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Εισαγωγή 

«Νεότερη φιλοσοφία» αποκαλείται η φιλοσοφία της περιόδου που εκτείνεται από τον 17ο έως τον 19ο 
αιώνα. Η εμβληματική αφετηρία της τοποθετείται στη δημοσίευση, από τον Ντεκάρτ, του Λόγου περί της 
μεθόδου (1632) και το πέρας της στα 1900, έτος θανάτου του Νίτσε. (Η φιλοσοφία του 20ου αιώνα 
εξακολουθεί να εντάσσεται σε ό,τι αποκαλούμε «σύγχρονη φιλοσοφία».) Φυσικά, κάθε ιστορική 
περιοδολόγηση διέπεται από σχηματικότητα και υπόκειται στην υποψία μιας κάποιας αυθαιρεσίας. Έτσι και 
η εκδοχή που υιοθετούμε εδώ αναγκάζεται να αφήσει εκτός της «Νεότερης Φιλοσοφίας» σημαντικούς 
στοχαστές με μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της νεωτερικότητας, όπως ο Μακιαβέλλι (Niccolò 
Machiavelli, 1469-1527), ο Μονταίνιος (Michel de Montaigne, 1533-1592) και ο Βάκων (Francis Bacon, 1561-
1626). Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, και η συνακόλουθη κατάταξη αυτών των τριών (καθώς και άλλων) στοχαστών 
στην κατηγορία των «προδρόμων», παραμένει κρατούσα ενόψει αυτού που εκλαμβάνεται ως «Νεότερη 
Φιλοσοφία» με την αυστηρή έννοια, και γι’ αυτό την υιοθετούμε. 

Παρόμοια στάση, δηλαδή την υιοθέτηση ενός δεδομένου, διεθνώς αποδεκτού «κανόνα», θα 
τηρήσουμε και ως προς την επιλογή των φιλοσόφων της περιόδου που θα αποτελέσουν αντικείμενο του 
παρόντος Οδηγού. Πρόκειται για δεκαεπτά φιλοσόφους, η σημασία και το προβάδισμα των οποίων δύσκολα 
θα μπορούσε να αμφισβητηθεί: Ντεκάρτ, Χομπς, Σπινόζα, Λάιμπνιτς, Λοκ, Μπέρκλεϋ, Χιουμ, Ρουσσώ, Καντ, 
Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ, Σόπεναουερ, Μιλλ, Κίρκεγκωρ, Μαρξ, Νίτσε. Και αν, π.χ., ξενίζει κάπως η 
συμπερίληψη του Μαρξ στους φιλοσόφους, πιστεύω πως αυτή δικαιολογείται από την επίδραση που άσκησε 
ο Μαρξ στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας, ακόμη και αν η δική του στάση έναντί της υπήρξε, στις 
διακυμάνσεις της, από κριτική έως απορριπτική. 

Μετά από ένα πρώτο, εισαγωγικό Κεφάλαιο, το οποίο περιέχει κάποια στοιχεία ελληνικής 
βιβλιογραφίας «Γενικά για τη Νεότερη Φιλοσοφία», έπονται δεκαεπτά Κεφάλαια, το καθένα από τα οποία 
αφιερώνεται σε έναν από τους δεκαεπτά φιλοσόφους του «κανόνα». Οι φιλόσοφοι κατατάσσονται με μια 
σειρά που αποτυπώνει την ουσιαστική ιστορική εξέλιξη της νεότερης φιλοσοφίας, χωρίς να συμπίπτει 
πάντοτε με την ακριβή χρονολογική διαδοχή τους (ο Χομπς, π.χ., έπεται εδώ του Ντεκάρτ αν και γεννήθηκε 
πριν από αυτόν· ομοίως, ο Χέγκελ έπεται του Σέλλινγκ). – Το καθένα από αυτά τα δεκαεπτά Κεφάλαια 
περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα: 

Α. Εισαγωγικά 
Συνοπτική γενική εισαγωγή στο έργο του φιλοσόφου. 

Β. Σημαντικότερα έργα 
Χρονολογική καταγραφή των σημαντικότερων έργων του φιλοσόφου, με αναγραφή του τίτλου στο 
πρωτότυπο και με την ελληνική απόδοσή του. Αν το έργο έχει μεταφραστεί (έστω εν μέρει) στην ελληνική, ο 
ελληνικός τίτλος αναγράφεται με πλάγια στοιχεία· διαφορετικά, με όρθια. Η αναφορά εκδοτικού οίκου και 
τόπου έκδοσης των πρωτότυπων έργων κρίνεται εδώ περιττή, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα έργα είναι 
διαθέσιμα σε πολλές εκδόσεις και εξακολουθούν να επανεκδίδονται, με αποτέλεσμα τα λεπτομερή στοιχεία 
της πρώτης έκδοσής τους να καθίστανται αδιάφορα στο πλαίσιο ενός χρηστικού Οδηγού. 

Γ. Μεταφράσεις 
Παράθεση των μεταφράσεων των έργων του κάθε φιλοσόφου στη νέα ελληνική, ακολουθούμενη από 
επιγραμματική συγκριτική αποτίμηση της εγκυρότητάς τους. Κατά κανόνα, οι μεταφράσεις παρατίθενται 
αλφαβητικά· εξαίρεση αποτελούν τα Κεφ. 10, 13, 14, 16 και 18, στα οποία (λόγω και του μεγάλου αριθμού 
τους) οι μεταφράσεις παρατίθενται κατά κατηγορίες. Ενίοτε, όταν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες 
μεταφράσεις και μία από αυτές υπερέχει σαφώς, περιορίζομαι να αναφέρω μόνο αυτήν· εν είδει δε μιας 
οφειλόμενης damnatio memoriae, παρακάμπτονται πλήρως οι (συλλήβδην αναξιόπιστες) μεταφράσεις των 
«Εκδόσεων Αναγνωστίδη». 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 
Κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων ερμηνευτικών συμβολών της διεθνούς βιβλιογραφίας· 
περιλαμβάνονται μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι, όχι μεμονωμένα άρθρα. Καθώς ο παρών Οδηγός 
αποβλέπει στην ευρύτερη δυνατή χρηστικότητα, περιλαμβάνει πρωτίστως βιβλιογραφία γραμμένη στην 
αγγλική, και μόνο σποραδικά σε άλλες διεθνείς γλώσσες. Η διεθνής βιβλιογραφία κατανέμεται σε δύο 
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κατηγορίες: Ι. Εισαγωγές (στις οποίες κατατάσσονται και οι βιογραφίες)· ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές 
εκδόσεις. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 
Κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων ερμηνευτικών συμβολών της ελληνικής βιβλιογραφίας. – Εδώ, ήδη 
η εξωτερική, ποσοτική σύγκριση της έκτασης της βιβλιογραφίας μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα για τις ‘προτιμήσεις’ της ελληνικής φιλοσοφικής κοινότητας και του αναγνωστικού κοινού· το 
προβάδισμα, π.χ., των Μαρξ και Νίτσε είναι εδώ συντριπτικό. 
 
Όσον αφορά τα Τμήματα Γ και Ε, ο παρών Οδηγός επιχειρεί να συμπεριλάβει εξαντλητικά ό,τι εκδόθηκε μετά 
το 1980, και γενικά τίτλους που εξακολουθούν να είναι προσιτοί στο κοινό, χρήσιμοι στον αναγνώστη και 
ερμηνευτικά επίκαιροι. Στο Τμήμα Δ, η επιλεκτικότητα είναι αναγκαία και αυτονόητη. Ειδικά για τα έργα που 
έχουν μεταφραστεί στην ελληνική και παρατίθενται στα Τμήματα Ε, αποφεύγεται η παράθεσή τους και στα 
Τμήματα Δ. 

Στα Τμήματα Γ, Δ και Ε, οι κριτικές αποτιμήσεις τυπώνονται με διακριτό τρόπο: μικρότερη 
γραμματοσειρά και εσοχή. 
 

* 
 
Κλείνω το παρόν εισαγωγικό σημείωμα με μια σειρά από γενικές επισημάνσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο 
των Κεφαλαίων που έπονται (δηλαδή το πεδίο της Νεότερης Φιλοσοφίας σε όλη του την έκταση), και 
προτάσσονται εδώ αφενός για λόγους έμφασης, αφετέρου χάριν αποφυγής της επανάληψής τους σε καθένα 
από τα Κεφάλαια. Αξίζει λοιπόν, εν μέσω της σύγχρονης συνθήκης διαρκούς επέκτασης του ρόλου του 
διαδικτύου ως πηγής πληροφόρησης και μάθησης, να επισημανθούν τα εξής: 
1. Εγκυκλοπαιδικά λήμματα όπως αυτά της Wikipedia για φιλοσοφικά θέματα μπορούν πλέον σε γενικές 

γραμμές να θεωρούνται έγκυρα στις διεθνείς γλώσσες αυτής της εγκυκλοπαίδειας, και ειδικά στην 
αγγλική, τη γερμανική και τη γαλλική. Η κρίση αυτή δεν αφορά, ωστόσο, με την ίδια καθολική ισχύ τα 
λήμματα της ελληνικής Wikipedia. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη φιλοσοφία έχουν την τύχη να έχουν διαθέσιμες δύο αδιαμφισβήτητης 
εγκυρότητας φιλοσοφικές εγκυκλοπαίδειες ανοικτού περιεχομένου: την Stanford Encyclopedia of 
Philosophy και την The Internet Encyclopedia of Philosophy. 

3. Μια εξαιρετική βιβλιογραφική ανασκόπηση, πολύ εκτενέστερη από εκείνην που περιέχεται εδώ στα 
Τμήματα Δ του κάθε Κεφαλαίου, παρέχει η σειρά των Oxford Bibliographies: είναι εκτενείς και 
λεπτομερείς, γραμμένες από ειδικούς με σημαντικό ερευνητικό έργο στο κάθε θεματικό αντικείμενο, και 
ηλεκτρονικά διαθέσιμες (με συνδρομή). Ο παρών Οδηγός επωφελήθηκε πολλαπλώς από αυτήν τη σειρά 
κριτικών βιβλιογραφιών. 

4. Μεγάλος πλούτος βιβλιογραφικών δεδομένων περιέχεται και στην «Ελληνική Φιλοσοφική 
Βιβλιογραφία» που με μεγάλο μόχθο εκπόνησε ο Γ. Τζαβάρας, και η οποία στεγάζεται εδώ: 
http://www.philosophicalbibliography.com. Το έργο αδικείται, ωστόσο, όχι μόνο από τον τρόπο της 
παρουσίασής του, όσο (κυρίως) από τον άκριτο τρόπο με τον οποίο στην έννοια του «φιλοσοφικού» 
συμπεριλαμβάνεται οτιδήποτε επικαλείται αυτόν τον όρο (ακόμη και αν πρόκειται για παραφιλοσοφία, 
εσωτερισμό, ή και «μαγεία»!). 

 
* 

 
Σε μια πρώτη εκδοχή του, ο παρών Οδηγός είχε εκπονηθεί το 2009, αναρτηθεί στην προσωπικό μου ιστοχώρο 
(https://thanassas.gr) και χρησιμεύσει ως βοήθημα πολλών μαθημάτων (δικών μου, ή άλλων συναδέλφων)· 
είχε βέβαια, τότε, πολύ μικρότερη έκταση (24 σελίδες) και σαφώς πιο περιορισμένες επιδιώξεις και αξιώσεις. 
Η χρηματοδότηση της Δράσης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα «Κάλλιπος+» μου επέτρεψε 
να επιστρέψω σε εκείνο το παλαιό εγχείρημα, να το αναπτύξω, να το επεκτείνω και να το εμπλουτίσω. Για 
επιμέρους παρατηρήσεις και σχόλια που εισέφεραν (χωρίς βεβαίως να βαρύνονται με τις όποιες αδυναμίες 
του παρόντος), ευχαριστώ τους: +  

http://plato.stanford.edu/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://www.philosophicalbibliography.com/
https://thanassas.gr/
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Ελπίζω το τελικό αποτέλεσμα να αποδειχτεί επωφελές και χρήσιμο στους συναδέλφους διδάσκοντες, 

και ιδίως στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που σπουδάζουν φιλοσοφία στα ελληνικά πανεπιστήμια. 
 

Παναγιώτης Θανασάς 
Αθήνα/Λευκωσία, Οκτώβριος 2022 
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Κεφάλαιο 1 
Γενικά για τη Νεότερη Φιλοσοφία 

 

Ελληνική βιβλιογραφία 

Αγγελίδης, Μ. & Γκιούρας, Θ. (επιμ.): Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, 
Hegel. Αθήνα: Σαββάλας 2005, 386 σ. 

Προτάσσεται εισαγωγή και ακολουθούν αποσπάσματα από τα σημαντικότερα κείμενα των πέντε φιλοσόφων: 
Λεβιάθαν, Δεύτερη Πραγματεία, Κοινωνικό Συμβόλαιο, Μεταφυσική των ηθών και Βασικές γραμμές της 
φιλοσοφίας του δικαίου. Σε γενικές γραμμές, οι μεταφράσεις που εισφέρουν οι δύο επιμελητές του τόμου (Μ. 
Αγγελίδης για τα τρία πρώτα αποσπάσματα, Θ. Γκιούρας για τα δύο που έπονται) κρίνονται αξιόπιστες· 
τουλάχιστον εκείνες των τεσσάρων πρώτων αποσπασμάτων, ωστόσο, δεν υπερέχουν των μεταφράσεων που 
είναι πλέον διαθέσιμες αποδίδοντας τα έργα αυτά στο σύνολό τους. 

[Αλέσσιο] Alessio, F.: Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας (μτφρ. Θ. Θυμιοπούλου). Αθήνα: Τραυλός 2012, 766 
σ. 

Έγκυρη, ενδελεχής και εκτενής ιστορική επισκόπηση, από τον 15ο αι. (Κουζάνος) έως τον 18ο (Καντ). 

Αυγελής Ν.: Εισαγωγή στη φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης 82020, 767 σ. 
Η κλασική ελληνόφωνη εισαγωγή στη φιλοσοφία· περιλαμβάνει εκτενή ιστορική επισκόπηση της νεότερης 
φιλοσοφίας, στο εκτενές τμήμα που φέρει τον τίτλο «Η φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία» (σ. 299-627). 

Βάκη, Φ.: Η πρόοδος στον Διαφωτισμό. Πρόσωπα και προσωπεία. Αθήνα: Νήσος 2012, 212 σ. 
Ερμηνεία του κομβικού ρόλου που καταλαμβάνει η έννοια της προόδου στο κίνημα του Διαφωτισμού· 
κατατοπιστική έκθεση, από τον Κοντορσέ έως τον Καντ. 

[Βίντελμπαντ & Χάιμζετ] Windelband, W. & Heimsoeth, H.: Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας (μτφρ. Ν.Μ. 
Σκουτερόπουλος· 3 τόμοι):  
Τόμος Β’: Η μεσαιωνική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της αναγέννησης. Η φιλοσοφία του διαφωτισμού. 
Αθήνα: ΜΙΕΤ 52015, 361 σ.  
Τόμος Γ’: Η γερμανική Φιλοσοφία. Η Φιλοσοφία του 19ου αιώνα. Η Φιλοσοφία του 20ού αιώνα. Αθήνα: 
ΜΙΕΤ 22005, 351 σ. 

Έργο έγκυρο αλλά ‘δύσβατο’· φέρει τα ίχνη της εποχής στην οποία γράφτηκε (1892/1957).  

Γιανναράς, Α.: Ο αγγλικός Εμπειρισμός και ο γαλλικός Διαφωτισμός (πανεπιστημιακές παραδόσεις). Αθήνα: 
Παπαζήσης 1976, 152 σ. 

Χρήσιμες πανεπιστημιακές σημειώσεις του πρόωρα χαμένου Α. Γιανναρά. Από τον Πρόλογο: «Εκδίδονται με 
σκοπό να βοηθήσουν τους φοιτητές στην μελέτη και εμβάθυνση των φιλοσοφικών προβλημάτων που άσκησαν 
επίδραση στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την διανόηση γενικά». 

[Γούλχαουζ] Woolhouse, R.S.: Φιλοσοφία της επιστήμης. Β΄: Οι εμπειριστές (μτφρ. Σ. Τσούρτη). Αθήνα: 
Πολύτροπον 22003, 264 σ. 

Εκτενής και ουσιαστική φιλοσοφική αποτίμηση των σημαντικότερων εκπροσώπων του νεότερου εμπειρισμού: 
Bacon, Gassendi, Hobbes, Locke, Berkeley και Hume. Ο τίτλος Φιλοσοφία της επιστήμης εμφανίζεται εν 
προκειμένω μάλλον παραπλανητικός. 

Δημητρίου Κ.: Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 
2021, 416 σ. 

Ενδελεχής ανασυγκρότηση της πολιτικής φιλοσοφίας πέντε σημαντικών στοχαστών: Μακιαβέλλι, Χομπς, Λοκ, 
Μοντεσκιέ και Ρουσσώ. «Επιχειρείται μια κριτική ανασύνθεση των ιδεών τους, λαμβάνοντας υπόψη το έργο 
τους σφαιρικά, δίχως ν' απομονώνονται στο ερευνητικό μικροσκόπιο αποκλειστικά τα κλασικά πολιτικά τους 
έργα». 

Δρόσος, Δ. (επιμ.-μτφρ.): Αρετές και συμφέροντα. Η βρετανική ηθική σκέψη στο κατώφλι της νεωτερικότητας. 
Αθήνα: Σαββάλας 2008, 608 σ. 

Σημαντικά κείμενα στοχαστών της περιόδου 1640-1830, σε έγκυρη μετάφραση: Χομπς, Κάντγουορθ, Λοκ, 
Κλαρκ, Κάμπερλαντ, Σάφτσμπερι, Μάντεβιλ, Χάτσεσον, Μπάτλερ, Χιουμ, Σμιθ, Φέργκιουσον και Ριντ. Τα 
περισσότερα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική· συνοδεύονται από εκτενές ερμηνευτικό 
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επίμετρο. 

Encyclopédie de la Pléiade: Ιστορία της Φιλοσοφίας. Η καντιανή επανάσταση (μτφρ. Κ.Σ. Κατσιμάνης). Αθήνα: 
ΜΙΕΤ 32003, 307 σ. 

Μελέτες για τους Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ και Χέγκελ. Έργο μάλλον ξεπερασμένο – και όσον αφορά την απόδοση 
κεντρικών όρων της φιλοσοφίας των τεσσάρων στοχαστών. Ξεχωρίζει κάπως η πραγμάτευση του Καντ. 

[Κέννυ] Kenny, A. (επιμ.): Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας (μτφρ. Δ. Ρισσάκη). Αθήνα: Νεφέλη 2005, 526 σ. 
Ιστορική επισκόπηση ολόκληρης της δυτικής φιλοσοφίας, με εκτενή πραγμάτευση των Νέων Χρόνων: 
«παρακολουθεί την ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας από τις απαρχές της στην αρχαιότητα έως σήμερα, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πνευματικό περιεχόμενο αυτής της εξέλιξης». Τίτλοι των Κεφαλαίων που 
αφορούν τη Νεότερη Φιλοσοφία: «Από τον Ντεκάρτ στον Καντ», «Ευρωπαϊκή φιλοσοφία από τον Φίχτε στον 
Σαρτρ», «Από τον Μιλ στον Βιτγκενστάιν». Χρήσιμη έκδοση – παρά τις κάποιες μεταφραστικές αβλεψίες. 

Κλιματσάκης, Π: Συστηματική εισαγωγή στον γερμανικό ιδεαλισμό. Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ. Αθήνα: 
Ροές 2010, 296 σ. 

Υψηλές προσδοκίες, υψιπετές ύφος· βλ. και εδώ: http://www.philosophica.gr/critica/2010-09.html.  

Κονδύλης, Π.: Η κριτική της μεταφυσικής στη νεότερη σκέψη (μτφρ. Μ. Παπανικολάου· 2 τόμοι):  
Τόμος Α΄: Από τον όψιμο Μεσαίωνα ώς το τέλος του Διαφωτισμού. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης 22012, 416 σ.  
Τόμος Β΄: Από τον Χέγκελ και τον Νίτσε ώς τον Χάιντεγκερ και τον Βίτγκενσταϊν. Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 22012, 320 σ. 

Κλασική μελέτη εξαιρετικής εμβρίθειας· διαβάζει τη σκέψη των Νέων Χρόνων ως αντιμεταφυσικό εγχείρημα, 
παρακολουθώντας συγχρόνως τις διαρκείς ‘αναβιώσεις’ της μεταφυσικής. Τίτλοι των Κεφαλαίων που αφορούν 
τη Νεότερη Φιλοσοφία: «Η νεότερη φυσική επιστήμη και οι τύχες της μεταφυσικής στον 17ο αι.», «Η 
ανακεφαλαίωση, η ριζοσπαστικοποίηση και ο τυπολογικός εμπλουτισμός της αντιμεταφυσικής σκέψης στην 
εποχή του Διαφωτισμού», «Η πορεία της κριτικής της μεταφυσικής στον 19ο και στον 20ό αι.». – Βλ. και εδώ: 
https://kondylis.wordpress.com/2013/03/01/1070.  

Κονδύλης, Π.: Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός (2 τόμοι). Αθήνα: Θεμέλιο 32004, 880 σ. 
Έργο αναφοράς διεθνώς για τη μελέτη του Διαφωτισμού, μεταφρασμένο από τον ίδιο τον συγγραφέα. 
Δυστυχώς εξαντλημένο. 

[Κότινχαμ] Cottingham, J.: Φιλοσοφία της επιστήμης. Α΄: Οι ορθολογιστές (μτφρ. Σ. Τσούρτη). Αθήνα: 
Πολύτροπον 22003, 344 σ. 

Θεματική ανασυγκρότηση της σκέψης της τριάδας του κλασικού ορθολογισμού: Ντεκάρτ, Σπινόζα, Λάιμπνιτς. 
Τίτλοι των θεματικών κεφαλαίων: «Το υπόβαθρο», «Μέθοδος», «Υπόσταση», «Ύλη και Νους», «Ελευθερία και 
Ηθική». Παραπλανητικός και εδώ ο τίτλος Φιλοσοφία της επιστήμης, αδικεί την έκδοση. 

Κιτρομηλίδης, Π.Μ.: Νεότερη πολιτική θεωρία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 62016, 192 σ. 
Συνοπτική έκθεση της σκέψης οκτώ σημαντικών στοχαστών: Χομπς, Λοκ, Ρουσσώ, Μπένθαμ, Μιλλ, Μοντεσκιέ, 
Κονστάν και Τοκβίλλ. 

Κιτρομηλίδης, Π.Μ.: Πολιτικοί στοχαστές των νεότερων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. 
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 72020, 216 σ. 

Στέρεη και έγκυρη εισαγωγική παρουσίαση εννέα σημαντικών στοχαστών: Μακιαβέλλι, Χομπς, Λοκ, 
Μοντεσκιέ, Ρουσσώ, Μπερκ, Μπένθαμ, Μιλλ και Τοκβίλλ. Το βιβλίο επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τη νεότερη 
πολιτική σκέψη ως έναν «διάλογο του πολιτικού ουμανισμού και του ατομικιστικού φιλελευθερισμού». Όπως 
δηλώνει ο υπότιτλος, οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις συνδυάζονται εδώ με βιογραφικά στοιχεία. 

Λέβιτ, Κ. [Löwith, K.]: Από τον Χέγκελ στον Νίτσε (μτφρ. Γ. Αποστολοπούλου· 2 τόμοι). Αθήνα: Γνώση 1987, 
384+256 σ. 

Έργο αναφοράς διεθνώς, ανασυγκροτεί όχι μόνο το φιλοσοφικό, αλλά το ευρύτερο πνευματικό πλαίσιο της 
εποχής, με άξονα το έργο του Χέγκελ και τις αντιδράσεις που αυτό παρήγαγε στη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Λέβιτ, Κ. [Löwith, K.]: Το νόημα της ιστορίας. Η φιλοσοφία της ιστορίας από τις βιβλικές της απαρχές ώς 
τους Μαρξ και Μπούρκχαρντ (μτφρ. Μ. Μαρκίδης & Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Γνώση 22008, 344 σ. 

Ένα ακόμη κλασικό έργο του Λέβιτ· παρουσιάζει τη γέννηση της φιλοσοφίας της ιστορίας ως απόληξη της 
ιουδαιοχριστιανικής εσχατολογίας. 

Λογοθέτης, Κ.Ι.: Η μετά Κάντιον ιδεοκρατική φιλοσοφία. Αθήνα: ΟΕΣΒ 1958, 920 σ. 
Δείγμα μιας άλλης εποχής, αντιπροσωπευτικό μιας εγγράμματης πολυμάθειας που αδιαφορεί για κάθε 
φιλοσοφική διερώτηση. 

Μπαγιόνας, Α.: Η ιστορικότητα της συνείδησης στη φιλοσοφία του γαλλικού Διαφωτισμού. Θεσσαλονίκη: 

http://www.philosophica.gr/critica/2010-09.html
https://kondylis.wordpress.com/2013/03/01/1070
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Ολκός 1974, 333 σ. 
Πρωτότυπη ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η ιστορικότητα της συνείδησης αποτυπώνεται στα κύρια 
ρεύματα του Διαφωτισμού. Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο του Α. Μπαγιόνα. 

Μπενιέ, Ζ.-Μ. [Besnier, J.-M.]: Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας. Φυσιογνωμίες και έργα 
(μτφρ. Κ. Παπαγιώργης). Αθήνα: Καστανιώτης 22001, 896 σ. 

Περιδιάβαση στις σημαντικότερες φιλοσοφικές μορφές μιας περιόδου που εκτείνεται από τον Μονταίνιο έως 
τον Ντερριντά, συνοδευόμενη και από βιογραφικές αναφορές· συγγραφέας με αφηγηματικές αρετές, 
μεταφραστής που συχνά εκπλήσσει (ευχάριστα και δυσάρεστα) με τις έκκεντρες αποδόσεις του. 

[Μπερλίν] Berlin, I.: Οι ρίζες του Ρομαντισμού (μτφρ. Γ. Παπαδημητρίου). Αθήνα: Scripta 2000, 264 σ. 
Σειρά διαλέξεων του Μπερλίν που παρουσιάζουν με εξαιρετικό τρόπο (εύληπτα αλλά ουσιαστικά) τη γέννηση 
του Ρομαντισμού και τη διαμάχη του με τον Διαφωτισμό. Τα Κεφάλαια: 1. «Σε αναζήτηση ορισμού». 2. «Η 
πρώτη επίθεση στον διαφωτισμό». 3. «Οι πραγματικοί πατέρες του ρομαντισμού». 4. «Οι συγκρατημένοι 
ρομαντικοί». 5. «Αχαλίνωτος ρομαντισμός». 6. «Διαχρονικός αντίκτυπος». 

[Μπερλίν] Berlin, I.: Τρεις κριτικοί του Διαφωτισμού: Vico, Hamann, Herder (μτφρ. Γ. Μερτίκας). Αθήνα: 
Κριτική 2002, 536 σ. 

Τρεις ενδιαφέρουσες προσωπογραφίες· «βιογραφικά δοκίμια» ενδεικτικά μιας φιλοσοφικά γόνιμης ιστορίας 
των ιδεών. 

Μπουρζουά, Μ. [Burgeois, B.]: Φιλοσοφία και δικαιώματα του ανθρώπου. Από τον Καντ έως τον Μαρξ (μτφρ. 
Γ. Φαράκλας). Αθήνα: Εστία 2000, 172 σ. 

Ιστορική πραγμάτευση του ζητήματος των δικαιωμάτων του ανθρώπου στους κλασικούς της γερμανικής 
παράδοσης: Καντ, Φίχτε και Χέγκελ.  

Πενολίδης, Θ.: Μέθοδος και συνείδηση. Αθήνα: Μεταίχμιο 2004, 310 σ. 
Επιλεκτική περιδιάβαση σε πτυχές της προβληματικής της συνείδησης, από τον Ντεκάρτ έως τον Χέγκελ· 
γλώσσα περίκλειστη, ύφος περισπούδαστο. Τα μέρη: 1. «Η θεωρητική συνείδηση». 2. «Η πρακτική συνείδηση». 
3. «Η διαλεκτική της συνείδησης». Ακολουθεί Επίμετρο με δοκιμές μετάφρασης μικρών εγελιανών 
αποσπασμάτων. 

Πλάγγεσης Γ. Νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Φιλοσοφικός λόγος, κριτική της θρησκείας και ιδεολογία. 
Αθήνα: Κριτική 2009, 336 σ. 

Εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα ερμηνευτική απόπειρα, με περιορισμένο θεματικό εύρος, εκτεινόμενη από τον 
Βάκωνα έως τον Λάιμπνιτς. 

Πλάγγεσης, Γ.: Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Από τον Machiavelli στον Marx. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press 22009, 464 σ. 

Επιλεκτική εγκυκλοπαιδική παρουσίαση εκπροσώπων της νεότερης πολιτικής σκέψης: Μακιαβέλλι, Χομπς, 
Λοκ, Μοντεσκιέ, Ρουσσώ, Μιλλ, Χέγκελ και Μαρξ. 

[Πόρτερ] Porter, R: Ο Διαφωτισμός (μτφρ. Ξ. Μπαμιατζόγλου). Αθήνα: 2014, 176 σ. 
Εισαγωγική παρουσίαση του ρεύματος του Διαφωτισμού, με έμφαση στην πολυπλοκότητα και τις αντιφάσεις 
του· σύντομο και εξαιρετικά ενδιαφέρον. 

Ράσσελ, Μπ.: Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας (μτφρ. Α. Χουρμούζιος· 2 τόμοι). Αθήνα: Αρσενίδης 2018, 1322 
σ. 

