ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι
Τα φιλοσοφικά έργα που παράγονται στην Ελλάδα κατά τον δέκατο
ένατο και τι̋ αρχέ̋ του εικοστού αιώνα δίδουν αρχικώ̋ την εντύπωση
ότι ανήκουν στο παρελθόν και δεν αφορούν στην δική μα̋ πραγματικότητα. Η πραγματικότητά μα̋ όμω̋ είναι τῳ όντι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόσφατο ή και απώτερο παρελθόν μα̋, το οποίο ω̋ μία
συλλογική παρουσία αποκτά τρόπον τινά αιωνιότητα μόνο μέσα στο
ιστορικό παρόν. ∆εν αποκτήσαμε από την μία στιγμή στην άλλη την
φιλοσοφική γλώσσα και αυτοσυνειδησία μα̋, καθώ̋ οι εκδηλώσει̋ αυτέ̋ του νεοελληνικού πνεύματο̋ δεν προσδιορίζονται μόνον εν σχέσει
προ̋ το παρόν. Η νεοελληνική Φιλοσοφία ω̋ καθολικό φαινόμενο έχει
ιστορική υπόσταση και είναι ο καρπό̋ των στόχων και των επιτεύξεων όσων συνέβαλαν στην οικοδόμησή τη̋, εκλαμβάνοντα̋ τον ακριβή
προσδιορισμό τη̋ καθολικότητα̋ του διανοήματο̋ ω̋ έργο μείζονο̋
εθνική̋ σημασία̋. Σταθερό κριτήριο τη̋ ολότητα̋ μια̋ παράδοση̋
αποτελεί ακριβώ̋ αυτό το γεγονό̋, ότι δηλαδή οι επιμέρου̋ διατυπώσει̋ τη̋ συνέχονται από μία ζωντανή ομολογία του κοινού ή ότι οι
στοχαστέ̋, που εργάζονται στο ορισμένο πλαίσιό τη̋, υπερβαίνουν μία
κατάσταση διάλυση̋ ή εξατομίκευση̋ και οδηγούνται στην συνείδηση
μια̋ κοινή̋ αποστολή̋. Η αληθινή φιλοσοφική σκέψη εν γένει συνυφαίνεται άρρηκτα με την συνέχεια στην ιστορική τη̋ εξέλιξη, γεγονό̋
που επιτρέπει στου̋ απογόνου̋ να οικοδομούν πάνω σε θεμέλια που
θέτουν οι προκάτοχοι. Η συνέχεια αυτή μπορεί, αφ’ ενό̋, να εκληφθεί
ω̋ ‟αρχαιολογική έννοια“, ήτοι ω̋ οδό̋ προ̋ ένα νεκρό παρελθόν, στο
οποίο μοιραία προσκολλάται ο στοχασμό̋, μπορεί όμω̋, αφ’ ετέρου,
να προσλάβει την σημασία του υπαρκτού υλικού, το οποίο συντηρείται από το ζωντανό πνεύμα του παρόντο̋ και συγχρόνω̋ εμπλουτίζεται από αυτό.
Ένα̋ παράγοντα̋ που επιδρά στην νεοελληνική Φιλοσοφία προωθητικά και εν ταυτῴ περιοριστικά είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφική
σκέψη. Ω̋ αναπαραγωγή, μετάπλαση και οικειοποίηση των μεγάλων
επιτευγμάτων ενό̋ παρωχημένου πνεύματο̋ η νεοελληνική Φιλοσοφία
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δεν δέχεται μόνον ευεργετική ώθηση από την αρχαία ελληνική Φιλοσοφία, αλλά συγχρόνω̋ περιορίζεται από αυτήν, καθώ̋ την εκλαμβάνει
ω̋ ένα δεδομένο υλικό προ̋ το οποίο οφείλει να ευθυγραμμίζεται. Συγχρόνω̋ όμω̋ η νεοελληνική Φιλοσοφία δεν προσδιορίζει το υλικό αυτό
εν σχέσει προ̋ την ρυθμιστική ιδέα τη̋ αλήθεια̋ ή δεν επιχειρεί την
διασύνδεσή του με την δραστική διεργασία διερεύνηση̋ του αληθού̋,
αλλά το μεταφέρει ω̋ την παραδεδομένη μάζα του γνώριμου.
Η ιδέα τη̋ διάνοιξη̋ του γνώριμου στο αληθέ̋ με όχημα την ελεύθερη νοητική σύλληψη είναι η ιδρυτική ιδέα τη̋ νεότερη̋ Φιλοσοφία̋, η
οποία εδράζεται κυριολεκτικά στο ζωντανό πνεύμα τη̋ αλήθεια̋ που
απελευθερώνει την γνώση από την εγγενή τη̋ αδράνεια. Το πνεύμα
αυτό, αν και διέρχεται μέσα από πολλαπλέ̋ διενέξει̋, εκτείνεται στην
ολότητα τη̋ ανθρώπινη̋ ζωή̋, δηλαδή εγγίζει την ζωή του ανθρώπου
ω̋ συνολικό φαινόμενο. Αντιθέτω̋, η απονέκρωση αυτού του πνεύματο̋ συνεπάγεται την εξουδετέρωση τη̋ ζωντανή̋ σκέψη̋ μέσα σε
έναν δηλητηριώδη νομιναλισμό και την μετατροπή τη̋ ζωή̋ των ιδεών
σε ένα συνονθύλευμα αλλοπρόσαλλων λεκτικών συμπλοκών, το οποίο
προσλαμβάνεται από το υποκείμενο μόνο παθητικά στο πλαίσιο μια̋
σχολική̋ μάθηση̋.
Σε αυτήν την διαλεκτική φαίνεται να ενεδρεύει η αντινομία τη̋ νεοελληνική̋ Φιλοσοφία̋, η οποία καθορίζεται μοιραία από το γεγονό̋
ότι πρέπει να διαχειρίζεται, και μάλιστα με την συνείδηση του άμεσου
κληρονόμου, την φιλοσοφική παραγωγή τη̋ αρχαιότητα̋. Τοιουτοτρόπω̋, η νεοελληνική Φιλοσοφία ανασυνθέτει, πολλέ̋ φορέ̋ μέσα σε
πνεύμα απόλυτη̋ εξάρτηση̋, την νοητική παραγωγή μια̋ περασμένη̋
εποχή̋ χωρί̋ να αναπτύσσει την αυτοσυνειδησία και την δύναμη τη̋
υποκειμενικότητα̋, η οποία χαρακτηρίζει την νεότερη σκέψη από την
Αναγέννηση και ύστερα. Εξ ου και το πνεύμα τη̋ νεότερη̋ Φιλοσοφία̋ εκφράζεται στην Ελλάδα περισσότερο μέσῳ τη̋ Λογοτεχνία̋ παρά
μέσῳ τη̋ ίδια̋ τη̋ Φιλοσοφία̋. Η νεοελληνική Φιλοσοφία δεν κινείται ελεύθερα, αλλά φαίνεται να παρασύρεται στην τροχιά τη̋ αιώνια̋
επανάληψη̋ του αυτού.
