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Η ιδέα του Gavagai ξεκίνησε να υλοποιείται 
στα τέλη του 2014 με βασικό στόχο τη δημι-
ουργία ενός ηλεκτρονικού περιοδικού φιλο-
σοφίας. Το περιοδικό θα κάλυπτε ένα κενό 
που εντοπίζαμε στο χώρο της φιλοσοφίας. Θα 
αποτελούσε μία πλατφόρμα επικοινωνίας μέσα 
από την εκπόνηση και έκθεση εργασιών, που 
θα προέρχονταν από προπτυχιακές φοιτήτριες 
και φοιτητές. Το εγχείρημα θα συνοδευόταν, 
επίσης, από την τοποθέτηση ατόμων εντός 
και εκτός ακαδημίας σε ερωτήματα διεπι-
στημονικού χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση 
του πρώτου τεύχους, έκλεισε ένας κύκλος, 
έγιναν συζητήσεις, τροποποιήθηκαν ιδέες, 
προστέθηκαν σχέδια και στόχοι, ήρθαν νέοι 
άνθρωποι. Το Gavagai είναι πλέον μία ομάδα 
που ασχολείται με τη φιλοσοφία.

Οι κύκλοι συζητήσεων, οι συνεντεύξεις και οι 
εκδηλώσεις, αποτελούν τις βασικές δραστη-
ριότητες της ομάδας, πέρα από την έκδοση 
του περιοδικού. Φέτος λοιπόν, ολοκληρώ-
θηκαν δύο κύκλοι συζητήσεων: ο πρώτος 
για το «Simulacres et simulation» του Jean 
Baudrillard και ο δεύτερος για το συλλογικό 
έργο «Μεταφορντισμός και κοινωνική μορ-
φή». Συζητήσαμε με έξι ανθρώπους που 
προέρχονται από διαφορετικά ερευνητικά 
πεδία, οι οποίοι μας μίλησαν για τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη φιλοσοφία. 
Διοργανώσαμε, επίσης, την πρώτη εκδήλωση, 
με θέμα τις ερμηνείες του έργου του Friedrich 
Nietzsche.

Ποιο είναι όμως το συνεκτικό στοιχείο που 
διατηρεί μία ομάδα σε ένα σταθερό ρυθμό και 
επικεντρωμένη στους στόχους της παρά τις 
δυσκολίες που προκύπτουν σε ένα συλλογικό 
εγχείρημα; Είναι η όρεξη για να συνεχιστεί αυτό 
που ξεκινήσαμε, διατηρώντας τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του: την πολυφωνία, τις άμεσες και 

Gavagai started in the late 2014 with its 
primary goal to create a philosophy journal. 
The journal would fill a gap that we had 
traced on the general field of philosophy 
and academia. It would be a platform under 
which undergraduate students and people 
not formally assigned in a philosophy program 
would publish their work and communicate. 
In addition, there was a goal of creating 
a place for dialogue of the contemporary 
academic activity, through the mapping of 
the opinions of distinguished members of our 
society, inside and outside of the academia, 
on controversial issues and questions. The 
publication of our first issue marks the end 
of a cycle, in which discussions were made, 
ideas were modified, and new people came 
and went. Gavagai ended up being not merely 
a journal, but a philosophy community.

The main activities of our community are 
reading groups, interviews and various events 
(as well as the publication of the journal). 
This year we concluded a reading group on 
Baudrillard’s “Simulacra and Simulations” 
as well as the collective work “Fordism and 
Social Form”. We discussed with 6 people 
from different fields about the way they view 
philosophy, and finally, we organized an event 
on the various ways one can read Friedrich 
Nietzsche. 

But what keeps a society together, while 
maintaining its goals and overcoming 
difficulties? It is merely a love about what 
we do and the way we come about doing: 
polyphony, direct and collective procedures, 
relative autonomy for every member and 
pluralism concerning article subjects 
(overcoming and bridging distinctions as 
i.e. analytic and continental philosophy). 
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συλλογικές διαδικασίες, τη σχετική αυτονομία 
και ελευθερία των μελών, τη διαφορετικότητα 
και τον πλουραλισμό των θεματικών, οι οποίες 
μας απασχολούν ανά περίοδο.