Επανέκδοση μιας ιστορίας που κάποτε ήταν κλασική, δηλώνει χωρίς ενδοιασμούς το ξεχωριστό προσωπικό 
ύφος και τις προτιμήσεις του συγγραφέα της, αλλά δύσκολα μπορεί πλέον να αποφύγει τον χαρακτηρισμό της 
ως ξεπερασμένης. 

[Ρόμπερτσον] Robertson, J.: Διαφωτισμός. Μια συνοπτική εισαγωγή (μτφρ. Θ. Αναγνωστόπουλος). 
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2019, 224 σ. 

Ευσύνοπτο και ουσιαστικό πόνημα, αποφεύγει τις απλουστεύσεις· εκθέτει τις βασικές πτυχές του ρεύματος 
του Διαφωτισμού γύρω από τους εξής θεματικούς άξονες: «Η αναμέτρηση με τη θρησκεία»· «η βελτίωση της 
ανθρώπινης κατάστασης»· «διαφωτίζοντας το κοινό»· «ο Διαφωτισμός στη φιλοσοφία και την ιστορία». 

Ρωλς, Τζ.: Διαλέξεις στην ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας (μτφρ. Γ Μολύβας & Α. Μελά). Αθήνα: Κριτική 
2021, 504 σ. 

Η ενδελεχής αποτύπωση της αναμέτρησης ενός μεγάλου φιλοσόφου της εποχής μας με τους κλασικούς 
πολιτικούς φιλοσόφους των Νέων Χρόνων. Σημαντικό έργο. 

Σατελέ, Φ. [Châtelet, F.] (επιμ.): Η Φιλοσοφία (μτφρ. Κ. Παπαγιώργης· 2 τόμοι. Αθήνα: Γνώση 22006, 1464 σ. 
Συναγωγή ενδιαφερουσών, αλλά κάπως άνισων μελετών, η καθεμιά από τις οποίες είναι αφιερωμένη σε έναν 
στοχαστή ή σε ένα ρεύμα σκέψης – όχι μόνο φιλοσοφικό, καθώς υπάρχουν μελέτες αφιερωμένες και στον 
Όμηρο ή τον Φρόυντ. 
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Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. (επιμ. – μτφρ.): Τι είναι διαφωτισμός; Αθήνα: Κριτική 22014, 184 σ. 
Σύντομα κομβικά κείμενα των Μέντελσον, Καντ, Χάμμαν, Βήλαντ, Ρημ, Χέρντερ, Λέσσινγκ, Έρχαρντ, Σίλλερ, σε 
καλή μετάφραση του Ν. Σκουτερόπουλου. 

Στράους, Λ. [Strauss, L.]: Φυσικό δίκαιο και ιστορία. Αθήνα: Γνώση 1988, 380 σ. 
Έργο-ορόσημο για την αναβίωση της προβληματικής του φυσικού δικαίου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 
κεφάλαια: 1. «Το φυσικό δίκαιο και η ιστορική προσέγγιση». 2. «Το φυσικό δίκαιο και η διάκριση μεταξύ 
γεγονότων και αξιών». 3. «Η καταγωγή της ιδέας του φυσικού δικαίου». 4. «Το κλασικό φυσικό δίκαιο». 5. «Το 
νεότερο φυσικό δίκαιο». 6. «Η κρίση του νεότερου φυσικού δικαίου». 

Στυλιανού, Α.: Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου – Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ. Αθήνα: Πόλις 2006, 
231 σ. 

Η κλασική πλέον ελληνόφωνη μελέτη για την προβληματική του κοινωνικού συμβολαίου, ενδελεχής και 
προσιτή συγχρόνως. Τα κεφάλαια: 1. «Γκρότιους: φυσικό δίκαιο και συμβόλαιο». 2. «Χομπς: φυσική κατάσταση 
και συμβόλαιο». 3. «Λοκ: ιδιοκτησία και συμβόλαιο». 4. «Ρουσσώ: φύση, άτομο και συμβόλαιο». 5. «Σπινόζα: 
χωρίς συμβόλαιο». 

Σφενδόνη-Μέντζου, Δ.: Πραγματισμός – Ορθολογισμός – Εμπειρισμός. Θεωρίες της γνώσης. Θεσσαλονίκη: 
Ζήτη 22004, 246 σ. 

Με διαρκές σημείο αναφοράς τον πραγματισμό του Περς, μια εκτενής αναμέτρηση με τις βασικές κατευθύνσεις 
της νεότερης γνωσιοθεωρίας. 

Υπόμνημα, τεύχος 7: Αφιέρωμα στον κλασικό ορθολογισμό (επιμ. Α. Στυλιανού). Αθήνα: Πόλις 2008, 287 σ. 
Το σημαντικό αυτό αφιέρωμα περιλαμβάνει μελέτες των: Ε. Βαμπούλης, Β. Γρηγοροπούλου, Α. Στυλιανού, Α. 
Μπουκουβάλα, Γ. Πρελορέντζος, Β. Μουρδουκούτας, Μ. Gueroult, P. Macherey. 

Χάιμζετ, Χάιντς [Heimsoeth, H.]: Τα έξι μεγάλα ερωτήματα της δυτικής μεταφυσικής και οι ρίζες της νεότερης 
φιλοσοφίας (μτφρ. Μ. Παπανικολάου). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2012, 416 σ. 

Ενδιαφέρουσα απόπειρα αναγωγής της προβληματικής της μεταφυσικής σε 6 θεματικούς άξονες: 1. Θεός και 
κόσμος. 2. Πεπερασμένο και άπειρο. 3. Ψυχή και εξωτερικός κόσμος. 4. Γίγνεσθαι, Είναι και ζωή. 5. Το άτομο. 
6. Νόηση και βούληση. 

[Χάμπσον] Hampson, N.: Ο Διαφωτισμός (μτφρ. Δ.Γ. Μπεχλικούδη). Αθήνα: Παπαζήσης 1995, 328 σ. 
Κλασική μελέτη ιστορίας των ιδεών του Διαφωτισμού. 

[Χάνκινς] Hankins, T.L.: Επιστήμη και Διαφωτισμός (μτφρ. Γ. Γκουνταρούλης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης 1998, 336 σ. 

Έργο αναφοράς για την ιστορία της επιστήμης του 18ου αιώνα. 

Χένριχ, Ντ. [Henrich, D.]: Μεταξύ Καντ και Χέγκελ. Διαλέξεις για τον γερμανικό ιδεαλισμό (μτφρ. Θ. Δρίτσας). 
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2018, 424 σ. 

Καντ, Φίχτε, Χαίλντερλιν, Χέγκελ – αλλά και οι επικριτές τους και οι διαμάχες στις οποίες ενεπλάκησαν. 
Λεπτομερής ανασυγκρότηση του πνευματικού και φιλοσοφικού κλίματος μιας ολόκληρης εποχής από τον 
καλύτερο εν ζωή γνώστη της. 
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Κεφάλαιο 2 
Ντεκάρτ 

René Descartes (1596-1650) 

Α. Εισαγωγικά 

Ο Ρενέ Ντεκάρτ θεωρείται ο πρώτος μεγάλος φιλόσοφος των Νέων Χρόνων. Το έργο του συνιστά τομή με 
πολλαπλό τρόπο: Αφενός έρχεται σε ρήξη με τη σχολαστική παράδοση, η οποία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό 
κυρίαρχη έως και τις αρχές του 17ου αιώνα. Αφετέρου επιχειρεί μια επαναθεμελίωση της μεταφυσικής, 
κατανοώντας την σε στενή συνάφεια με το επιστημονικό εγχείρημα, στην ειδικότερη εκδοχή του ως μιας 
αιτιοκρατικής μηχανοκρατίας. 

Η κριτική στάση του Ντεκάρτ συμπυκνώνεται στη μεθοδική χρήση της αμφιβολίας, και μάλιστα ως 
ριζικής, υπερβολικής και καθολικής: Οτιδήποτε επιτρέπει έστω και μια χαραμάδα αμφισβήτησης πρέπει 
καταρχήν να θεωρείται ψευδές και να απορρίπτεται. Η μόνη διαπίστωση-θέση που μένει εντέλει ανέπαφη 
σε αυτό το εγχείρημα, ευρισκόμενη πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι το περίφημη ego existo: η βέβαιη ύπαρξη 
ενός Εγώ, ως προϋπόθεσης κάθε αμφιβολίας. Στην ύπαρξη αυτού του Εγώ επιχειρείται ακολούθως να 
θεμελιωθεί η απόδειξη ύπαρξης του Θεού, ο οποίος μάλιστα, ως αγαθό ον, δεν μπορεί να μας εξαπατά· στην 
αποδεδειγμένη ύπαρξη του Θεού θεμελιώνεται, τέλος, η ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου. Η γνώση μας γι’ 
αυτόν έγκειται σε σαφείς και διακριτές ιδέες-παραστάσεις που μπορούμε να έχουμε, και που μόνο ως τέτοιες 
συνιστούν εγγύηση βεβαιότητας. 

Βασική αφετηρία αυτής της βέβαιης γνώσης αποτελεί η αντίληψη ότι η πραγματικότητα απαρτίζεται 
από δύο διακριτές μορφές ή εκδοχές ύπαρξης: την έκταση (res extensa) και τη νόηση (res cogitans). Ο ακραίος 
αυτός δυισμός δεν απαγορεύει, ωστόσο, την παραδοχή αλληλεπιδράσεων – ειδικά ενόψει του ανθρώπου, ο 
οποίος αποτελεί σύνθεση των δύο αυτών μορφών. Ο εκτατός, φυσικός, υλικός κόσμος αποτελεί αντικείμενο 
γνώσης των επιστημών, οι οποίες καλούνται να απεκδυθούν την αριστοτελική τελεολογική κληρονομιά και 
να προσανατολιστούν αποκλειστικά σε μηχανοκρατικές εξηγήσεις. Σε ρόλο προτύπου αναγορεύεται εδώ η 
γεωμετρία, την οποία επίσης υπηρέτησε ο φιλόσοφος, θεωρούμενος μάλιστα και θεμελιωτής του κλάδου 
της αναλυτικής γεωμετρίας. Ο κλάδος αυτός ενσαρκώνει το μεθοδολογικό πρότυπο κάθε γνώσης, αφού 
στηρίζεται σε αξιωματικές αφετηρίες «σαφείς και διακριτές», οι οποίες επιβάλλονται με την ενάργειά τους, 
και από τις οποίες συνάγονται και αποδεικνύονται τα γεωμετρικά θεωρήματα. 

Σε έναν κόσμο τον οποίο καλούνται να διερευνήσουν και να αποκαλύψουν οι επιστήμες, ποιος είναι ο 
ρόλος που απομένει στη φιλοσοφία; Η εικόνα της γνώσης ως ενός δένδρου, του οποίου τις ρίζες αποτελεί η 
μεταφυσική, τον κορμό η φυσική και τα κλαδιά οι λοιπές επιστήμες μαρτυρεί τον κεντρικό, καθοριστικό ρόλο 
που αναλαμβάνει η φιλοσοφία/μεταφυσική στο σύστημα της γνώσης. Ο ρόλος αυτός εντοπίζεται στη 
διαύγαση και διατύπωση της μεθόδου που θα διέπει ολόκληρο αυτό το σύστημα. Η φιλοσοφία αναλαμβάνει 
έτσι, κατά κάποιον τρόπο, μια λειτουργία προεισαγωγική για το σύνολο των επιστημών· η λειτουργία αυτή 
αποτυπώνεται και στον ρόλο του πιο γνωστού έργου του Ντεκάρτ, του Λόγου περί της μεθόδου, ως ενός 
Προλόγου σε τρεις επιστημονικές πραγματείες του συγγραφέα: «Διοπτρική», «Μετέωρα» και «Γεωμετρία». 

Με την πρόταξη του ερωτήματος για τη δυνατότητα βέβαιης γνώσης, ο Ντεκάρτ εγκαθιδρύει τον 
γνωσιοθεωρητικό προσανατολισμό της νεότερης φιλοσοφίας: Πριν διατυπώσουμε οποιαδήποτε 
(οντολογική) κρίση για την πραγματικότητα, καλούμαστε να διακριβώσουμε (γνωσιοθεωρητικά) τη 
βασιμότητα της γνωσιακής μας πρόσβασης σε αυτήν. Εντοπίζοντας δε τη μεθοδολογική διαλεύκανση και 
θεμελίωση της γνώσης στον ορθό Λόγο, και πιστεύοντας παράλληλα στην ύπαρξη των «έμφυτων ιδεών» 
(ideae innatae), ο Ντεκάρτ καθίσταται ο πρώτος σημαντικός εκπρόσωπος του ρεύματος του νεότερου 
ορθολογισμού, το οποίο θα βρει τους μεγάλους συνεχιστές του στις μορφές του Σπινόζα και του Λάιμπνιτς. 
Προσβλέποντας δε σε μια γνώση που διέπεται από ενιαία δομή, θεμελίωση και άρθρωση, ο Ντεκάρτ 
προσβλέπει στη συγκρότησης ενός συστήματος – επιδίωξη που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη για 
τη φιλοσοφική γνώση επί δύο αιώνες. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1628 Regulae ad directionem ingenii – Κανόνες για την καθοδήγηση του πνεύματος 
Έργο που παρέμεινε ημιτελές και εκδόθηκε μετά θάνατον, το 1701. Περιέχει τις πρώιμες, βαθιά 
πρωτότυπες μεθοδολογικές διερευνήσεις του Ντεκάρτ, χωρίς όμως την παρουσία ενός διαμορφωμένου 
μεταφυσικού προβληματισμού. 

1637 Discours de la Méthode – Λόγος περί της μεθόδου 
Το πρώτο μεγάλο κείμενο, σε μορφή αυτοβιογράφησης, σχεδιασμένο ως Πρόλογος σε μια τριάδα 
πραγματειών («Διοπτρική – Μετέωρα – Γεωμετρία»). 

1641 Meditationes de prima philosophia / Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας 
Το σημαντικότερο φιλοσοφικό έργο του Ντεκάρτ· από την καθολική αμφισβήτηση στη βέβαιη γνώση, σε 
έξι στοχασμούς. Το 1647 κυκλοφόρησε και σε γαλλική μετάφραση, με τον τίτλο Les méditations 
métaphysiques. 

1644 Principia philosophiae – Αρχές της φιλοσοφίας 
Συνόψιση της ώριμης καρτεσιανής φιλοσοφίας. Κυκλοφόρησε και αυτό σε γαλλική μετάφραση το 1647, 
με τον τίτλο Les principes de la philosophie.  

1649 Les passions de l’âme – Τα πάθη της ψυχής 
Πραγμάτευση των παθών, στη βάση της διάκρισης σώματος και νου, και με την παραδοχή ότι το πρώτο 
επιδρά στον δεύτερο. Περιέχει επίσης την προτύπωση μιας καρτεσιανής ηθικής. 

Γ. Μεταφράσεις 

Αναζήτηση της αλήθειας μέσω του φυσικού φωτός (μτφρ. Δ. Μαρουδής). Αθήνα: Ηριδανός 2015, 80 σ. 
Μικρό, εκλαϊκευτικό κείμενο.  

Επιστολές περί ηθικής και πολιτικής (μτφρ. Β. Γρηγοροπούλου – επιμ. Ε. Βανταράκης). Αθήνα: Εκκρεμές 2022, 
224 σ. 

Εκλογή από την επιστολογραφία του φιλοσόφου, με έμφαση στην ηθική θεματική.  

Κανόνες για την καθοδήγηση του πνεύματος (μτφρ. Γ. Δαρδιώτης). Θεσσαλονίκη: Εγνατία 1974, 176 σ. 
Μία από τις πρώτες έγκυρες ελληνικές μεταφράσεις του Ντεκάρτ. 

Κανόνες για τον κατευθυσμό της γνωστικής δύναμης (μτφρ. Θ. Πενολίδης). Αθήνα: Κράτερος 2011, 240 σ. 
Η εκκεντρικότητα του τίτλου δηλωτική του όλου χαρακτήρα αυτής της μεταφραστικής απόπειρας. 

Λόγος περί της μεθόδου (μτφρ. Χ. Χρηστίδης). Αθήνα: Παπαζήσης 21976, 216 σ. 
Έχοντας δημοσιευθεί για πρώτη φορά το 1948, η μετάφραση αυτή διατηρεί αλώβητη την εγκυρότητά της (όσο 
κι αν θα χρειαζόταν ένα κάποιο ‘φρεσκάρισμα’... 

Ο λόγος περί της μεθόδου (μτφρ. Π. Μακροπούλου). Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2012, 164 σ. 
... το οποίο επιχειρεί αυτή η νέα μεταφραστική απόδοση – όχι όμως με ιδιαίτερη επιτυχία. Προσκρούει κανείς, 
π.χ., στην απόδοση του όρου accidents με «συμβάντα», ενώ τα «συμβεβηκότα» του Χρηστίδη είναι η μόνη 
ορθή απόδοση. 

Οι αρχές της φιλοσοφίας (μτφρ. Ν. Μακρής). Αθήνα: Δρόμων 2008, 93 σ. 
Μεταφραστική απόπειρα που σαφώς υπολείπεται αυτής: 

Οι αρχές της φιλοσοφίας, Ι και ΙΙ (μτφρ. Β. Γρηγοροπούλου). Αθήνα: Εκκρεμές 2012, 269 σ. 
Συνόψιση της καρτεσιανής φιλοσοφίας, σε ένα έργο με μεγάλη επίδραση· μετάφραση καλή, αν και όχι 
απαλλαγμένη από κάποιες αβλεψίες. 

Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας (μτφρ. Ε. Βανταράκης). Αθήνα: Εκκρεμές 2003, 308 σ. 
Έγκυρη απόδοση του μείζονος αυτού συστηματικού έργου. 

Τα πάθη της ψυχής (μτφρ. Γ. Πρελορέντζος). Αθήνα: Κριτική 22017, 292 σ. 
Έγκυρη απόδοση του τελευταίου έργου που δημοσίευσε ο φιλόσοφος, με εκτενή Εισαγωγή. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Bracken, H.M.: Descartes: A Beginner’s Guide [Oneworld Beginner’s Guides]. Oxford: Oneworld 2010, 176 σ. 

Έγκυρη εισαγωγή για αρχαρίους, με αναφορές και στη ζωή του φιλοσόφου. 

Brandhorst, K.: Descartes’ Meditations on First Philosophy [Edinburgh Philosophical Guides]. Edinburgh: 
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Edinburgh University Press 2010, 224 σ. 
Μία ακόμη καλή εισαγωγή για αρχαρίους, με θέμα τους Στοχασμούς. 

Clarke, D.M.: Descartes: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2006, 520 σ. 
Ενδελεχής, εξαιρετική ανασυγκρότηση της καρτεσιανής βιογραφίας, ενταγμένη στο ιστορικό και κοινωνικό 
πλαίσιο της εποχής.  

Dicker, G.: Descartes: An Analytical and Historical Introduction. Oxford: Oxford University Press 22013, 368 σ. 
Καλή και αναλυτική εισαγωγή στους Στοχασμούς, περιέχει και εκτενή αποσπάσματα του έργου. 

Gaukroger, S.: Descartes’ System of Natural Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 2002, 266 σ. 
Γενική εισαγωγή στον Ντεκάρτ, με άξονα τις Αρχές και έμφαση στη φυσική φιλοσοφία του. 

Kenny, A.: Descartes: A Study of His Philosophy. South Bend, IN: St. Augustine’s Press 32009, 252 σ. 
Κλασική εισαγωγή για αρχαρίους, που διατηρεί αμείωτη την αξία της παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε για πρώτη 
φορά το 1968. 

Skirry, J.: Descartes: A Guide for the Perplexed. London: Continuum 2008, 200 σ. 
Σύντομη, θεματικά οργανωμένη παρουσίαση της καρτεσιανής φιλοσοφίας σε όλη της την έκταση. 

Williams, B.: Descartes: The Project of Pure Enquiry. New York: Routledge 32014, 308 σ. 
Κλασικό έργο, εκδοθέν για πρώτη φορά το 1978. Δίνει έμφαση στη γνωσιοθεωρητική πτυχή της καρτεσιανής 
φιλοσοφίας και προϋποθέτει μια βασική εξοικείωση με αυτήν. 

Wilson, M.D.: Descartes. London: Routledge 1978, 276 σ. 
Εισαγωγικό έργο που δίνει έμφαση στην ανασυγκρότηση της επιχειρηματολογίας του φιλοσόφου στα βασικά 
έργα του. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Alanen, L.: Descartes’s Concept of Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press 2003, 384 σ. 
Διεξοδική έκθεση του καρτεσιανού νου και όσων σχετίζονται με αυτόν: ιδέες, συνείδηση, αίσθηση, πάθη. 

Ariew, R.: Descartes & the First Cartesians. Oxford: Oxford University Press 2015, 256 σ. 
Η συγκρότηση της καρτεσιανής παράδοσης στην αντίθεσή της με τον σχολαστικισμό, και με έμφαση στον 
κεντρικό ρόλο που είχαν εκείνη την εποχή εγχειρίδια όπως οι καρτεσιανές Αρχές. 

Beck, L.J.: The Method of Descartes: A Study of the “Regulae”. Oxford: Clarendon 21970, 316 σ. 
Κλασική μελέτη για τους Κανόνες· επικεντρώνεται στις προσδοκίες που έχει ο πρώιμος Ντεκάρτ για τη 
γεωμετρική μέθοδο και τη φιλοσοφική της αξία.  

Broughton, J. & Carriero, J. (επιμ.): A Companion to Descartes [Blackwell Companions to Philosophy]. West 
Sussex: Wiley-Blackwell 2007, 558 σ. 

Η πιο σημαντική και ενημερωμένη συναγωγή κειμένων για το σύνολο της φιλοσοφίας του Ντεκάρτ, από τους 
κατεξοχήν ειδικούς. 

Broughton, J.: Descartes’s Method of Doubt. Princeton: Princeton University Press 2002, 240 σ. 
Εξονυχιστική ανάλυση της λειτουργίας της αμφιβολίας στους Στοχασμούς. 

Carriero, J.: Between Two Worlds: A Reading of Descartes’s “Meditations”. Princeton: Princeton University 
Press 2009, 528 σ. 

Με αφετηρία τους Στοχασμούς, η μελέτη προσεγγίζει τον Ντεκάρτ ως ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στον παλαιό 
κόσμο του σχολαστικισμού και στον αναδυόμενο κόσμο της επιστήμης και της μηχανοκρατίας. 

Clarke, D.M.: Descartes’s Concept of Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press 2003, 384 σ. 
Η μελέτη αυτή για τον καρτεσιανό νου δίνει έμφαση στο ύστερο έργο του φιλοσόφου, στο οποίο εντοπίζει ίχνη 
υιοθέτησης μιας σύνδεσης του νου με υλικές διεργασίες και με την ανθρώπινη φυσιολογία. 

Cottingham, J. (επιμ.): The Cambridge Companion to Descartes. Cambridge: Cambridge University Press 1992, 
456 σ. 

Ό,τι αναμένει κανείς από ένα Cambridge Companion: Μια έγκυρη και πλήρης επισκόπηση του συνόλου των 
πτυχών της καρτεσιανής φιλοσοφίας. 

Cottingham, J. (επιμ.): Reason, Will and Sensation: Studies in Descartes’s Metaphysics. Oxford: Oxford 
University Press 1994, 344 σ. 

Ανθολογία κειμένων που καλύπτουν κάθε πλευρά της καρτεσιανής μεταφυσικής, δίνοντας έμφαση στην τομή 
που αυτή επέφερε στην ιστορία της μεταφυσικής. 

Detlefsen, K. (επιμ.): Descartes’ Meditations: A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press 2013, 
278 σ. 

Μία ακόμη ανθολογία κειμένων για τους Στοχασμούς, που δεν τους παρακολουθεί στη διαδοχή τους αλλά 
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δομείται θεματικά. 

Flage, D.E. & Bonnen, C.A.: Descartes and Method: A Search for Method in “Meditations”. New York: 
Routledge, 1999, 321 σ. 

Εκκινώντας από τους Κανόνες, η μελέτη δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο φιλόσοφος συγκροτεί τη μέθοδό του 
και την εφαρμόζει στους Στοχασμούς. 

Fowler, C.F.: Descartes on the Human Soul: Philosophy and the Demands of Christian Doctrine. Dordrecht: 
Kluwer 1999, 438 σ. 

Ο Ντεκάρτ για την ψυχή και την αθανασία της – σε διαρκή διάλογο με τη χριστιανική θεολογία και τη 
σχολαστική παράδοση της εποχής. 

Garber, D.: Descartes’ Metaphysical Physics. Science and Its Conceptual Foundations. Chicago: University of 
Chicago Press 1992, 404 σ. 

Μια κλασική μελέτη για την καρτεσιανή φυσική και για τις μεταφυσικές προϋποθέσεις της. 

Garber, D.: Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science. Cambridge: 
Cambridge University Press 2000, 350 σ. 

Συναγωγή μελετών που προωθούν και διευρύνουν ερευνητικά την εργασία του 1992. 

Gaukroger, S., Schuster, J. & Sutton, J. (επιμ.): Descartes’ Natural Philosophy. New York: Routledge 2000, 780 
σ. 

Κείμενα ειδικών για τη φυσική του Ντεκάρτ, και ευρύτερα για την επιστημονική του θεώρηση και επιτεύγματα· 
μια πολύ σημαντική ανθολογία. 

Gaukroger, S. (επιμ.): The Blackwell Guide to Descartes’ Meditations [Blackwell Guides to Great Works]. 
Oxford: Blackwell 2006, 268 σ. 

Ανθολογία κειμένων για τους Στοχασμούς, καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα του έργου. 

Hatfield, G.: Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the “Meditations”. New York: Routledge 2002, 
353 σ. 

Μια εκ του σύνεγγυς ανάγνωση των Στοχασμών, χρήσιμη για μια λεπτομερή μελέτη του έργου. 

Hattab, H.: Descartes on Forms and Mechanisms. Cambridge: Cambridge University Press 2009, 236 σ. 
Η εναντίωση του Ντεκάρτ στην παραδοσιακή έννοια του «είδους» και η αντικατάστασή της από τον 
«μηχανισμό»· το έργο αναδεικνύει τη ριζοσπαστικότητα της καρτεσιανής σκέψης. 

Hoffman, P.: Essays on Descartes. Oxford: Oxford University Press 2009, 295 σ. 
Συναγωγή κειμένων ενός πολύ σημαντικού μελετητή, για μια πλειάδα θεμάτων. Υπερασπίζεται, μεταξύ άλλων, 
τη δυνατότητα σύνθεσης των δύο υποστάσεων (ύλης/σώματος και νου) στην ανθρώπινη φύση και ύπαρξη. 

Machamer, P. & McGuire, J.E.: Descartes’s Changing Mind. Princeton: Princeton University Press 2009, 272 σ. 
Η μελέτη παρακολουθεί την εξέλιξη της σκέψης του φιλοσόφου, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στους πρώιμους Κανόνες και τις ύστερες Αρχές (με τον Λόγο και τους Στοχασμούς να έχουν μεταβατικό 
χαρακτήρα). 

Marion, J.-L.: Descartes’s Grey Ontology: Cartesian Science and Aristotelian Thought in the “Regulae”. (μτφρ. 
S.E. Donahue). South Bend, IN: Saint Augustine’s Press 32022, 320 σ. 

Η διατριβή του Μαριόν από το 1975, εξετάζει τους Κανόνες στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης του Ντεκάρτ με τη 
σχολαστική παράδοση. 

Marshall, J.: Descartes’s Moral Theory. Ithaca: Cornell University Press 1998, 192 σ. 
Σύντομη, εξαίρετη επισκόπηση της καρτεσιανής ηθικής· εξετάζει τόσο την προσωρινή ηθική του Λόγου όσο και 
την ώριμη πραγμάτευση της ηθικής στα Πάθη της ψυχής. 

Menn, S.: Descartes and Augustine. Cambridge: Cambridge University Press 1998, 432 σ. 
Ο Αυγουστίνος, η παράδοση που εκκινεί από αυτόν, και η επίδραση που άσκησε στον Ντεκάρτ.  

Morgan, V.G.: Foundations of Cartesian Ethics. Atlantic Highlands: Humanities Press 1994, 237 σ. 
Μία ακόμη επισκόπηση της καρτεσιανής θεώρησης της ηθικής· δίνει έμφαση στη συνέχεια και στην ενότητα 
των φάσεων εξέλιξης του φιλοσόφου. 

Ragland, C.P.: The Will to Reason: Theodicy and Freedom in Descartes. Oxford: Oxford University Press 2016, 
272 σ. 

Ο ρόλος του θεού στο εγχείρημα της ανθρώπινης γνώσης και στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ελευθερίας.  

Rozemond, M.: Descartes’s Dualism. Cambridge, MA: Harvard University Press 1998, 304 σ. 
Κλασική μελέτη, υπερασπίζεται τη ριζικότητα του καρτεσιανού διαχωρισμού σώματος και νου. 

Schmaltz, T.M.: Descartes on Causation. Oxford: Oxford University Press 2007, 256 σ. 
Ενδελεχής εξέταση των αντιλήψεων του Ντεκάρτ για την αιτιότητα· η σχολαστική παράδοση, η καρτεσιανή 
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τομή, η αναγνώριση του ρόλου του θεού ως αιτίου. 

Williston, B. & Gombay, Α. (επιμ.): Passion and Virtue in Descartes. Amherst: Humanity Books 2003, 348 σ. 
Ανθολογία κειμένων για τα Πάθη της ψυχής, πραγματεύεται το σύνολο των θεμάτων που θίγονται στο έργο. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 1: Πολιτικές του ορθολογισμού. Δέκα μελέτες για τον Καρτέσιο (επιμ. Γ. Φαράκλας). 
Αθήνα: Εξάντας 1999, 232 σ. 

