί Υύσεως συζήτησης στη Νεοελληνική Υιλοσοφία.

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα της
συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Σο αριστοτελικό Όργανον.
ΔIAΓPAMMA
1. Η εννοιολογία των αριστοτελικών λογικών συγγραμμάτων
α. Κατηγορίαι
β. Περί Ερμηνείας
γ. Αναλυτικά Πρότερα
σ. Αναλυτικά Ύστερα
ε. Σοπικά
στ. Περί οφιστικών Ελέγχων.
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2. Η ερμηνευτική παράδοση
α. Αλέξανδρος Αφροδισιεύς
β. Οι νεοπλατωνικού χολιαστές
γ. Οι βυζαντινοί ερμηνευτές
δ. Η αραβική παράδοση
ε. Η μεσαιωνική σχολιαστική προσέγγιση

Εαρινό εξάμηνο 2009
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Υιλοσοφικά ρεύματα – Υιλοσοφικές έννοιες

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Σο γεγονός του φιλοσοφείν.
2. Υιλοσοφία και Ιστορία της Υιλοσοφίας.
3. Κριτήρια περιοδολόγησης.
4. Πλάτων – Πλατωνισμός.
5. Αριστοτέλης – Αριστοτελισμός.
6. τωϊκοί – τωϊκισμός.
7. Νεοπλατωνισμός – χολιαστές του Αριστοτέλους.
8. Μεσαιωνική φιλοσοφία.
9. Αναγέννηση – Νεότεροι χρόνοι.
10. Υιλοσοφική Ορολογία.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Υιλοσοφική ανάλυση κειμένων.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΔIAΓPAMMA
1. Οι μεταφράσεις του Boethius.
2. Logica vetus και Logica moderna.
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3. Οι Summulae Logicalae του ύστερου Μεσαίωνα.
4. Duns Scotus - Thomas Αquinas, Guillielmus de Occam.
5. Η βυζαντινή παράδοση: Αρέθας- Χελλός - Παχυμέρης - Βλεμμύδης.
6. Γεώργιος χολάριος - Γεννάδιος.
7. Νικηφόρος Κλαροντσάνος - Νικόλαος Κούρσουλας - Γεώργιος Κορέσσιος - Θεόφιλος Κορυδαλεύς - Γεράσιμος Βλάχος - Γεώργιος
ουγδουρής.
8. Ο φιλοσοφικός - επιστημολογικός προβληματισμός. Η διαίρεση της
Λογικής - το υποκείμενο της Λογικής - intentio prima / intentio secunda.

12. Φειμερινό εξάμηνο 2010-2011
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Εισαγωγή στην πλατωνική φιλοσοφία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ζωή και το έργο του Πλάτωνος.
2. Η μαθητεία στον ωκράτη.
3. Η ίδρυση της Ακαδημίας και η διδασκαλία.
4. Σα άγραφα δόγματα.
5. Η θεωρία των Ιδεών.
6. Πολιτεία και Νόμος.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν κείμενα του Πλάτωνος.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πλάτωνος, υμπόσιον
ΔIAΓPAMMA
1. Οι διάλογοι της «ώριμης» περιόδου της σκέψης του Πλάτωνος και το
υμπόσιον
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2. Πλατωνικός μύθος: Αισθητική σύλληψη και λογική ερμηνεία
3. Από την γενεαλογία του έρωτος στην φιλοσοφική του λειτουργία:
«τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν».
4. Έρως και Νόμος: Η σοφιστική και η πλατωνική αντίληψη για τη
νομοθεσία.
5. Ο πλατωνικός μύθος της Διοτίμας: Έρως και διαλεκτική.
6. Η φιλοσοφία ως ‚μεταξύ‛ σοφίας και αμαθίας.
Εαρινό εξάμηνο 2011
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Από τη φιλοσοφική απορία στα φιλοσοφικά συστήματα:
Αρχαιότητα – Μεσαίωνας – Νεότεροι χρόνοι
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η μυθική υπόσταση της φιλοσοφικής απορίας.
2. Είναι και Γίγνεσθαι στη σκέψη των Προσωκρατικών φιλοσόφων.
3. Σο οντολογικό περιεχόμενο της πλατωνικής σκέψης.
4. Σο αριστοτελικό κινούν ακίνητον.
5. Ο νεο–πλατωνισμός της αυγουστίνειας διδασκαλίας.
6. Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στον ύστερο Μεσαίωνα.
7. Υιλοσοφικά γνωρίσματα των Νεοτέρων χρόνων.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα φιλοσόφων.