Αυτή η διάσταση τη̋ εξαρθρωτική̋ αναγκαιότητα̋ του ιστορικού
καθορισμού, η οποία εκδηλώνεται στην νεοελληνική Φιλοσοφία ω̋
προνόμιο και συγχρόνω̋ ω̋ πρόσκομμα, πρέπει να γίνει αντιληπτή σε
όλο το εύρο̋ τη̋. Η στενή διαπλοκή με την αρχαία ελληνική γλώσσα
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επιτρέπει στον νεοελληνικό φιλοσοφικό λόγο να επικοινωνεί με τον
αστείρευτο πλούτο τη̋ πλέον φιλοσοφική̋ ευρωπαϊκή̋ γλώσσα̋ και
δεν αποτελεί από μόνη τη̋ τροχοπέδη αλλά κυρίω̋ ευνοϊκή περίσταση,
κατάλληλη για την επίτευξη μεγάλων στόχων. Όταν όμω̋ ο πλούτο̋
αυτό̋ δεν χρησιμοποιείται ω̋ εκφραστικό υλικό για την προσφυή απόδοση του νοήμονο̋ λόγου, όταν δεν είναι δηλαδή εργαλείο στα χέρια
ενό̋ ελεύθερου στοχασμού, τότε εργαλειοποιεί πολλῴ μάλλον αυτόν
τον ίδιο τον στοχασμό με συνέπεια να αναπαράγεται εντό̋ του ω̋ το
παραμόνιμο γνώριμο. Τοιουτοτρόπω̋, δημιουργεί φαντασιώσει̋ που
εκτείνονται σε μη πραγματικά προνόμια, οι οποίε̋ αφαιρούν από την
σκέψη την αυτενέργεια και κυρίω̋ δυσχεραίνουν την αποδοχή τη̋ παροντικότητά̋ τη̋. Σε αυτό το πλαίσιο ο φιλοσοφών απεργάζεται τελικώ̋ ψεύδο̋ αντί σοφία̋, δηλαδή υπηρετεί την εξαχρείωση τη̋ αληθινή̋
σκέψη̋ σε νεκρή αναδιατύπωση μια̋ προεξοφλημένη̋ ορθότητα̋.
Μελετώντα̋ την ιστορία τη̋ νεοελληνική̋ Φιλοσοφία̋, θα παρατηρήσουμε ότι η ίδια, αν και δεν υπάρχει μόνο κατ’ όνομα, εντούτοι̋ δεν
έχει κατορθώσει να εξέλθει από το στάδιο τη̋ προετοιμασία̋ και, ω̋
εκ τούτου, δεν έχει δώσει μεγάλα φιλοσοφικά κείμενα όμοια με αυτά
τη̋ νεότερη̋ ευρωπαϊκή̋ σκέψη̋. Εύλογα τίθεται το ερώτημα: γιατί
ο νεοελληνικό̋ πολιτισμό̋, στον οποίο υποτίθεται ότι έχει ανατεθεί
η αποστολή να είναι ο φύλαξ του λόγου δεν μπόρεσε να θεραπεύσει
τον νεότερο φιλοσοφικό στοχασμό; Θα μπορούσε κάποιο̋ να πει ότι
οι εξωτερικέ̋ περιστάσει̋ ήταν εκείνε̋ που έθεσαν σε δεύτερη μοίρα
την ει̋ βάθο̋ ενασχόληση με την Φιλοσοφία και συντέλεσαν ώστε το
ενδιαφέρον του νεοελληνικού πολιτισμού γι’ αυτήν να εγκλωβισθεί στο
ερώτημα περί τη̋ ορθή̋ χρήση̋ του γνώριμου, η οποία, επειδή είναι
μονίμω̋ απασχολημένη με την αναπαραγωγή μια̋ ονοματική̋ ομαλότητα̋, δημιουργεί οίκοθεν εχθρική διάθεση προ̋ κάθε καινούργιο που
κυοφορεί η ζωντανή νόηση.
Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί και από τον ίδιο τον Βασίλειο Αντωνιάδη. «Ὁ Ἕλλην ἀναγνώστη̋, ὁ ἀπὸ τῆ̋ ἀρχαία̋ Φιλοσοφία̋ ἐθισθεὶ̋ εἰ̋
τὴν ὀνομασίαν ἑλληνικῆ̋ Φιλοσοφία̋ καὶ εἰ̋ ὀνόματα σχεδὸν ἀποκλειστικῶ̋ Ἑλλήνων φιλοσόφων, βεβαίω̋ θὰ ἐπεθύμει καὶ ἐν τῇ ἱστορία
τῆ̋ νεωτέρα̋ Φιλοσοφία̋ νὰ ἐγίνετό τι̋ λόγο̋ ἐὰν μὴ περὶ ἰδιοφυΐα̋
τινὸ̋ ἑλληνικῆ̋ Φιλοσοφία̋, ἀλλὰ τοὐλάχιστον περὶ Ἑλλήνων τινῶν,
ὁπωσδήποτε λαβόντων μέρο̋ εἰ̋ τὸν ἀγῶνα τοῦ νεωτέρου πνεύματο̋
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πρὸ̋ λύσιν τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆ̋ ὑπάρξεω̋ καὶ τοῦ βίου...
ἀλλὰ τὸ φιλοσοφεῖν εἶναι φυτόν, ἀπαιτοῦν οὐρανὸν εὐκραῆ καὶ ἔδαφο̋ πρόσφορον πολιτικῶ̋ τε καὶ κοινωνικῶ̋ πρὸ̋ ἄνετον καὶ εὐδόκιμον καλλιέργειαν»1.
Αυτέ̋ οι διαπιστώσει̋ του Βασιλείου Αντωνιάδου διατηρούν την
ισχύ του̋ και στην περίπτωση τη̋ νεοελληνική̋ φιλοσοφία̋ του ύστερου δέκατου ένατου και του εικοστού αιώνα, η οποία προσεγγίζει τα
φιλοσοφικά διανοήματα σε ένα επίπεδο μετάφραση̋, επιχειρεί δηλαδή
κατ’ αρχά̋ να αποδώσει την Φιλοσοφία – νεότερη και αρχαία – σε νεοελληνικό λόγο· αυτό είναι το κληροδότημα που μα̋ παραδίδει. Από την
άλλη όμω̋ πλευρά, ο φιλοσοφικό̋ αυτό̋ λόγο̋ δεν είναι ενιαίο̋, αλλά
τελεί σε βαθύτατο διχασμό τόσο στην συντακτική όσο και στην λεκτική του διάσταση. Εννοούμε βεβαίω̋ το ρήγμα ανάμεσα στην λόγια
εξεζητημένη καθαρεύουσα, που μιμείται την αρχαία, και την δημοτική:
η δημοτική, αφ’ ενό̋, επειδή δεν μαθητεύει στην φιλοσοφική παραγωγή τη̋ πρώτη̋, παραμένει εντελώ̋ ανίσχυρη να διατυπώσει σύνθετα
φιλοσοφικά διανοήματα, με αποτέλεσμα να επιλέγει τελικώ̋ διαφορετικά πεδία ανάπτυξη̋, όπω̋ είναι π.χ. η Λογοτεχνία· αφ’ ετέρου, η
αρχαΐζουσα λόγια γλώσσα αποκόπτεται από την ζωντανή γλώσσα του
ελληνικού λαού και παράγει ένα έργο που δεν μπορεί ή δεν θέλει να
θέσει στην υπηρεσία του. Ο διχασμό̋ βαθαίνει ακόμη περισσότερο,
όταν οι ίδιοι οι Έλληνε̋ των αρχών του εικοστού αιώνα καλούνται
να αντιμετωπίσουν γλωσσικά και να αποδώσουν σε ζωντανό λόγο τα
κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων. Ολόκληρη η φιλοσοφική παραγωγή που επιλέγει ω̋ γλωσσικό μέσο την εξεζητημένη καθαρεύουσα (ο
Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ ανήκει σε αυτήν την παράδοση) φαίνεται να
έχει χαθεί από την μνήμη των νεότερων και κυρίω̋ από την μνήμη τη̋
φιλοσοφούσα̋ νεολαία̋.
