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Δυό χρόνια (και μερικούς μήνες) μετά, είμα-
στε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε τη νέα 
έντυπη ηλεκτρονική πτυχή του Gavagai. 
Μέσα στα δύο χρόνια που πέρασαν, η ομάδα 
μας προσπάθησε να συμβάλει δημιουργικά 
και πάλι στο φιλοσοφικό και πολιτισμικό πεδίο 
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Το 2018 
και το 2019 για μας ήταν πλούσια σε νέες 
προκλήσεις, απαιτητικούς φιλοσοφικούς 
διαλόγους και σε μια σειρά εκδηλώσεων και 
εγχειρημάτων. 

Διοργανώνοντας για δεύτερη χρονιά το Πα-
νελλήνιο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας 
(ΠΠΣΦ), το Gavagai (σε συνεργασία με τις 
εξωτερικές του συνεργάτιδες) εκπλήρωσε 
έναν από τους σημαντικότερους στόχους 
του - την ανάδειξη της νεότερης φιλοσοφικής 
κοινότητας, χωρίς αυτή να ασφυκτιά σε στενά 
ακαδημαϊκά ή άλλα πλαίσια. Αυτό επιτεύχθηκε 
μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή προπτυχια-
κών φοιτητών και μαθητών, καθώς και από 
τη διοργάνωση τεσσάρων τραπεζών, δύο εκ 
των οποίων αποτελούμενων αποκλειστικά από 
φοιτητές και φοιτήτριες. Ακόμη, η συμμετοχή 
του καθηγητή Graham Harman (Distinguish 
Professor of Philosophy, SCI-Arc) ως βασι-
κού ομιλητή, συνέβαλε στον πλουραλισμό 
και τη διάδοση νέων φιλοσοφικών απόψεων. 
Συνεχίζοντας την παράδοση του Συνεδρίου, 
το 2019 διοργανώθηκε το τρίτο τριήμερο 
αφιερωμένο στη φιλοσοφία, έτσι όπως αυτή 
εκφράζεται από την προπτυχιακή κοινότη-
τα, με τη διοργάνωση τριών στρογγυλών 
τραπεζών με τη συμμετοχή προπτυχιακών 
φοιτητων, ερευνητών και καθηγητών ενώ 
προσκεκλημένη ως κύρια ομιλήτρια ήταν η 
καθηγήτρια Orly Shenker (Professor, The 
Hebrew University of Jerusalem). 

Two years (and a few months) later, the new 
issue of Gavagai is ready. During these two 
years our team contributed, once again, 
both philosophically and culturally through 
public events. 2018 and 2019 were filled with 
new challenges and philosophical debates.

Organizing, for the second time, the 
Panhellenic Undergraduate Philosophy 
Conference, Gavagai (alongside its external 
associates) accomplished one of its most 
important goals - the promotion of the 
undergraduate philosophical community 
independently of academic constraints. 
The conference involved a large number 
of presentations from undergraduate 
students and four round tables, two of which 
where organized exclusively by students. 
In addition, Professor Graham Harman’s 
(Distinguish Professor of Philosophy, SCI-
Arc) keynote address contributed towards 
the promotion of new ideas. Finally, the 
tradition continued in 2019 with the third 
installment of the conference: three days 
dedicated to presentations and round tables 
from undergraduate students, researchers 
and professors and a keynote address from 
Professor Orly Shenker (Professor, The 
Hebrew University of Jerusalem).

A few months after the second Panhellenic 
Undergraduate Philosophy Conference, 
our collective collaborated with the annual 
“Night of Ideas” event organized by the 
French Institute on the topic of “Slowness”. 
In Autumn we also contributed to the forum 
“Ancient Drama & Digital Age” in the 
context of the event “Tragedy 2.0 Athens 
2018” (hosted by the Michael Cacoyannis 
Foundation). Finally, we were very honored 
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Μερικούς μήνες μετά το 2ο ΠΠΣΦ, η ομάδα 
μας συμμετείχε για δεύτερη φορά στην ετή-
σια Νύχτα Ιδεών του Γαλλικού Ινστιτούτου, 
με θέμα τη Βραδύτητα, σχεδιάζοντας ένα 
πρωτότυπο σύνολο τραπεζιών φιλοσοφικού 
στοχασμού και συζήτησης. Το φθινόπωρο 
το Gavagai έλαβε μέρος στο forum “Αρχαίο 
Δράμα & Ψηφιακή Εποχή”, στο πλαίσιο του 
Tragedy 2.0 Athens 2018, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 
Τέλος, είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον καθη-
γητή Dan Zahavi (Professor of Philosophy, 
University of Copenhagen), μαζί με έξι ακόμα 
έλληνες ακαδημαϊκούς και ερευνητές, σε μια 
ημερίδα με γενικό τίτλο “Consciousness and 
Self-hood”, που έλαβε χώρα στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών. Ευχαριστούμε όλους 
τους συμμετέχοντες θερμά, τόσο για την 
ευγενική αποδοχή της πρόσκλησής μας, όσο 
και για τη συμβολή τους στις επιδιώξεις μας 
για τη δημιουργία πολύπλευρων δραστηριο-
τήτων και διαλόγων. 

Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του 4ου 
τεύχους μας, του 4ου καρπού της βασικής 
ιδέας σύστασης της ομάδας. Το τεύχος που 
πρόκειται να διαβάσετε, καλύπτει ένα αρκετά 
ευρύ φάσμα της φιλοσοφικής σκέψης. Αρχικά 
παρουσιάζεται και αξιολογείται η αλληλεπί-
δραση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης, για την ταξινόμηση των επιστημών, 
έτσι όπως αυτή καταγράφηκε από τον W. 
Whewell. Στη συνέχεια, μέσα από αναφο-
ρές στον J. L. Mackie και τον A. Platinga, 
εξετάζεται το πρόβλημα του κακού στη 
σύγχρονη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Έπειτα, 
γίνεται μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της 
μαρξικής και επιστημονικής μεθόδου, με 
σημείο αναφοράς το Κεφάλαιο του Marx. 
Παρακάτω γίνεται λόγος για τη σύγχρονη 

to host Professor Dan Zahavi (Professor of 
Philosophy, University of Copenhagen) in a 
workshop dedicated to his work which took 
place at the Athens School of Fine Arts. At 
this point I would like to thank every speaker 
that accepted our invitation and everyone 
else that contributed to these events.

The issue you are about to read involves a 
very diverse collection of topics. First, the 
work of W. Whewell is being evaluated, 
showcasing the relation and interplay 
between the history and the philosophy 
of science. Later on, in the context of 
contemporary philosophy of religion, the 
problem of evil is scrutinized through the 
works of J. L. Mackie and A. Platinga. 
Next, the Marxian approach (as construed 
in the Capital) is examined in its relation 
to the scientific method. Subsequently, 
the notion of digitality is being linked with 
the deterioration of images through J. 
Baudrillard’s work. Next, M. Duchamp’s 
controversial “Etant données” is being 
tackled. Finally, the evolution of psychiatry 
is being presented through F. Batista’s work 
in 20th century Italy, and the important link 
between psychoanalysis and contemporary 
society is showcased.

Keeping in mind that the main objective of 
this journal is to demonstrate the interplay 
between different ideas, our collective 
contacted a number of philosophers 
and scientists in regard to the following 
pressing question: Should we adopt a 
feminist methodology in doing science and 
philosophy? We would like to thank these 
authors for their contribution.
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μεταβολή του νοήματος των εικόνων μέσα 
από την ψηφιακότητα, υπό τη σκέψη του 
J. Baudrillard, ενώ ύστερα εξετάζεται το 
πολυετές και αμφιλεγόμενο έργο του M. 
Duchamp, “Δεδομένα”. Τέλος, παρουσιά-
ζεται η μεταβολή της ψυχιατρικής μέσα από 
το έργο του F. Batista στην Ιταλία του 20ου 
αιώνα και κλείνοντας γίνεται λόγος για τις 
επιπτώσεις της σύγχρονης κοινωνίας στην 
εξέλιξη της ψυχανάλυσης.

Παραμένοντας σε κλίμα διαρκούς προβλη-
ματισμού και αναζήτησης, σε αυτό το τεύχος 
το Gavagai απευθύνθηκε σε πλήθος ακαδη-
μαϊκών από όλο τον κόσμο, προκειμένου να 
εκφράσουν τη γνώμη τους ως προς το εάν 
είναι θεμιτό να ακολουθούμε μία φεμινιστική 
μεθοδολογία στις επιστήμες και τη φιλοσοφία. 
Η θερμή αποδοχή όλων μας τιμά ιδιαίτερα.

Για αυτό το τεύχος θα θέλαμε όλοι μας να 
ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Σταμα-
τιάδη για τους μεταφραστικούς του σχολι-
ασμούς, καθώς και για τις εποικοδομητικές 
αξιολογήσεις τους, τις/τους: Κώστα Ιωαννίδη 
(ΑΣΚΤ), Βάσια Λέκκα (ΕΚΠΑ), Ελένη Μανω-
λακάκη (ΕΚΠΑ), Μιχάλη Σιάλαρο (ΕΚΠΑ), 
Παναγιώτη Τουρνικιώτη (ΕΜΠ) και Στάθη 
Ψύλλο (ΕΚΠΑ). Προσωπικά, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω ιδιαιτέρως (τόσο για τη συμ-
βολή του στο φετινό τεύχος, όσο και για τη 
συνολική του αρωγή σε ποικίλα γκαβαγκαϊκά 
βήματά μου) τον Σταύρο Ιωαννίδη (ΕΚΠΑ). 
Τέλος, ευχαριστώ τον Δημήτρη Αθανασίου 
και τον Αλέξιο Bréhier-Σταματιάδη για τη 
διαρκή τους υποστήριξη.

Κλείνοντας με προσωπικό τόνο, αλλά αισθα-
νόμενη ότι εκφράζω το σύνολο των μελών, 
θα ήθελα να ευχηθώ στο Gavagai να παρα-
μείνει ανήσυχο και δημιουργικό. Και σε όλους 
εσάς να απολαύσετε τις νέες του σελίδες, 
αυτές που διαβάζετε τώρα και αυτές που 
θα έρθουν στο μέλλον. 

Finally, we would like to thank Apostolos 
Stamatiadis for his remarks on earlier drafts 
as well as every referee that contributed 
to this issue: Costas Ioannidis (ASFA), 
Vasia Lekka (NKUA), Eleni Manolakaki 
(NKUA), Michael Sialaros (NKUA), Panayiotis 
Tournikiotis (NTUA), and, Stathis Psillos 
(NKUA). Personally, I would like to thank 
Stavros Ioannidis (NKUA) for his invaluable 
help, both in terms of this issue but also 
concerning the Gavagai collective in 
general. Finally, I would like to thank Dimitris 
Athanasiou and Alexios Bréhier-Stamatiadis 
for their continuous help.

I would like to close on a more personal 
note. Feeling that this is representative of 
the whole collective, my wish is for Gavagai 
to stay creative and restless. I also hope that 
everyone will enjoy reading these pages as 
well as those that have yet to come.
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