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Editorial - Ε. Κ. / I. K.
Η πολυσχιδής, «φιλοσοφική» ομάδα Gavagai
ασχολείται με τη Φιλοσοφία σε όλες της τις
εκφάνσεις και την Ιστορία της Επιστήμης. Ο
πλουραλισμός απόψεων, σε μια κοινή γραμμή
στόχων, μας κάνει να αναρωτιόμαστε για τα
όσα μας απασχολούν και να μην επαναπαυόμαστε, ψάχνοντας τρόπους να βελτιωθούμε
ομαδικά και ατομικά και να εξελίξουμε τα όσα
σας παρουσιάζουμε.

Gavagai is a multifaceted philosophy society
that aspires to address philosophy as well as
the history of the sciences in their multiplicity.
The plurality in our opinions, all aligned in a
common trajectory, never fail to preserve and
raise our awareness concerning our goals and
the different ways in which we can improve
upon ourselves, finding new ways in bringing
these goals about.

Το Gavagai πρωτοσυστάθηκε πριν τρία χρόνια, το 2014, από Μιθήτες. Έχει ανοίξει πλέον,
τις πόρτες του και σε φοιτητές διαφορετικών
σχολών, όχι μόνο προπτυχιακούς -όπως ήταν
το αρχικό πλάνο. Είμαστε μια ανεξάρτητη
φιλοσοφική κοινότητα, ανοιχτή σε νέες ιδέες και ανθρώπους. Πολλές δράσεις, όπως
το ηλεκτρονικό περιοδικό, το Ερώτημα, το
Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας, οι διαλέξεις με προσκεκλημένους ομιλητές από
όλους τους «επιστημονικούς» και οι κύκλοι
συζητήσεων, είναι οι καρποί της προσπάθειάς
μας να δημιουργήσουμε και να αναζητήσουμε
τη γνώση εντός και εκτός του ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος. Συναντιόμαστε κάθε βδομάδα
για να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε τα
οράματά μας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε
δυναμικά για πολύ καιρό ακόμα.

Gavagai was founded three years ago, in
2014, by undergraduate students of the
philosophy and history of science department,
Athens. It has since welcomed students both undergraduates and postgraduates
- from many different departments and
traditions. We are an independent philosophy
community open towards new ideas and we
are always welcoming new members. Many
of our projects, for example this very journal,
the annual Query we address to renowned
philosophers and scientists from around
the globe, the undergraduate philosophy
conference, the different talks and lectures
presented at Lexikopoleio (a multilingual
international bookstore) and also our reading
group, are the fruits of our quest for knowledge
within and outside academia. We meet every
Monday in order to organise and develop our
ideas and we wish to continue doing so for
many years to come.

Ένα από τα βασικά εγχειρήματά μας, το
Ερώτημα, ήταν για φέτος το «Αν υπάρχει
ακόμα η διάκριση ανάμεσα σε Ηπειρωτική
και Αναλυτική Φιλοσοφία και αν είναι αναγκαίο να γεφυρωθεί η Αναλυτική - Ηπειρωτική διάκριση;». Στο ερώτημα κλήθηκαν να
απαντήσουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί,
Έλληνες και ξένοι, εκπροσωπώντας και τις
δύο πλευρές. Το ζήτημα αυτό μας απασχολεί
ήδη από την εποχή της δημιουργίας της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε πως τον
Δεκέμβριο 2016 συζητήθηκε στο πλαίσιο του

One of our many projects, the annual
Query, was about the analytic / continental
divide: whether it exists and whether it is
possible to bridge the two traditions. Many
renowned philosophers - from both traditions
- responded to our call. This topic happens
to be one of our main interests since the very
creation of this journal. It should be also noted
that during the first undergraduate philosophy
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1ου Πανελλήνιου Προπτυχιακού Συνεδρίου
Φιλοσοφίας στη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο
«Μπορεί να υπάρξει γεφύρωση Αναλυτικής και
Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας;» και ομιλητές τους
Ιωάννη Πρελορέντζο, Σταυρούλα Τσινόρεμα,
Μανόλη Σίμο και συντονιστή τον Κωνσταντίνο
Φιλιππάκη.
Με το πέρας του 1ου Πανελλήνιου Προπτυχιακού Συνεδρίου Φιλοσοφίας στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ετοιμάζουμε το 2ο
που θα λάβει χώρα στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών, τον Δεκέμβριο 2017. Είναι
πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, που δίνουν το
λόγο στους μαθητές και στους φοιτητές και
που εμπνέουν εμπιστοσύνη σε κάποιον για να
κάνει τα πρώτα του βήματα και να δημοσιεύσει
μία εργασία, να την παρουσιάσει μπροστά σε
κοινό, να συνδιαλεχθεί με άτομα εκτός του
κύκλου του και να στηρίξει την άποψή του με
επιχειρήματα.
Πέρυσι συμμετείχαμε στη Νύχτα φιλοσοφίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Μας
δόθηκε η ευκαιρία να οργανώσουμε δύο
αποκλειστικά δικά μας ανοιχτά εργαστήρια
αισθητικής ή αλλιώς υβριδικές συνελεύσεις
στις οποίες το κοινό έπαιρνε το ρόλο του ομιλητή και το αντίστροφο. Το θέμα της βραδιάς
αυτής ήταν η Αισθητική και οι συμμετέχοντες
επεδίωξαν να παρουσιάσουν τη θεματική
«Το άτομο ως αισθητικό υποκείμενο» και να
απαντήσουν στο ερώτημα «Υπάρχει τέλος
στη μοντέρνα τέχνη;».Είναι σημαντικό να
δοκιμάσουμε καινούργιους δρόμους και να
κάνουμε αισθητή τη δική μας δυναμική, με
σκοπό όχι απαραίτητα τη δημιουργία του
νέου, αλλά ίσως του διαφορετικού ως προς
την προσέγγιση των πραγμάτων, από μια
νέα σκοπιά.