Η απομόνωση από την ζωντανή γλώσσα του λαού είχε απολύτω̋ καταστροφικέ̋ συνέπειε̋ για τι̋ φιλοσοφικέ̋ σπουδέ̋ στην μεταπολεμική Ελλάδα· καταστροφικέ̋ συνέπειε̋ είχε το ρήγμα όμω̋ και για του̋
ίδιου̋ του̋ συγγραφεί̋ που επέλεξαν την κατά μίμησιν τη̋ αρχαία̋
λόγια γλώσσα, καθώ̋ τα κείμενά του̋ βυθίσθηκαν σε λήθη και χρειάζοΒασίλειο̋ Αντωνιάδη̋, Εγχειρίδιον Ιστορία̋ τη̋ Φιλοσοφία̋, Τόμ. Γ΄ Η Νεωτέρα
Φιλοσοφία από Βάκωνο̋ μέχρι Καντίου συμπεριλαμβανομένου, Κωνσταντινούπολη
1930, σελ. 86.
1
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νται τώρα, για να λυτρωθούν, τον ζωντανό νεοελληνικό λόγο.
Αν ισχύει η διαπίστωση ότι η γλώσσα και η ιστορία επιφέρουν την
αλλοτρίωση του νοήμονο̋ λόγου, τότε στην περίπτωση του νεοελληνικού φιλοσοφικού λόγου θα πρέπει να πούμε ότι η αλλοτρίωση αυτή
έφτασε στο έσχατο δυνατό σημείο τη̋, αφού οδήγησε σε αφάνεια όλη
σχεδόν την φιλοσοφική παραγωγή του νεοελληνικού πνεύματο̋, από
τι̋ απαρχέ̋ του μέχρι και πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ούτε ανατυπώσει̋ των παλαιών φιλοσοφικών κειμένων γίνονται πια
ούτε μεταγλωττίσει̋ και βαθμηδόν τα εν λόγῳ κείμενα αρχίζουν να
εξαφανίζονται και από τι̋ βιβλιοθήκε̋ των πανεπιστημίων. Η κατάσταση αυτή δεν είναι ανεκτή. Θεωρούμε αποστολή μα̋ την διασύνδεση τη̋ σύγχρονη̋ ελληνική̋ Φιλοσοφία̋ με τα έργα των πιο εκλεκτών
πνευμάτων του δέκατου ένατου και των αρχών του εικοστού αιώνα.
ΙΙ
Η νεότερη Ελλά̋ δεν έτρεφε και δεν τρέφει κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση προ̋ τα φιλοσοφούντα τέκνα τη̋· άλλωστε ο πνευματικό̋ τη̋ πολιτισμό̋ περιορίζεται στην Λογοτεχνία, στην Μουσική και στι̋ εικαστικέ̋ τέχνε̋. Ω̋ εκ τούτου, το ενδιαφέρον τη̋ για του̋ νεοέλληνε̋ εργάτε̋
του διανοήματο̋ εξαντλείται σε επιφανειακέ̋ αναφορέ̋, οι οποίε̋ δεν
εξυπηρετούν άλλον σκοπό παρά την επιδερμική συμπερίληψή του̋ σε
αυτό που ονομάζουμε «προϋποθέσει̋ τη̋ νεοελληνική̋ ταυτότητα̋». Η
ψυχή του έθνου̋ δεν δείχνει ενδιαφέρον προ̋ του̋ μεγάλου̋ δημιουργού̋, οι οποίοι διαμόρφωσαν τον νεοελληνικό φιλοσοφικό λόγο· δεν
του̋ ενθυμείται επί παραδείγματι – πράγμα σύνηθε̋ στην Ευρώπη – με
αφορμή την συμπλήρωση στρογγυλού αριθμού χρόνων από την γέννηση, τον θάνατο ή την χρονολογία έκδοση̋ των μεγάλων του̋ έργων.
Καθώ̋ επιδιώκαμε την ουσιαστική αλλαγή τη̋ στάση̋ αυτή̋ απέναντι
στου̋ δημιουργού̋ του νεοελληνικού στοχασμού και, ω̋ εκ τούτου, δεν
θέλαμε να ανακαλέσουμε τυπικά στην μνήμη μα̋ τον βίο και το έργο
κάποιου από αυτού̋, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε με αφορμή τα
συμπληρωμένα εκατόχρονα από την δημοσίευσή του ένα μείζον έργο
τη̋ νεοελληνική̋ φιλοσοφική̋ γραμματεία̋, την Ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ του αείμνηστου καθηγητή Βασιλείου Αντωνιάδου, το
οποίο δημοσιεύθηκε στην Αθήνα το 1909. Πρόκειται, κατά την γνώμη

vii

μα̋, για την σπουδαιότερη και την πλέον ολοκληρωμένη πραγματεία
περί τη̋ ιστορία̋ τη̋ αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ που εκπονήθηκε στην νεότερη Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
Όποιο̋ ασχολείται με την ιστορία τη̋ αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ δεν επιτρέπεται να παραθεωρεί το εν λόγῳ έργο του Βασιλείου Αντωνιάδου.
Ωστόσο, η θητεία στον Βασίλειο Αντωνιάδη φαίνεται να είναι πιο
δύσκολη από όλε̋. Ο εξάπαντο̋ ακριβή̋ αλλά και σχοινοτενή̋ λόγο̋
του κουράζει γρήγορα και τον πιο επίμονο μελετητή και φοβίζει εκ
προοιμίου του̋ φοιτητέ̋ που επιχειρούν την προσέγγισή του. Η μίμηση
τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ σύνταξη̋ και οι γερμανίζουσε̋, ατέλειωτε̋ και
πολλέ̋ φορέ̋ χωρί̋ προσφυή στίξη προτάσει̋ του ω̋ άνω έργου καλύπτουν παραπλανητικά την μεγαλύτερη αρετή του: την εξαντλητική
φιλοσοφική ανάλυση και διατύπωση των διανοημάτων των αρχαίων
Ελλήνων φιλοσόφων, που ο συγγραφέα̋ τα αντλεί κατ’ ευθείαν από
τι̋ πηγέ̋.