Συναγωγή κειμένων των: Β. Κιντή, Α. Μπαγιόνας, Κ. Ψυχοπαίδης, Α. Μπαλτάς, Δ. Κοτρόγιαννος, Γ. Φαράκλας, 
Ε. Περδικούρη, Κ. Λελεδάκης, Β. Γρηγοροπούλου, Γ. Πρελορέντζος. Σημαντική έκδοση: η πρώτη αποτύπωση 
μιας ουσιαστικής ενασχόλησης με την καρτεσιανή φιλοσοφία στην Ελλάδα. 

Βανταράκης, Ε.: Από τη λατρεία του παλιού στην επιδίωξη του καινούργιου. Ο Ντεκάρτ και ο πρώιμος 
ευρωπαϊκός νεωτερισμός. Θεσσαλονίκη: Νησίδες 2015, 350 σ. 

Ο Ντεκάρτ ως σημείο καμπής και φορέας ενός μετριοπαθούς νεωτερισμού. Σημαντική μελέτη από έναν 
πραγματικό γνώστη της καρτεσιανής φιλοσοφίας. 

[Νταμάζιο] Damasio, A.R.: Το λάθος του Καρτέσιου. Συγκίνηση, λογική και ο ανθρώπινος εγκέφαλος (μτφρ. Κ. 
Παπακωνσταντίνου). Αθήνα: Σύναλμα 2000, 416 σ. 

Μια ενδιαφέρουσα απόπειρα αναίρεσης της καρτεσιανής διάκρισης σώματος-νου από τη σκοπιά της 
σύγχρονης νευροεπιστήμης. 

Ποταμιάνου, Ε: Το καρτεσιανό cogito και οι μετασχηματισμοί του στη νεότερη φιλοσοφία. Αθήνα: Έννοια 
2011, 280 σ. 

Η έννοια του υποκειμένου ως αφετηρία του ορθολογισμού. Ανάλυση της σημασίας του, με στόχο τη 
«διερεύνηση των καταβολών του καρτεσιανού εγχειρήματος». 

Ποταμιάνου, Ε: Ελεύθερη-πολιορκημένη βούληση την τέταρτη μέρα των στοχασμών του Descartes. Αθήνα: 
Έννοια 2011, 216 σ. 

Και πάλι στο επίκεντρο η έννοια του υποκειμένου, στη διασύνδεσή του με την ελευθερία της βούλησης, και με 
αναφορές σε ό,τι προηγήθηκε του Ντεκάρτ και ό,τι ακολούθησε. 
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Κεφάλαιο 3 
Χομπς 

Thomas Hobbes (1588-1679) 

Α. Εισαγωγικά 

Ο Τόμας Χομπς θεωρείται, δικαίως, ο θεμελιωτής της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας, θέτοντας στο 
επίκεντρο της σκέψης του το ζήτημα της νομιμοποίησης των κρατικών επεμβάσεων: Από πού απορρέει το 
δικαίωμα του κράτους και της πολιτικής εξουσίας να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία των ατόμων; 

Το ερώτημα αυτό σηματοδοτεί μια ριζική τομή με την παράδοση του πολιτικού αριστοτελισμού: Η 
πολιτική κοινωνία δεν υφίσταται φύσει, αλλά είναι δημιούργημα της ανθρώπινης δραστηριότητας και 
αποτέλεσμα θέσμισης. Πολιτική κοινωνία και κράτος εμφανίζονται στον Χομπς ως παράγωγα ενός 
κοινωνικού συμβολαίου που συνάπτουν τα υποκείμενα, μεταβαίνοντας έτσι από τη φυσική κατάσταση σε 
μια κατάσταση πολιτικής οργάνωσης και συμβίωσης. Η συμβίωση αυτή υπόκειται στην απόλυτη εξουσία ενός 
(μονοπρόσωπου ή συλλογικού) κυρίαρχου – και αυτό είναι το σημείο όπου το χομπσιανό σχήμα παράγει μια 
ενόχληση για τη σύγχρονη φιλελεύθερη αντίληψη, επιμένοντας ότι η κυριαρχία είτε είναι (σε τελική 
ανάλυση) απόλυτη, είτε δεν υφίσταται καν. Η απόλυτη κυριαρχία αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο 
στη μορφή του Λεβιάθαν: του βιβλικού τέρατος που δίνει το όνομά του στον κυρίαρχο ως «θνητό Θεό», αλλά 
και στο σημαντικότερο και πιο γνωστό έργο του φιλοσόφου.  

Το σχήμα του κοινωνικού συμβολαίου που εισάγει ο Χομπς εγκαινιάζει μια μακρά παράδοση, 
εξακολουθώντας να κατέχει κεντρικό ρόλο στην πολιτική φιλοσοφία μέχρι τις μέρες μας, αναλαμβάνοντας 
πολλαπλές λειτουργίες και επιτρέποντας ποικίλες νοηματοδοτήσεις του περιεχομένου του. Αξίζει, βέβαια, να 
υπογραμμισθεί ότι για τον Χομπς το σχήμα του κοινωνικού συμβολαίου δεν δηλώνει μια υπαρκτή, 
πραγματική πράξη δημιουργίας της πολιτικής κοινωνίας, η οποία συνέβη κάποτε κατά το απώτατο παρελθόν. 
Η φυσική κατάσταση, την οποία διακόπτει η σύναψη του συμβολαίου, είναι μια υποθετική κατασκευή: 
Περιγράφει με μελανά χρώματα πώς θα είχαν τα πράγματα, αν δεν υπήρχε το κράτος. Η φιλοσοφική θέση 
του Χομπς εκπέμπει έτσι και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: Κάθε εκδοχή κράτους είναι πολυτιμότερη από την 
κατάλυσή του. 

Η πολιτική φιλοσοφία του Χομπς είναι αυτή που τον κατατάσσει στους κλασικούς της φιλοσοφικής 
παράδοσης, χωρίς όμως να αποτελεί το μοναδικό πεδίο ενασχόλησής του. Ο φιλόσοφος ανέπτυξε μια 
μηχανοκρατική, φυσιοκρατική και υλιστική θεώρηση του ανθρώπου, εμφανίζοντας τη φυσική ως πρότυπο 
για μια ψυχολογία και απορρίπτοντας κατηγορηματικά την καρτεσιανή θέση ότι υφίστανται ασώματες 
υποστάσεις. Οι μόνες υποστάσεις που υπάρχουν είναι τα φυσικά, υλικά σώματα. Η δε σκέψη, η συλλογιστική 
ικανότητα και η νόηση δεν είναι παρά μια δραστηριότητα υπολογισμών που εδράζονται στην ουσιωδώς 
υλική φύση του ανθρώπου. Το υπόβαθρο του συνόλου των φιλοσοφικών αντιλήψεων του Χομπς μπορεί να 
αναζητηθεί στην πεποίθηση πως υπάρχει μία και μόνη εκδοχή πραγματικότητας, η οποία αποτελείται εντέλει 
αποκλειστικά από σώματα ευρισκόμενα σε κίνηση.  

Γνωσιοθεωρητικά, ο Χομπς υποστήριξε μια εκδοχή εμπειρισμού, στηρίζοντάς την σε μια αιτιοκρατική 
θεώρηση της αισθητηριακής αντίληψης και ερχόμενος σε αντίθεση τόσο με τον Ντεκάρτ όσο και με την 
αριστοτελική παράδοση. Το έργο του εγγράφεται στην παράδοση του νομιναλισμού, καθώς υιοθετεί τη θέση 
πως τα μόνο καθολικά όντα που υφίστανται είναι τα ονόματα, τα οποία αποδίδουμε σε ομάδες ατομικών 
όντων με κοινά χαρακτηριστικά. Ο Χομπς ασχολήθηκε επίσης με ζητήματα ηθικής, αλλά και με θέματα 
ιστορίας, θεολογίας, καθώς και φυσικών επιστημών όπως η φυσική και η γεωμετρία. Η ηθική του θεώρηση 
αφήνει ανοικτό το ερώτημα αν τα ανθρώπινα όντα διέπονται από έναν απαράγραπτο εγωισμό και πράττουν 
ορμώμενα αποκλειστικά από ιδιοτελή κίνητρα. Όσο για την ύπαρξη του Θεού, δεν την αμφισβητεί, αλλά οι 
θέσεις του για το ζήτημα εμφανίζονται τόσο ιδιαίτερες, ώστε να επιτρέπουν ερμηνείες που καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα από τον αθεϊσμό έως τον αγνωστικισμό και τη συμβατότητα με την κοινή χριστιανική 
θεολογία. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1640  The Elements of Law, Natural and Politic – Τα στοιχεία του δικαίου, φυσικού και πολιτικού 
Το πρώτο μεγάλο έργο ενός πολυγραφότατου στοχαστή. Κυκλοφορούσε επί μία δεκαετία σε χειρόγραφα 
αντίγραφα, μέχρι την πρώτη, μερική και ‘πειρατική’ έκδοσή του το 1950. 

1642-58 Elementa philosophiae – Στοιχεία φιλοσοφίας: 
   1655 Ι. De Corpore – Περί σώματος 
   1658 ΙΙ. De Homine – Περί ανθρώπου 
   1642 ΙΙΙ. De Cive – Περί πολίτου 

Μια απόπειρα έκθεσης του όλου συστήματος. Το Τρίτο Μέρος εκδόθηκε πρώτο, και με την έκδοση του 
Λεβιάθαν κατέστη σε κάποιον βαθμό ξεπερασμένο. 

1651 Leviathan, or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil – 
Λεβιάθαν, ή Ύλη, μορφή και εξουσία μιας εκκλησιαστικής και πολιτικής κοινότητας  
Η ‘Βίβλος’ της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας, με απαράγραπτη θέση στον ‘κανόνα’ της παγκόσμιας 
φιλοσοφικής γραμματείας. 

1656 The Questions concerning Liberty, Necessity and Chance – Ερωτήματα σχετικά με την ελευθερία, 
την αναγκαιότητα και την τύχη 
Πραγμάτευση του θέματος που σαφώς δηλώνεται με τον τίτλο. Πρώτη έκδοση το 1654· η επανέκδοση 
του 1656 συμπεριέλαβε την κριτική τοποθέτηση του επισκόπου Μπράμχολ και την απάντηση του Χομπς. 

1668 Behemoth, or The Long Parliament – Βεεμώθ, ή το Μακρό Κοινοβούλιο  
Η συνέχεια του Λεβιάθαν: μια απόπειρα ερμηνείας του αγγλικού εμφυλίου πολέμου. Η έκδοση του 
έργου απαγορεύθηκε από τον βασιλιά· κυκλοφόρησε σε ‘πειρατικές’ εκδόσεις, και επισήμως μόνο μετά 
θάνατον το 1681. 

Γ. Μεταφράσεις 

Η Τέχνη της ρητορικής (μτφρ. Γ. Καράμπελας). Αθήνα: Ηριδανός 2016, 144 σ. 
Μια «ρητορική για ταραγμένους καιρούς» – από μια οπτική που βρίσκεται στον αντίποδα της παραδοσιακής, 
αριστοτελικής πραγμάτευσης της ρητορικής. Πολύ καλή η μετάφραση, κατατοπιστικό το επίμετρο του Π. 
Μπασάκου. 

Λεβιάθαν, ή Ύλη, μορφή και εξουσία μιας εκκλησιαστικής και λαϊκής πολιτικής κοινότητας (μτφρ. Γ. 
Πασχαλίδης & Α. Μεταξόπουλος). Αθήνα: Γνώση 22006, 770 σ. 

Έγκυρη, ‘οριστική’ απόδοση του σημαντικότερου έργου του Χομπς – και συγχρόνως ιδρυτικού κειμένου της 
νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. 

Περί του πολίτη (μτφρ. Η. Βαβούρας & Ε. Φιριπή). Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2015, 416 σ. 
Πρόκειται, πιθανότατα, για έκδοση στηριγμένη στην αγγλική μετάφραση του 1651: Philosophical Rudiments 
Concerning Government and Society. Επαρκής η απόδοση στην ελληνική. 

Περί της φύσης του ανθρώπου (μτφρ. Δ. Σταυρίδου). Αθήνα: Printa 2013, 192 σ. 
Περιλαμβάνει, σε επαρκή νεοελληνική απόδοση, τα Κεφάλαια 1-19 του έργου The Elements of Law, Natural 
and Politic. 

Περί των στοιχείων του φυσικού νόμου και της πολιτικής (μτφρ. Β. Μακρυπούλιας). Αθήνα: Άμμων Εκδοτική 
2020, 284 σ. 

Πρώτη πλήρης έκδοση των Elements of Law στην ελληνική. Τα προβλήματα της απόδοσης ξεκινούν ήδη από 
τον τίτλο, η ορθή απόδοση του οποίου θα ήταν: Τα στοιχεία του δικαίου [/νόμου], φυσικού και πολιτικού. 
Φιλόδοξη, αποτυχημένη προσπάθεια. 

«Περί ελευθερίας και αναγκαιότητας». Χομπς, Τ. & Μπράμχολ, Τζ. [Bramhall, J.]: Ελευθερία και αναγκαιότητα 
(μτφρ. Γ. Καράμπελας). Αθήνα: Ηριδανός 2016, 112 σ. 

Ο Χομπς απαντά στον επίσκοπο Μπράμχολ· κείμενο δημοσιευμένο για πρώτη φορά το 1654. Σε επίμετρο, 
κείμενο του Λάιμπνιτς για την αντιπαράθεση. Χρήσιμη έκδοση, με καλή μετάφραση των κειμένων. 
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Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Martinich, A.P.: Hobbes: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press 1999, 424 σ. 

Η πλέον έγκυρη βιογραφία του φιλοσόφου· εκτενής και λεπτομερής, παρακολουθεί τη φιλοσοφική του εξέλιξη.  

Tuck, R.: Hobbes: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 1989, 148 σ. 
Ίσως η καλύτερη σύντομη εισαγωγή στον Χομπς. Θεματική παρουσίαση με αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Bobbio, N.: Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition (μτφρ. D. Gobbeti). Chicago: University of Chicago 
Press 1989, 246 σ. 

Κλασική μελέτη, εξετάζει τη σχέση του φιλοσόφου με την παράδοση του φυσικού δικαίου και τη σταδιακή του 
απαγκίστρωση από αυτήν. 

Bredekamp, H.: Thomas Hobbes visuelle Strategien. Der Leviathan: Urbild des modernen Staates. Berlin: 
Akademie Press 1999, 264 σ. 

Πλήρης μελέτη της χομπσιανής ‘εικονογραφίας’, με έμφαση στον Λεβιάθαν. 

Brown, K.C. (επιμ.): Hobbes: Studies. Oxford: Blackwell 1965, 316 σ. 
Συναγωγή σημαντικών μελετών, οι περισσότερες από τις οποίες γράφτηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα – 
διατηρώντας όμως και σήμερα τη σημασία τους. 

Dietz, M.G. (επιμ.): Thomas Hobbes and Political Theory. Lawrence: University of Kansas 1990, 222 σ. 
Μία ακόμη σημαντική ανθολογία μελετών που εξετάζουν την πολύπλευρη σχέση του φιλοσόφου με την 
πολιτική θεωρία και τη θέση που καταλαμβάνει στην παράδοσή της. 

King, P. (επιμ.): Thomas Hobbes: Critical Assessments (4 τόμοι). London: Routledge 1993, 1600 σ. 
Ογκώδης, σημαντική αλλά δυσπρόσιτη θεματική συλλογή μελετών από ολόκληρο τον 20ό αιώνα. 

Malcolm, N.: Aspects of Hobbes. Oxford: Oxford University Press 2002, 656 σ. 
Η έκδοση στεγάζει πολύ σημαντικά κείμενα ενός από τους διαπρεπέστερους μελετητές του φιλοσόφου, για μια 
πληθώρα θεμάτων. 

Martel, J.R.: Subverting the Leviathan: Reading Thomas Hobbes as a Radical Democrat. New York: Columbia 
University Press 2007, 240 σ. 

Μια ανατρεπτική θεώρηση του Λεβιάθαν: Η απόλυτη εξουσία του κυρίαρχου υπονομεύεται από την 
ερμηνευτική κυριαρχία που καλείται να ασκήσει ο αναγνώστης του έργου. Ενδιαφέρουσα απόπειρα, που όμως 
δύσκολα μπορεί εντέλει να πείσει. 

Martinich, A.P.: The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics. Cambridge: Cambridge 
University Press 1992, 452 σ. 

Κλασική μελέτη για τη σχέση του Χομπς με τη θρησκεία· υποστηρίζει τη θεώρηση της φιλοσοφίας του ως 
συμβατής με τη χριστιανική θεολογία και θρησκεία. 

Martinich, A.P. & Hoekstra, Κ. (επιμ.): The Oxford Handbook of Hobbes. Oxford: Oxford University Press 2016, 
943 σ. 

Σημαντική ανθολογία κειμένων γραμμένων από ειδικούς, για κάθε πτυχή του έργου του φιλοσόφου. 

Overhoff, J.: Hobbes’s Theory of the Will: Ideological Reasons and Historical Circumstances. Lanham: Rowman 
& Littlefield 2000, 288 σ. 

Παρουσίαση και αποτίμηση της χομπσιανής αιτιοκρατίας, ενταγμένης στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. 

Skinner, Q.: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press 1996, 
496 σ. 

Η επίδραση της παράδοσης της ρητορικής στη διαμόρφωση του έργου του φιλοσόφου. Ενδελεχής και 
εξαιρετικά πλούσια ανάλυση. 

Skinner, Q.: Visions of Politics, vol. 3: Hobbes and Civil Science. Cambridge: Cambridge University Press 2002, 
404 σ. 

Σημαντική ανθολογία κειμένων ενός από τους σημαντικότερους μελετητές του φιλοσόφου, τα οποία 
στεγάζονται σε αυτή την έκδοση σε επεξεργασμένη εκδοχή. 

Sorell, T. (επιμ.): The Cambridge Companion to Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press 1996, 420 σ. 
Έκδοση με τη γνωστή εγκυρότητα της σειράς, δίνει έμφαση στη φυσική φιλοσοφία και γνωσιοθεωρία του 
φιλοσόφου. 

Sorrell, T. & Foisneau, L. (επιμ.): “Leviathan” after 350 Years. Oxford: Oxford University Press 2004, 320 σ. 
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Συλλογή κειμένων που εξετάζουν από πολλές πλευρές και αποτιμούν την επικαιρότητα του Λεβιάθαν. 

Springborg, P. (επιμ.): The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan. Cambridge: Cambridge University 
Press 2007, 556 σ. 

Δεύτερος τόμος της σειράς, εξίσου έγκυρος και χρήσιμος, αφιερωμένος αποκλειστικά στον Λεβιάθαν. 

Strauss, L.: The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis (μτφρ. E. Sinclair). Chicago: University 
of Chicago Press 1936, 190 σ. 

Κλασική μελέτη, γραμμένη στη γερμανική το 1934-35· έμφαση στη σχέση του Χομπς με την ουμανιστική 
παράδοση.  

Strauss, L.: Natural Right and History. Chicago: University of Chicago Press 1953, 336 σ. 
Το πιο γνωστό έργο του Στράους, άσκησε τεράστια επίδραση τόσο στην πρόσληψη του φιλοσόφου όσο και 
στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για την παράδοση του φυσικού δικαίου. Μεταφρασμένο και στην ελληνική 
(βλ. και ανωτέρω, Κεφ. 1). 

Tuck, R.: The Sleeping Sovereign: The Invention of Modern Democracy. Cambridge: Cambridge University Press 
2016, 310 σ. 

Ο Χομπς ως θεωρητικός της δημοκρατικής κυριαρχίας – έννοιας που οφείλει να διακριθεί από τη δημοκρατική 
διακυβέρνηση. 

Warrender, H.: The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation. Oxford: Oxford University Press 
1957, 346 σ. 

Εξαιρετική, κλασική μελέτη, προσηλωμένη στα κείμενα του φιλοσόφου· άσκησε μεγάλη επίδραση στην 
ανανέωση του ενδιαφέροντος για τον φιλόσοφο στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Αγγελίδης, Μ.: Η γένεση του φιλελευθερισμού. Προβλήματα σύστασης του πολιτικού σε θεωρίες του 
κοινωνικού συμβολαίου: T. Hobbes – J. Locke. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 1994, 224 σ. 

Ανάγνωση των δύο κλασικών της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας ως θεωρητικών του φιλελευθερισμού· 
έμφαση στα κοινά χαρακτηριστικά της «ανθρωπολογίας» τους. 

Αξιολογικά, τεύχος 16: Αφιέρωμα στον Hobbes. Αθήνα: Νήσος/Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 2006, 181 σ. 
Περιλαμβάνει ένδεκα μελέτες, κάποιες από τις οποίες αναδεικνύουν επιτυχώς πτυχές της χομπσιανής 
φιλοσοφίας. 

Μακφέρσον, Κ.Μ. [Macpherson, C.B.]: Ατομικισμός και ιδιοκτησία. Η πολιτική θεωρία του πρώιμου 
φιλελευθερισμού από τον Hobbes ώς τον Locke (μτφρ. Ε. Κασίμη). Αθήνα: Γνώση 1986, 408 σ. 

Κλασική μελέτη που εστιάζει στη σχέση της πολιτικής σκέψης του 17ου αιώνα με τις βασικές επιδιώξεις του 
αστικού φιλελευθερισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται και εδώ οι δύο μεγάλοι διανοητές: Χομπς και Λοκ (πρώτη 
έκδοση του έργοου το 1962). 

Μωραΐτης, Γ.: Φιλοσοφία της κυριαρχίας. Στοχασμοί στην πολιτική και κοινωνική θεωρία του Τόμας Χομπς 
και του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ. Αθήνα: Νήσος 2019, 306 σ. 

«Η ανά χείρας μελέτη επιχειρεί μια υλιστική και διαλεκτική αποτίμηση της πολιτικής φιλοσοφίας του 
Διαφωτισμού μέσω δύο κορυφαίων εκπροσώπων του»: μελέτη προσκολλημένη σε έναν παλιάς κοπής 
‘διαλεκτικό υλισμό’, αποτυγχάνει να εισφέρει οποιαδήποτε ερευνητική πρωτοτυπία. 

Μορό, Π.-Φ. [Moreau, P.-F.]: Χομπς: φιλοσοφία, επιστήμη, θρησκεία (μτφρ. Ν. Μουντζούρογλου). Αθήνα: 
Πατάκης 2001, 156 σ. 

Μικρή, περιεκτική και ενδιαφέρουσα μελέτη, επικεντρώνεται στη σχέση του Χομπς με τις τρεις έννοιες που 
ευκρινώς καταγράφονται στον τίτλο του έργου. 

Πανταζάκος, Π.: Ένστικτο και ελευθερία κατά τον Τόμας Χομπς. Αθήνα: Καρδαμίτσα 22014, 454 σ. 
Εκτενής ερμηνευτική απόπειρα, πλήρης βεβαιοτήτων, υστερεί στη διατύπωση ερμηνευτικών ερωτημάτων και 
δεν διαλέγεται επαρκώς με τη διεθνή έρευνα. 

Πατέλλη, Ι.: Η φιλοσοφία του Hobbes. Λόγος και αιτιότητα στη νέα φυσική και πολιτική επιστήμη. Αθήνα: 
Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 1995, 216 σ. 

Εκκινώντας από την έννοια της αιτιότητας, η μελέτη επιχειρεί να συνδέσει και να συνθέσει την επιστημονική 
και φιλοσοφικό-πολιτική αντίληψη του Χομπς. Παραμένει μία από τις πρώτες έγκυρες ελληνικές μελέτες για 
τον φιλόσοφο. 

[Σέιπιν & Σέιφερ] Shapin, S. & Schaffer, S.: Ο Λεβιάθαν και η Αντλία Κενού: Ο Χομπς, ο Μπόιλ και η 
Πειραματική Εποχή (μτφρ. Δ.-Ε. Μπάτσιου & Θ. Χαλικιάς). Θεσσαλονίκη: Ροπή 2021, 442 σ. 
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Η διαμάχη του Χομπς με τον Μπόιλ για τις πειραματικές μεθόδους και την αξία τους. Ενδιαφέρουσα 
ανασυγκρότηση μιας σημαντικής διαμάχης. 

[Σμιττ] Schmitt, Carl: Ο Λεβιάθαν στην πολιτειολογία του Τόμας Χομπς. Νόημα και αποτυχία ενός πολιτικού 
συμβόλου (μτφρ. Γ. Σαγκριώτης). Αθήνα: Σαββάλας 2009, 192 σ. 

Κλασική μελέτη, απαραίτητη για τη μελέτη τόσο του Χομπς όσο και του Σμιττ – δείχνει πόσο ο πρώτος αποτελεί 
διαρκές σημείο αναφοράς, πηγή επιδράσεων και πεδίο οριοθέτησης για τον δεύτερο. Πολύ καλή η μετάφραση 
του Γ.Σ. 

Τσακυράκης, Σ.: Οι καταβολές του συνταγματικού φιλελευθερισμού στο έργο των Hobbes και Locke. Αθήνα: 
Π. Σάκκουλας 1992, 158 σ. 

Η διατριβή του Σ.Τ. – σύντομη, αλλά εμβριθής ανασυγκρότηση της σημασίας των δύο κλασικών για το 
συνταγματικό δίκαιο και τη φιλοσοφία του δικαίου. 
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Κεφάλαιο 4 
Σπινόζα 

Benedictus Baruch Spinoza (1632-1677) 

Α. Εισαγωγικά 

Δεύτερος της τριάδας του ορθολογισμού, μαζί με τον Ντεκάρτ που προηγείται και τον Λάιμπνιτς που έπεται, 
ο Μπαρούχ Σπινόζα είναι συγχρόνως η πιο ανατρεπτική μορφή της φιλοσοφίας του 17ου αιώνα. Στον μάλλον 
σύντομο βίο του, άφησε έργο που εκτείνεται σε όλα τα πεδία της φιλοσοφίας. Δέχτηκε επιδράσεις όχι μόνο 
από τον Ντεκάρτ και τον Χομπς, αλλά και από τον Μακιαβέλλι, τον αρχαίο στωικισμό και την εβραϊκή 
παράδοση. Οι πολλαπλές αυτές επιρροές αποτυπώνονται στον εκλεκτικισμό που ενίοτε χαρακτηρίζει τον 
φιλόσοφο, χωρίς ωστόσο να σκιάζουν την ακαταμάχητη πρωτοτυπία της σκέψης του, η οποία εκτυλίσσεται 
γύρω από τον άξονα της a priori, καθαρά νοητικής γνώσης ως της μόνης δυνατής. 

Το γνωστότερο και σημαντικότερο έργο του Σπινόζα, η μνημειώδης Ηθική, έχει μια θεματική πολύ 
ευρύτερη απ’ όσο υποδηλώνει ο τίτλος του. Η ηθική θεώρηση του φιλοσόφου θεμελιώνεται εδώ στη 
μεταφυσική σύλληψη της μίας ενιαίας υπόστασης, η οποία φέρει το όνομα «Θεός ή φύση». Η γνώση αυτής 
της υπόστασης, και μόνο αυτή, μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο των παθών και να ικανοποιήσει την ύστατη 
ηθική απόβλεψη του έργου: την ανθρώπινη ευδαιμονία. 

Ο Σπινόζα εκδιπλώνει έτσι ένα ακραιφνώς μονιστικό σύστημα, στο οποίο ο Θεός δεν βρίσκεται έξω 
από τον κόσμο, αλλά ταυτίζεται με αυτόν ως «φύση»: ως ένα αιτιοκρατικά ρυθμισμένο σύστημα 
αλληλεπιδράσεων, μέρος του οποίου αποτελούν και τα ανθρώπινα όντα. Όπως υποδηλώνει και ο υπότιτλος 
του έργου («αποδεδειγμένη με γεωμετρική τάξη»), η Ηθική είναι δομημένη όπως μια γεωμετρική 
πραγματεία, περιλαμβάνοντας ορισμούς, αξιώματα, θεωρήματα, αποδείξεις, πορίσματα και σχόλια. 
Προκύπτει έτσι ένα συμπαγές συστηματικό εγχείρημα, το οποίο έχει το πρότυπό του όχι μόνο στα ευκλίδεια 
Στοιχεία, αλλά και στην ευρεία αναγνώριση της οποίας έχαιρε η γεωμετρία κατά τον 16ο και 17ο αιώνα ως 
πρότυπο επιστήμης. Ο Ντεκάρτ ήταν ο πιο προβεβλημένος υποστηρικτής αυτής της θέσης, αλλά η υιοθέτησή 
της από τον Σπινόζα δεν τον καθιστά καρτεσιανό· η έμφαση με την οποία ο Σπινόζα τονίζει τη μοναδικότητα 
της υπόστασης συνιστά και μια κατηγορηματική απόρριψη του καρτεσιανού δυισμού, της διάκρισης 
ανάμεσα σε res cogitans και res extensa. Σκέψη και έκταση δεν αποτελούν πλέον υποστάσεις, αλλά τα δύο 
από τα άπειρα κατηγορήματα της μίας και μοναδικής υπόστασης που είναι προσιτά στον άνθρωπο. 

Στο σύμπαν του Σπινόζα, δεν υπάρχει χώρος για την «τύχη»· ο όρος δεν δηλώνει παρά την ατέλεια ή 
ανεπάρκεια της γνώσης μας. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για την ελεύθερη βούληση – έννοια που συνιστά τη 
μεγαλύτερη ίσως ανθρώπινη ψευδαίσθηση. Όπως όλα στον κόσμο, έτσι και η βούλησή μας υπόκειται σε 
εξωτερικούς αιτιακούς προσδιορισμούς και καθορίζεται από αυτούς. 