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Λογική
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Σο αριστοτελικό Όργανον και η διδασκαλία των τωικών περί Λογικής.
2. Σο έργο του Boethius.
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3. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής Λογικής.
4. Νεοελληνικά συγγράμματα Λογικής.
5. Η Λογική του Ευγενίου Βούλγαρι.
13. Φειμερινό εξάμηνο 2011-2012
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Ορισμοί και διαιρέσεις της φιλοσοφίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Από τον Πυθαγόρα στον Ισοκράτη κα τον Πλάτωνα: Η σχέση Υιλοσοφίας και Ρητορικής.
2. Από τον Αριστοτέλη (Προτρεπτικός) στον Επίκουρο (Επιστολή προς
Μενοικέα), τον Επίκτητο (Εγχειρίδιον) και τον Αίλιο Αριστείδη
(Προς Πλάτωνα υπέρ των Σεττάρων).
3. Από τους τωικούς στον Κικέρωνα και τον Βοήθιο.
4. Η συζήτηση για την philosophia inspective κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.
5. Philosophia ancilla Theologiae: Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης
στη δυτικοευρωπαϊκή και στη βυζαντινή σκέψη κατά τον Μεσαίωνα.
6. Πλατωνισμός – Αριστοτελισμός – τωικισμός κατά τους Νεότερους
χρόνους.
7. Η έννοια της φιλοσοφίας κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα αναλυθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Έρως και κάλλος στην αρχαία ελληνική γραμματεία (φιλοσοφικά και ρητορικά κείμενα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Ο έρως ως κοσμογονική αρχή: από τις μυθικές υποτυπώσεις στη
φιλότητα του Εμπεδοκλή.
2. Ο έρως ως «μεταξύ» στο πλατωνικό υμπόσιο.
3. Έρως και φιλία στην κλασική γραμματεία.
4. Σο κάλλος ως ηθική και αισθητική κατηγορία.
5. Από τον ψ- δημοσθένειο Ερωτικό στον Ερωτικό του Πλούταρχου.
6. Έρως και κάλλος στον Πλωτίνο.

Εαρινό εξάμηνο 2012
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Από τη φιλοσοφική απορία στα φιλοσοφικά συστήματα:
Αρχαιότητα – Μεσαίωνας – Νεότεροι χρόνοι

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας.
2. Είναι και Γίγνεσθαι στη σκέψη των προσωκρατικών φιλοσόφων.
3. Σο οντολογικό περιεχόμενο της πλατωνικής σκέψης.
4. Σο αριστοτελικό κινούν ακίνητον.
5. Η πλατωνική διδασκαλία για το Εν.
6. Ο νεο-πλατωνισμός της αυγουστίνειας διδασκαλίας.
7. Όψεις της φιλοσοφικής συζήτησης στον ύστερο Μεσαίωνα.
8. Υιλοσοφικά γνωρίσματα των Νεοτέρων χρόνων.
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα φιλοσόφων.
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Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Οι φιλοσοφικές συνιστώσες της Λογικής του Ευγενίου
Βούλγαρι
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η χειρόγραφη Λογική του Ευγενίου Βούλγαρι.
2.
3.
4.
5.

Η έκδοση του 1766.
Η παρουσία της γαλλικής φιλοσοφίας.
Η απήχηση της σκέψης του John Locke.
Η φιλοσοφία του πρώιμου γερμανικού Διαφωτισμού
6. Η φιλοσοφική παρακαταθήκη της αρχαιότητας.

14. Φειμερινό εξάμηνο 2012-2013
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Υιλοσοφείν και φιλοσοφικά ρεύματα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας
2. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Είναι και Γίγνεσθαι
3. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον αρετήν και την πολιτικήν
4. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός:
α. αεί ον και αεί γιγνόμενον
β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη
5. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των νεοπλατωνικών σχολιαστών
6. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus
7. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας
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8. Ορθολογισμός – Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού
9. Η κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα φιλοσόφων

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πλάτωνος υμπόσιον
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Οι διάλογοι της «ώριμης» περιόδου της σκέψης του Πλάτωνος και
το υμπόσιον
2. Πλατωνικός μύθος: Αισθητική σύλληψη και λογική ερμηνεία
3. Από την γενεαλογία του έρωτος στην φιλοσοφική του λειτουργία:
«τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν».
4. Έρως και Νόμος: Η σοφιστική και η πλατωνική αντίληψη για τη νομοθεσία.
5. Ο πλατωνικός μύθος της Διοτίμας: Έρως και διαλεκτική.
6. Η φιλοσοφία ως ‚μεταξύ‛ σοφίας και αμαθίας.