Επιπλέον, η Ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ αποτελεί Εγχειρίδιο και εν ταυτῴ Ανθολόγιο τη̋ Φιλοσοφία̋ των αρχαίων Ελλήνων,
καθότι περιλαμβάνει έναν τεράστιο όγκο αρχαίων παραθεμάτων, τα
οποία ο συγγραφέα̋ είτε εντάσσει εντό̋ του κειμένου είτε παραθέτει
ω̋ υποσελίδιε̋ σημειώσει̋. Τοιουτοτρόπω̋, το κυρίω̋ κείμενο βρίσκεται σε συνεχή ανταπόκριση με τι̋ πηγέ̋ και εκπτύσσεται βεβαίω̋ σε
εστιακή απόσταση από αυτέ̋, αλλά συγχρόνω̋ διακατέχεται από φιλολογική προσήλωση στην ίδια την κατατεθειμένη πρόταση, η οποία
διαφυλάσσει το φιλοσοφικό επιχείρημα. Αυτή η φιλολογική προσήλωση στην πηγή και ο ταυτόχρονο̋ μετασχηματισμό̋ τη̋ σε νεοελληνικό
λόγο διατηρούν ακόμη και σήμερα το κείμενο του Βασιλείου Αντωνιάδου επίκαιρο, σφριγηλό και προσανατολισμένο περισσότερο προ̋
τα επιχειρήματα του πρωτοτύπου και λιγότερο προ̋ μία ένταξη αυτών των επιχειρημάτων στον ορίζοντα μια̋ ευρύτερη̋ ερμηνευτική̋.
Το ερμηνευτικό πρίσμα τη̋ παρουσίαση̋ τη̋ αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ ο
Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ το δανείζεται από του̋ ίδιου̋ του̋ αρχαίου̋
φιλοσόφου̋. Τοιουτοτρόπω̋, οι Προσωκρατικοί παρουσιάζονται στο
πλαίσιο μια̋ αριστοτελική̋ ερμηνεία̋ βασισμένη̋ στην έννοια τη̋
αρχή̋, οι Σοφιστέ̋ θεωρούνται υπό το πρίσμα τη̋ πλατωνική̋ Φιλοσοφία̋, ο Πλάτων μέσα από το φίλτρο τη̋ αριστοτελική̋ σκέψη̋ και
η ίδια η αριστοτελική σκέψη εκτίθεται, τι̋ περισσότερε̋ φορέ̋, από
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την προοπτική των σχολιαστών του. Αλλά αυτή η απουσία μια̋ σύγχρονη̋ ερμηνευτική̋ προσδίδει συγχρόνω̋ στο κείμενο του Βασιλείου
Αντωνιάδου την χροιά του πρωτογενού̋ υλικού, το οποίο πρέπει κανεί̋ 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. Η
ύλη αυτή αντλείται από την μνημειώδη Historia Philosophiae Graecae.
Testimonia Auctorum Conlegerunt Notisque Instruxerunt. H. Ritter et
L. Preller (1838)· ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ χρησιμοποίησε πιθανώ̋ την
βελτιωμένη έκδοση από τον Eduardus Wellmann, Gotha 1898.
Αυτέ̋ οι αρετέ̋ τη̋ Ιστορία̋ τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ του Βασιλείου Αντωνιάδου μά̋ ενθάρρυναν να υπερβούμε το τείχο̋ τη̋ καθαρεύουσα̋ που υψώνεται αδιαπέραστο μπροστά στον σημερινό Έλληνα
αναγνώστη. Έτσι, λάβαμε την απόφαση να μεταγλωττίσουμε την αρχαΐζουσα γλώσσα του πρωτοτύπου σε κοινό νεοελληνικό λόγο. Ορισμένε̋ λέξει̋ του πρωτοτύπου, κατά την γνώμη μα̋ αναντικατάστατε̋,
θεωρήσαμε σκόπιμο να τι̋ παραθέσουμε μέσα σε τετράγωνε̋ αγκύλε̋.
Οι παρατιθέμενοι αυτούσιοι όροι του Βασιλείου Αντωνιάδου συνοδεύονται, όπου είναι ανάγκη, από την απόδοσή του̋ εντό̋ παρενθέσεων.
Στρέφοντα̋ το βλέμμα πίσω, σε μία επίπονη εργασία δύο ετών, μπορούμε να πούμε ότι η παραπάνω απόφαση δεν ήταν λανθασμένη, αφού
ό,τι έχασε το κείμενο σε πρωτοτυπία το κέρδισε, και με το παραπάνω,
σε σαφήνεια και καταληπτότητα. Σχετικά με την μετάφραση των παραθεμάτων θα θέλαμε να αναφερθούμε ιδιαιτέρω̋ στι̋ δυσκολίε̋ που
αντιμετωπίσαμε στην προσπάθειά μα̋ να αποδώσουμε κείμενα από
πολλού̋ διαφορετικού̋ συγγραφεί̋ που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν και σήμερα του̋ ερμηνευτέ̋. Στην Ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ του Βασιλείου Αντωνιάδου τα κείμενα αυτά καταχωρίζονται
αμετάφραστα. Κρίναμε πω̋ η μετάφρασή του̋ στην παρούσα έκδοση
θα διευκολύνει τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα και σε βάθο̋
τι̋ θέσει̋ κάθε φιλοσόφου όπω̋ τι̋ ανασυγκροτεί και τι̋ παρουσιάζει
διεξοδικά και συστηματικά ο συγγραφέα̋ του πονήματο̋ αυτού.
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ΙΙΙ
Ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ γεννήθηκε2 το 1851 στο Ιντζέ-Σου τη̋ Καππαδοκία̋ (πόλη που κείται 20 χιλ. Ν.∆. τη̋ Καισαρεία̋). Μετά την προκαταρκτική του μόρφωση στην γενέτειρά του μετέβη στην Κωνσταντινούπολη όπου φοίτησε πρώτα στην Μεγάλη του Γένου̋ Σχολή και
ύστερα στην Θεολογική Σχολή τη̋ Χάλκη̋ από την οποία αποφοίτησε
το 1876. Το 1879 μετέβη στην Γερμανία για θεολογικέ̋ και φιλοσοφικέ̋
σπουδέ̋ στα πανεπιστήμια τη̋ Χαϊδελβέργη̋ και τη̋ Γοτίγγη̋. Εκεί
έλαβε μέρο̋, ενώ ακόμη ήταν πρωτοετή̋ φοιτητή̋, σε διαγωνισμό που
προκηρύχθηκε από την Θεολογική Σχολή και βραβεύθηκε για την πραγματεία του «Περί τη̋ ανθρωπολογία̋ Ιουστίνου του Φιλοσόφου και
Μάρτυρο̋», η οποία συντάχθηκε στα λατινικά. Εν συνεχείᾳ εκπόνησε
την διδακτορική διατριβή του Περί τη̋ Πολιτειολογία̋ του Θωμά Ακινάτη και του Μαριάνα. Στο πανεπιστήμιο τη̋ Λειψία̋ αναγορεύθηκε
διδάκτωρ τη̋ Φιλοσοφία̋. Το 1884 ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ επέστρεψε
στην Κωνσταντινούπολη και το επόμενο έτο̋ διορίσθηκε καθηγητή̋
στην Σχολή του Σταυρού στην Ιερουσαλήμ. Εκεί δίδαξε επί τρία έτη
Φιλολογία, Φιλοσοφία και Θεολογία. Το 1888 μετέβη για περαιτέρω
σπουδέ̋ στην Ευρώπη και εργάσθηκε στο Παρίσι, στο Λονδίνο και
τέλο̋ στην Μόσχα, όπου και αναγορεύθηκε διδάκτωρ τη̋ Θεολογία̋.