Το έργο του Σπινόζα δεν περιορίζεται στη μεταφυσική, αλλά εκτείνεται και στα πεδία της θεολογίας 
και της πολιτικής σκέψης. Οι αναλύσεις του για τη φύση και τον ρόλο του κράτους, για τη δημοκρατία και την 
ανεκτικότητα, για τη θρησκεία και την πίστη τον καθιστούν εξέχοντα πρόδρομο του Διαφωτισμού του 
επόμενου αιώνα. Αξίζει να επισημανθεί η τοποθέτησή του υπέρ της δημοκρατίας, με το βασικό επιχείρημα 
ότι οι πολλοί είναι λιγότερο πιθανό να υποπέσουν σε σφάλματα, συγκριτικά με τους λίγους ή με τον έναν. Η 
ελευθερία της σκέψης θεωρείται απαραβίαστο αγαθό σε ένα ευνομούμενο κράτος, και απολύτως συμβατή 
με την κρατική κυριαρχία. Οι θρησκευτικές πρακτικές, πάντως, πρέπει να υπόκεινται στον κρατικό έλεγχο και 
να εναρμονίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια· δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα, λόγος ύπαρξης μιας 
αυτόνομης εκκλησιαστικής αρχής. Όσο για τη Βίβλο, της οποίας υπήρξε δεινός μελετητής, ο Σπινόζα 
υποστήριξε την ανάγκη κριτικής εξέτασης και ερμηνείας της, αφού μόνο έτσι μπορεί να απαλλαγεί από 
αντιφάσεις και από παρερμηνείες. 

Από τους φιλοσόφους του 17ου αιώνα, ο Σπινόζα είναι εκείνος του οποίου το έργο διατηρεί στο σύνολό 
του την επικαιρότητά του, εξακολουθώντας να αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά από τα σύγχρονα 
φιλοσοφικά ρεύματα. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1662 Tractatus de intellectus emendatione – Πραγματεία για τη διόρθωση του νου 
Ημιτελές, αλλά σημαντικό έργο, εκδόθηκε μετά θάνατον. Η πρώτη απόπειρα έκθεσης της σπινοζικής 
μεθόδου. 

1663  Renati des Cartes Principiorum Philosophiae Pars I et II, more geometrico demonstratae – Οι 
αρχές της φιλοσοφίας του Ρενέ Ντεκάρτ, Μέρος Ι και ΙΙ, αποδεδειγμένες με γεωμετρικό τρόπο 
Σύγγραμμα για τη φιλοσοφία του Descartes, εμφανίζεται ως ανασυγκρότηση των καρτεσιανών Αρχών με 
γεωμετρικό τρόπο, χωρίς ωστόσο να στερείται πρωτοτυπίας. 

1670 Tractatus theologico-politicus – Θεολογικο-πολιτική πραγματεία 
Εκδόθηκε ανώνυμα, αφού ο συγγραφέας εκθέτει εδώ ‘επικίνδυνες’ απόψεις για το κράτος, την εβραϊκή 
και χριστιανική θρησκεία, τη Βίβλο, την ανεκτικότητα και τη δημοκρατία.  

1661-75 Ethica, ordine geometrico demonstrata – Ηθική, αποδεδειγμένη με γεωμετρική τάξη 
Το εμβληματικό αυτό συστηματικό έργο θα δημοσιευτεί για πρώτη φορά το 1677, μετά τον θάνατο του 
φιλοσόφου. 

1676 Tractatus politicus – Πολιτική πραγματεία 
Άλλο ένα έργο που δημοσιεύεται μετά θάνατον (1677), περιέχοντας τη σπινοζική πολιτική θεωρία στην 
πιο ώριμη εκδοχή της. 

Γ. Μεταφράσεις 

Ηθική (μτφρ. Ε. Βανταράκης). Αθήνα: Εκκρεμές 2009, 552 σ. 
Το μείζον έργο του Σπινόζα. Ένα πολύ δύσκολο μεταφραστικό εγχείρημα που στέφθηκε με επιτυχία. 

Περί της ελευθερίας της σκέψης σε ένα ελεύθερο κράτος. Πρόλογος και εικοστό κεφάλαιο της «Θεολογικο-
πολιτικής πραγματείας» (μτφρ. Ε. Βαμπούλης & Ά. Στυλιανού). Αθήνα: Άγρα 2014, 88 σ. 

Μικρό απόσπασμα από ένα σημαντικό έργο, το οποίο κατά τα άλλα παραμένει αμετάφραστο· η έγκυρη 
απόδοσή του είναι συγχρόνως η τελευταία εργασία του αείμνηστου Ε.Β., την οποία παρέλαβε ημιτελή και 
ολοκλήρωσε ο Α.Σ. Προτάσσονται Εισαγωγή του Γ. Βώκου και Εργοβιογραφικό Σημείωμα για τον Σπινόζα. 

Πολιτική πραγματεία (μτφρ. Α. Στυλιανού). Αθήνα: Πατάκης 1996, 300 σ. 
Το σημαντικότερο έργο της σπινοζικής πολιτικής φιλοσοφίας, σε έγκυρη και αξιόπιστη απόδοση. Εισαγωγή του 
Γ. Βώκου, επίμετρο του Ε. Μπαλιμπάρ. 

Πραγματεία για τη διόρθωση του νου (μτφρ. Β. Γρηγοροπούλου & B. Jacquemart). Αθήνα: Πόλις 2000, 224 σ. 
Πρώιμο έργο, αποτυπώνει τις μεθοδολογικές αναζητήσεις του φιλοσόφου. Η μετάφραση σε γενικές γραμμές 
επαρκής. 

 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Allison, H.: Benedict de Spinoza: An Introduction. New Haven: Yale University Press 21987, 254 σ. 

Πιθανώς η καλύτερη γενική εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σπινόζα – παρά το διάστημα που έχει πλέον παρέλθει 
από την πρώτη έκδοσή της, το 1975. 

Curley, E.M.: Behind the Geometrical Method: A Reading of Spinoza’s Ethics. Princeton: Princeton University 
Press 1988, 200 σ. 

Μια καλή εισαγωγή στο σημαντικότερο έργο του Σπινόζα, προσπαθεί να ‘δει’ πίσω από τη γεωμετρική δομή 
της Ηθικής. 

Della Rocca, M.: Spinoza. New York: Routledge 2008, 346 σ. 
Εκτενής, έγκυρη παρουσίαση του συνόλου του έργου του φιλοσόφου, κατάλληλη όχι μόνο για ‘αρχαρίους’. 

Nadler, S.: Spinoza: A Life. Cambridge: Cambridge University Press 1999, 430 σ. 
Η πληρέστερη περιγραφή του πολύ ενδιαφέροντος βίου του φιλοσόφου· έγκυρο και ευανάγνωστο. 

Nadler, S.: Spinoza’s Ethics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press 2006, 300 σ. 
Μία ακόμη εκτενής εισαγωγή στην Ηθική· πραγματεύεται το σύνολο του έργου. 
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ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 
Bennett, J.: A Study of Spinoza’s Ethics. Indianapolis: Hackett 1984, 406 σ. 

Εκτενής μονογραφία, δίνει έμφαση στα επιχειρήματα της Ηθικής και στον έλεγχό τους. 

Bove, L.: La stratégie du conatus: Affirmation et résistance chez Spinoza. Paris: Vrin 1996, 334 σ. 
Μια συνολική πραγμάτευση της έννοιας του conatus – κεντρικής για τη φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία του 
Σπινόζα. 

Della Rocca, M.: Representation and the Mind-Body Problem in Spinoza. Oxford: Oxford University Press 1996, 
240 σ. 

Σημαντική μελέτη, επερωτά τη φιλοσοφία του Σπινόζα εκκινώντας από δύο σύγχρονα φιλοσοφικά ζητήματα: 
τη φύση της αναπαράστασης και τη σχέση νου-σώματος. 

Della Rocca, M. (επιμ.): The Oxford Handbook of Spinoza. Oxford: Oxford University Press 2017, 712 σ. 
Περιεκτική και έγκυρη ανθολογία σημαντικών μελετών, γραμμένων από τους κατεξοχήν ειδικούς. 

Förster, E. & Melamed, Υ. (επιμ.): Spinoza and German Idealism. Cambridge: Cambridge University Press 2012, 
298 σ. 

Η επίδραση του Σπινόζα στον Γερμανικό Ιδεαλισμό, καθώς και η εξέταση πλευρών της δικής του ιδεαλιστικής 
πτυχής. 

Gatens, M. & Lloyd, G.: Collective Imaginings: Spinoza, Past and Present. London: Routledge 1999, 178 σ. 
Έμφαση στην ‘υλιστική’ πτυχή της σπινοζικής σκέψης, με έμφαση στην πολιτική φιλοσοφία του. 

Gueroult, M.: Spinoza: Dieu (Ethique, I). Paris: Aubier-Montaigne 1968, 671 σ. 
- Gueroult, M.: Spinoza: L’Âme (Ethique, II). Paris: Aubier-Montaigne 1974, 670 σ. 

Ενδελεχές ερμηνευτικό υπόμνημα στα δύο πρώτα μέρη της Ηθικής. Πολύ χρήσιμο για μια εκ του σύνεγγυς 
ανάγνωση.  

Israel, J.I.: Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650–1750. Oxford: Oxford 
University Press 2002, 832 σ. 

Η φιλοσοφία του Σπινόζα ενταγμένη στο ιστορικό πλαίσιο της Ολλανδίας του 17ου αιώνα. 

James, S.: Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics: The Theologicο-Political Treatise. Oxford: Oxford 
University Press 2012, 288 σ. 

Μονογραφία υψηλού επιπέδου, απαραίτητη για την ουσιαστική ερευνητική ενασχόληση με τη Θεολογικο-
πολιτική πραγματεία. 

Kisner, M.J.: Spinoza on Human Freedom: Reason, Autonomy and the Good Life. Cambridge: Cambridge 
University Press 2011, 274 σ. 

Η ανθρώπινη ελευθερία ως κεντρική απόβλεψη της σπινοζικής Ηθικής. 

Kisner, M.J. & Youpa, Α.: Essays on Spinoza’s Ethical Theory. Oxford: Oxford University Press 2014, 304 σ. 
Ενδελεχής πραγμάτευση της σπινοζικής ηθικής θεωρίας και των εντάσεων που διέπουν τη σχέση της με την 
παραδοσιακή ηθική· έκδοση χρήσιμη για τους ειδικούς. 

LeBuffe, M.: From Bondage to Freedom: Spinoza on Human Excellence. Oxford: Oxford University Press 2010, 
272 σ. 

Η ελευθερία ως αρετή· πραγμάτευση και άλλων συναφών ζητημάτων. 

Montag, W. & Stolze, T. (επιμ.): The New Spinoza [Theory Out of Bounds]. Minneapolis: University of 
Minnesota Press 2008, 280 σ. 

Κείμενα που επικεντρώνονται στις ‘ηπειρωτικές’ αναγνώσεις του Σπινόζα, από τη σκοπιά της πολιτικής 
φιλοσοφίας και της λογοτεχνικής θεωρίας. 

Moreau, P.-F.: Spinoza: L’expérience et l’éternité. Paris: Presses Universitaires de France 1994, 624 σ. 
Επιβλητική μονογραφία για τη σπινοζική γνωσιοθεωρία, με έμφαση στην έννοια και τον ρόλο της εμπειρίας. 

Nyden-Bullock, T.: Spinoza’s Radical Cartesian Mind. London & New York: Continuum 2007, 178 σ. 
Μία ακόμη μελέτη για τη σπινοζική γνωσιοθεωρία, παρακολουθεί την εξέλιξή του και την ερμηνεύει ως μια 
εκδοχή ριζοσπαστικού καρτεσιανισμού. 

Ravven, H.M. & Goodman, L.E. (επιμ.): Jewish Themes in Spinoza’s Philosophy. Albany: SUNY Press 2002, 300 
σ. 

Πολυπρισματική αναζήτηση των επιδράσεων της εβραϊκής παράδοσης στη σπινοζική φιλοσοφία. 

Sharp, H.: Spinoza and the Politics of Renaturalization. Chicago: University of Chicago Press 2011, 256 σ. 
Η φυσιοκρατική πτυχή του Σπινόζα και η επικαιρότητά της· μια ακραιφνώς ‘ηπειρωτική’ ανάγνωση, με έμφαση 
στην πολιτική σκέψη του φιλοσόφου. 

Verbeek, T.: Spinoza’s Theologico-Political Treatise: Exploring “The Will of God”. Aldershot & Burlington: 
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Ashgate 2002, 212 σ. 
Μελέτη για την πολιτική θεωρία του Σπινόζα· υπογραμμίζει τις επιδράσεις που δέχτηκε από τον Χομπς και 
επικεντρώνεται στον ρόλο της θείας βούλησης. 

Viljanen, V.: Spinoza’s Geometry of Power. Cambridge: Cambridge University Press 2011, 194 σ. 
Η έννοια και ο ρόλος του conatus, και η γεωμετρική δομή του, στο ιστορικό τους πλαίσιο. 

Yovel, Y. (επιμ.): Spinoza on Knowledge and the Human Mind. Leiden: Brill 1993, 244 σ. 
Συναγωγή κειμένων που παρουσιάζουν το ερευνητικό πεδίο ενασχόλησης με τη σπινοζική γνωσιοθεωρία. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 2: Σπινόζα: Προς την ελευθερία. Δέκα σύγχρονες ελληνικές μελέτες (επιμ. Β. 
Γρηγοροπούλου & Ά. Στυλιανού). Αθήνα: Εξάντας 2002, 312 σ. 

Δέκα μελέτες γραμμένες από τους σημαντικότερους Έλληνες γνώστες του Σπινόζα, στην ανατολή του νέου 
αιώνα: Βώκος, Γρηγοροπούλου, Πρελορέντζος, Κοτρόγιαννος, Στυλιανού, Γαβριηλίδης, Καρύδας, Φουρτούνης, 
Πούλος, Μπαλτάς. 

Γαβριηλίδης, Α.: Η δημοκρατία κατά του φιλελευθερισμού. Η έννοια του φυσικού δικαίου στη φιλοσοφία του 
Σπινόζα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2000, 416. 

Μεστή και πρωτότυπη μελέτη, δίνει έμφαση στον χαρακτήρα του Σπινόζα ως δημοκράτη που ωστόσο δεν 
ασπάζεται το φιλελεύθερο πρόταγμα της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. 

Γουδέλη, Κ.: Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σπινόζα. Αθήνα: Κάλλιπος 2015, 78 σ. 
Σύντομο, δύσκαμπτο και προχειρογραμμένο κείμενο, αποτυγχάνει πλήρως να εκπληρώσει την προσδοκία που 
γεννά ο τίτλος. 

Γρηγοροπούλου, Β.: Γνώση, πάθη και πολιτική στη φιλοσοφία του Σπινόζα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1999, 240 σ. 
Η πολιτική κατά τον Σπινόζα, ως εξισορρόπηση γνώσης και πάθους. Ουσιαστική μελέτη, που θα μπορούσε 
ωστόσο να είναι περισσότερο ‘επιμελημένη’. 

Διζικιρίκης Γ.: Αλτουσέρ και Σπινόζα. Τρία ερωτήματα: για τον ανθρωπισμό, το ασυνείδητο και την τέχνη. 
Αθήνα: Φιλιππότης 1994, 152 σ. 

Υποδειγματική ερμηνευτική άγνοια, την οποία αδυνατεί να συγκαλύψει η αφ’ υψηλού κριτική αποτίμηση των 
δύο φιλοσόφων. 

Δόικος, Π.: Spinoza. Φαντασία, γνώση και προφητεία. Θεσσαλονίκη: Ρώμη 22013, 320 σ. 
Η φαντασία ως όχημα υπονόμευσης και ακύρωσης του σπινοζικού ορθολογισμού. Άλλα αντί άλλων...  

Λενουάρ, Φ. [Lenoir, F.]: Το θαύμα Σπινόζα, ή Όταν η φιλοσοφία μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή (μτφρ. Μ. 
Πατεράκη-Γαρέφη). Αθήνα: Πατάκης 2019, 256 σ. 

Εκκινώντας από τον βίο του Σπινόζα, στον οποίο προσδίδει παραδειγματικό χαρακτήρα, ο συγγραφέας 
επιχειρεί να αντλήσει μια σειρά από ‘πρακτικές’ υποδείξεις για τον ανθρώπινο βίο. – Μια συμπαθής εκδοχή 
εκλαΐκευσης.  

[Μασερέ] Macherey, P.: Hegel ή Spinoza (μτφρ. Τ. Μπέτζελος). Αθήνα: Angelus Novus 2019, 336 σ. 
Αναζήτηση σημείων τομής των δύο φιλοσόφων, καθώς και μιας οιονεί διαλεκτικής στον Σπινόζα. Πρωτότυπη 
μελέτη, σε καλή μετάφραση. 

[Μόνταγκ] Montag, W.: Σπινόζα. Πολιτική σε έναν κόσμο χωρίς υπερβατικότητα (μτφρ. Θ. Καρακούσης). 
Αθήνα: Πλέθρον 2021, 44 σ. 

Άρθρο μικρής έκτασης που διαβάζει τον Σπινόζα μέσα από την πρόσληψή του από τον Αλτουσέρ, και που 
δημοσιεύεται εδώ ως αυτόνομη έκδοση. 

[Μορώ] Moreau, P.-F.: Ο Σπινόζα και ο σπινοζισμός (μτφρ. Φ. Σιάτιστας). Αθήνα: Σιδέρης 2016, 172 σ. 
Σύντομη μελέτη του 1971, σε καλή ελληνική μετάφραση, χρήσιμη για τη μελέτη τόσο του ίδιου του φιλοσόφου 
όσο της πρόσληψής του («σπινοζισμός»). 

[Μορώ] Moreau, P.-F.: Σπινόζα, κράτος και θρησκεία (μτφρ. Φ. Σιάτιστας). Αθήνα: Σιδέρης 2018, 168 σ. 
Μία ακόμη κλασική μελέτη του Μορώ, ανασυγκροτεί την πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα λαμβάνοντας υπόψη 
όχι μόνο τις «Πραγματείες» αλλά και την Ηθική. 

[Μπαλιμπάρ] Balibar, E.: Ο Σπινόζα και η πολιτική (μτφρ. Α. Στυλιανού). Αθήνα: Εστία 1996, 160 σ. 
Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα, από έναν μελετητή που συνδυάζει την ηπειρωτική και τη 
μαρξιστική οπτική. Δείγμα της πρόσληψης του Σπινόζα μέσα από το πρίσμα του γαλλικού μαρξισμού, και ειδικά 
του Αλτουσέρ και των επιγόνων του, σε έγκυρη ελληνική μετάφραση. 

[Μπαλταζάρ] Balthasar, T.: Ο Σπινόζα και η τέχνη της ευτυχίας (μτφρ. Έ. Κορομηλά). Αθήνα: Μελάνι 2013, 216 
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σ. 
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα προσπάθεια εκλαΐκευσης της σπινοζικής φιλοσοφίας, ενταγμένη σε εκδοτική σειρά 
με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η φιλοσοφία στην καθημερινή ζωή». 

Μπαλτάς, Α.: Ξεφλουδίζοντας πατάτες ή λειαίνοντας φακούς. Ο Σπινόζα και ο νεαρός Βίττγεκνσταϊν 
συνομιλούν για την εμμένεια και τη λογική της. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2022, 616 
σ. 

Η Ηθική και ο Tractatus ως δύο εκδοχές φιλοσοφικής εμμένειας· σημαντική μελέτη, δημοσιευμένη για πρώτη 
φορά στην αγγλική το 2012. 

[Ντελέζ] Deleuze, G.: Ο Σπινόζα και το πρόβλημα της έκφρασης (μτφρ. Φ. Σιατίστας). Αθήνα: Κριτική 2002, 
433 σ. 

Μία ακόμη ‘γαλλική’ ανάγνωση, τώρα από τον Ντελέζ, ο οποίος συγκροτεί τη δική του φιλοσοφία σε διαρκή 
διάλογο με τις σπινοζικές έννοιες. Τα μέρη της μελέτης: Ι. «Οι τριάδες της υπόστασης». ΙΙ. «Παραλληλία και 
εμμένεια». ΙΙΙ. «Η θεωρία του πεπερασμένου τρόπου». – Πολύ καλή η μετάφραση.  

[Ντελέζ] Deleuze, G.: Σπινόζα. Πρακτική φιλοσοφία (μτφρ. Κ. Καψαμπέλη). Αθήνα: Νήσος 1996, 214 σ. 
Συμπληρωματική στην προηγούμενη, η μελέτη αυτή εστιάζει στην πρακτική φιλοσοφία του Σπινόζα, όπως αυτή 
αναδύεται ιδίως μέσα από την Ηθική. – Καλή και εδώ η μετάφραση, πολύ χρήσιμος ο καταληκτικός «Πίνακας 
εννοιών της Ηθικής» σε πέντε γλώσσες. 

[Σκράτον] Scruton, R.: Σπινόζα (μτφρ. Λ. Θεοδωρίδου). Αθήνα: Ενάλιος 2002, 76 σ. 
Σύντομη απόπειρα εισαγωγής, σε μέτρια μετάφραση. 

Στυλιανού, Ά.: Ο Σπινόζα και η δημοκρατία. Αθήνα: Πόλις 2016, 216 σ. 
Ο Σπινόζα ως θεωρητικός της δημοκρατίας. Πρωτότυπη μελέτη, σε διάλογο με ‘κλασικούς’ του μαρξισμού όπως 
ο Νέγκρι και ο Μπαλιμπάρ. – Τίτλοι Κεφαλαίων: 1. «Ο Σπινόζα της δημοκρατίας». 2. «Το πλήθος της 
δημοκρατίας». 3. «Η διαλεκτική της δημοκρατίας». 4. «Η προοπτική της δημοκρατίας». 

[Χάμσαϊρ] Hampshire, S.: Σπινόζα. Μια εισαγωγή στον φιλοσοφικό στοχασμό του (μτφρ. Σ. Τσιλεδάκη). 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2013, 336 σ. 

Εκτενές εισαγωγικό κείμενο, εκθέτει τη σπινοζική φιλοσοφία στο σύνολό της, με αναφορά και στην επίδραση 
της. 

Χριστοδούλου, Ι.Σ.: Ο Σπινόζα και η βούληση. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 1998, 152 σ. 
Μελέτη με δυσδιάκριτη ερμηνευτική συνεισφορά. 
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Κεφάλαιο 5 
Λοκ 

John Locke (1632-1704) 

Α. Εισαγωγικά 

Φιλόσοφος, επιστήμων, ιατρός και λόγιος, ο Τζον Λοκ άφησε τεράστιας σημασίας έργο σε όλα τα πεδία της 
ενασχόλησής του. Η κεντρική του θέση στην ιστορία της φιλοσοφίας εντοπίζεται στη θεώρησή του ως ιδρυτή 
του ρεύματος του βρετανικού εμπειρισμού (χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται να παραγνωρίσουμε τη συμβολή 
των μεγάλων εμπειριστών προδρόμων: του Μπέικον και του Χομπς). Εκτός από τη γνωσιοθεωρία, ο Λοκ είχε 
τεράστια συμβολή στην πολιτική φιλοσοφία, καταθέτοντας μια δική του εκδοχή συγκρότησης της πολιτικής 
κοινωνίας μέσω της σύναψης ενός κοινωνικού συμβολαίου· σημαντικό υπήρξε επίσης το πρωτότυπο έργο 
του στα πεδία της θεολογίας και της παιδαγωγικής, καθώς και η συνεισφορά του σε μια φιλοσοφική 
θεμελίωση της ανεξιθρησκίας. 

Στο σημαντικότερο γνωσιοθεωρητικό έργο του, το Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, ο Λοκ θέτει το 
ερώτημα για τη λειτουργία της νόησης και την προέλευση της γνώσης. Η εμπειριστική του θέση έγκειται στην 
έμφαση με την οποία τονίζει ότι η εμπειρία είναι η μοναδική πηγή των ιδεών μας, και συνακόλουθα της 
γνώσης μας: «Φαίνεται πως δεν υπάρχουν διόλου ιδέες στον νου, πριν οι αισθήσεις διαβιβάσουν κάποιες 
εντός του». Ο νους αναδέχεται, επεξεργάζεται, συγκρίνει και συνδυάζει αυτές τις ιδέες, συγκροτώντας έτσι 
τη γνώση ως μια συνεκτική διασύνδεσή τους· ουδέποτε όμως ο νους μπορεί να παραγάγει αφ’ εαυτού ιδέες, 
ούτε βέβαια τις διαθέτει ως έμφυτες. Στην απουσία έμφυτης γνώσης είναι αφιερωμένο το Πρώτο από τα 
τέσσερα Βιβλία του Δοκιμίου. Το Δεύτερο Βιβλίο αναφέρεται στις ιδέες ως περιεχόμενο της γνώσης, 
τονίζοντας την προέλευσή τους από τις δύο θεμελιώδεις ανθρώπινες ικανότητες: την αίσθηση και τον 
αναστοχασμό (ο οποίος αποτελεί μια μορφή εσωτερικής αίσθησης). Το Τρίτο Βιβλίο είναι αφιερωμένο στη 
γλώσσα, τη σχέση της με τη νόηση και τον ρόλο της στη διαδικασία της γνώσης. Το Τέταρτο Βιβλίο συνθέτει 
και συνοψίζει ό,τι έχει προηγηθεί, πραγματευόμενο μεταξύ άλλων τη σχέση της γνώσης με την πίστη. 

Από τις Δύο πραγματείες περί κυβερνήσεως, η πρώτη έχει πρωτίστως ένα ιστορικό περιεχόμενο και 
ενδιαφέρον. Η Δεύτερη πραγματεία, αντίθετα, αποτέλεσε θεμελιώδες κείμενο της νεότερης πολιτικής 
φιλοσοφίας. Στο επίκεντρό της βρίσκεται το ερώτημα για την προέλευση της «κυβέρνησης», δηλαδή του 
κράτους και των περιορισμών που αυτό επιβάλλει στην ανθρώπινη ελευθερία. Ο Λοκ συμμερίζεται την 
υπόθεση του Χομπς ότι αρχικά οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια α-πολιτική φυσική κατάσταση – η οποία όμως 
για τον Λοκ δεν είναι εξαρχής μια κατάσταση πλήρους ασυδοσίας, καθώς σε αυτήν ισχύουν ο νόμος της 
φύσης και τα λεγόμενα φυσικά δικαιώματα. Το κράτος δεσμεύεται από την υποχρέωση να προστατεύει αυτά 
τα δικαιώματα· αν αδυνατεί να το πράξει, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα ανυπακοής, ή και εξέγερσης. Ένα από 
τα βασικά δικαιώματα είναι εκείνο της ιδιοκτησίας, στην αποτελεσματική προστασία του οποίου αποβλέπει 
πρωτίστως η σύναψη του κοινωνικού συμβολαίου. Η ιδιοκτησία συνιστά για τον Λοκ προϊόν του μόχθου που 
καταβάλλει ένας άνθρωπος, επεξεργαζόμενος τους φυσικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι και ελεύθεροι.  

Το ζήτημα της ανεξιθρησκείας προέκυπτε ως ένα κεντρικό αίτημα καθ’ όλη τη διάρκεια του 17ου 
αιώνα, ιδίως ως ενδεχόμενη λύση στο πρόβλημα των θρησκευτικών πολέμων της εποχής. Στην περίφημη 
σχετική Επιστολή, ο Λοκ επιχειρηματολογεί υπέρ του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, υπενθυμίζοντας 
ότι η σωτηρία της ψυχής που υπόσχεται ο χριστιανισμός, ή και άλλες θρησκείες, δεν εμπίπτει στη σφαίρα 
των υποχρεώσεων που δια του κοινωνικού συμβολαίου έχουν ανατεθεί στο κράτος. Η διατύπωση 
θεμελιωμένης κρίσης για το ποια θρησκεία ή ποιο δόγμα είναι πραγματικός φορέας της θρησκευτικής 
αλήθειας είναι εξάλλου δυσχερής, αν όχι αδύνατη· είναι εδώ αναγκαίος κάποιος σκεπτικισμός, ο οποίος 
επιτείνει την ανάγκη αποχής του κράτους από βίαιες επεμβάσεις στη σφαίρα της θρησκευτικής 
εσωτερικότητας. – Οι συμβολές του Λοκ στη γνωσιοθεωρία και στην πολιτική φιλοσοφία παραμένουν 
επίκαιρα σημεία αναφοράς έως και σήμερα. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1689 Epistola de Tolerantia – Επιστολή για την ανεξιθρησκία 
Έργο που γράφτηκε το 1685-86 και δημοσιεύθηκε πρώτα στα λατινικά· μεταφράστηκε σχεδόν αμέσως 
στην αγγλική και σε πολλές άλλες γλώσσες, γνωρίζοντας μεγάλη διάδοση.  

1689 Two Treatises of Government – Δύο πραγματείες περί κυβερνήσεως 
Η δεύτερη Πραγματεία – αναπόσπαστο τμήμα του ‘κανόνα’ της πολιτικής φιλοσοφίας. Ο υπότιτλός της: 
«Δοκίμιο σχετικά με την αληθή προέλευση, την έκταση και τον σκοπό της πολιτικής κυβέρνησης». 

1689 An Essay Concerning Human Understanding – Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση 
Κείμενο καταστατικής σημασίας για τον νεότερο εμπειρισμό. 