conference we organised a round table on
this very topic. The round table consisted of
professors Stauroula Tsinorema and Ioannis
Prelorentzos, Dr. Manolis Simos and It was
chaired by phd candidate Konstantinos
Filippakis.
After the conclusion of the first undergraduate
philosophy conference we started working
on the second installment which will take
place on 15-17 December 2017. These kinds
of initiatives are very important to us since
they present an opportunity for students
and undergraduates to make their first steps
towards their academic and non - academic
life; to publish a paper, to present it in public,
to meet and discuss their ideas with clear
and rigorous arguments.
Last year our group was involved in the
organisation of the French institute’ s
“Philosophy Night” event. We were given the
opportunity to present two workshops whose
primary goal was the transcendence of the
usual dichotomy between the speakers and
the audience. The theme of this event was
aesthetics and our workshops “The individual
as aesthetic subject” and “Is there an end
in modern art?”. We think it’s important to
venture new ideas and make our presence
apparent, not having as our sole goal the
creation of something new, but by marking
different ways of looking into things from
different perspectives.
The papers featured on this issue touch upon
many different topics, for example the status
of women in medieval medicine and the
difficulties they had to face. Another paper,
staying on the same time period, examines
Thomas Aquinas’s theory of induction in
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Οι εργασίες, όπως θα δείτε αν ξεφυλλίσετε
το τρίτο τεύχος του περιοδικού -πρός το παρόν ηλεκτρονικά- αφορούν ποικίλους τομείς,
όπως τη θέση της γυναίκας στην επιστήμη
συγκεκριμένα στην Ιατρική του ύστερου μεσαίωνα και τις δυσκολίες με τις οποίες ερχόταν
αντιμέτωπη. Παραμένοντας στη ίδια εποχή
μεταφερόμαστε στο ζήτημα της επαγωγής και
την κατανόησή του από τον Θωμά Ακινάτη.
Στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε τη δημοσίευση μιας κριτικής ανάλυσης του άρθρου
«Εμπειρισμός, σημασιολογία και οντολογία»
του Rudolf Carnap του 1950, καθώς επίσης
και το σχολιασμό, -με στόχο την κατανόηση
της σκέψης του δημιουργού- της ταινίας
«Το συμβόλαιο του σχεδιαστή» του Peter
Greenaway του 1982. Μία άλλη σημαντική
εργασία αναφέρεται στο δρόμο από την σκεπτική εποχή του Hume στην υπερβατολογική
κριτική του Kant. Στις παρακάτω σελίδες,
εξετάζεται, με ενδιαφέροντα τρόπο η διάδοση
της κουλτούρας της μόδας και η αλλαγή στο
ρούχο του μοντέρνου ανθρώπου στα τέλη του
19ου αιώνα, με σκοπό τη συγκρότηση μιας
νέας ταυτότητας. Μετέπειτα, παρουσιάζεται η
αρχιτεκτονική σε ένα μετά-θεωρητικό επίπεδο
και η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής θεωρίας και
των μεταστροφών της.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του
περιοδικού αυτού. Τους καθηγητές, τους
κριτές αξιολόγησης, τους ανεξάρτητους συνεργάτες, το Λεξικοπωλείο για την πολύτιμη
βοήθειά του και όλα τα παιδιά της ομάδας
για τη στήριξη και τη συμβολή τους. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για
τον συμβουλευτικό τους ρόλο τους: Ελένη
Μανωλακάκη, Βάσια Λέκκα, Στάθη Ψύλλο,
Παναγιώτη Τουρνικιώτη, Αριστείδη Αραγεώργη και τον Νικόλαο-Ίωνα Τερζόγλου.
Συγχαρητήρια σε όλους τους επιλεχθέντες για
τη δημοσίευση της εργασίας τους και εύχομαι
σε όλους τα καλύτερα, καλή τύχη και δύναμη.

relation to Aristotle’s original ideas. Moving
on, there’s a review of Rudolf Carnap’s 1950
classic «empiricism semantics and ontology»
as well as a detailed analysis of Peter
Greenaway’s 1982 movie. Another important
paper draws on the relation between Hume’s
sceptical epoché and Kant´s transcendental
critique. Moreover, in yet another paper, the
way in which culture and the evolution of
fashion and the change in clothing shaped
the identity of 19th century modern man
and woman is being examined. Finally, the
current issue features a meta-theoretical
analysis of the domain of architecture and the
different ways architectural theories evolve
and change.
Concluding, I would like to thank everyone
involved in the creation of this issue. Referees,
contributors, the Lexikopoleio bookstore, as
well as every member of the team for their
overall support and help. More specifically I
would like to thank: Assistant Professor Eleni
Manolakaki, Dr Vassia Lekka, Professor
Stathis Psillos, Professor Panayotis
Tournikiotis, Assistant Professor Aristeidis
Arageorgis and Assistant Professor NicolasIon Terzoglou. We would like to thank the
distinguished members of the academic
community who responded to our query
and answered the controversial question
“Is there (still) a Continental - Analytic divide
in philosophy? Is it necessary to bridge the
Analytic - Continental divide?” Finally I want
to congratulate every author for her paper
and I wish everyone the best and good luck
on their future endeavours.
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*Μιθήτες: φοιτητές και φοιτήτριες του τότε τμήματος
Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Θεωρίας της Επιστήμης
και σημερινού τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης στην Αθήνα
*Λεξικοπωλείο: το πρώτο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα που
εξειδικεύεται σε λεξικά και ο χώρος που μας φιλοξενεί
(Στασίνου 13, Παγκράτι, 11635 Αθήνα)