Το 1890 διορίσθηκε καθηγητή̋ τη̋ Θεολογία̋ και τη̋ Φιλοσοφία̋ στην
Σχολή τη̋ Χάλκη̋, όπου επί 40 χρόνια δίδαξε Θεολογία και Φιλοσοφία. Για όλα σχεδόν τα μαθήματα που του ανατέθηκαν συνέταξε και
ιδιαίτερα εγχειρίδια. Τέλο̋, το 1923 ανέλαβε για μικρό χρονικό διάστημα την διεύθυνση τη̋ σχολή̋. Ο καθηγητή̋ Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋
πέθανε την 27η Μαρτίου του 1932 στην Αθήνα, σε ηλικία 81 ετών. Η
κηδεία του έγινε με εκκλησιαστική δαπάνη, και σε αυτήν προέστη ο
ίδιο̋ ο μαθητή̋ του, ο Αρχιεπίσκοπο̋ τότε Αθηνών και πάση̋ Ελλάδο̋ Χρυσόστομο̋ (Παπαδόπουλο̋). Τον επικήδειο εξεφώνησε ο τότε
2
Για τον βίο και το έργο του Βασιλείου Αντωνιάδου πρβλ. Βασίλειο̋ Σταυρίδη̋, Η
Ιερά Θεολογική Σχολή τη̋ Χάλκη̋, Β΄ Έκδοσι̋, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 343 κ. ε. Βλ.
επίση̋ «Ο Επικήδειο̋ ει̋ τον Βασίλειον Αντωνιάδην», ρηθεί̋ υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τραπεζούντο̋ κ. Χρυσάνθου στο: Εκκλησία, Σάββατον 2 Απριλίου 1932, Αριθ.
14. Πρβλ. επίση̋ τα βραχέα σημειώματα περί του Βίου και των έργων του Βασιλείου
Αντωνιάδου από το βιβλίο του ιδίου Εγχειρίδιον Εισαγωγή̋ ει̋ την Καινήν ∆ιαθήκην
(έκδ. 1937). Βλέπε και ΘΗΕ 2, 955-956, Αθήναι 1963.
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αποκρισάριο̋, και αυτό̋ μαθητή̋ του, του οικουμενικού θρόνου στην
Αθήνα μητροπολίτη̋ Τραπεζούντο̋ Χρύσανθο̋3.
IV
Ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ πέθανε πριν από 77 χρόνια στην Αθήνα·
πολύ πριν αφήσει τον κόσμο αυτόν (†1932), οι ένθερμοι θαυμαστέ̋
του είχαν χωρισθεί σε τρει̋ ομάδε̋. Η πρώτη θαύμαζε απεριόριστα
τον ιστορικό τη̋ Φιλοσοφία̋ και την μεγάλη επίδραση που άσκησε
η τρίτομη Ιστορία τη̋ Φιλοσοφία̋ στον νεοελληνικό φιλοσοφικό λόγο4. Επίση̋ θαύμαζε τον πολιτικό φιλόσοφο, ο οποίο̋ εκπόνησε στην
Λειψία την επί διδακτορία διατριβή του Περί τη̋ Πολιτειολογία̋ του
Θωμά Ακινάτη και του Μαριάνα5. Θαύμαζε ακόμη τον θεωρητικό τη̋
3
Τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ αντλούμε από τον Βασίλειο Θ. Σταυρίδη, Η Ιερά Θεολογική Σχολή τη̋ Χάλκη̋, Β΄ Έκδοσι̋, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 343.
4
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Α) ΤΟΜΟΣ Α΄ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (1909). Β) ΤΟΜΟΣ Β΄ Η ΜΕΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (1929). Γ)
ΤΟΜΟΣ Γ΄ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, από Βάκωνο̋ μέχρι Καντίου συμπεριλαμβανομένου (1930). — Το Εγχειρίδιο Ιστορία̋ τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋, το οποίο παραδίδουμε στον αναγνώστη μεταγλωττισμένο στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, διαιρεί
την αρχαία Φιλοσοφία σε τρει̋ περιόδου̋: 1) Πρώτη Περίοδο̋: από Θαλού μέχρι των
Σοφιστών, 2) ∆εύτερη Περίοδο̋: από Σωκράτου̋ μέχρι των Επικουρείων, 3) Τρίτη Περίοδο̋: από των Σκεπτικών μέχρι των Νεοπλατωνικών. — Το Εγχειρίδιο Ιστορία̋ τη̋
Μέση̋ Φιλοσοφία̋ διαιρεί την μεσαιωνική φιλοσοφία στι̋ εξή̋ περιόδου̋: 1) Η αρχαία χριστιανική Φιλοσοφία τη̋ Ανατολή̋ και τη̋ ∆ύση̋, 2) Η Φιλοσοφία των μέσων
χρόνων. Σε αυτή την περίοδο υπάγονται: α) Η μεσαιωνική Φιλοσοφία των λαών τη̋
Ανατολή̋, β) Η σχολαστική Φιλοσοφία τη̋ ∆ύση̋ (Η αρχαιότερη σχολαστική Φιλοσοφία, Η μέση σχολαστική Φιλοσοφία, Η νεωτέρα σχολαστική Φιλοσοφία, Η μυστική Θεοσοφία του Μεσαίωνα). 3) Η Φιλοσοφία τη̋ Αναγεννήσεω̋. — Στο Εγχειρίδιο Ιστορία̋ τη̋ Νεότερη̋ Φιλοσοφία̋ ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ πραγματεύεται την Φιλοσοφία
του Bacon, του Hobbes, του Descartes, του Spinoza, του Locke, του Leibniz, του Hume,
του Rousseau και του Kant.
5
Η ακινάτεια θεωρία περί κράτου̋ (Die Staatslehre des Thomas ab Aquino) δημοσιεύθηκε στην Λειψία το 1890 από τον γερμανικό εκδοτικό οίκο Verlag von J. H.