1693 Some Thoughts Concerning Education – Σκέψεις για την εκπαίδευση 
Μια παιδαγωγική θεωρία στη βάση της θέσης για τον ανθρώπινο νου ως tabula rasa· αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς στη Βρετανία για ολόκληρο τον 18ο αιώνα. 

Γ. Μεταφράσεις 

Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως. Δοκίμιο με θέμα την αληθινή αρχή, έκταση και σκοπό της πολιτικής 
εξουσίας (μτφρ. Π. Κιτρομηλίδης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 32018, 308 σ. 

Η έγκυρη, ‘οριστική’ μετάφραση του σημαντικότερου έργου πολιτικής φιλοσοφίας του Λοκ. 

Δοκίμιο για την ανεκτικότητα. Επιστολή για την ανεξιθρησκεία (μτφρ. Γ. Λειβαδίτης). Αθήνα: Printa 2013, 176 
σ. 

Τα δύο σημαντικότερα ‘εκλαϊκευτικά’ κείμενα της πολιτικής σκέψης του Λοκ, σε καλή, έγκυρη μετάφραση. 

Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση (μτφρ. Χ. Ξανθόπουλος). Αθήνα: Παπαζήσης 2016, 1168 σ. 
Σχετικά επαρκής (αλλά όχι στερούμενη αστοχιών) απόδοση του σημαντικότερου γνωσιοθεωρητικού έργου του 
Λοκ (σε εκνευριστικά δύσχρηστο σχήμα και μέγεθος). 

Επιστολή για την ανεξιθρησκία (μτφρ. Γ. Πλάγγεσης). Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 1998, 256 σ. 
Της μετάφρασης προτάσσεται εκτενής εισαγωγή· η έκδοση περιλαμβάνει και το λατινικό πρωτότυπο. 

Κράτος και εκκλησία (μτφρ. Η.Π. Νικολούδης). Αθήνα: Ροές 1998, 80 σ. 
Σύντομο δοκίμιο του Λοκ, αφορά τη θεματική που αποτυπώνεται ευκρινώς στον τίτλο. 

Περί κακοποίησης των λέξεων (μτφρ. Ά. Δαμιανίδη). Αθήνα: Παπαδόπουλος 2017, 96 σ. 
Απόσπασμα από το Τρίτο Βιβλίο του Δοκιμίου, με θέμα τη γλώσσα, σε ρέουσα μετάφραση. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Aaron, R.: John Locke. Oxford: Oxford University Press 31971, 398 σ. 

Μια συνολική παρουσίαση του έργου του Λοκ που διατηρεί την αξία της, παρόλο που εκδόθηκε για πρώτη 
φορά το 1937. 

Rickless, S.C.: Locke. Oxford: Wiley Blackwell 2014, 238 σ. 
Πλήρης θεματική επισκόπηση του συνόλου του έργου του φιλοσόφου. 

Woolhouse, R.: Locke: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2007, 560 σ. 
Η πιο ενημερωμένη και πλήρης βιογραφία που κυκλοφορεί. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Alexander, P.: Ideas, Qualities, and Corpuscles: Locke and Boyle on the External World. Cambridge: Cambridge 
University Press 1985, 348 σ. 

Η φυσική φιλοσοφία του Λοκ, θεμελιωμένη στη γνωσιοθεωρία του Δοκιμίου. Έργο αναφοράς για αυτήν τη 
θεματική. 

Anstey, P.R.: John Locke and Natural Philosophy. Oxford: Oxford University Press 2011, 272 σ. 
Η πιο έγκυρη πλέον παρουσίαση της φυσικής φιλοσοφίας του Λοκ, σε αντικατάσταση της ερμηνείας του 
Alexander. 

Ashcraft, R.: Revolutionary Politics and Locke’s Two Treatises of Government. Princeton: Princeton University 
Press 1986, 638 σ. 
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Κλασική μελέτη· τονίζει τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα της πολιτικής φιλοσοφίας του Λοκ, συνδέοντάς την με τις 
πολιτικές διαμάχες της εποχής και τη θέση που ελάμβανε ο φιλόσοφος σε αυτές. 

Ayers, M.: Locke: Epistemology and Ontology. New York: Routledge 21993, 700 σ. 
Μία ακόμη κλασική μελέτη, επικεντρωμένη στη γνωσιοθεωρία και οντολογία του Λοκ· παραμένει έργο 
αναφοράς. 

Casson, D.: Liberating Judgment: Fanatics, Skeptics, and John Locke’s Politics of Probability. Princeton: 
Princeton University Press 2011, 296 σ. 

Οι ‘πιθανολογικές κρίσεις’ στο επίκεντρο της πολιτικής φιλοσοφίας του Λοκ – η οποία εμφανίζεται έτσι ως μια 
μέση οδός ανάμεσα στον φανατικό δογματισμό και τον σκεπτικισμό. 

Chappell, V. (επιμ.): The Cambridge Companion to Locke. Cambridge: Cambridge University Press 1994, 344 σ. 
Μία ακόμη ανθολογία της γνωστής σειράς, που αποτελεί εγγύηση ποιότητας και εγκυρότητας. 

Harris, I.: The Mind of John Locke: A Study of Political Theory in Its Intellectual Settings. Cambridge: Cambridge 
University Press 1994, 452 σ. 

Η πολιτική φιλοσοφία του Λοκ εξετάζεται εδώ εξελικτικά, τοποθετούμενη στο ιστορικό πλαίσιο και τις 
ιδεολογικές διαμάχες της εποχής. 

Jolley, N.: Locke’s Touchy Subjects: Materialism and Immortality. Oxford: Oxford University Press 2015, 144 σ. 
Ο υλισμός και η αθανασία της ψυχής ως κεντρικά προβλήματα της μεταφυσικής του Λοκ. 

Jolley, N..: Toleration and Understanding in Locke. Oxford: Oxford University Press 2017, 208 σ. 
Η ανεκτικότητα ως κοινός παρονομαστής τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής-πολιτικής φιλοσοφίας 
του Λοκ. Η θρησκευτική ανεκτικότητα (: «ανεξιθρησκία») συνάγεται από αυτήν τη βασική αντίληψη για την 
ανεκτικότητα. 

Lennon, T.M.: The Battle of the Gods and Giants: The Legacies of Descartes and Gassendi, 1655–1715. 
Princeton: Princeton University Press, 1993. 

Η θέση του Λοκ στη διαμάχη των παραδόσεων που είχαν την αφετηρία τους στον Ντεκάρτ και τον Γκασσεντί. 
Πολύ χρήσιμο για την ανασυγκρότηση του ιστορικού πλαισίου της εποχής. 

LoLordo, A.: Locke’s Moral Man. Oxford: Oxford University Press 2012, 160 σ. 
Η ελεύθερη βούληση ως προϋπόθεση του ηθικού πράττειν. 

Marshall, J.: John Locke: Resistance, Religion, and Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press 1994, 
512 σ. 

Οι πολιτικές, φιλοσοφικές και (αδιευκρίνιστες) θρησκευτικές αντιλήψεις του Λοκ στη σύζευξή τους. 

Marshall, J.: John Locke, Toleration and Early Enlightenment Culture. Cambridge: Cambridge University Press 
2006, 776 σ. 

Η μελέτη τοποθετεί τις αντιλήψεις του Λοκ για την ανεξιθρησκεία στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. 

Nuovo, V.: Christianity, Antiquity, and Enlightenment: Interpretations of Locke. Dordrecht: Springer 2011, 276 
σ. 

Συναγωγή μελετών που τονίζουν τη σημασία της χριστιανικής ταυτότητας του Λοκ για τις ευρύτερες 
φιλοσοφικο-πολιτικές του αντιλήψεις. Υποψία αναγωγισμού. 

Ott, W.: Locke’s Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press 2003, 168 σ. 
Σύντομη ενδιάφερουσα μελέτη· πραγματεύεται ό,τι υπόσχεται ο τίτλος της. 

Simmons, J.: The Lockean Theory of Rights. Princeton: Princeton University Press 1992, 400 σ. 
Ο μετριοπαθής ατομικισμός του Λοκ, ως μια πολιτική θεωρία επίκαιρη και στις μέρες μας. 

Sreenivasan, G.: The Limits of Lockean Rights in Property. Oxford: Oxford University Press 1995, 176 σ. 
Ευσύνοπτη, έγκυρη μελέτη της αντίληψης του Λοκ για το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και τη θεμελιακότητά του. 

Stuart, M.: Locke’s Metaphysics. Oxford: Oxford University Press 2013, 544 σ. 
Εξαιρετική, εκτενής ανασυγκρότηση των βασικών πτυχών της μεταφυσικής του Λοκ. 

Stuart, M. (επιμ.): A Companion to Locke. Chichester: Wiley-Blackwell 2015, 592 σ. 
Ανθολογία κειμένων που φιλοδοξούν να καλύψουν κάθε πτυχή του έργου του φιλοσόφου· μια πολύ χρήσιμη 
πυξίδα για την καθοδήγηση στο πεδίο της σύγχρονης έρευνας. 

Thiel, U.: The Early Modern Subject: Self-Consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume. Oxford: 
Oxford University Press 2011, 496 σ. 

Ο κεντρικός ρόλος του Λοκ στην ανάδυση μιας έννοιας νεωτερικού υποκειμένου, με άξονα την αυτοσυνειδησία 
και την προσωπική ταυτότητα. 

Tuckness, A.: Locke and the Legislative Point of View. Toleration, Contested Principles, and the Law. Princeton: 
Princeton University Press 2002, 224 σ. 
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Η καθολικευσιμότητα της νομοθέτησης στο επίκεντρο της θεώρησης του Λοκ για την ανεξιθρησκεία, αλλά και 
ευρύτερα της πολιτικής του φιλοσοφίας. 

Tully, J.H.: An Approach to Political Philosophy: Locke in Context. Cambridge: Cambridge University Press 1993, 
333 σ. 

Μελέτες που εντάσσουν την πολιτική φιλοσοφία του Λοκ στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής, εμφανίζοντάς τον 
ως υποστηρικτή μιας εκδοχής φυσικού δικαίου. 

Waldron, J.: God, Locke, and Equality: Christian Foundations in Locke’s Political Thought. Cambridge: 
Cambridge University Press 2002, 276 σ. 

Οι θρησκευτικές αντιλήψεις του Λοκ ως σημείο εκκίνησης των θέσεών του για την ισότητα. 

Ward, L.: John Locke and Modern Life. Cambridge: Cambridge University Press 2010, 326 σ. 
Ο Λοκ ως υπέρμαχος του νεωτερικού «εκδημοκρατισμού» και πρόδρομος κάθε σύγχρονης φιλελεύθερης 
αντίληψης και στάσης. 

Yaffe, G.: Liberty Worth the Name: Locke on Free Agency. Princeton: Princeton University Press 2000, 200 σ. 
Η αντίληψη του Λοκ για το ελεύθερο πράττειν, όπως αναδύεται μέσα από το Δοκίμιο. Η ελευθερία ως 
δυνατότητα επιδίωξης του αγαθού, κατ’ εικόνα του θείου πράττειν. 

Yolton, J.: Locke and French Materialism. Oxford: Clarendon 1991, 256 σ. 
Η επίδραση του Δοκιμίου στην ανάπτυξη και εξέλιξη του γαλλικού υλισμού του 18ου αιώνα· αναδεικνύει μια 
ενδιαφέρουσα πτυχή που δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Αγγελίδης, Μ.: Η γένεση του φιλελευθερισμού. Προβλήματα σύστασης του πολιτικού σε θεωρίες του 
κοινωνικού συμβολαίου: T. Hobbes – J. Locke. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 1994, 224 σ. 

Ανάγνωση των δύο κλασικών της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας ως θεωρητικών του φιλελευθερισμού· 
έμφαση στα κοινά χαρακτηριστικά της «ανθρωπολογίας» τους. 

[Άγιερς] Ayers, M.: Τζον Λοκ (μτφρ. Ε. Ραζή). Αθήνα: Ενάλιος 2001, 94 σ. 
Σύντομη εισαγωγή, σε κακή μετάφραση. 

Κωτσιόπουλος, Κωνσταντίνος: Ανεξιθρησκεία. Κοινωνική θεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
ευρωπαϊκό και νεοελληνικό διαφωτισμό. Το παράδειγμα των John Locke και Ευγένιου Βούλγαρη. 
Θεσσαλονίκη: Πουρναράς 2008, 488 σ. 

Ογκώδες σύγγραμμα αδιόρατης χρησιμότητας. 

Λάζου, Ά.: Ο John Locke και το «Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση» [τόμος Α΄]. Αθήνα: Αρναούτης 2015, 170 
σ. 

Στείρος εγκυκλοπαιδισμός – απευθυνόμενος (δυστυχώς) πρωτίστως σε φοιτητικό κοινό. 

Μακφέρσον, Κ.Μ. [Macpherson, C.B.]: Ατομικισμός και ιδιοκτησία. Η πολιτική θεωρία του πρώιμου 
φιλελευθερισμού από τον Hobbes ώς τον Locke (μτφρ. Ε. Κασίμη). Αθήνα: Γνώση 1986, 408 σ. 

Κλασική μελέτη που εστιάζει στη σχέση της πολιτικής σκέψης του 17ου αιώνα με τις βασικές επιδιώξεις του 
αστικού φιλελευθερισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται και εδώ οι δύο μεγάλοι διανοητές: Χομπς και Λοκ (πρώτη 
έκδοση του έργοου το 1962). 

Πλάγγεσης, Γ.: Πολιτική και θρησκεία στη φιλοσοφία του John Locke. Θεσσαλονίκη: University Studio Press 
21998, 458 σ. 

Απόπειρα ανασυγκρότησης των θέσεων του Λοκ για πολιτική και θρησκεία, με αφετηρία και έμφαση (σ)το 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. 

Πολίτης, Γ.: Το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής και η φιλοσοφία του John Locke. Αθήνα: Έννοια 2004, 198 
σ. 

Συγκριτική εξέταση των θέσεων του Λοκ με άλλες θεωρίες πολιτικής ανυπακοής.  

Τσακυράκης, Σ.: Οι καταβολές του συνταγματικού φιλελευθερισμού στο έργο των Hobbes και Locke. Αθήνα: 
Π. Σάκκουλας 1992, 158 σ. 

Η διατριβή του Σ.Τ. – σύντομη, αλλά εμβριθής ανασυγκρότηση της σημασίας των δύο κλασικών για το 
συνταγματικό δίκαιο και τη φιλοσοφία του δικαίου. 

Χρυσάφης, Γ.: Ηθική φιλοσοφία και πολιτική οικονομία στον κλασικό βρετανικό φιλελευθερισμό: John Locke, 
Bernard Mandeville, Adam Smith. Αθήνα: Νήσος 2010, 715 σ. 

Αποτρεπτικά ογκώδης μελέτη – επεξεργασμένη εκδοχή διατριβής των Ιωαννίνων. 
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Κεφάλαιο 6 
Λάιμπνιτς 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

Α. Εισαγωγικά 

Αποτελώντας τη χαρισματικότερη προσωπικότητα ανάμεσα στους φιλοσόφους των Νέων Χρόνων, ο 
Γκόντφριντ Λάιμπνιτς εμφανίστηκε στο ευρωπαϊκό στερέωμα ως μια «καθολική ιδιοφυία» που, εκτός από τη 
φιλοσοφία, άφησε έργο στα πεδία των μαθηματικών, της νομικής επιστήμης, της ιστορίας, της γλωσσολογίας 
και των εμπειρικών θετικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, γεωλογία). Η φιλοσοφική του συμβολή 
υπήρξε επίσης πολύπλευρη, αφορώντας τα πεδία της μεταφυσικής, της γνωσιοθεωρίας, της λογικής και της 
φιλοσοφίας της θρησκείας. 

Στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας των Νέων Χρόνων, ο Λάιμπνιτς συμπληρώνει την τριάδα των 
μεγάλων φιλοσόφων της παράδοσης του ορθολογισμού που είχε ξεκινήσει με τους Ντεκάρτ και Σπινόζα. Το 
πολυσχιδές της προσωπικότητας και του έργου του είχε ωστόσο το τίμημά του: Ο Λάιμπνιτς δεν συνέγραψε 
κανένα opus magnum, κανένα μεγάλο έργο που θα περιελάμβανε τις βασικές φιλοσοφικές του θέσεις. Η 
φιλοσοφία του πρέπει να ανασυγκροτηθεί μέσα από τα λίγα βιβλία που δημοσίευσε, τα πολλά του δοκίμια, 
τα ανέκδοτα κείμενα που περιέχονται στα κατάλοιπά του, καθώς και τις χιλιάδες επιστολές που έγραψε. Το 
πιο γνωστό από τα έργα του είναι η περίφημη Μοναδολογία: μια απόπειρά του να συνοψίσει περιληπτικά το 
μεταφυσικό σύστημα της ωριμότητάς του. Ως μονάδες χαρακτηρίζονται εδώ οι απλές υποστάσεις, τα έσχατα 
στοιχεία που συγκροτούν οντολογικά την πραγματικότητα· είναι αδιαίρετες, χωρίς σχήμα και έκταση, 
ασώματες, διακριτές και μεταβλητές, με την καθεμιά τους να αποτελεί μια δέσμη δυνάμεων που εκπηγάζουν 
από τη δική της εσωτερική αρχή. Διαθέτοντας «αντίληψη» (perception) και «συναίσθηση» (apperception), οι 
μονάδες συνιστούν ζωντανές αντιληπτικές δυνάμεις, συντίθενται για να συγκροτήσουν τα σύνθετα όντα, ενώ 
μεταξύ τους βρίσκονται σε μια ιεραρχική θέση, με τον Θεό να βρίσκεται στην κορυφή αποτελώντας τη 
μοναδική μονάδα που έχει πλήρη γνώση όλων των άλλων. 

Η συνοχή μεταξύ των μονάδων συγκροτεί την περίφημη προδιατεταγμένη αρμονία: μια κατάσταση 
μεταφυσικής αλληλουχίας, η οποία μάλιστα επιτρέπει τη διατύπωση της μάλλον προκλητικής θέσης ότι «ο 
κόσμος μας είναι ο καλύτερος απ’ όλους τους δυνατούς κόσμους»· η θέση αυτή θεμελιώνεται στην 
παντοδυναμία, αγαθότητα και παντογνωσία του Θεού-δημιουργού, ο οποίος τη στιγμή της δημιουργίας 
συλλαμβάνει όλες τις δυνατότητες και επιλέγει τη βέλτιστη. Η διαφορετική εντύπωση που έχουν οι άνθρωποι 
οφείλεται στις «πεπερασμένες δυνάμεις του πνεύματός τους». Ενόψει της επισήμανσης ότι στον κόσμο 
υπάρχει το κακό, ο Λάιμπνιτς επιχειρεί την περίφημη θεοδικία: μια υπεράσπιση του Θεού από τη μομφή ότι 
επιτρέπει την ύπαρξη του κακού. Η υπεράσπιση αυτή στηρίζεται στη διάκριση τριών ειδών κακού: του 
μεταφυσικού (που έγκειται στον πεπερασμένο χαρακτήρα κάθε δημιουργήματος), του φυσικού (ο πόνος που 
απορρέει από την ατέλεια) και του ηθικού κακού (αμαρτία που ως δυνατότητα απορρέει από την ανθρώπινη 
ελευθερία). 

Η γνωσιοθεωρία του Λάιμπνιτς εκκινεί από την ύπαρξη έμφυτων ιδεών. Έρχεται σε αντιπαράθεση με 
τον εμπειρισμό του Λοκ, του οποίου την απόπειρα ανασκευής συνοψίζει με την περίφημη διατύπωση: Nihil 
est in intellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus· «[όντως], δεν υπάρχει τίποτε στον νου 
που να μην υπήρχε προηγουμένως στην αίσθηση – εκτός από τον ίδιο τον νου». Ευρύτερα, η φιλοσοφική 
μέθοδος και στάση του Λάιμπνιτς θεμελιώνεται στις «δύο μεγάλες αρχές» που διατυπώνει στη Μοναδολογία 
του: την αρχή της αποφυγής της αντίφασης και εκείνη του αποχρώντος λόγου. Από αυτές απορρέουν και 
άλλες αρχές, όπως η «αρχή του βελτίστου», σύμφωνα με την οποία ο Θεός πράττει πάντοτε το βέλτιστο. 

Η προγραμματική επιδίωξη του Λάιμπνιτς για τη συγκρότηση μιας νέας, ενιαίας καθολικής επιστήμης, 
η οποία στον πυρήνα της θα έφερε μια εκδοχή συμβολικής λογικής, δεν πραγματώθηκε ποτέ. Το έργο του, 
ωστόσο, αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για όλους τους τομείς της φιλοσοφίας, με πολλές πτυχές του να 
ανακαλύπτονται εκ νέου και να έλκουν το ενδιαφέρον των μελετητών στη διάρκεια του 20ού αιώνα. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1686 Discours de Métaphysique – Μεταφυσική πραγματεία [: ή Λόγος περί μεταφυσικής] 
Μικρό χειρόγραφο που πραγματεύεται με τρόπο συνεκτικό όλα τα θέματα της πρώιμης λαϊβνίτειας 
μεταφυσικής· δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1846. 

1695 Système nouveau de la nature et de la communication des substances – Νέο σύστημα της φύσης 
και της επικοινωνίας των υποστάσεων 
Το πρώτο σημαντικό φιλοσοφικό δημοσίευμα του Λάιμπνιτς. 

1704 Nouveaux essais sur l’entendement humain – Νέα δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση 
Κριτικός σχολιασμός του Δοκιμίου του Λοκ· λόγω του θανάτου του Λοκ, ο Λάιμπνιτς έχασε το ενδιαφέρον 
του για τα Νέα δοκίμια, τα οποία δημοσιεύθηκαν μόλις το 1765. 

1710 Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal – Δοκίμια 
θεοδικίας για την αγαθότητα του Θεού, την ελευθερία του ανθρώπου και την προέλευση του 
κακού 
Η μόνη εκτενής φιλοσοφική πραγματεία που δημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον Λάιμπνιτς εν ζωή· 
δικαιολογεί τις ατέλειες του κόσμου υποστηρίζοντας ότι είναι μόνο φαινομενικές· ο τίτλος αποτυπώνει 
τη βασική κατεύθυνση του έργου, το οποίο αφορά τόσο τη φιλοσοφία όσο και τη θεολογία. 

1714  Principes de la nature et de la grâce fondés en raison – Αρχές της φύσεως και της χάριτος, 
θεμελιωμένες στο Λόγο 
Οι βασικές αρχές της γνώσης, ως «αναγκαίες και αιώνιες αλήθειες». 

1714 La monadologie – Η μοναδολογία 
Κείμενο που εκδόθηκε χωρίς την έγκριση του φιλοσόφου, συνοψίζει το ώριμο έργο του σε 90 σύντομες 
παραγράφους. 

Γ. Μεταφράσεις 

Η μοναδολογία (μτφρ. Σ. Λαζαρίδης). Αθήνα: Εκκρεμές 22006, 104 σ. 
Δυστυχώς, ούτε αυτή η δεύτερη έκδοση της μετάφρασης την απάλλαξε από τα εκκωφαντικά λάθη και αβλεψίες 
που περιέχει. 

Μεταφυσική πραγματεία (μτφρ. Π. Καϊμάκης). Θεσσαλονίκη: Βάνιας 21992, 188 σ. 
Καλή δίγλωσση έκδοση· μάλλον η πρώτη έγκυρη απόδοση έργου του Λάιμπνιτς στην ελληνική. 

Νέα δοκίμια για την ανθρώπινη νόηση (μτφρ. Ν. Μακρής). Αθήνα: Δρόμων 2009, 112 σ. 
Η απάντηση του Λάιμπνιτς στο Δοκίμιο του Λοκ, μέσα από έναν φιλοσοφικό διάλογο μεταξύ Φιλόθεου και 
Φιλαλήθη. Η ελληνική απόδοση σχετικά επαρκής, αν και με υφολογικά προβλήματα. 

Πεπλεγμένες νομικές υποθέσεις (μτφρ. Φ.-Η. Χριστακοπούλου). Θεσσαλονίκη: Ρώμη 2022, 264 σ. 
Η διδακτορική διατριβή του φιλοσόφου, σε μια απόπειρα σύλληψης της νομικής πολυπλοκότητας. Η απόφαση 
για τη μετάφραση και έκδοση ενός τέτοιου κειμένου δεν γίνεται εύκολα κατανοητή. 

Φιλοσοφικά έργα. Δοκίμια, επιστολές, διασαφήσεις (μτφρ. Β. Ντάφος). Αθήνα: Αμολγός 2017, 400 σ. 
Σημαντική έκδοση, ενδεικτική της ευρύτητας των θεμάτων και των εκφραστικών τρόπων του φιλοσόφου, σε 
καλή μετάφραση. Εκτός από την πρώτη έγκυρη ελληνική απόδοση της Μοναδολογίας, περιλαμβάνει επίσης: 
Τον Λόγο περί μεταφυσικής, το Νέο σύστημα, τις Αρχές της φύσεως και της χάριτος, σημαντικές επιστολές, 
καθώς και ελάσσονα κείμενα. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Antognazza, M.R.: Leibniz: An Intellectual Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2009, 652 σ. 

Μια εξαιρετική και πλήρης αποτύπωση του βίου του φιλοσόφου· τον εντάσσει στο ιστορικό πλαίσιο και 
τεκμηριώνει τη συνέχεια της σκέψης του. 

Belaval, Y.: Leibniz: Initiation à sa philosophie. Paris: Vrin 62005, 352 σ. 
Εισαγωγική παρουσίαση του βίου του Λάιμπνιτς, και ακολούθως της φιλοσοφίας του· πρώτη έκδοση το 1952, 
αλλά διατηρεί την αξία του. 

Brown, S. & Fox, N.J.: Historical Dictionary of Leibniz’s Philosophy. Oxford: Scarecrow 2006, 392 σ. 
Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο μελέτης, με λήμματα που καλύπτουν κάθε πλευρά του έργου του φιλοσόφου· 
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απεικονίζεται επίσης το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και η σχέση του με άλλους διανοητές. 

Jolley, N.: Leibniz. London & New York: Routledge 2005, 260 σ. 
Θεματική αναφορά στο σύνολο του φιλοσοφικού έργου του Λάιμπνιτς, περιλαμβανομένης και της επίδρασης 
που αυτό άσκησε· ίσως η καλύτερη διαθέσιμη εισαγωγή. 

Perkins, F.: Leibniz: A Guide for the Perplexed. London: Continuum 2007, 184 σ. 
Σύντομο κείμενο, τονίζει την επικαιρότητα του έργου του φιλοσόφου στις μέρες μας. 

Savile, A.: Routledge Philosophy Guidebook to Leibniz and the Monadology. London & New York: Routledge 
2000, 254 σ. 

Εισαγωγική ερμηνεία του πιο γνωστού έργου του φιλοσόφου· με αφετηρία τη Μοναδολογία, παρέχει μια 
συνολική επισκόπηση της λαϊβνίτειας μεταφυσικής. 

Woolhouse, R.: Starting with Leibniz. London: Continuum 2010, 174 σ. 
Άλλη μια σύντομη εισαγωγή για αρχαρίους, προσιτή και κατανοητή. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Adams, R.M.: Leibniz: Determinist, Theist, Idealist. Oxford: Oxford University Press, 1994, 448 σ. 
Όπως δηλώνει και ο τίτλος της, η μελέτη πραγματεύεται τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του Λάιμπνιτς. 
Παρά το διάστημα που έχει παρέλθει από την πρώτη έκδοσή του, εξακολουθεί να αποτελεί έργο αναφοράς. 

Antognazza, M.R.: Leibniz on the Trinity and Incarnation: Reason and Revelation in the Seventeenth Century 
(μτφρ. G. Parks). New Haven: Yale University Press 2007, 348 σ. 

Η υπεράσπιση των βασικών θεολογικών δογμάτων από τον Λάιμπνιτς και η επίδραση αυτής της στάσης στη 
διαμόρφωση της μεταφυσικής του· ενδιαφέρουσα ανάδειξη της χριστιανικής αφετηρίας του φιλοσόφου. 

Arthur, R.T.W.: Leibniz. Cambridge: Polity 2014, 248 σ. 
Μια συνολική παρουσίαση της σκέψης του Λάιμπνιτς, από εξελικτική σκοπιά· δεν περιορίζεται στη φιλοσοφία, 
αλλά εκθέτει και το επιστημονικό του έργο, με έμφαση στη φυσική. 

Backus, I.D.: Leibniz: Protestant Theologian. Oxford: Oxford University Press 2016, 336 σ. 
Ίσως η σημαντικότερη μελέτη της θεολογίας του Λάιμπνιτς, στη διασύνδεσή της με τη μεταφυσική του. Εκτενείς 
αναφορές στο ιστορικό πλαίσιο και στις απόπειρες του φιλοσόφου να επανενώσει τις χριστιανικές εκκλησίες. 

Bobro, M.E.: Self and Substance in Leibniz. Dordrecht: Kluwer 2004, 144 σ. 
Το ερώτημα της προσωπικής ταυτότητας στον Λάιμπνιτς και η συναφής αντιπαράθεσή του με τον Λοκ· ο εαυτός 
ως υπόσταση. 

Breger, H.: Kontinuum, Analysis, Informales – Beiträge zur Mathematik und Philosophie von Leibniz. Berlin: 
Springer 2016, 205 σ. 

Εξαιρετική συναγωγή κειμένων για τη συμβολή του Λάιμπνιτς στα μαθηματικά και τη σχέση τους με το λοιπό 
έργο του, ιδίως στη φιλοσοφία και τις φυσικές επιστήμες. 