Ο χαρακτήρας αυτός αντανακλάται και στο 
δεύτερο τεύχος του περιοδικού. Η ύλη κα-
λύπτεται από θεματικές, όπως η «Δαρβινική 
επίδραση στο έργο του Ibsen», οι «Αντιγε-
γονικές συνεπαγωγές και η αιτιότητα» και η 
«Άρρητη Ορθογραφική Μάθηση». Συναντώ-
νται ακόμη θέματα, όπως η κατασκευή του 
post flâneur, η ιστορική εξήγηση στο πλαίσιο 
της σύγχρονης φιλοσοφίας της επιστήμης, 
και ο δομικός ρεαλισμός. Παρουσιάζεται, 
επίσης, μία κριτική περιγραφή του γερμανικού 
προγράμματος της ατομικής βόμβας, αλλά 
και μία συγκριτική ανάγνωση των Debord και 
Benjamin σε ζητήματα αισθητικής. Με την 
επιλογή αυτών των εργασιών, στόχος ήταν 
να εκπληρωθεί ο βασικότερος μάλλον σκοπός 
της ομάδας, δηλαδή ο διάλογος μεταξύ των 
διαφορετικών φιλοσοφικών και επιστημονικών 
πεδίων, σχολών και παραδόσεων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους/ες 
συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του δεύτερου 
τεύχους του Gavagai. Ειδικότερα, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τους/τις referees: Θεό-
δωρο Αραμπατζή, Σταύρο Δρακόπουλο, 
Βάσια Λέκκα, Χρυσόστομο Μαντζαβίνο, 
Σταύρο Ιωαννίδη, και Αθανάσιο Πρωτόπα-
πα, από το τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Παναγιώτη 
Τουρνικιώτη από τη σχολή Αρχιτεκτόνων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. 
Ακόμα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το 
Λεξικοπωλείο, το οποίο διατέθηκε στην ομάδα 
του Gavagai για τις συναντήσεις του και τους 
καθιερωμένους «Κύκλους Συζητήσεων». 

This character is apparent on our second 
issue. Its content ranges from Darwinian 
influences on the work of Ibsen, Lewis’s 
Counterfactual analysis of causation, to 
a cognitive science research program 
concerning the way children can enhance 
implicitly the way they learn spelling. In 
addition, the reader will encounter the 
construction of the post-flâneur, the way 
historical explanation is being paralleled 
with the Hempel’ s deductive – nomological 
model, and, a fairly technical critical approach 
of epistemic structural realism (namely, 
Newman’s problem). Finally, a comparative 
reading of Debord and Benjamin is being 
drawn, as well as, a highly critical overview of 
the nuclear bomb research program. We hope 
that such pluralism will accomplish one of our 
primary goals, namely, the communication 
between different scientific and philosophical 
approaches. 

Closing, we would like to thank every referee 
that contributed to the issue. More specifically 
we would like to thank (in no specific 
order): Professor Theodoros Arabatzis, 
Professor Stavros Drakopoulos, Professor 
Chrysostomos Mantzavinos, Dr. Stavros 
Ioannidis, Professor Vasia Lekka and 
Professor Athanassios Protopapas from 
the Department of History and Philosophy 
of Science, University of Athens, and 
Panagiotis Tournikiotis from the Department 
of Architecture, National Technical University 
of Athens. In addition, we would like to thank 
the bookstore Lexikopoleio, which was granted 
for the meetings and the weekly readings of 
the Gavagai editorial team.

Specially, we would like to thank Professor 
Stathis Psillos, from the Department of 

This is not a journal - V. P

11

 Β.Π | V.P 



Ξεχωριστά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
Στάθη Ψύλλο, από το τμήμα Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και 
Καποδστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για 
την στήριξη και τις συμβουλές του. Τέλος, ως 
συντακτική επιτροπή, θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε εκείνες/ους, που ήρθαν σε επαφή 
με την ομάδα και που έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στην συν-διαμόρφωση του εγχειρήματος, αλλά 
και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
όσες/ους εκτός αυτής, ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας και απάντησαν στο αμφιλεγό-
μενο ερώτημα: «Ζούμε σε μια μεταμοντέρνα 
κοινωνία; Ή εναλλακτικά, Υπάρχει σαφής διά-
κριση μεταξύ μοντέρνου και μεταμοντέρνου; 
Μπορούμε να αναφερθούμε στο μοντέρνο 
ως μια ζωντανή παράδοση;».

History and Philosophy of Science, University 
of Athens, for his guidance and overall 
support and everyone who contributed in 
the publication of the Journal through their 
precious ideas and remarks.
Finally, we would like to thank the distinguished 
members of the academic community who 
responded to our query and answered the 
controversial question “Do we will live a 
postmodern society?” Or alternatively “Is 
there a clear distinction between modern and 
postmodern? Could you address modernity 
as a living tradition?” They helped us in our 
journey of discovering various interpretations, 
different meanings within the different 
academic traditions.
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