Εαρινό εξάμηνο 2013
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Πλάτωνος Πολιτεία
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος –η περιοδολόγηση της σκέψης του – τα
έργα
2. Η θέση της Πολιτείας στο πλατωνικό έργο
3. Η συζήτηση περί δικαιοσύνης
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4. Πόλις και Πολιτεία: φύλακες και άρχοντες· η εκπαίδευση των γυναικών
5. Κριτική των μορφών Πολιτείας
6. Υιλοσοφία και Ποίηση
7. Οι φιλόσοφοι –βασιλείς
8. Η θεωρητική συζήτηση για την Πολιτεία στον 20 ο αιώνα: Η κριτική
του Karl Popper και η ανασκευή της

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα
της Πολιτείας.

15. Φειμερινό εξάμηνο 2013-2014
Μάθημα: Εισαγωγή στη Υιλοσοφία
Θέμα: Υιλοσοφείν και φιλοσοφικά ρεύματα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η μυθική υποτύπωση της φιλοσοφικής απορίας
2. Η προσωκρατική φιλοσοφία: Είναι και Γίγνεσθαι
3. Από την έρευνα της φύσεως στην χρήσιμον αρετήν και την πολιτικήν
4. Η φιλοσοφία του Πλάτωνος και ο Πλατωνισμός:
α. αεί ον και αεί γιγνόμενον
β. φιλοσοφία και πολιτική πράξη
5. Αριστοτέλης και Αριστοτελισμός: η ερμηνευτική συμβολή των Νέοπλατωνικών σχολιαστών
6. Βασικά γνωρίσματα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: από τον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο στον Thomas Aquinas και τον Duns Scotus
7. Η φυσική φιλοσοφία κατά την περίοδο της Αναγέννησης και οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας
8. Ορθολογισμός – Εμπειρισμός: Η καρτεσιανή παράδοση και η αξιοποίηση της σκέψης του John Locke κατά την περίοδο του Διαφωτισμού
9. Η κριτική φιλοσοφία του Immanuel Kant
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ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα φιλοσόφων

Εαρινό Εξάμηνο 2014
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία
Θέμα: Χυχή – ώμα στην αρχαιοελληνική σκέψη: Από τους Ορφικούς έως τον ύστερο Νεοπλατωνισμό

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Ο δυϊσμός Χυχής – σώματος στην ορφική παράδοση και τα ομηρικά
έπη: το πρόβλημα της μετενσάρκωσης και η εσχατολογία
2. Προσεγγίσεις των Προσωκρατικών φιλοσόφων
3. Η πολλαπλότητα της πλατωνικής θεώρησης
4. Η κατανόηση της Χυχής από τον Αριστοτέλη
5. Οι αντιλήψεις του Επίκουρου
6. Οι στωικές διασαφηνίσεις
7. Πλωτίνος και Νεοπλατωνικοί: από τον Πορφύριο στον Πρόκλο και
τον Δαμάσκιο
8. Ο θεωρητικός αντίλογος: η χριστιανική σκέψη· οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις και η τελική διαμόρφωση
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα φιλοσόφων

Εαρινό Εξάμηνο 2014
Μάθημα: Μεταφυσική – Οντολογία
Θέμα: Οι μεταστοιχειώσεις της φιλοσοφικής σκέψης από τον 1ο
μ.Φ έως τον 6ο μ.Φ. αιώνα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Οι πηγές – ερμητικά κείμενα, Νικόμαχος Γερασηνός, Γνωστικοί
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2. Ο Πλωτίνος και οι Νεοπλατωνικοί: o οντολογικός προβληματισμός
3. Οι χριστιανοί απολογητές
4. (Νέο) Επικούρειοι, (Νέο) Πυθαγόρειοι, (Νέο) Κυνικοί
5. Σο έργο του Πορφύριου, του Πρόκλου και του Δαμάσκιου
6. Σα κείμενα του Χ-Διονυσίου του Αρεοπαγίτη και οι επιδράσεις τους
στη μεταγενέστερη σκέψη
7. Σα «Διαλεκτικά» του Ιωάννη του Δαμασκηνού: η αξιοποίηση της
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας

Μεταπτυχιακό Μάθημα: Η Ελληνική Υιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Θέμα: Απηχήσεις της Ευρωπαϊκής Υιλοσοφίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Από τις απαρχές της Νεοελληνικής Υιλοσοφίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό
2. René Descartes και Νεοελληνικός Διαφωτισμός
3. Η παρουσία του John Locke
4. Απηχήσεις της γαλλικής σκέψης
5. Η αξιοποίηση της γερμανικής φιλοσοφίας (Christian Wolff –
Immanuel Kant)
ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: Θα συζητηθούν αντιπροσωπευτικά κείμενα φιλοσόφων.