Brown, S.C. (επιμ.): The Young Leibniz and His Philosophy. Dordrecht: Kluwer 1999, 314 σ. 
Μια σημαντική ανθολογία για το πρώιμο έργο του φιλοσόφου (έως το 1676), σε όλα τα πεδία με τα οποία 
αυτός ασχολήθηκε. 

Duchesneau, F.: La dynamique de Leibniz. Paris: Vrin 1994, 368 σ. 
Μια ενδελεχής ανάλυση της συμβολής του Λάιμπνιτς στη φυσική – με ανάδειξη της πρωτοτυπίας του έναντι 
προηγούμενων εκδοχών φυσικής φιλοσοφίας. 

Garber, D.: Body, Substance, Monad. Oxford: Oxford University Press 2009, 456 σ. 
Μια εξαντλητική μελέτη της λεγόμενης «μέσης περιόδου» του φιλοσόφου· οι υποστάσεις εδώ είναι σωματικές 
– κάτι που αμφισβητείται όταν ο ύστερος Λάιμπνιτς θα συγκροτήσει το μοναδολογικό του σύστημα. 

Goethe, N.B., Beeley, P. & Rabouin, D. (επιμ.): G.W. Leibniz, Interrelations between Mathematics and 
Philosophy. Dordrecht: Springer 2015, 210 σ. 

Συναγωγή κειμένων αφιερωμένων στην ανάδειξη της αμοιβαίας επίδρασης που ασκείται ανάμεσα στη 
μαθηματική συμβολή και τη φιλοσοφική σκέψη του Λάιμπνιτς· στο επίκεντρο και εδώ ο απειροστικός λογισμός. 

Hartz, G.: Leibniz’s Final System: Monads, Matter and Animals. London & New York: Routledge 2006, 240 σ. 
Η μοναδολογία του ύστερου Λάιμπνιτς, ως ένα σύστημα που συνδυάζει πτυχές τόσο του ‘ιδεαλισμού’ όσο και 
του ‘ρεαλισμού’. 

Jolley, N. (επιμ.): The Cambridge Companion to Leibniz. Cambridge: Cambridge University Press 1994, 500 σ. 
Ένας ακόμη τόμος της σειράς που κινείται σε υψηλό επίπεδο. Παρουσιάζονται όλες οι πτυχές της λαϊβνίτειας 
φιλοσοφίας. Απαραίτητο σημείο εκκίνησης για κάθε ουσιαστική μελέτη. 

Jorgenson, L.M. & Newlands, S. (επιμ.): New Essays on Leibniz’s Theodicy. Oxford: Oxford University Press 
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2014, 288 σ. 
Σειρά μελετών αφιερωμένων στη θεοδικία και σε όλα τα συναφή ζητήματα που εγείρονται κατά τη συνάντηση 
φιλοσοφίας και θεολογίας στο έργο του Λάιμπνιτς. 

Kulstad, M., Laerke, M. & Snyder, D. (επιμ.): The Philosophy of the Young Leibniz [Studia Leibnitiana, 
Sonderheft 35]. Stuttgart: Franz Steiner 2009, 259 σ. 

Ένας ακόμη τόμος αφιερωμένος στον πρώιμο Λάιμπνιτς, παρακολουθώντας το έργο του έως και τη 
Μεταφυσική πραγματεία (1686). 

Lodge, P. (επιμ.): Leibniz and his Correspondents. Cambridge: Cambridge University Press 2004, 328 σ. 
Μελέτες που φωτίζουν ένα πολύ σημαντικό πεδίο της σκέψης του φιλοσόφου: την επιστολογραφία του. Τα 
κείμενα μελετούν ξεχωριστά την αλληλογραφία του με επιλεγμένους επιμέρους συνομιλητές του.  

Lodge, P. & Stoneham, T. (επιμ.): Locke and Leibniz on Substance. London & New York: Routledge 2015, 260 
σ. 

Η εξέλιξη των αντιλήψεων των δύο φιλοσόφων για τις θεμελιώδεις υποστάσεις, τον ρόλο και τη λειτουργία 
τους· παρατακτικές περιγραφές και αποτιμήσεις, χωρίς την ευθεία αντιστικτική πραγμάτευση των δύο 
θεωρήσεων. 

Look, B.C. (επιμ.): The Bloomsbury Companion to Leibniz. London: Bloomsbury 2014, 344 σ. 
Χρήσιμη ανθολογία· καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές της φιλοσοφίας του Λάιμπνιτς, καθώς και τη σχέση του 
με άλλους φιλοσόφους της εποχής. 

Mercer, C.: Leibniz’s Metaphysics: Its Origins and Development. Cambridge: Cambridge University Press 2002, 
448 σ. 

Οι αφετηρίες και η εξέλιξης της μεταφυσικής του Λάιμπνιτς, στη σχέση της με τη θεολογική του σκέψη· 
σημαντικό έργο αναφοράς. 

Parkinson, G.H.R.: Logic and Reality in Leibniz’s Metaphysics. Oxford: Clarendon 1965, 196 σ. 
Σύντομη, αλλά ουσιαστική μελέτη της σχέσης λογικής και μεταφυσικής στη σκέψη του φιλοσόφου. Παραμένει 
σημαντικό και χρήσιμο. 

Phemister, P.: Leibniz and the Environment. London: Routledge 2016, 208 σ. 
Η επικαιρότητα του φιλοσόφου για τη σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση· ο Λάιμπνιτς εμφανίζεται εδώ ως 
πρόδρομος μιας οικολογικής φιλοσοφίας. Ενδιαφέρον. 

Rateau, P.: Leibniz et le meilleur des mondes possibles. Paris: Classiques Garnier 2015, 399 σ. 
Ενδελεχής ανάλυση της θέσης του φιλοσόφου για τον κόσμο μας ως τον «καλύτερο δυνατό κόσμο», των 
κινήτρων της και των συνεπειών της. 

Riley, P.: Leibniz’ Universal Jurisprudence. Justice as the Charity of the Wise. Cambridge, MA: Harvard 
University Press 1996, 338 σ. 

Ο Λάιμπνιτς για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Εξαιρετική ανάλυση που εκτείνεται στη λαϊβνίτεια ηθική και 
εξετάζει τη σχέση εντάσεων που την συνδέει με τη μεταφυσική του φιλοσόφου. 

Russell, B.: A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. London & New York: Routledge 1992, 416 σ. 
Μελέτη του 1900 για τη λογική του Λάιμπνιτς· άσκησε τεράστια επίδραση και εξακολουθεί να έχει κάποια 
χρησιμότητα. 

Rutherford, D.: Leibniz and the Rational Order of Nature. Cambridge: Cambridge University Press 1995, 317 σ. 
Η θεοδικία στο επίκεντρο της μεταφυσικής του Λάιμπνιτς· έμφαση στις ηθικο-πρακτικές συνέπειες των 
μεταφυσικών του αναζητήσεων. 

Smith, J.E.H.: Divine Machines: Leibniz and the Sciences of Life. Princeton: Princeton University Press 2011, 392 
σ. 

Η μεταφυσική θεώρηση του κόσμου από τον Λάιμπνιτς, ως θεμελιωμένη στη ζώσα, οργανική ύλη. Η φιλοσοφία 
καθίσταται έτσι μια «επιστήμη της ζωής». 

Stewart, M.: The Courtier and the Heretic: Leibniz, Spinoza, and the Fate of God in the Modern World. New 
York: W.W. Norton 2005, 352 σ. 

Η συνάντηση του Λάιμπνιτς με τον Σπινόζα, στα 1676, εγκιβωτίζεται εδώ σε ένα πλαίσιο εικασιών και 
υποθετικών κατασκευών· φιλοσοφικά προβληματικό. 

Strickland, L., Vynckier, E. & Weckend, J. (επιμ.): Tercentenary Essays on the Philosophy and Science of Leibniz. 
Basingstoke: Palgrave 2016, 341 σ. 

Μια σχετικά πρόσφατη ανθολογία κειμένων, αποτυπώνει την κατάσταση της έρευνας σε όλα τα σημαντικά 
πεδία της φιλοσοφίας και των επιστημών στα οποία δραστηριοποιήθηκε ο φιλόσοφος. 

Wilson, C.: Leibniz’s Metaphysics: A Historical and Comparative Study. Princeton: Princeton University Press 
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1990, 360 σ. 
Λεπτομερής ανάλυση της μεταφυσικής του Λάιμπνιτς, με έμφαση στην εξέλιξή της και στη συγκριτική της 
εξέταση, με αναφορά στους στοχαστές που τον επηρέασαν. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Αθανασάκης, Δ.: Λάιμπνιτς Ι. Μονάδα και δύναμη. Αθήνα: Σιδέρης 2022, 364 σ. 
Η πρώτη ελληνική μονογραφία για τον φιλόσοφο, από έναν καλό γνώστη της περιόδου. 

[Μπάρντι] Bardi, J.S.: Ο πόλεμος των μαθηματικών. Νεύτωνας εναντίον Λάιμπνιτς. Αθήνα: Τραυλός 2009, 400 
σ. 

Η σκληρή διαμάχη μεταξύ Νεύτωνα και Λάιμπνιτς για τα πρωτεία στην ανάπτυξη του απειροστικού λογισμού, 
μαζί με κάποια βασικά στοιχεία για το περιεχόμενο της μεθόδου. 

[Ντελέζ] Deleuze, G.: Η πτύχωση. Ο Λάιμπνιτς και το μπαρόκ (μτφρ. Ν. Ηλιάδης). Αθήνα: Πλέθρον 2006, 294 
σ. 

Η «πτύχωση» ως κεντρική έννοια της φιλοσοφίας του Λάιμπνιτς, που τον συνδέει με το ιστορικό μπαρόκ και με 
τις ενδεχόμενες αναβιώσεις του. Πρωτότυπη παραγωγική οικειοποίηση, με αφετηρία τους όρους ενός 
σημαντικού φιλοσόφου όπως ο Ντελέζ. 
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Κεφάλαιο 7 
Μπέρκλεϋ 

George Berkeley (1685-1753) 

Α. Εισαγωγικά 

Ο Ιρλανδός επίσκοπος Μπέρκλεϋ παρήγαγε ίσως το ‘εκκεντρικότερο’ φιλοσοφικό έργο ανάμεσα σε όλους 
τους φιλοσόφους των Νέων Χρόνων. Δεύτερος της τριάδας των εμπειριστών (ανάμεσα στον Λοκ και τον 
Χιουμ), υπήρξε συγχρόνως οπαδός μιας ακραίας εκδοχής υποκειμενικού ιδεαλισμού, υποστηρίζοντας πως 
κάθε τι που υπάρχει είτε είναι νους είτε εξαρτάται από τον νου. Υιοθέτησε επίσης τη θέση της αϋλοκρατίας 
ή του ανυλισμού (immaterialism), υποστηρίζοντας ότι η ύλη δεν υφίσταται πραγματικά. Ο Μπέρκλεϋ 
ασχολήθηκε επίσης με ζητήματα μαθηματικών, φυσικής, ιατρικής, οικονομικών, θεολογίας, καθώς και με την 
ψυχολογία της όρασης· η κύρια συμβολή του εντοπίζεται ωστόσο στα πεδία της γνωσιοθεωρίας και της 
μεταφυσικής, και αποτυπώνεται στα δύο σημαντικότερα φιλοσοφικά έργα του: την Πραγματεία για τις αρχές 
της ανθρώπινης γνώσης και τους Τρεις διαλόγους μεταξύ Ύλα και Φιλόνου. 

Ο ιδεαλισμός του Μπέρκλεϋ συγκροτείται πρωτίστως ως αντιπαράθεση στο ρεύμα του υλισμού, και 
ειδικότερα στη θέση ότι υπάρχουν υλικά όντα τα οποία υφίστανται ανεξάρτητα από τον νου. Στη θέση αυτή 
ο Μπέρκλεϋ αντιτάσσει τη δική του θεώρηση που αποτυπώνεται στην περίφημη φράση esse est percipi (aut 
percipere): «το να είναι κάτι συνίσταται στο να γίνεται αντιληπτό (ή να αντιλαμβάνεται)». Απορρίπτει έτσι 
κάθε εκδοχή ύπαρξης που δεν συνδέεται με την ανθρώπινη αντίληψη – ενώ από την άλλη καταφάσκει την 
οντολογική υπόσταση του νοητικού μας περιεχομένου, και κατά τούτο η φιλοσοφική του θέση δεν είναι 
ασύμβατη με τον ρεαλισμό του κοινού νου. 

Αν όμως το Είναι των όντων ανάγεται στην αντίληψή τους, προκύπτουν δύο τουλάχιστον ερωτήματα: 
(α) Τι είναι αυτό που διακρίνει τα πραγματικά όντα από εκείνα που γίνονται επίσης αντιληπτά στα όνειρα ή 
στη φαντασία μας; Ο Μπέρκλεϋ επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα παραπέμποντας σε κριτήρια 
όπως η ζωηρότητα, η διάρκεια, η ευταξία του αντιληπτικού μας περιεχομένου, καθώς και η διυποκειμενική 
συγκατάθεση. (β) Πώς παράγονται οι αντιλήψεις των πραγματικών όντων; Το να επικαλεστεί κανείς εδώ τα 
ίδια τα πράγματα θα παρήγε έναν φαύλο κύκλο, αφού η αιτία των αντιλήψεων θα επικαλούνταν το Είναι των 
πραγμάτων, το οποίο δεν είναι παρά η αντίληψή τους. Ο Μπέρκλεϋ είναι λοιπόν υποχρεωμένος (και αυτό 
είναι κάτι που δεν τον ενοχλεί διόλου...) να παραπέμψει σε ένα θείο ον ως παραγωγό των αντιλήψεων εντός 
του νου μας· κάθε αντιληπτικό ενέργημα συνιστά έτσι και μια απόδειξη της ύπαρξης του Θεού! 

Η αφετηριακή διάκριση των όντων σε αντιληπτά και αντιλαμβανόμενα εμπεριέχει τη θέση ότι τα 
δεύτερα υφίστανται ως αυθυπόστατοι νόες· ακριβέστερα, ότι μόνο αυτοί οι νόες αποτελούν αυθυπόστατα 
όντα, πραγματικά ανεξάρτητες υποστάσεις. Απέναντι στον καρτεσιανό δυισμό, ο Μπέρκλεϋ υποστηρίζει έτσι 
ότι πραγματική είναι μόνο η res cogitans, και διόλου η res extensa. Δεν παραλείπει, ωστόσο, να ασκήσει 
κριτική και στον εμπειρισμό του Λοκ. Υιοθετεί μεν τη θέση του ότι η αισθητηριακή πρόσληψη αποτελεί την 
πηγή κάθε γνώσης, και ότι αυτό που όντως αντιλαμβανόμαστε δεν είναι παρά ιδέες. Αμφισβητεί, ωστόσο, 
έντονα τη λοκιανή παραδοχή ότι οι ιδέες προκύπτουν από την πρόσληψη και επεξεργασία μιας 
αυθυπόστατης πραγματικότητας, όπως επίσης απορρίπτει την παραγωγή αφηρημένων ιδεών από τον νου: 
τέτοιες ιδέες είναι όχι μόνο γνωσιοθεωρητικά περιττές, αλλά και οδηγούν στην παραδοχή ενός νέου 
οντολογικού πεδίου, απροσπέλαστου στις αισθήσεις. Οι ιδέες δεν είναι παρά οι αντιληπτές αισθητές 
ιδιότητες των πραγμάτων, και τα πράγματα δεν είναι παρά δέσμες τέτοιων ιδεών. 

Σε ένα ακόμη βήμα, το οποίο υποδηλώνει και μια ενδεχόμενη επικαιρότητα της σκέψης του, ο 
Μπέρκλεϋ απορρίπτει τη νευτώνεια υπόθεση της αντικειμενικότητας του χώρου και του χρόνου. Ο χώρος 
ανάγεται στη δική μας αντίληψη των σωμάτων, ο χρόνος στη διαδοχή των ιδεών εντός του νου μας· η δε 
κίνηση δεν είναι παρά ένα σχετικό μέγεθος, αφορά τη σχέση μεταξύ των σωμάτων, όπως αυτά γίνονται 
αντιληπτά. Γίνεται έτσι και από αυτή την πλευρά φανερή η επίδραση της σκέψης του Μπέρκλεϋ σε 
μεταγενέστερους φιλοσόφους όπως ο Χιουμ, ο Καντ και ο Σόπεναουερ. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1707-08 Philosophical commentaries – Φιλοσοφικά υπομνήματα 
Η πρώτη ολοκληρωμένη καταγραφή της φιλοσοφίας του Μπέρκλεϋ, σε ημερολογιακή μορφή· εκδόθηκε 
για πρώτη φορά το 1871, υπό τον τίτλο Commonplace Book. 

1709 An Essay towards a New Theory of Vision – Δοκίμιο για μια νέα θεωρία της όρασης 
Η βασική φιλοσοφική θέση του Μπέρκλεϋ, διατυπωμένη με αναφορά στην όραση: τα αντικείμενά της 
δεν υφίστανται ανεξάρτητα από τον νου. 

1710 A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge – Πραγματεία για τις αρχές της 
ανθρώπινης γνώσης 
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Μια εκτενής εισαγωγική παρουσίαση που παρουσιάζει με τρόπο έγκυρο τον βίο του φιλοσόφου και τα 
σημαντικότερα έργα του. 
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του φιλοσόφου.  

Flage, D.E.: Berkeley. Cambridge: Polity 2014, 224 σ. 
Εισαγωγή που αναφέρεται θεματικά στο σύνολο των πτυχών της σκέψης του Μπέρκλεϋ, περιλαμβανομένων 
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Dicker, G.: Berkeley’s Idealism: A Critical Examination. Oxford: Oxford University Press 2011, 326 σ. 
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Κεφάλαιο 8 
Χιουμ 

David Hume (1711-1776) 

Α. Εισαγωγικά 

Ο Ντέιβιντ Χιουμ είχε έναν κομβικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας των Νέων Χρόνων: Το έργο 
του συνιστά την κορύφωση και κατά κάποιον τρόπο την ολοκλήρωση του ρεύματος του εμπειρισμού, ενώ 
συγχρόνως αποτελεί έναυσμα για θεαματικές εξελίξεις και μετασχηματισμούς, οι οποίοι θα αποτυπωθούν 
με τον φανερότερο τρόπο στο έργο του Καντ (ο οποίος, ως γνωστόν, δεν δίστασε να τονίσει ότι ο Χιουμ τον 
ξύπνησε από τον «δογματικό λήθαργο» στον οποίο αρχικά βρισκόταν). Δεινός ιστορικός και δοκιμιογράφος, 
πρόδρομος της σύγχρονης γνωσιακής επιστήμης, ο Χιουμ άφησε σημαντικό φιλοσοφικό έργο στα πεδία της 
γνωσιοθεωρίας και της ηθικής φιλοσοφίας, θέτοντας ζητήματα και ερωτήματα που εξακολουθούν να 
απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα. 

Η αφετηρία της σκέψης του Χιουμ εντοπίζεται στην επιδίωξη συγκρότησης, κατά το πρότυπο της 
επιστήμης του φυσικού κόσμου, μιας καθολικής επιστήμης του ανθρώπου, την οποία αποκαλεί «ηθική 
επιστήμη». Η υστέρηση των επιστημών του ανθρώπου ανάγεται από τον Χιουμ στην τάση των φιλοσόφων 
όλων των εποχών να υιοθετούν a priori θεωρητικά σχήματα· αυτό που προέχει, αντίθετα, είναι η 
αντικατάσταση των μεταφυσικών συστημάτων με μια εκδοχή φιλοσοφίας ως εμπειρικής έρευνας που θα μας 
αποκαλύψει την πραγματική «ανθρώπινη φύση» – η οποία, μάλιστα, βρίσκεται στο θεμέλιο και των 
επιστημών της φύσης, στον βαθμό που αυτές εξίσου αποτελούν ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
παράγεται το απλό νοητικό μας περιεχόμενο, οι αντιλήψεις (perceptions) – οι οποίες στην συνέχεια 
συντίθενται για να αποτελέσουν νοήματα, πεποιθήσεις και συναισθήματα. Οι αντιλήψεις, κατά τον Χιουμ, 
είναι δύο ειδών: εντυπώσεις (impressions) και ιδέες (ideas). Οι πρώτες δημιουργούνται άμεσα και είναι πιο 
ζωντανές από τις ιδέες, οι οποίες παράγονται από λειτουργίες όπως η μνήμη και η φαντασία. Ο τρόπος με 
τον οποίο οι εντυπώσεις μετεξελίσσονται σε ιδέες, καθώς και η σχέση αμφοτέρων με τα εξωτερικά πράγματα, 
δεν μπορούν να προσδιοριστούν με τρόπο οριστικό και πλήρη – και τούτο δεν εκλαμβάνεται από τον 
φιλόσοφο ως σοβαρό επιστημικό έλλειμμα, αλλά ως ένας «μετριοπαθής σκεπτικισμός»: Το νοητικό μας 
περιεχόμενο δεν χρειάζεται διόλου να αντιστοιχηθεί με κάποιες στέρεες οντολογικές ‘υποστάσεις’, ενώ και 
η ίδια η έννοια του εαυτού αποδεικνύεται περιττή ή κενή· το εγώ δεν είναι παρά μια διαδοχή αντιλήψεων. 

Ο Χιουμ διακρίνει τρεις αρχές που διέπουν τη νοητική σύνδεση και διαδοχή των ιδεών μας: πρόκειται 
για την ομοιότητα, τη γειτνίαση στον χώρο και τον χρόνο, και την αιτιακή συνάφεια. Ειδικά η τελευταία 
αποτέλεσε ένα ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα τον φιλόσοφο, στο πλαίσιο μιας όντως πρωτότυπης 
πραγμάτευσης: Οι αιτιακές σχέσεις δεν είναι αντικειμενικές σχέσεις που συνδέουν αίτιο και αποτέλεσμα στον 
εξωτερικό κόσμο, αλλά παράγωγα της εμπειρίας μας – και ειδικότερα της συνήθειας, του εθισμού μας, τον 
οποίο προκαλεί η ανάμνηση ότι ορισμένα γεγονότα Α είθισται να συνοδεύονται από ορισμένα γεγονότα Β, 
με αποτέλεσμα να εκλαμβάνουμε τα Α ως αιτίες των Β. Η αιτιοκρατία, η πίστη δηλαδή σε μια αναγκαία σχέση 
αιτίων και αποτελεσμάτων, αποτελεί μια φενάκη, και το ίδιο ισχύει και για τον περίφημο επαγωγικό 
συλλογισμό: τίποτε δεν αποκλείει την εμφάνιση ενός γεγονότος το οποίο θα ακυρώνει τις γενικεύσεις που 
συνηθίζουμε να κάνουμε, στηριζόμενοι σε μια σειρά από επιμέρους παρατηρήσεις. 

Η ηθική θεώρηση του Χιουμ θέτει στο επίκεντρό της το ηθικό συναίσθημα· δεν εγκαθιδρύει μια 
δεοντοκρατία, αλλά περιορίζεται να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους αυτό το συναίσθημα 
λειτουργεί ως κίνητρο ηθικότητας. Η χιουμιανή απόρριψη της δυνατότητας μετάβασης από το Είναι στο Δέον 
(Is-Ought problem) αποτελεί μια πρόδρομη εκδοχή καταδίκης της λεγόμενης φυσιοκρατικής πλάνης 
(naturalistic fallacy – ο όρος εισήχθη από τον Moore το 1903). Σε αυτή την πλάνη, ο Χιουμ αντιτάσσει τη δική 
του φυσιοκρατία, η οποία για όλα τα φιλοσοφικά ερωτήματα αρκείται σε απαντήσεις τις οποίες εισφέρουν 
τα ψιλά εμπειρικά δεδομένα, εκκινώντας από την αναγνώριση του ανθρώπου ως ενός φυσικού όντος. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1739-40 A Treatise of Human Nature – Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση 
Το πρώτο, και πιθανώς σημαντικότερο, φιλοσοφικό έργο του Χιουμ. Ο μακρύς υπότιτλος το χαρακτηρίζει 
ως «απόπειρα εισαγωγής της πειραματικής μεθόδου συλλογισμού στα ηθικά θέματα». Τα τρία Βιβλία-
μέρη: «Περί νοήσεως»· «Περί παθών»· «Περί ηθών». 

1741 Essays, Moral and Political – Ηθικά και πολιτικά δοκίμια 
Συναγωγή δοκιμίων με την οποία ο Χιουμ μπόρεσε να διεκδικήσει κάποια δημόσια αναγνώριση και να 
ξεπεράσει την αρνητική υποδοχή της Πραγματείας. Μετά από πολλαπλές επανεκδόσεις, και με 
προσθήκες σε διάφορους συνδυασμούς, τα δοκίμια κυκλοφόρησαν εκ νέου το 1758 στην ευρύτερη 
έκδοση υπό τον τίτλο Essays, Moral, Political, and Literary. 

1748 An Enquiry concerning Human Understanding – Έρευνα για την ανθρώπινη νόηση 
Μια νέα απόπειρα του Χιουμ να εκθέσει τη φιλοσοφία του με τρόπο πιο σύντομο και κατανοητό, 
συγκριτικά με την Πραγματεία· η εκ μέρους του παρουσίαση της Έρευνας ως έργου που καλείται να 
υποκαταστήσει την Πραγματεία δεν έγινε ωστόσο αποδεκτή. 

1751 An Enquiry concerning the Principles of Morals – Έρευνα για τις αρχές της ηθικής 
Έργο γνωστό και ως η «δεύτερη Έρευνα», αντλεί επίσης από την Πραγματεία· χαρακτηρίστηκε από τον 
ίδιο τον συγγραφέα ως το «ασύγκριτα καλύτερο από όλα μου τα έργα». 

1750(;)-76 Dialogues concerning Natural Religion – Διάλογοι για τη φυσική θρησκεία 
Τρεις φανταστικές φιλοσοφικές μορφές συνομιλούν περί Θεού. Το έργο εκδόθηκε για πρώτη φορά μετά 
θάνατον, το 1779. 

Γ. Μεταφράσεις 

Διάλογοι για τη φυσική θρησκεία (μτφρ. Χ. Γρηγορίου & Κ. Γούλα). Αθήνα: Νήσος 2012, 180 σ. 
Το σημαντικότερο κείμενο της χιουμιανής θεολογίας, σε έγκυρη μετάφραση. 

Δοκίμια: φιλολογικά, ηθικά, πολιτικά (μτφρ. Ε.Π. Παπανούτσος). Αθήνα: Εστία, χ.χ., 364 σ. 
Η πρώτη έκδοση με την οποία ο λόγος του Χιουμ εισάγεται με έγκυρο τρόπο στον ελληνόφωνο χώρο. 

Δοκίμια: οικονομικά, ιστορικά, πολιτικοκοινωνικά (μτφρ. Ε.Π. Παπανούτσος). Αθήνα: Παπαζήσης 1979, 264 
σ. 

Συνέχεια της προηγούμενης έκδοσης, με κείμενα τα οποία εμπίπτουν στις θεματικές που δηλώνει ο τίτλος. 

Έρευνα για τις αρχές της ηθικής (μτφρ. Δ. Σανταμούρης). Αθήνα: Εκκρεμές 2021, 443 σ. 
Ένα σημαντικό κείμενο, σε έγκυρη μετάφραση. 

Η φυσική ιστορία της θρησκείας (μτφρ. Α. Σακελλαρίου). Αθήνα: Σαββάλας 2011, 176 σ. 
Ένα ακόμη κείμενο του Χιουμ περί Θεού και θρησκείας, σε έγκυρη μετάφραση. 

Κείμενα: αυτοβιογραφικά, γνωσιολογικά, ηθικά (μτφρ. Μ. Πουρνάρη & Χ. Μητσοπούλου). Αθήνα: Εκκρεμές 
2006, 195 σ. 

Κείμενα του Χιουμ σε πρώτη παρουσίαση στην ελληνική: Δύο «αυτοβιογραφίες» του, μια «σύνοψη» της 
Πραγματείας και μία «επιστολή» του. Η έκδοση κλείνει με κείμενο του D.R. Raynor που αφορά τον τόπο με τον 
οποίο ο Χιουμ προσέλαβε τη θεωρία των ηθικών συναισθημάτων του Άνταμ Σμιθ. – Καλή και χρήσιμη έκδοση, 
έγκυρη μετάφραση. 

Ο σκεπτικιστής – Ο επικούρειος – Ο στωικός – Ο πλατωνικός (μτφρ. Γ. Λειβαδίτης). Αθήνα: Ροές 2012, 128 σ. 
Νέα μετάφραση τεσσάρων δοκιμίων, τα οποία είχαν μεταφραστεί για πρώτη φορά από τον Ε.Π. Παπανούτσο.  

Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση. Βιβλίο Ι: Για τη νόηση (μτφρ. Μ. Πουρνάρη). Αθήνα: Πατάκης 2005. 
Το πρώτο από τα τρία Βιβλία της Πραγματείας, σε έγκυρη απόδοση από την καλύτερη ίσως γνώστρια του Χιουμ 
στην Ελλάδα. Αναμένονται και τα άλλα δύο Βιβλία. 

Περί αγάπης και μίσους (μτφρ. Γ. Καράμπελας). Αθήνα: Ηριδανός 2015, 120 σ. 
Βιβλίο ΙΙ, Μέρος ΙΙ της Πραγματείας· καλή μετάφραση, σε μια έκδοση που πάντως διασπά την ενότητα του 
έργου.  

Μία πραγματεία για την ανθρώπινη φύση. Βιβλίο Τρίτο (μτφρ. Δ. Μακρυπούλιας). Θεσσαλονίκη: Ρώμη 2016, 
304 σ. 