Robolsky. Το δεύτερο μέρο̋ τη̋ διατριβή̋ του, εκείνο που αφορά στην Πολιτειολογία
του Μαριάνα, δημοσιεύθηκε τo 1908 στο Archiv für Geschichte der Philosophie, Τεύχο̋
δεύτερο (Heft 2). Ανέκδοτο έμεινε το τρίτο μέρο̋ τη̋ γερμανιστί συντεταγμένη̋ πραγματεία̋ του περί Θωμά του Ακινάτου και Μαριάνα, το οποίο περιέχει την σύγκριση
των περί πολιτεία̋ θεωριών των δύο αυτών διανοητών. Από τα τρία αυτά μέρη τη̋
διατριβή̋ του Βασιλείου Αντωνιάδου το σημαντικότερο είναι το πρώτο που αφορά
στην Πολιτειολογία του Θωμά του Ακινάτη. Η Πολιτειολογία του Θωμά Ακινάτη αποτελείται από δύο μεγάλε̋ ενότητε̋: Α. στην πρώτη εκτίθεται η ακινάτεια έννοια του
κράτου̋ αυτού καθ’ εαυτό· Β. στην δεύτερη προσδιορίζεται η σχέση του κράτου̋ προ̋
την εκκλησία. Από τι̋ δύο αυτέ̋ ενότητε̋ σημαντικότερη είναι η πρώτη. Αυτή απαρτίζεται από δύο μεγάλα κεφάλαια που φέρουν τον τίτλο α) Η γέννηση του κράτου̋ και
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διδακτική̋ τη̋ Φιλοσοφία̋, την οποία ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ κατέθεσε στο εκτενέ̋ δοκίμιό του περί Εισαγωγή̋ στην Φιλοσοφία6, όπω̋
επίση̋ και τον διδάσκαλο τη̋ Λογική̋7· τέλο̋, θαύμαζε τον θεωρητικό
τη̋ φιλοσοφική̋ Ανθρωπολογία̋, ο οποίο̋, όπω̋ αναφέραμε, βραβεύθηκε από την Ακαδημία τη̋ Χαϊδελβέργη̋ για την λατινιστί συντεταγμένη πραγματεία του Περί τη̋ ανθρωπολογία̋ Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρο̋8. Η δεύτερη ομάδα υμνούσε τον δεινό φιλόλογο,
ο οποίο̋ μετέφρασε και σχολίασε τον Ευριπίδη, τον Κικέρωνα, τον
Σαλλούστιο και προ πάντων μα̋ χάρισε την κριτική έκδοση τη̋ Καινή̋
∆ιαθήκη̋, για την οποία δαπάνησε τουλάχιστον έξι έτη αντιπαραβάλλοντα̋ πολυάριθμου̋ χειρόγραφου̋ Κώδικε̋9. Η τρίτη ομάδα εκθείαζε
την προσφορά του θεολόγου, του συγγραφέα τη̋ Κατά Χριστόν Ηθική̋, του Εγχειριδίου Ιερά̋ Ερμηνευτική̋, του Εγχειριδίου Εισαγωγή̋
β) Η διοίκηση του κράτου̋. Στα εν λόγῳ κεφάλαια ερμηνεύονται τα έργα του Θωμά
Ακινάτη De eruditione Principum (Περί τη̋ Αγωγή̋ των Ηγεμόνων) και De regimine
Principum (Περί Βασιλεία̋ των Ηγεμόνων). Τα βασικότερα προβλήματα που διαλαμβάνονται εδώ είναι: 1) Η αναγκαιότητα του κράτου̋, 2) Ο σκοπό̋ του κράτου̋ (κατά
τον Ακινάτη ο σκοπό̋ αυτό̋ είναι η beatitudo, η ευδαιμονία των πολιτών), 3) Οι διαφορετικέ̋ μορφέ̋ πολιτευμάτων και η πρόκριση τη̋ μοναρχία̋ από όλε̋ τι̋ άλλε̋, 4) Η
αιτιολόγηση τη̋ αναγκαιότητα̋ τη̋ εξουσία̋ ενό̋ ανθρώπου επί όλων των άλλων, 5)
Η έννοια του ορίου τη̋ υπακοή̋, Η επανάσταση και η θανάτωση του τυράννου (κατά
τον Θωμά Ακινάτη η εξέγερση αποτελεί θανάσιμη αμαρτία, όταν γίνεται χωρί̋ αιτία.
Όταν όμω̋ η κρατική εξουσία ασκείται τυραννικά, τότε οι υπήκοοι δικαιούνται να
εξεγερθούν. Η εξέγερση αυτή είναι δικαιολογημένη υπό τον όρο ότι η κοινωνία δεν θα
υποστεί μεγαλύτερη εν σχέσει προ̋ την τυραννία βλάβη από την ίδια την επανάσταση.
Επίση̋, ο Θωμά̋ Ακινάτη̋ απαγορεύει την θανάτωση του τυράννου). Στην δεύτερη
ενότητα του πρώτου μέρου̋ αναπτύσσονται τα θέματα: 1) Η διοίκηση του κράτου̋, 2)
Η επανίδρυση του κράτου̋, 3) Το δίκαιο τη̋ κυριότητα̋, τη̋ οικονομία̋, του εμπορίου
και τη̋ φορολογία̋, 4) Η επιλογή των κρατικών υπαλλήλων, 5) Η δικαιοσύνη, 6) Το
φυσικό δίκαιο και το ανθρώπινο ή θετό δίκαιο, 7) Η δικαστική εξουσία, 8) Οι νόμοι
που ρυθμίζουν εμπόλεμε̋ καταστάσει̋. Στην δεύτερη ενότητα, σε εκείνη δηλαδή που
προσδιορίζει τι̋ σχέσει̋ κράτου̋ και εκκλησία̋, εκτίθενται: 1) Η κυριαρχική θέση τη̋
εκκλησία̋ έναντι του κράτου̋, 2) Η πρωτοκαθεδρία του Πάπα, 3) Η συμπεριφορά του
εκκλησιαστικού κράτου̋ απέναντι στου̋ Ηγεμόνε̋ που αμφισβητούν την εξουσία του
Πάπα, 4) Η μεταχείριση των απίστων, σχισματικών, αιρετικών, κ. λπ.
6
Το μακροσκελέ̋ αυτό άρθρο δημοσιεύθηκε το 1930 στο «Αρχείο Φιλοσοφία̋» με
τον ακριβή τίτλο «∆οκίμιον Εισαγωγή̋ ει̋ την Φιλοσοφίαν».
7
Λογική (4 τόμ.), ανέκδοτο έργο.
8
Το κείμενο αυτό μετέφρασε στα ελληνικά και εξέδωσε στο «Αρχείο Φιλοσοφία̋»
ο Ξενοφών Λαμπρίδη̋.
9
Βασιλείου Αντωνιάδου: — Η Καινή ∆ιαθήκη εγκρίσει τη̋ Μεγάλη̋ του Χριστού
Εκκλησία̋, ΚΠ, 1904. — Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνο̋, Λαίλιο̋ ή περί φιλία̋, ΚΠ,
1878. — του ιδίου Περί Γήρατο̋ (De Senectute) (ανέκδοτο). — Μεταφράσει̋ στην αρχαία ελληνική, του Σαλλουστίου, De Coniuratione Catilinae και De Bello Iugurthino
(ανέκδοτο). — ∆ιορθώσει̋ ει̋ την Ευριπίδου Μήδειαν, Νέα Ημέρα (Τεργέστη̋), 1887.
