ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας του Βασιλείου Αντωνιάδου, την οποία
παραδίδουµε στον αναγνώστη µεταγλωττισµένη στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, διαιρεί την αρχαία Φιλοσοφία σε τρεις περιόδους: 1) Πρώτη
Περίοδος: από Θαλού µέχρι των Σοφιστών, 2) Δεύτερη Περίοδος: από
Σωκράτους µέχρι των Επικουρείων, 3) Τρίτη Περίοδος: από των Σκεπτικών µέχρι των Νεοπλατωνικών. Το εν λόγῳ κείµενο αποτελεί Εγχειρίδιο
και εν ταυτῴ Ανθολόγιο της Φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων, καθότι
περιλαµβάνει έναν τεράστιο όγκο αρχαίων παραθεµάτων, τα οποία ο
συγγραφέας είτε εντάσσει εντός του κειµένου είτε παραθέτει ως υποσελίδιες σηµειώσεις. Τοιουτοτρόπως, το κυρίως κείµενο βρίσκεται σε συνεχή
ανταπόκριση µε τις πηγές και εκπτύσσεται βεβαίως σε εστιακή απόσταση
από αυτές, αλλά συγχρόνως διακατέχεται από φιλολογική προσήλωση
στην ίδια την κατατεθειµένη πρόταση, η οποία διαφυλάσσει το φιλοσοφικό επιχείρηµα. Αυτή η φιλολογική προσήλωση στην πηγή και ο ταυτόχρονος µετασχηµατισµός της σε νεοελληνικό λόγο διατηρούν ακόµη
και σήµερα το κείµενο του Βασιλείου Αντωνιάδου επίκαιρο, σφριγηλό και
προσανατολισµένο περισσότερο προς τα επιχειρήµατα του πρωτοτύπου
και λιγότερο προς µία ένταξη αυτών των επιχειρηµάτων στον ορίζοντα
µιας ευρύτερης ερµηνευτικής. Το ερµηνευτικό πρίσµα της παρουσίασης
της αρχαίας Φιλοσοφίας ο Βασίλειος Αντωνιάδης το δανείζεται από τους
ίδιους τους αρχαίους φιλοσόφους. Εν προκειµένῳ, οι Προσωκρατικοί παρουσιάζονται στο πλαίσιο µιας αριστοτελικής ερµηνείας βασισµένης στην
έννοια της αρχής, οι Σοφιστές θεωρούνται υπό το πρίσµα της πλατωνικής
Φιλοσοφίας, ο Πλάτων µέσα από το φίλτρο της αριστοτελικής σκέψης και
η ίδια η αριστοτελική σκέψη εκτίθεται, τις περισσότερες φορές, από την
προοπτική των σχολιαστών του. Αλλά αυτή η απουσία µιας σύγχρονης
ερµηνευτικής προσδίδει συγχρόνως στο κείµενο του Βασιλείου Αντωνιάδου την χροιά του πρωτογενούς υλικού, το οποίο πρέπει κανείς πρώτα
να γνωρίσει, για να προβεί κατόπιν στην διερµήνευσή του. Το κείµενο
του Βασιλείου Αντωνιάδου παρέχει µε αφθονία την πρώτη ύλη, που είναι
αναγκαία για κάθε τέτοια ερµηνευτική προσέγγιση.

Οι εκδόσεις Κράτερος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ († 1932),
Καθηγητής της Φιλοσοφίας και Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή Χάλκης,
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
(μεταγλώττιση: Θεόδωρος Πενολίδης, Γεώργιος Δαρδιώτης),
την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της
Ελλάδος - Ιερά Μονή Πεντέλης (Τηλ: 210/8037643).
Ετοιµάζονται:

G.W.F.Hegel: Η Επιστήµη της
Λογικής. Βιβλίο δεύτερο. Η
διδασκαλία περί της Ουσίας (α).
Νικόλαος Κουζανός: Η
γινώσκουσα Αγνωσία.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
• Κωνσταντίνος Δεληκωνσταντής (Καθηγητής)
• Βασίλης Κάλφας (Καθηγητής)
• Κυριακή Γουδέλη (Επίκ. Καθηγήτρια)
• Θεόδωρος Πενολίδης (Επίκ. Καθηγητής)
René Descartes: Κανόνες για
την καθοδήγηση της γνωστικής
δύναµης.
Immanuel Kant: Κριτική του
καθαρού Λόγου.

J.G.Fichte: Ο προορισµός του
ανθρώπου.

F.W.J. Schelling: Φιλοσοφικές
έρευνες για την ουσία της
ανθρώπινης ελευθερίας και τα
πράγµατα που σχετίζονται µε
αυτήν.

Θα ακολουθήσει συζήτηση
S. Kierkegaard: Η έννοια
«αγωνία».
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Ο Θεόδωρος Πενολίδης
γεννήθηκε στην Βόννη της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας το έτος 1961.
Σπούδασε Φιλοσοφία στο
πανεπιστήµιο της Βόννης, όπου
και αναγορεύθηκε διδάκτωρ
της Φιλοσοφίας µε την διατριβή
Ο Όρος. Η εγελιανή έννοια
του απόλυτου διορισµού ή η
λογική παρουσία του Είναι.
Είναι Επίκουρος καθηγητής της
φιλοσοφίας στο Α.Π.Θ. Έχει
δηµοσιεύσει βιβλία και άρθρα
για την Αρχαία Φιλοσοφία, την
Φιλοσοφία της Αναγέννησης και
την Φιλοσοφία του Γερµανικού
Ιδεαλισµού.
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Ύδρας 7, Αγ. Παρασκευή
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