Ανεπαρκής και ατυχής μεταφραστική απόπειρα. 

«Το κριτήριο του γούστου» (μτφρ. Θ. Παρισάκη), στο Φιλοσοφία και τέχνη. Από την αντικειμενικότητα του 
ωραίου στην υποκειμενικότητα του γούστου. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2004, 312 σ. 
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Μικρό κείμενο, ενταγμένο σε μια έκδοση που γενικολογεί περί «νεοκλασικισμού», «θεωρίας της τέχνης του 
17ου αιώνα» και «αισθητικής του Διαφωτισμού». 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Baillie, J.: Hume on Morality [Routledge Philosophy Guidebooks]. London: Routledge 2000, 240 σ. 

Η καλύτερη εισαγωγική παρουσίαση της χιουμιανής ηθικής· εκκινεί από τις βασικές γνωσιοθεωρητικές 
προκείμενες της Πραγματείας. 

Brown, C. & Morris, W.E.: Starting with Hume. London: Continuum 2012, 200 σ. 
Έγκυρη συνοπτική εισαγωγή για αρχαρίους· θεματική επισκόπηση των βασικών πτυχών της χιουμιανής 
φιλοσοφίας και της σχέσης της με το ιστορικό πλαίσιο. 

Dicker, G.: Hume’s Epistemology and Metaphysics: An Introduction. London & New York: Routledge 1998, 228 
σ. 

Εισαγωγική παρουσίαση των βασικών θεμάτων της θεωρητικής φιλοσοφίας του Χιουμ, όπως αυτά 
αναδεικνύονται μέσα από την Πραγματεία και την πρώτη Έρευνα. 

Garrett, D.: Hume. London & New York: Routledge 2014, 360 σ. 
Η πληρέστερη εισαγωγική παρουσίαση της φιλοσοφίας του Χιουμ· καλύπτει το σύνολο των θεματικών της, 
καθώς και των επιδράσεων που άσκησε. Βασικό έργο αναφοράς. 

Harris, J.A.: Hume: An Intellectual Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2015, 633 σ. 
Έγκυρη και ενδελεχής παρουσίαση της διανοητικής διαδρομής που διήνυσε ο φιλόσοφος· παρουσιάζει το 
σύνολο των έργων του. 

Mossner, E.C.: The Life of David Hume. Oxford: Clarendon 2001, 738 σ. 
Σε πρώτη έκδοση το 1954, παραμένει μια έγκυρη και χρήσιμη αποτύπωση του βίου του φιλοσόφου, τονίζοντας 
τον κομβικό του ρόλο στο ευρύτερο πνευματικό κλίμα του 18ου αιώνα. 

Traiger, S. (επιμ.): The Blackwell Guide to Hume’s “Treatise”. Oxford: Blackwell 2006, 307 σ. 
Κείμενα γραμμένα από ειδικούς, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των θεμάτων της Πραγματείας· ιδιαίτερα 
χρήσιμη έκδοση. 

Wright, J.P.: Hume’s “A Treatise of Human Nature”: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press 
2009, 316 σ. 

Μία ακόμη εισαγωγή στο σημαντικότερο έργο του φιλοσόφου· επιχειρεί με επιτυχία να καταστήσει προσιτά 
τα κεντρικά επιχειρήματα της Πραγματείας. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Ainslie, D.C.: Hume’s True Scepticism. Oxford: Oxford University Press 2015, 272 σ. 
Μια εξαιρετική ανάλυση του χαρακτήρα του χιουμιανού σκεπτικισμού, που εκκινεί από τη σχετική 
πραγμάτευση του θέματος στην Πραγματεία (Ι.4). 

Ainslie, D.C. & Butler, Α. (επιμ.): The Cambridge Companion to Hume’s “Treatise”. Cambridge: Cambridge 
University Press 2015, 416 σ. 

Σημαντική ανθολογία κειμένων για την Πραγματεία, αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση της έρευνας. 

Allison, H.E.: Custom and Reason in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the Treatise. Oxford: Oxford 
University Press 2008, 432 σ. 

Μια εξαιρετική μελέτη ενός από τους σημαντικότερους μελετητές του Καντ, με περιεχόμενο και απόβλεψη που 
δηλώνονται σαφώς στον υπότιτλο. 

Ardal, P.S.: Passion and Value in Hume’s Treatise. Edinburgh: Edinburgh University Press 21990, 220 σ. 
Αναζήτηση στην Πραγματεία μιας θεμελίωσης της χιουμιανής ηθικής, με επίκεντρο την έννοια της αξίας. Πρώτη 
έκδοση το 1966, αλλά η μελέτη διατηρεί τη σημασία της. 

Baier, A.C.: A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s Treatise. Cambridge, MA: Harvard University Press 
1991, 352 σ. 

Πρωτότυπη, ενδιαφέρουσα και ευανάγνωστη ερμηνεία της Πραγματείας· παρουσιάζει τον σκεπτικισμό του 
Πρώτου Βιβλίου και την υπέρβασή του στα επόμενα Βιβλία, καθώς αυτά στρέφονται στα πεδία της κοινωνίας 
και της ηθικής. 

Baier, A.C.: The Cautious Jealous Virtue: Hume on Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press 2010, 261 
σ. 
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Συναγωγή μελετών της συγγραφέως, που δικαίως θεωρείται αυθεντία στα θέματα της χιουμιανής ηθικής και 
πολιτικής φιλοσοφίας. 

Baxter, D.L.M.: Hume’s Difficulty. Time and Identity in the Treatise. London& New York: Routledge 2008, 130 
σ. 

Μικρή, αλλά σημαντική μελέτη για το θέμα της προσωπικής ταυτότητας και τον ρόλο του χρόνου στη 
συγκρότησή της. 

Botros, S.: Hume, Reason, and Morality: A Legacy of Contradiction. London & New York: Routledge 2006, 257 
σ. 

Αναλυτική και εξονυχιστική εξέταση των εντάσεων που παράγει η αναγνώριση από τον Χιουμ του 
συναισθήματος και όχι του Λόγου ως κινήτρου ηθικότητας. 

Bricke, J.: Hume’s Philosophy of Mind. Princeton: Princeton University Press 1980, 184 σ. 
Σύντομη, αλλά περιεκτική εξέταση της χιουμιανής θεώρησης του νου, υπό το πρίσμα της υιοθέτησης από τον 
φιλόσοφο ενός δυισμού νου-σώματος. 

Bricke, J.: Mind and Morality: An Examination of Hume’s Moral Psychology. Oxford: Clarendon 1996, 280 σ. 
Η χιουμιανή θεώρηση του νου και η διασύνδεσή της με την ηθική του· έμφαση στη σημασία των επιχειρημάτων 
του φιλοσόφου για τη σύγχρονη φιλοσοφική συζήτηση. 

Brunius, T.: David Hume on Criticism. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1952, 137 σ. 
Μια από τις πρώτες απόπειρες αυτόνομης πραγμάτευσης της χιουμιανής αισθητικής, για την οποία ο 
φιλόσοφος χρησιμοποιούσε τον όρο «κριτική» (criticism). 

Cohon, R. (επιμ.): Hume: Moral and Political Philosophy. Aldershot: Ashgate 2001, 530 σ. 
Ανθολογία σημαντικών μελετών για τη χιουμιανή ηθική, γραμμένων στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. 

Cohon, R.: Hume’s Morality: Feeling and Fabrication. New York: Oxford University Press 2008, 288 σ. 
Μια νέα ανάγνωση της χιουμιανής ηθικής· επιχειρεί να ανασκευάσει παγιωμένες ερμηνείες και δίνει έμφαση 
στο ζήτημα των «τεχνητών αρετών» (artificial virtues). 

Costelloe, T.M.: Aesthetics and Morals in the Philosophy of David Hume. New York: Routledge 2007, 142 σ. 
Οι αισθητικές αντιλήψεις του φιλοσόφου και η διασύνδεσή τους με την ηθική φιλοσοφία του. Το θέμα 
φωτίζεται και μέσω της αντίστιξης προς την καντιανή φιλοσοφία. 

Costelloe, T.M.: The Imagination in Hume’s Philosophy: The Canvas of the Mind. Edinburgh: Edinburgh 
University Press 2018, 328 σ. 

Μια πολυπρισματική ανάλυση της φαντασίας και του ρόλου της σε όλα τα πεδία της σκέψης του φιλοσόφου. 

Fogelin, R.J.: Hume’s Scepticism in the “Treatise of Human Nature”. London: Routledge 22020, 210 σ. 
Σημαντική μελέτη του χιουμιανού σκεπτικισμού στο πλαίσιο της Πραγματείας· πρώτη έκδοση το 1985, διατηρεί 
αμείωτη την αξία της. 

Forbes, D.: Hume’s Philosophical Politics. Cambridge: Cambridge University Press 1975, 356 σ. 
Η πολιτική σκέψη του φιλοσόφου, ενταγμένη στο ιστορικό και φιλοσοφικό πλαίσιο της εποχής· παρέχει πολύ 
πλούσιο υλικό. 

Harrison, J.: Hume’s Theory of Justice. Oxford: Clarendon 1981, 330 σ. 
Εκ του σύνεγγυς ανάγνωση του Τρίτου Βιβλίου της Πραγματείας. 

Kail, P.J.E.: Projection and Realism in Hume’s Philosophy. Oxford: Oxford University Press 2007, 272 σ. 
Ο ρόλος και η σημασία της «προβολής» στις επιμέρους πτυχές της χιουμιανής φιλοσοφίας – π.χ. ως προβολής 
αξιών στον κόσμο· η ένταση ανάμεσα στη λειτουργία της προβολής και τον χιουμιανό ρεαλισμό. 

Kemp Smith, N.: The Philosophy of David Hume. New York: Palgrave Macmillan 22005, 608 σ. 
Έργο που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1941, αναζωογόνησε το ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία του Χιουμ και 
έδωσε ώθηση στην έρευνα των τελευταίων δεκαετιών. Καθιέρωσε τη φυσιοκρατία ως κεντρική στάση του 
φιλοσόφου. 

Livingston, D.W.: Hume’s Philosophy of Common Life. Chicago: University of Chicago Press 1984, 371 σ. 
Η φιλοσοφία του Χιουμ ως απορρέουσα από την ενασχόλησή του με την ιστορία· ο «κοινός βίος» παρέχει ένα 
πλαίσιο ελέγχου των κρίσεων και πεποιθήσεών μας. 

Loeb, L.E.: Stability and Justification in Hume’s “Treatise”. New York: Oxford University Press 2002, 288 σ. 
Κριτική απόπειρα ανάδειξης των συνεπειών του χιουμιανού σκεπτικισμού για τη δικαιολόγηση των 
πεποιθήσεων. 

Mackie, J.L.: Hume’s Moral Theory. London: Routledge 1980, 176 σ. 
Σχετικά σύντομη, αλλά πολύ σημαντική μελέτη, φέρνει στο φως τα σημαντικά διακυβεύματα που 
εμπεριέχονται στο χιουμιανό έργο. 

Mazza, E. & Ronchetti, Ε. (επιμ.): New Essays on David Hume. Milan: Franco Angeli 2007, 480 σ. 
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Μία ακόμη ανθολογία χρήσιμων κειμένων. 

Miller, D.: Philosophy and Ideology in Hume’s Political Thought. Oxford: Clarendon 1981, 218 σ. 
Η πολιτική σκέψη του Χιουμ εμφανίζεται εδώ ως μια εκδοχή συντηρητισμού και συνδέεται με τη γενικότερη 
σκεπτικιστική του τάση. 

Norton, D.F. & Taylor, J. (επιμ.): The Cambridge Companion to Hume. Cambridge: Cambridge University Press 
22008, 578 σ. 

Εξαιρετική ανθολογία για το σύνολο των πτυχών του έργου του Χιουμ, αποτυπώνει ευκρινώς την κατάσταση 
και κατεύθυνση της σύγχρονης έρευνας. Βασικό έργο αναφοράς, σε βελτιωμένη δεύτερη έκδοση. 

Norton, D.F., Capaldi, N. & Robison, W.L. (επιμ.): McGill Hume Studies. San Diego, CA: Austin Hill 1979, 358 σ. 
Συναγωγή σημαντικών μελετών, κυρίως από τη δεκαετία του 1960 και 1970, οι οποίες όμως διατηρούν την αξία 
και επικαιρότητά τους. 

Norton, D.F.: David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician. Princeton: Princeton University 
Press 1982, 329 σ. 

Η φιλοσοφία του Χιουμ εμφανίζεται εδώ ως μια απόπειρα συμβιβασμού ενός μεταφυσικού σκεπτικισμού και 
μιας ηθικής επαρκώς θεμελιωμένης στην «κοινή αίσθηση». Η μελέτη τονίζει επίσης τη σημασία που είχε για 
την εξέλιξη του φιλοσόφου η αντιπαράθεσή του με άλλους στοχαστές της εποχής. 

Radcliffe, E.S. (επιμ.): A Companion to Hume [Blackwell Companions to Philosophy]. Malden: Blackwell 2008, 
592 σ. 

Εκτενής ανθολογία κειμένων, γραμμένων από ειδικούς για κάθε πτυχή της χιουμιανής σκέψης· ειδική αναφορά 
στην επικαιρότητα της σκέψης του για τη φιλοσοφία σήμερα. 

Russell, P.: The Riddle of Hume’s Treatise: Skepticism, Naturalism, and Irreligion. Oxford: Oxford University 
Press 2008, 448 σ. 

Πρωτότυπη ανάγνωση του Χιουμ ως αντιπάλου της θρησκείας και ως δυνάμει αθεϊστή· έμφαση στις επιδράσεις 
που δέχτηκε από τον Χομπς. 

Russell, P. (επιμ.): The Oxford Handbook of Hume. Oxford: Oxford University Press 2016, 832 σ. 
Η πιο πρόσφατη ανθολογία μελετών, παρέχει μια ευκρινή εικόνα της σημερινής κατάστασης της έρευνας. 
Ιδιαίτερα χρήσιμη έκδοση. 

Schmidt, C.M.: David Hume: Reason in History. University Park: Pennsylvania State University Press 2003, 473 
σ. 

Απόπειρα συνθετικής ανάγνωσης του συνόλου του χιουμιανού έργου, με συνεκτικό νήμα μια ορθολογικότητα 
που συγκροτείται από την εμπειρία και υπηρετεί τις πολλαπλές εκδοχές ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Stewart, M.A. & Wright, J.P. (επιμ.): Hume and Hume’s Connexions. University Park: Pennsylvania State 
University Press 1995, 266 σ. 

Ο Χιουμ σε διάλογο με τους συγχρόνους του, καθώς και κάποιες από τις επιδράσεις που άσκησε. 

Stroud, B.: Hume. London: Routledge & Kegan Paul 1977, 280 σ. 
Θεματική ανάλυση κεντρικών ζητημάτων της Πραγματείας, με σποραδικές αναφορές και σε άλλα έργα του 
χιουμιανού corpus. 

Taylor, J.A.: Reflecting Subjects: Passion, Sympathy, and Society in Hume’s Philosophy. Oxford: Oxford 
University Press 2015, 240 σ. 

Η ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Χιουμ ανασυγκροτείται εδώ με άξονα την κεντρική έννοια της 
«ανθρωπιάς» και τοποθετείται στο επίκεντρο ενός διαφωτιστικού προτάγματος. 

Townsend, D.: Hume’s Aesthetic Theory: Taste and Sentiment. New York: Routledge 2001, 268 σ. 
Η πληρέστερη έκθεση της χιουμιανής αισθητικής, ανασυγκροτημένη μέσα από το σύνολο του corpus, και οι 
πολλαπλές διασυνδέσεις της με άλλες πτυχές της φιλοσοφίας του Χιουμ. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Δρόσος, Δ.: Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας: Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον σκωτικό 
Διαφωτισμό. Αθήνα: Νήσος 2016, 754 σ. 

Ογκώδης, σημαντική μελέτη, που περιέχει αναφορές στον Χιουμ και ανασυγκροτεί το πλαίσιο εντός του οποίου 
αναπτύχθηκε η σκέψη του. – Βλ. και την εκτενή βιβλιοκρισία του Γ. Πρελορέντζου, σε αυτόνομη έκδοση:  
– Για τον σκωτικό Διαφωτισμό. Μια υποδειγματική μελέτη αναφοράς, με αφορμή τη μονογραφία του Διονύση 
Δρόσου «Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας». Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον σκωτικό 
Διαφωτισμό. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης 2019, 96 σ. 
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[Έντμοντς & Αϊντινάου] Edmonds, D. & Eidinow, J.: Ο σκύλος του Ρουσσό. Η ιστορία δύο μεγάλων στοχαστών 
και της διαμάχης τους την εποχή του Διαφωτισμού (μτφρ. Ο. Παπακωνσταντοπούλου). Αθήνα: Πατάκης 
2007, 318 σ. 

Η συνάντηση του Χιουμ με τον Ρουσσώ· η φιλία τους, η διάρρηξη των σχέσεών τους. Εκλαϊκευτικό ευανάγνωστο 
αφήγημα με φιλοσοφικές αναφορές. 

[Κουίντον] Quinton, A.: Χιουμ (μτφρ. Ι. Σταροπούλου). Αθήνα: Ενάλιος 2005, 110 σ. 
Μια πολύ σύντομη εισαγωγή, σε πολύ κακή μετάφραση. 

Ντελέζ, Ζ. [Deleuze, G.]: Εμπειρισμός και υποκειμενικότητα. Δοκίμιο για την ανθρώπινη φύση κατά τον Χιουμ 
(μτφρ. Π. Πούλος). Αθήνα: Ολκός 1995, 257 σ. 

Πρωτότυπη και διεισδυτική μελέτη της φιλοσοφίας του Χιουμ, με έμφαση στη γνωσιοθεωρία του, από έναν 
σημαντικό φιλόσοφο· αξιόπιστη η μετάφραση της μελέτης. 

Τέγος, Σ.: Τελετουργικός διαφωτισμός. Πεποιθήσεις, ιεροτελεστίες και πολιτικές τελετουργίες στη φιλοσοφία 
των David Hume και Jean-Jacques Rousseau. Αθήνα: Αρμός 2019, 142 σ. 

Συνοπτική πραγμάτευση ενός έκκεντρου, αλλά ενδιαφέροντος θέματος. 
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Κεφάλαιο 9 
Ρουσσώ 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

Α. Εισαγωγικά 

Διαπρεπής εκπρόσωπος του γαλλικού Διαφωτισμού και συνάμα αυστηρός επικριτής του, ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ 
υπήρξε ένας πολύτροπος στοχαστής της κοινωνίας, του πολιτισμού, της πολιτικής, του κράτους και της 
εκπαίδευσης. Όλες του οι απόπειρες συγκλίνουν στο αίτημα διατήρησης της ανθρώπινης ελευθερίας μέσα 
σε συνθήκες κοινωνικής συμβίωσης και πολιτικής οργάνωσης – χωρίς πάντως εντέλει να καταφέρει να 
συγκροτήσει αυτό το αίτημα σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό σχήμα. Παραμένει, πάντως, ένας στοχαστής του 
οποίου η σκέψη διαρκώς εξελίσσεται και μετατοπίζεται. 

Στην πρώτη του εμφάνιση στα γαλλικά γράμματα, με τον πρώτο από τους Λόγους του, ο Ρουσσώ 
διατυπώνει τη θέση ότι επιστήμες και τέχνες, όπως και γενικότερα η πρόοδος του πολιτισμού, διαφθείρουν 
τον άνθρωπο, το ήθος και την αρετή του· επικαλείται την αρχαία Σπάρτη και την αρχαία Ρώμη ως εκδοχές 
κοινωνικής οργάνωσης στις οποίες κυριαρχούν ο πατριωτισμός, η αυστηρότητα και η αίσθηση του 
καθήκοντος – σε αντίθεση π.χ. με την αρχαία Αθήνα, η οποία διαφθείρεται από τη μαλθακότητα, το εμπόριο 
και τη φιλοσοφία. 

Στον δεύτερο Λόγο του, ο Ρουσσώ φαίνεται πως έχει αναγνωρίσει ότι αυτή η μάλλον επιφανειακή 
πρώτη τοποθέτηση δεν έχει ακόμη αναδείξει την πραγματική αιτία της παρακμής που εντοπίζει στις 
σύγχρονες κοινωνίες, και που πρέπει να αναζητηθεί στην ανισότητα των ανθρώπων. Υιοθετεί έτσι εδώ το 
σχήμα του κοινωνικού συμβολαίου, αποδίνοντάς του ωστόσο ένα περιεχόμενο και μια λειτουργία διαμετρικά 
αντίθετα από ό,τι συναντούμε στον Χομπς. Η φυσική κατάσταση, αποκαλυπτική της πραγματικής ανθρώπινης 
φύσης, δεν είναι μια κατάσταση πολέμου, φόβου και διαρκούς απειλής, αλλά μια ειδυλλιακή κατάσταση 
πρωτόγονης, ειρηνικής αθωότητας – λειτουργώντας έτσι ως μια πηγή κανονιστικότητας που επιτρέπει να 
αναγνωρίσουμε την άρνησή της, την πολιτική κοινωνία, ως πεδίο παραμορφώσεων. Η μετάβαση από τη 
φυσική κατάσταση στην πολιτική οργάνωση είναι μια πολύμορφη σταδιακή διαδικασία πολιτικής 
κοινωνικοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται με τη σύναψη ενός συμβολαίου το οποίο επικυρώνει την 
ανισότητα και την ανταγωνιστική φύση των σύγχρονων κοινωνιών. 

Ενώ στον δεύτερο Λόγο εμφανιζόταν ως ένα σύμφωνο εξαπάτησης και παραπλάνησης, στο ομώνυμο 
έργο το Κοινωνικό Συμβόλαιο θα συνοψίσει μια προσδοκία κανονιστικής επαναθεμελίωσης της πολιτικής 
συγκρότησης και της κρατικής υπόστασης, με στόχο τη διαρκή διαφύλαξη και πραγμάτωση της ανθρώπινης 
ελευθερίας. Η κεντρική έννοια που θα κληθεί να συμβάλει σε αυτό το εγχείρημα είναι η περίφημη καθολική 
βούληση (volonté générale): μια βούληση που παραμένει προσηλωμένη στο δημόσιο αγαθό και αποτελεί 
μέτρο, θεμέλιο και νομιμοποίηση των περιορισμών της ατομικής ελευθερίας. Η καθολική βούληση 
διατυπώνει ένα αίτημα συγχώνευσης πολιτών και πολιτικής κοινότητας, και πάντως δεν συμπίπτει με τη 
«βούληση όλων» (volonté de tous: αυτή προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ατομικών βουλήσεων), δεν 
ανάγεται σε αυτήν, αλλά την υπερβαίνει. Πρόκειται, άραγε, για το αληθινό αγαθό, το οποίο καλείται να 
πραγματώσει ένα κράτος, ακόμη και αν τα άτομα δεν το αναγνωρίζουν και υιοθετούν ως τέτοιο; Εδώ 
εντοπίζεται η βαθιά αμφισημία της ρουσσωικής σύλληψης – αλλά και το αίτιο της γοητείας που άσκησε σε 
ποικίλες εκδοχές πολιτικής θεωρίας οι οποίες επιχείρησαν να εναντιωθούν στη φιλελεύθερη παράδοση. 

Η απόρριψη του ρόλου της αντιπροσώπευσης παρήγαγε ένα ακόμη αδιέξοδο της ρουσσωικής σκέψης, 
αναγκάζοντάς τον να αποδεχθεί ότι το ιδεώδες του μιας άμεσης δημοκρατίας μπορεί να βρει εφαρμογή μόνο 
σε μικρές (προνεωτερικές;) πολιτικές κοινότητες. Στον Αιμίλιο, ο Ρουσσώ θα αναγνωρίσει το ασύμβατο της 
δικής του, πάντα ανεπεξέργαστης έννοιας ελευθερίας με κάθε μορφή κυριαρχίας και θα κηρύξει ένα ιδεώδες 
«ανθρώπου» το οποίο έχει παραιτηθεί από την εκδοχή του πολίτη και στρέφεται αποκλειστικά στην 
κατάκτηση της ατομικής αρετής εν μέσω μιας διεφθαρμένης κοινωνίας. Το νέο αυτό, βαθιά απαισιόδοξο 
παιδαγωγικό ιδεώδες καλείται να λάβει τη θέση μιας οριστικά πλέον αποκηρυγμένης πολιτικής. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1750 Discours sur les sciences et les arts – Λόγος περί επιστημών και τεχνών 
Δοκίμιο που συντάσσεται ως συμμετοχή σε διαγωνισμό της Ακαδημίας της Ντιζόν – και βραβεύεται. 

1755 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – Λόγος [Πραγματεία] 
περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους 
Δοκίμιο που συντάσσεται ως συμμετοχή σε νέο διαγωνισμό της Ακαδημίας της Ντιζόν, χωρίς αυτή τη 
φορά να βραβευθεί· αποτέλεσε, ωστόσο, σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της σκέψης του φιλοσόφου. 

1755 Discours sur l'économie politique – Λόγος περί πολιτικής οικονομίας 
Κείμενο που δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην Εγκυκλοπαίδεια των Ντιντερό και Ντ’ Αλαμπέρ. Εδώ 
εμφανίζεται για πρώτη φορά η έννοια της καθολικής βούλησης. 

1762 Du contrat social, ou principes du droit politique – Περί του κοινωνικού συμβολαίου, ή Αρχές του 
πολιτειακού δικαίου 
Το σημαντικότερο έργο του Ρουσσώ· άσκησε πολλαπλές και ποικίλες επιδράσεις, ανήκοντας 
αδιαμφισβήτητα στον ‘κανόνα’ της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. 

1762 Émile, ou De l’éducation – Αιμίλιος, ή Περί αγωγής 
Η εκπαίδευση ως προσωπική αναζήτηση και ως χειραφέτηση από τις κοινωνικές επιδράσεις και 
προσδοκίες· με αυτό το κείμενο εκκινεί η νεότερη φιλοσοφία της παιδείας. 

1770 Les Confessions – Οι εξομολογήσεις  
Κείμενο φιλοσοφικής αυτοβιογραφίας, συνεχίζει την παράδοση που είχε εκκινήσει με το ομότιτλο έργο 
του Αυγουστίνου. Δημοσιεύθηκε μετά θάνατον, το 1782. 

1781 Essai sur l’origine des langues – Δοκίμιο περί της καταγωγής των γλωσσών  
Μια πρώτη εκδοχή ιστορικής γλωσσολογίας. Το δοκίμιο ξεκίνησε να γράφεται το 1755, παρέμεινε 
ημιτελές και δημοσιεύθηκε μετά θάνατον. Έγινε εκ νέου επίκαιρο μετά την κριτική πραγμάτευσή του στη 
Γραμματολογία του Ντερριντά. 

Γ. Μεταφράσεις 

Αιμίλιος, ή Περί αγωγής (μτφρ. Π. Γκέκα & Γ. Σπανός· 2 τόμοι). Αθήνα: Πλέθρον 2001-02, 277+394 σ. 
Το σημαντικότερο παιδαγωγικό έργο του Ρουσσώ, σε μια απόδοση με προβλήματα. 

Αιμίλιος και Σοφία, ή Οι μοναχικοί (μτφρ. Δ. Σαραφείδου). Αθήνα: Ροές 2010, 128 σ. 
Η ημιτελής συνέχεια του Αιμίλιου. 

Γράμματα από το βουνό (μτφρ. Κ. Κέη). Αθήνα: Στάχυ 2002, 448 σ. 
Ο εξόριστος Ρουσσώ υπερασπίζεται τον εαυτό του. 

Δοκίμιο περί καταγωγής των γλωσσών, Όπου γίνεται λόγος περί μελωδίας και μουσικής μιμήσεως (μτφρ. Κ. 
Παπαγιώργης). Αθήνα: Καστανιώτης 1998, 136 σ. 

Κείμενο που απασχόλησε τη φιλοσοφία της γλώσσας του 20ού αιώνα – με χαρακτηριστικό δείγμα τον 
Ντερριντά· ενδιαφέρουσα, ως συνήθως, η μεταφραστική απόπειρα του Κ.Π. 

Επιστολή στον Ντ’ Αλαμπέρ (Περί των θεαμάτων), (μτφρ. Γ. Μητρόπουλος). Αθήνα: Στάχυ 2001, 272 σ. 
«Ο μεγάλος στοχαστής εκθέτει τις απόψεις του για τον πολιτισμό, τα ήθη και τα θεάματα. Απόψεις 
συντηρητικές και συγχρόνως ρηξικέλευθες». – Επαρκής η μετάφραση. 

Επιστολές περί την ηθική. Το πορτρέτο μου (μτφρ. ++). Αθήνα: Καρδαμίτσα 2022, 138 σ. 
Έξι «Επιστολές προς τη Σοφία» και το αυτοπεριγραφικό «Πορτρέτο μου» – σε επαρκή ελληνική απόδοση. 

Λόγος περί επιστημών και τεχνών (μτφρ. Τ. Μπέτζελος). Αθήνα: Νήσος 2012, 82 σ. 
Έγκυρη μετάφραση του πρώτου σημαντικού κειμένου που δημοσίευσε ο Ρουσσώ. 

Λόγος περί πολιτικής οικονομίας (μτφρ. Κ. Γεωργοπούλου). Αθήνα: Σαββάλας 2004, 156 σ. 
Θέσεις για την πολιτική θεωρία και την πολιτική οικονομία – καθοδόν προς το Κοινωνικό Συμβόλαιο. Καλή 
μετάφραση. 

Οι εξομολογήσεις (μτφρ. Α. Παπαθανασοπούλου). Αθήνα: Σμίλη 22022, 726 σ. 
Σημαντικό κείμενο της νεότερης γραμματείας, σε πολύ καλή μετάφραση. 