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ει̋ τα̋ Αγία̋ Γραφά̋, του ερμηνευτή του Ιώβ, του Εκκλησιαστή, των
Ψαλμών, του Ησαΐου κ.λπ10.
Ω̋ θεολόγο̋, φιλόλογο̋ και φιλόσοφο̋ ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ δημιούργησε έναν ακριβή επιστημονικό λόγο, στον οποίον στηρίχθηκε
η περαιτέρω θεολογική και φιλοσοφική έρευνα· η ενασχόλησή του με
τόσο διαφορετικά θέματα καταδεικνύει την πολυμέρεια των ενδιαφερόντων του καθώ̋ και τον εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα των ερευνών
του. Η παραπάνω διαπίστωση όμω̋ δεν σημαίνει ότι η αυτόχρημα φιλοσοφική έρευνα παραμελήθηκε από αυτόν εξαιτία̋ του καταμερισμού
των ενδιαφερόντων του. Αντιθέτω̋, η τρίτομη Ιστορία τη̋ Φιλοσοφία̋
φανερώνει ότι στον φιλοσοφικό τομέα ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ δεν
έπαψε ποτέ11 να πραγματοποιεί διεξοδικέ̋ έρευνε̋, γνωρίζοντα̋ ουσιαστικά το σύνολο τη̋ έρευνα̋ των προκατόχων του.
Η επαναφορά στο προσκήνιο περασμένων ερευνητικών προσεγγίσεων δεν θα είχε κανένα νόημα, αν δεν συνοδευόταν από την παράλληλη
αποδοχή τη̋ διαφορετικότητα̋ τη̋ δική̋ μα̋ προοπτική̋. Η μεταγλώττιση τη̋ Ιστορία̋ τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ του Βασιλείου Αντωνιάδου
οφείλει, συνεπώ̋, να οδηγήσει σε μία επανεκτίμηση αυτού του έργου
υπό το φω̋ κριτηρίων προσαρμοσμένων στον ερευνητικό πλούτο τη̋
επιστήμη̋ του σήμερα. Κατά την ακράδαντη πεποίθηση του γράφοντο̋
το παρόν έργο όχι μόνο δεν έχει αποξενωθεί από τα ενδιαφέροντα τη̋
εποχή̋ μα̋, αλλά διατηρεί μονιμότερα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν διάρκεια μέσα στον χρόνο· έτσι, παρά την εκατονταετή ηλικία
του, επικαλούμενο την επιείκεια του σημερινού αναγνώστη, έρχεται να
συνομιλήσει ειλικρινώ̋ μαζί του.
V
Η παρούσα μεταγλωττισμένη έκδοση τη̋ Ιστορία̋ τη̋ Αρχαία̋
Φιλοσοφία̋ του Βασιλείου Αντωνιάδου ακολουθεί πιστά το πρωτόΕγχειρίδιον ιερά̋ Ερμηνευτική̋, ΚΠ, 1921. — Εγχειρίδιον Εισαγωγή̋ ει̋ τα̋
Αγία̋ Γραφά̋, 2 τόμ. Αθ., 1936-1937. — Εγχειρίδιον κατά Χριστόν Ηθική̋, 2 τόμ.,
ΚΠ, 1927. — «Περί του ηθικού βίου των πρώτων Χριστιανών», Νεολόγο̋, Οκτώβριο̋
1877. — Ερμηνευτικά Υπομνήματα ει̋ του̋ Ψαλμού̋, μετά Παραφράσεω̋ εκ του Πρωτοτύπου Εβραϊκού. — Ερμηνευτικά Σημειώματα ει̋ Κεφάλαιά τινα του Ιερεμίου, του
∆ανιήλ, του Ιεζεκιήλ και του Ησαΐου, μετά Μεταφράσεω̋ εκ του Εβραϊκού.
11
Η Ιστορία τη̋ Νεωτέρα̋ Φιλοσοφία̋ δημοσιεύθηκε το 1930 στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή δύο έτη πριν από τον θάνατό του.
10
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τυπο κείμενο. Η μόνη σημαντική παρέκκλιση από αυτό αφορά στην
παράθεση των αρχαίων αποσπασμάτων, τα οποία, όπω̋ είναι φυσικό, περιέχουν ορισμένε̋ διαφοροποιήσει̋ εν σχέσει προ̋ τα αρχαία
αποσπάσματα που παρατίθενται στο βιβλίο του Βασιλείου Αντωνιάδου. Όπου ήταν αναγκαίο, επιλέχθηκε σιωπηρά η διαφορετική γραφή
των στερεότυπων εκδόσεων τη̋ Οξφόρδη̋. Επίση̋, προσαρμόσθηκε
η αρίθμηση των αποσπασμάτων στι̋ εκδόσει̋ αυτέ̋. Ειδικά για του̋
Προσωκρατικού̋ χρησιμοποιήσαμε την έκδοση των Diels-Kranz (Die
Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch von Hermann
Diels. Herausgegeben von Walter Kranz, 3 τόμοι, Dublin/Zürich, 1972).
Σχετικά με την μεταγλώττιση θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι καταβάλαμε ιδιαίτερη προσπάθεια να μείνουμε πιστοί στο κείμενο και
να φέρουμε τον σύγχρονο αναγνώστη κοντά στο ύφο̋ του Βασιλείου
Αντωνιάδου. Ω̋ εκ τούτου, αποφύγαμε σε κάθε περίπτωση την ελεύθερη απόδοση τη̋ φράση̋ του.
Α̋ αναφερθούμε, τέλο̋, στο θέμα τη̋ βιβλιογραφία̋. Στην παράγραφο 9 του πρωτοτύπου, που φέρει τον τίτλο Βοηθήματα τη̋ Ιστορία̋ τη̋
Φιλοσοφία̋, ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ παραθέτει αρκετέ̋ ξενόγλωσσε̋
εργασίε̋ για την Ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋, οι οποίε̋ έχουν περίπου δημοσιευθεί από το 1850 μέχρι το 1900. ∆εν θεωρήσαμε σκόπιμο
να συμπεριλάβουμε στην ανά χείρα̋ έκδοση την παραπάνω βιβλιογραφία. Αρκεί εδώ να παραπέμψουμε στον Ueberweg, από τον οποίο αντλεί
ο Βασίλειο̋ Αντωνιάδη̋ (Friedrich Ueberweg, Grundriß der Geschichte
der Philosophie des Altertums, 10η έκδ. Επιμ. έκδ. K. Prächter, 1909).
Ο αναγνώστη̋ που θα ήθελε πιο ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ενημέρωση σχετικά με το επίπεδο έρευνα̋ τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ κατά
την εποχή που εκδόθηκε το έργο του Βασιλείου Αντωνιάδου μπορεί να
ανατρέξει στην Ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ του W. Windelband
(Geschichte der Antiken Philosophie, dritte Auflage bearbeitet von Prof.
Dr. Adolf Bonhöffer, München 1912), όπω̋ επίση̋ και στην κατά τι νεότερη Ιστορία τη̋ Φιλοσοφία̋ του Johannes Hirschberger (Geschichte
der Philosophie, Altertum und Mittelalter, 8., verbesserte Auflage 1965,
Basel, Freiburg, Wien).
Ευγνώμονε̋ αναφέρουμε πρώτα την συνεργασία του κ. Γεωργίου
∆αρδιώτη. ∆εν θα τολμούσαμε να επιδιώξουμε την παρούσα έκδοση,
αν δεν είχαμε την βεβαιότητα ότι το ήμισυ τη̋ αντωνιάδεια̋ πρόκλη-
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ση̋ θα το αντιμετωπίσει εκείνο̋ με φιλολογική κρίση και φαντασία.
Η μεταγλώττιση του κεφαλαίου των Προσωκρατικών στηρίχθηκε σε
μία πρώτη ερμηνευτική απόδοση που εκπόνησε ο Ευάγγελο̋ Οικονόμου. Τον ευχαριστούμε.
Το δύσκολο έργο τη̋ μετάφραση̋ των αρχαίων παραθεμάτων, που
απαιτούσε οργανική ενορχήστρωση όλων των δυνάμεων τη̋ γλώσσα̋
μα̋, μοιράσθηκε μαζί μα̋ ο Θεόδωρο̋ Σαράφη̋· για την αποφασιστική
συμβολή του τον ευχαριστούμε εκ καρδία̋.
Επίση̋, εκφράζουμε τι̋ πιο θερμέ̋ ευχαριστίε̋ μα̋ στην Ιωάννα Μακαβαίου για την εξαιρετική μορφοποίηση ενό̋ τόσο δύσκολου κειμένου.
Χωρί̋ την γενναία οικονομική υποστήριξη τη̋ Millennium Bank η έκδοση αυτή θα ήταν ανέφικτη. Την ευχαριστούμε θερμά, καθώ̋ και προσωπικά τον κ. Γεώργιο Τανισκίδη για το ειλικρινέ̋ ενδιαφέρον του.
Όλα αυτά τα χρόνια που καταπιασθήκαμε με την Ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ του Βασιλείου Αντωνιάδου χρειάσθηκε αρκετέ̋ φορέ̋
να απευθυνθούμε στον πρωτοσύγκελλο τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋ Γερμανία̋ αρχιμ. Αμβρόσιο Κουτσουρίδη, προκειμένου να συζητήσουμε
μαζί του διάφορα θέματα που αφορούσαν στην έκδοση του παρόντο̋
τόμου. Τον ευχαριστούμε και από την θέση αυτήν.
Την ιδέα για την ανά χείρα̋ έκδοση συλλάβαμε κατά την διάρκεια
των συζητήσεων μα̋ με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γερμανία̋
και Έξαρχο κεντρῴα̋ Ευρώπη̋ κ. Αυγουστίνο, ο οποίο̋ πολλέ̋ φορέ̋, αναφερόμενο̋ με ενθουσιασμό στα χρόνια τη̋ μαθητεία̋ του στην
Θεολογική Σχολή τη̋ Χάλκη̋, ξεχώριζε από όλα τα φιλοσοφικά αναγνώσματα ένα σύγγραμμα περί αρχαία̋ Φιλοσοφία̋ «δυσπρόσιτο»
μεν αλλά «άκρω̋ διδακτικό». Ω̋ εκ περισσού σημειώνουμε ότι το σύγγραμμα αυτό δεν είναι άλλο από την Ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Φιλοσοφία̋
του Βασιλείου Αντωνιάδου. Με συναισθήματα βαθιά̋ ευγνωμοσύνη̋
ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γερμανία̋ κ. Αυγουστίνο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μα̋.
Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε σε Εσά̋, Παναγιότατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεω̋ και Οικουμενικέ Πατριάρχα κ. κ. Βαρθολομαίε, που ευμενώ̋ μα̋ εμπιστευθήκατε και συγκατανεύσατε να συμβάλουμε με το παρόν πόνημα στην ανάδειξη του πνευματικού έργου
τη̋ Θεολογική̋ Σχολή̋ τη̋ Χάλκη̋. Πηγαία είναι επίση̋ η ευχαριστία
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μα̋ για το γεγονό̋ ότι δεχθήκατε να προλογίσετε τον τόμο αυτόν, καθότι ο λόγο̋ Σα̋ είναι εκ φύσεω̋ και θέσεω̋ αυθεντικό̋ και αναντικατάστατο̋.
Στο πρόσωπο τη̋ Παναγιότητά̋ Σα̋ υποστασιάζεται το πνεύμα τη̋
Σχολή̋ τη̋ Χάλκη̋, τη̋ Θεολογική̋ Σχολή̋ τη̋ Ρωμιοσύνη̋, στην οποία
συναρμόσθηκε κατά τρόπο μοναδικό η συστηματική καλλιέργεια των
ορθόδοξων θεολογικών γραμμάτων με την εμπειρική οικείωση του
γνήσιου εκκλησιαστικού ήθου̋, η αποκατάσταση του πνεύματο̋ τη̋
πατερική̋ Θεολογία̋ με την κριτική αξιολόγηση των εκκλησιαστικών
εξελίξεων στην Εσπερία και τη̋ εν γένει προόδου του φιλοσοφικού
και θεολογικού στοχασμού. Από την Σχολή τη̋ Χάλκη̋ αναδείχθηκαν
σπουδαίε̋ μορφέ̋ τη̋ σύγχρονη̋ νεοελληνική̋ πνευματική̋ ζωή̋, οι
οποίε̋, αν και εδράζονταν στην ζώσα παράδοση τη̋ καθ᾽ ημά̋ Ανατολή̋, έτειναν εντούτοι̋ ευήκοον ου̋ στον σύγχρονο προβληματισμό,
προχωρώντα̋ σε ενδιαφέρουσε̋ συνθέσει̋ και πρωτότυπε̋ πολιτιστικέ̋ δημιουργίε̋.
Το αίτημα τη̋ επαναλειτουργία̋ τη̋ Θεολογική̋ Σχολή̋ τη̋ Χάλκη̋
ω̋ χώρου καλλιέργεια̋ ψυχών μετάρσιων, έτοιμων να δεξιωθούν την
αιώνια αλήθεια του Θεού και να ατενίσουν το υπερούσιο, δεν πρέπει
να αποτελέσει πομπώδε̋ σύνθημα, κενό περιεχομένου και νοήματο̋.
Η προβολή του κορυφαίου φιλοσοφικού έργου του Βασιλείου Αντωνιάδου, το οποίο απευθύνεται ιδιαιτέρω̋ στην σπουδάζουσα νεολαία
και στον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά εν γένει και σε κάθε Έλληνα, αποβλέπει, ακριβώ̋, στο να αποσπάσει και πάλι το ενδιαφέρον και την
στοργή των Ελλήνων για την καταδικασμένη τώρα σε αφασία, εντούτοι̋ όμω̋ αιωνίω̋ αληθινή Θεολογική Σχολή τη̋ Χάλκη̋, προκειμένου
αυτή να λάβει την θέση που τη̋ αξίζει στην συνείδηση του γένου̋.

Θεόδωρο̋ Πενολίδη̋
Ιερά Μητρόπολη Γερμανία̋,
Βόννη, Ιούλιο̋ 2009
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