Οι ονειροπολήσεις του μοναχικού οδοιπόρου (μτφρ. Ν. Σημηριώτης). Αθήνα: Ζαχαρόπουλος 1989, 164 σ. 
Το τελευταίο έργο του Ρουσσώ: μια εκδοχή αυτοβιογράφησης. 

Πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους (μτφρ. Μ. 
Αλεξίου-Καναγκίνη). Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 1992, 200 σ. 
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Η πρώτη ρουσσωική εκδοχή κοινωνικού συμβολαίου: το κοινωνικό συμβόλαιο ως εγκαθίδρυση ανισότητας. 

Σχέδιο Συντάγματος για την Κορσική / Στοχασμοί για τη διακυβέρνηση της Πολωνίας και τη σχεδιαζόμενη 
μεταρρύθμισή της (μτφρ. Κ. Κέη). Αθήνα: Πολύτροπον 2006, 284 σ. 

Δύο σημαντικά πολιτικά κείμενα, με μορφή συνταγματικών σχεδιασμάτων. 

Το κοινωνικό συμβόλαιο, ή Αρχές πολιτικού δικαίου (μτφρ. Β. Γρηγοροπούλου & Α. Στάινχαουερ). Αθήνα: 
Πόλις 2004, 344 σ. 

Το σημαντικότερο και πιο γνωστό κείμενο του Ρουσσώ – επιτέλους σε έγκυρη έκδοση και απόδοση. Περιέχει 
τη δεύτερη και ‘οριστική’ ρουσσωική εκδοχή κοινωνικού συμβολαίου: το κοινωνικό συμβόλαιο ως 
εγκαθίδρυση ελευθερίας. 

Φύση και κοινωνία. Επιστολή προς τον Βολταίρο για τον φυσικό νόμο και για την καταστροφή της Λισσαβώνος 
(μτφρ. Δ. Κιτσίκης). Αθήνα: Έξοδος 2020, 109 σ. 

Η απάντηση του Ρουσσώ σε ένα ποίημα του Βολταίρου, με αφορμή τον σεισμό της Λισσαβώνας. Κακή 
μετάφραση, σε ύφος υψιπετές.  

Χειρόγραφο της Γενεύης. Το κοινωνικό συμβόλαιο πριν το κοινωνικό συμβόλαιο (μτφρ. Α. Στάινχαουερ & Λ. 
Χουντουλίδης). Αθήνα: Έρμα 2019, 480 σ. 

Η πρώτη εκδοχή του Κοινωνικού συμβολαίου, από το έτος 1760. Πολύ καλή μετάφραση. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Cranston, M.: The Early Life and Work of Jean-Jacques Rousseau, 1712-1754. Chicago: University of Chicago 

Press 21991, 382 σ. 
- Cranston, M.: The Noble Savage: Jean-Jacques Rousseau, 1754-1762. Chicago: University of Chicago Press 

1991, 413 σ. 
- Cranston, M.: The Solitary Self: Jean-Jacques Rousseau in Exile and Adversity. Chicago: University of Chicago 

Press 1997, 267 σ. 
Εξαντλητική αναψηλάφηση του βίου του Ρουσσώ, σε τρεις τόμους. 

Damrosch, L.: Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius. New York: Houghton Mifflin 2005, 576 σ. 
Μια ακόμη εκτενής βιογραφία – αν και πιο εύχρηστη και προσιτή από την προηγούμενη. 

Delaney, J.: Starting with Rousseau. London: Continuum 2009, 171 σ. 
Ό,τι υπόσχεται ο τίτλος: μια πολύ καλή εισαγωγή για αρχαρίους. 

Dent, N.J.H.: A Rousseau Dictionary. Oxford: Blackwell 1992, 279 σ. 
Ένα πολύ χρήσιμο λεξικό, με λήμματα που αφορούν τόσο τα έργα του Ρουσσώ όσο και τις κεντρικές έννοιες 
της φιλοσοφίας του. 

Dent, N.J.H.: Rousseau. New York: Routledge 2005, 272 σ. 
Μια εκτενέστερη εισαγωγική παρουσίαση της φιλοσοφίας του Ρουσσώ, χρήσιμη και σε αναγνώστες που έχουν 
ήδη κάποια εξοικείωση με αυτήν. 

Grimsley, R.: The Philosophy of Rousseau. Oxford: Oxford University Press 1973, 182 σ. 
Σύντομη, έγκυρη και χρήσιμη θεματική εισαγωγή. 

Hall, J.C.: Rousseau: An Introduction to His Political Philosophy. London: Schenkman 1973, 167 σ. 
Μία ακόμη σύντομη και έγκυρη εισαγωγή. 

Lay Williams, D.: Rousseau’s Social Contract. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press 2013, 
322 σ. 

Εισαγωγή που επικεντρώνεται στο σημαντικότερο έργο του φιλοσόφου· παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
πορεία και τη συλλογιστική του. 

Simpson, M.C.: Rousseau: A Guide for the Perplexed. London: Continuum 2007, 156 σ. 
Εισαγωγή που απευθύνεται σε αναγνώστες χωρίς εξοικείωση με τη φιλοσοφία, παρουσιάζει με τρόπο 
συνοπτικό και εύληπτο τους δύο Λόγους, το Κοινωνικό συμβόλαιο και τον Αιμίλιο. 

Trousson, R. & Eigeldinger, F.S.: Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau. Paris: Honoré Champion 2006, 976 σ. 
Ογκώδες, πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο. 

Wokler, R.: Rousseau: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2001, 192 σ. 
Μία ακόμη καλή, σύντομη εισαγωγή· θίγει και κάποιες από τις πιο ‘περιφερειακές’ πτυχές της σκέψης του 
φιλοσόφου. 
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ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 
Babbit, I.: Rousseau and Romanticism. Boston & New York: Houghton 1919, 426 σ. 

Παρά τον έναν και πλέον αιώνα που μας χωρίζει από την πρώτη έκδοσή του, το έργο αυτό διατηρεί τη σημασία 
του, ως μια πρώτη και βασική μελέτη για τη σχέση του Ρουσσώ με το κλίμα του ρομαντισμού· πολλαπλές 
επανεκδόσεις. 

Bertram, C.: Rousseau and “The Social Contract”. London: Routledge 2003, 224 σ. 
Τα βασικά θέματα του Κοινωνικού συμβολαίου, σε διαρκή διάλογο με τις ποικίλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
τους. 

Cassirer, E.: The Question of Jean-Jacques Rousseau (μτφρ. P. Gay). New Haven, CT: Yale University Press 1989, 
146 σ. 
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Η καθολική βούληση ως πεδίο συνάντησης, συμβίωσης και αυτονομίας· ο συγγραφέας υιοθετεί το πρόταγμα 
της άμεσης δημοκρατίας. 

Cooper, L.: Rousseau, Nature, and the Problem of the Good Life. University Park: Pennsylvania State University 
Press 1999, 240 σ. 

Ο ρόλος της φύσης στο πλαίσιο της πολιτικής οργάνωσης· σημαντική μελέτη. 

Cranston, M. & Peters, R.S. (επιμ.): Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays. Garden City: Anchor 
1972, 505 σ. 

Σημαντικοί μελετητές γράφουν για τις δύο μεγάλες μορφές της νεότερης πολιτικής σκέψης, και για τις εντάσεις 
που παράγει η αποκλίνουσα θεώρησή τους για το κοινωνικό συμβόλαιο. 

Derathé, R.: Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps. Paris: Vrin 2009, 492 σ. 
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1950, διατηρεί αμείωτη τη χρησιμότητά του. 
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Μία ακόμη ανθολογία σημαντικών κειμένων, έργο αναφοράς και σημαντική πυξίδα για την κατάσταση και τις 
κατευθύνσεις της έρευνας σήμερα. 
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Κείμενα για τη σχέση της ρουσσωικής σκέψης με τον φεμινισμό στις πολλαπλές εκδοχές του. 

Leigh, R.A. (επιμ.): Rousseau after 200 Years: Proceedings of the Cambridge Bicentennial Colloquium. 
Cambridge: Cambridge University Press 1982, 308 σ. 

Πρακτικά συνεδρίου του 1978, με θέμα την αποτίμηση της σημασίας του έργου του Ρουσσώ σήμερα. 

Masters, R.D.: The Political Philosophy of Jean Jacques Rousseau. Princeton: Princeton University Press 1968, 
488 σ. 

Ορόσημο στις ρουσσωικές σπουδές, παραμένει έργο αναφοράς. 

Melzer, A.M.: The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau’s Thought. Chicago: University of 
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Κεφάλαιο 10 
Καντ 

Immanuel Kant (1724-1804) 

Α. Εισαγωγικά 

Έχοντας διδάξει επί πολλά έτη στο πανεπιστήμιο του Καίνιξμπεργκ ένα πλήθος γνωστικών αντικειμένων υπό 
το πρίσμα της παραδοσιακής μεταφυσικής, ο Ιμμάνουελ Καντ θα ξυπνήσει από τον «δογματικό [του] 
λήθαργο» με τη βοήθεια του Χιουμ, και έπειτα από δέκα χρόνια σχεδόν πλήρους συγγραφικής σιωπής θα 
εκδώσει στα 1781 το πρώτο μεγάλο έργο του, την Κριτική του καθαρού Λόγου [ΚΚΛ]. Το ώριμο έργο του 
φιλοσόφου προσδιορίζεται γενικότερα ως κριτική φιλοσοφία· στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος 
βρίσκεται η απόπειρα κριτικού επαναπροσδιορισμού τόσο των δυνατοτήτων του Λόγου να αποφέρει βέβαιη 
γνώση, όσο και των ορίων της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας. Ο Καντ ολοκληρώνει φιλοσοφικά την 
περίοδο του Διαφωτισμού συνοψίζοντας, εδραιώνοντας και οριοθετώντας τις αξιώσεις του Λόγου – αλλά και 
συνθέτοντας συνδυαστικά (όπως ο ίδιος πιστεύει) τις νόμιμες αξιώσεις των δύο κεντρικών ρευμάτων που 
είχαν αναπτυχθεί κατά τους Νέους Χρόνους: του Ορθολογισμού και του Εμπειρισμού. Ταυτοχρόνως, το έργο 
του Καντ αποτελεί την αφετηρία για μια νέα φιλοσοφική εποχή, η οποία θα αποκληθεί Γερμανικός 
Ιδεαλισμός και θα βρει τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της στην τριάδα που ακολουθεί: Φίχτε, 
Σέλλινγκ, Χέγκελ. 

Αφετηρία της πρώτης Κριτικής αποτελεί το ερώτημα για τη δυνατότητα της μεταφυσικής να αποτελέσει 
επιστήμη. Στην εκπλήρωση αυτού του αιτήματος στρατεύεται το καντιανό εγχείρημα της υπερβατολογικής 
κριτικής. Το «υπερβατολογικό» (transzendental) οφείλει εδώ να διακριθεί από το «υπερβατικό» 
(transzendent), όσο κι αν ο ίδιος ο Καντ δεν είναι συνεπής στη διάκριση των δύο όρων. «Υπερβατική» είναι η 
αναζήτηση μιας γνώσης που υπερβαίνει τα όρια της εμπειρίας, κινούμενη σε ένα ‘επέκεινα’ το οποίο στεγάζει 
τα ερωτήματα της παραδοσιακής «ειδικής μεταφυσικής» (metaphysica specialis): το ερώτημα για την ψυχή 
και την αθανασία της, για το πεπερασμένο ή άπειρο του κόσμου, καθώς και για την αποδειξιμότητα της 
ύπαρξης του Θεού. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν το «πράγμα καθ’ εαυτό», στο οποίο δεν έχουμε καμία 
δυνατότητα πρόσβασης· είναι, συνεπώς, καταδικασμένα να μένουν αναπάντητα, και μάλιστα να παράγουν 
(μεταξύ άλλων) «παραλογισμούς» και «αντινομίες», όπως θα δείξει το τελευταίο μέρος της ΚΚΛ, η 
«Υπερβατολογική διαλεκτική». Η «ειδική μεταφυσική», συνεπώς, δεν είναι δυνατή ως επιστήμη ή γενικότερα 
ως εκδοχή γνώσης. 

Καλύτερες είναι οι προοπτικές της «γενικής μεταφυσικής» (δηλ. εν πολλοίς της οντολογίας), για την 
οποία ο Καντ εισηγείται μια «μεταστροφή» παρόμοια με εκείνην που επέφερε ο Κοπέρνικος στην 
αστρονομία: Αντί η γνώση μας να προσανατολίζεται στα αντικείμενα, πρέπει τα αντικείμενα να 
προσανατολίζονται και να προσαρμόζονται στη γνώση μας. «Υπερβατολογική ονομάζω όλη εκείνη τη γνώση 
που ασχολείται όχι τόσο με τα αντικείμενα, όσο γενικά με τον δικό μας τρόπο γνώσεως των αντικειμένων, ως 
a priori δυνατό» (ΚΚΛ, B 25). Η γνώση αυτή, θεμελίωση και περιεχόμενο μιας νέου τύπου γενικής 
μεταφυσικής, είναι a priori γνώση της δομής και των όρων της δυνατότητας της εμπειρίας· αποτελεί, κατά 
τούτο, μια στροφή προς το ίδιο το υποκείμενο. Ως πηγές της εμπειρικής γνώσης αποκαλύπτονται σε αυτό το 
πλαίσιο αφενός η αισθητικότητα (εποπτεία), η ικανότητά μας να δεχόμαστε και να προσλαμβάνουμε 
αισθητηριακά την επίδραση των αντικειμένων, και αφετέρου η διάνοια, η οποία παράγει τις έννοιες με τις 
οποίες επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της αισθητικότητας: «Χωρίς αισθητικότητα δεν θα μας δινόταν κανένα 
αντικείμενο, χωρίς διάνοια δεν θα μπορούσε να νοηθεί κανένα από αυτά. Σκέψεις χωρίς περιεχόμενο είναι 
κενές, εποπτείες δίχως έννοιες είναι τυφλές» (ΚΚΛ, Β 75). 

Επόμενο σταθμό του ώριμου Καντ θα αποτελέσει η θεμελίωση μιας ηθικής βασισμένης στον καθαρό 
Λόγο. Εκκινώντας από την αντινομία ανάμεσα στην ανθρώπινη ελευθερία και τη φυσική αναγκαιότητα, ο 
Καντ θα υποστηρίξει ότι η ελευθερία πραγματώνεται μόνο ως επίγνωση και εφαρμογή του ηθικού νόμου. Ο 
νόμος αυτός λαμβάνει τη μορφή μιας προσταγής, η οποία μάλιστα δεν εξαρτάται από προϋποθέσεις, αλλά 
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ισχύει απόλυτα («κατηγορικά»)· είναι η περίφημη κατηγορική προσταγή, η οποία στη βασική διατύπωσή της 
έχει ως εξής: «Πράττε έτσι, ώστε ο γνώμονας της βούλησής σου να μπορεί πάντοτε να ισχύει συγχρόνως ως 
αρχή μιας καθολικής νομοθεσίας». Ελεύθερη και αγαθή είναι η βούληση, μόνο όταν καθορίζεται 
αποκλειστικά από τον έλλογο χαρακτήρα της – οπότε και υιοθετεί ως αυτονόητη την κατηγορική προσταγή. 

Το καντιανό κριτικό οικοδόμημα θα ολοκληρωθεί με την Κριτική της κριτικής δύναμης, η οποία 
επιχειρεί να συνδέσει τη θεωρητική διάνοια, στην οποία βασίζεται η γνώση της φύσης, και τον πρακτικό 
Λόγο, ο οποίος οδηγεί στον ηθικό νόμο. Η σύνδεση αυτή θα αναζητηθεί από τον Καντ στην έννοια της 
σκοπιμότητας (Zweckmäßigkeit), η οποία εκφράζεται αφενός στις αισθητικές κρίσεις (αφορούν το ωραίο και 
το υψηλό) και αφετέρου στις τελεολογικές κρίσεις (αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με την έμβια φύση). 
Και στις δύο εκδοχές, πρόκειται για κρίσεις στις οποίες η κριτική δύναμη δεν είναι «προσδιοριστική», 
υπάγοντας ένα επιμέρους σε μια προϋφιστάμενη γενική έννοια, αλλά «αναστοχαστική»: συγκροτεί την ίδια 
τη γενική έννοια, ξεκινώντας από το επιμέρους που έχει ενώπιόν της. 

Εκτός από τις τρεις Κριτικές, ο ώριμος Καντ δημοσίευσε και πλήθος άλλων κειμένων, τα σημαντικότερα 
από τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια (Β΄). Η επίδρασή του δεν εξαντλείται στον Γερμανικό Ιδεαλισμό (ο 
οποίος συνιστά μια σειρά από διαφορετικές απαντήσεις σε ερωτήματα ή προβλήματα που θέτει το καντιανό 
έργο), αλλά συνεχίζεται στο δεύτερο μισό του 19ού αιώνα με το ρεύμα του Νεοκαντιανισμού, σε όλη τη 
διάρκεια του 20ού αιώνα με πολλαπλές και ποικίλες επιδράσεις (Χούσσερλ, Χάιντεγκερ, Κριτική Θεωρία), 
αλλά και σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη του καντιανού έργου από την αναλυτική φιλοσοφία. 

Β. Σημαντικότερα έργα 

1781, 21787 Kritik der reinen Vernunft – Κριτική του καθαρού Λόγου 
Αδιαμφισβήτητα, το σημαντικότερο φιλοσοφικό έργο του 18ου αιώνα – ανοίγει μια νέα εποχή στην 
ιστορία της φιλοσοφίας. Η δεύτερη έκδοση του 1787 περιλαμβάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές σε 
σχέση με την πρώτη, η οποία όμως εξακολουθεί να απασχολεί την έρευνα. Η παραπομπή στη 
σελιδαρίθμηση των δύο εκδόσεων γίνεται με την πρόταξη των γραμμάτων Α και Β. 

1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können 
– Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανισθεί ως επιστήμη 
Η αμήχανη υποδοχή της Κριτικής του καθαρού Λόγου ανάγκασε τον Καντ να επιχειρήσει εδώ μια πιο 
προσιτή και κατανοητή (και σαφώς συντομότερη) εκλαϊκευμένη εκδοχή της κριτικής του φιλοσοφίας.  

1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten – Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών 
Το πρώτο μεγάλο ηθικό έργο του Καντ. 

1786 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft – Μεταφυσικές πρώτες αρχές της 
φυσικής επιστήμης 
Η απόπειρα εφαρμογής των αρχών της κριτικής φιλοσοφίας (και ειδικά της πρώτης Κριτικής) επί της 
φυσικής, προκειμένου αυτή να συγκροτηθεί ως αυστηρή επιστήμη και να εισφέρει μια γνώση του 
φυσικού κόσμου. 

1788 Kritik der praktischen Vernunft – Κριτική του πρακτικού Λόγου 
Η δεύτερη μεγάλη Κριτική, επιχειρεί μια θεμελίωση της ηθικής πάνω στον καθαρό πρακτικό Λόγο. 

1790 Kritik der Urteilskraft – Κριτική της κριτικής δύναμης 
Η τρίτη μεγάλη Κριτική· το Πρώτο Μέρος πραγματεύεται τις «αισθητικές κρίσεις» που αφορούν κυρίως 
τα έργα τέχνης, το Δεύτερο τις «τελεολογικές κρίσεις» που αναφέρονται στη λειτουργία της φύσης. 

1793 Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft – Η θρησκεία εντός των ορίων του Λόγου 
και μόνο 
Σχεδίασμα μιας θρησκείας που στηρίζεται αποκλειστικά στον Λόγο («έλλογη θρησκεία»). 

1795 Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf – Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό 
σχεδίασμα  
Ένα σύμφωνο παγκόσμιας ειρήνης απορρέει από την εφαρμογή της καντιανής ηθικής στο πεδίο της 
πολιτικής. 

1797 Die Metaphysik der Sitten – Η μεταφυσική των ηθών 
Το τελευταίο μεγάλο έργο του φιλοσόφου, αποτελούμενο από δύο μέρη: «Μεταφυσικές πρώτες αρχές 
της θεωρίας του δικαίου» και «Μεταφυσικές πρώτες αρχές της θεωρίας της αρετής». 

1798 Der Streit der Fakultäten – Η διένεξη των σχολών 
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Οι τέσσερις παραδοσιακές πανεπιστημιακές Σχολές: Φιλοσοφική, Θεολογική, Νομική και Ιατρική. Οι 
μεταξύ τους σχέσεις και διενέξεις· το προβάδισμα της Φιλοσοφικής και η ελευθερία που πρέπει να της 
απονέμεται. 

1798 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht – Ανθρωπολογία από πραγματιστική σκοπιά 
Το τελευταίο σύγγραμμα που εξέδωσε ο φιλόσοφος, εκλαϊκεύει την αντίληψή του για τον άνθρωπο ως 
ελεύθερο έλλογο ον και για τις συνέπειες αυτού του προσδιορισμού. 

Γ. Μεταφράσεις 

Ι. Το απώτερο παρελθόν: 
Κριτική του άδολου λογισμού (μτφρ. Γ. Μαρκέτης και Α. Πάλλης). Αθήνα: Ηριδανός 21980, 72 σ. 

Σε πρώτη έκδοση του 1904, η ‘μετάφραση’ αυτή ‘πετσοκόβει’ με τρόπο τρομακτικό και χυδαίο την Κριτική του 
καθαρού Λόγου. Η δικαιολογία των μεταφραστών: «αποφασίσαμε να καταπιαστούμε με όσο μοναχά μέρος 
μας είταν εύκολο να δουλέψωμε τίμια και καλά». Το γεγονός ότι η έκδοση αυτή συνεχίζει να πωλείται αποτελεί 
σκάνδαλο. 

Δοκίμια (μτφρ. Ε.Π. Παπανούτσος). Αθήνα: Δωδώνη 1971, 200 σ. 
Η καλή εκδοχή του παρελθόντος: Επιλογή σχετικά βατών καντιανών δοκιμίων, σε έγκυρη και αξιοπρεπή 
μετάφραση. Κάποια από αυτά δεν έχουν μεταφραστεί εκ νέου – προφανώς επειδή δεν υπάρχει σημαντικός 
λόγος για μια νέα απόδοση. Περιλαμβάνονται: 1. «Ιδέα μιας γενικής ιστορίας με πρίσμα κοσμοπολιτικό». 2. 
«Απόκριση στο ερώτημα: τι είναι Διαφωτισμός». 3. «Πιθανή αρχή της ιστορίας των ανθρώπων». 4. «Τι σημαίνει: 
προσανατολίζομαι στη σκέψη». 5. «Η αποτυχία όλων των φιλοσοφικών προσπαθειών στη θεοδικία». 6. 
«Απάνω στο κοινό στον κόσμο απόφθεγμα: ‘Τούτο μπορεί να είναι ορθό στη θεωρία, αλλά για την πράξη δεν 
ισχύει’». 7. «Το τέλος των πάντων». 8. «(Πάλι το ζήτημα) Αν το ανθρώπινο γένος βρίσκεται σε σταθερή πρόοδο 
προς το καλύτερο». 

ΙΙ. Η τομή: 
Κριτική του καθαρού Λόγου (μτφρ. Α. Γιανναράς [ημιτελές]· επίτομη έκδοση). Αθήνα: Παπαζήσης 22020, 494 

σ. 
Η έκδοση, το 1976-79, των Προλόγων και Εισαγωγών, της Υπερβατολογικής Αισθητικής και της 
Υπερβατολογικής Αναλυτικής αποτέλεσε σημείο καμπής όχι μόνο για τις καντιανές σπουδές στην Ελλάδα αλλά 
και για την ελληνική φιλοσοφική μετάφραση εν γένει. Για πρώτη ίσως φορά καταδείχθηκε ότι ένα έργο 
αναμένεται να μεταφράζεται ολόκληρο, χωρίς περικοπές και αντικαταστάσεις τμημάτων του από ‘συνοψίσεις’ 
ή παραφράσεις· και ακόμη, ότι η μεταφραστική πράξη συνιστά (αλλά και προϋποθέτει) μια ουσιαστική 
ενασχόληση με το κείμενο, ότι οι μεταφραστικές επιλογές οφείλουν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα ελέγχου, 
βασάνου και αναστοχασμού. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η εν λόγω μετάφραση (η ολοκλήρωση της οποίας 
διακόπηκε από τον αιφνίδιο θάνατο του Α.Γ.) συνιστά ένα είδος ακλόνητου προτύπου μεταφραστικής 
επάρκειας ή καταλληλότητας· περιέχει, αντιθέτως, και αβλεψίες και ατυχείς επιλογές – χωρίς τούτο να της 
στερεί τον χαρακτήρα του οροσήμου. 

ΙΙΙ. Ακολούθως: 
Κριτική του καθαρού Λόγου. Υπερβατική Διαλεκτική και Υπερβατική Μεθοδολογία (μτφρ. Μ. 

Δημητρακόπουλος). Αθήνα, 1999 22016, 494 σ.  
Αυτοέκδοση που εμφανίζεται ως ολοκλήρωση της ημιτελούς απόπειρας του Α. Γιανναρά. Η ανάγκη μιας νέας 
μετάφρασης του μνημειώδους αυτού έργου εξακολουθεί να υφίσταται. 

Κριτική του πρακτικού Λόγου (μτφρ. Μ. Δημητρακόπουλος). Αθήνα 2004, 270 σ. 
Η μετάφραση του Κ. Ανδρουλιδάκη (κατωτέρω, V.) υπερέχει σαφώς. 

Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική (μτφρ. Γ. Τζαβάρας). Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 1982, 22013, 
216 σ. 

Γενναία, αλλά όχι πάντα επιτυχής απόπειρα απόδοσης του σημαντικού αυτού εισαγωγικού, εκλαϊκευτικού 
κειμένου. Παραμένει η ανάγκη μιας νέας μετάφρασης. 

Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών (μτφρ. Γ. Τζαβάρας). Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 1984, 144 σ. 
Σαφώς καλύτερη η νεότερη μετάφραση του Κ. Ανδρουλιδάκη, με τον ορθότερο τίτλο (Θεμελίωση...). 

Για την αιώνια ειρήνη (μτφρ. Α. Πόταγα). Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1992, 128 σ. 
Καλή προσπάθεια, αλλά υπερέχει η μετάφραση του Κ. Σαργέντη. 

Περί παιδαγωγικής (μτφρ. Π. Σιδερά-Λύτρα). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 2004, 108 σ. 
Μικρό, φιλοσοφικά μάλλον αδιάφορο κείμενο, σε μέτρια απόδοση. 
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IV. Οι μεταφράσεις Τασάκου: 
Χαλκέντερος μεταφραστής, ο Χ. Τασάκος έχει μεταφράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καντιανού έργου, σε 
εκδόσεις που αρχικά στεγάστηκαν (οι περισσότερες) στον οίκο Printa, ενώ τώρα πλέον επανεκδίδονται από τις 
Εκδόσεις Παπαζήση. Η ποσότητα του μεταφραστικού έργου είναι όμως αναμενόμενο να αποβαίνει εις βάρος 
της ποιότητας· επιπροσθέτως, ο Χ.Τ. δεν φαίνεται να διαθέτει ερευνητική εξοικείωση με το έργο του Καντ, ενώ 
ενίοτε δημιουργείται η εντύπωση ότι οι μεταφράσεις δεν έχουν εκπονηθεί απευθείας από το γερμανικό 
πρωτότυπο. Επιπλέον, τόσο οι εισαγωγές στις εκδόσεις αυτές όσο και οι σημειώσεις είναι ελλιπείς και με 
αρκετά σφάλματα. – Παραθέτουμε στη συνέχεια το σύνολο των μεταφράσεών του που κυκλοφορούν, με τη 
σημείωση ότι όπου υπάρχουν μεταφράσεις οι οποίες κατατάσσονται στην επόμενη κατηγορία V, πρέπει να 
προτιμώνται εκείνες. 

Ανθρωπολογία από πραγματολογική άποψη (μτφρ. Χ. Τασάκος). Αθήνα: Παπαζήσης 32020, 316 σ. 
Εκλαϊκευτικό, βατό κείμενο περί ανθρωπολογίας, το οποίο περιέχει και την περίφημη οριοθέτηση της 
φιλοσοφίας βάσει των τεσσάρων γνωστών ερωτημάτων: «Τι μπορώ να γνωρίζω; Τι οφείλω να πράττω; Τι 
επιτρέπεται να ελπίζω; Τι είναι ο άνθρωπος;». Η απόδοση του τίτλου είναι λανθασμένη: το pragmatisch 
σημαίνει (τουλάχιστον εδώ) το «πραγματιστικό» και όχι το «πραγματολογικό».  

Η διένεξη με τον Eberhard. – Οι πρόοδοι της μεταφυσικής (μτφρ. Χ. Τασάκος). Αθήνα: Παπαζήσης 22021, 256 
σ. 

Έκδοση που περιέχει: α. Το πολεμικό κείμενο του Καντ που επιτίθεται στον Έμπερχαρντ και φέρει τον ακριβή 
τίτλο: «Περί μίας ανακαλύψεως, σύμφωνα με την οποία άπασα η νεότερη κριτική του καθαρού Λόγου φέρεται 
να καθίσταται περιττή εξαιτίας μίας παλαιότερης». β. Κείμενο που γράφεται ως ανταπόκριση του Καντ σε 
ομόθεμο διαγωνισμό τον οποίο είχε προκηρύξει η Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου. 

Κριτική της κριτικής ικανότητας (μτφρ. Χ. Τασάκος). Αθήνα: Παπαζήσης 32020, 480 σ. 
Η τρίτη Κριτική· βλ. ωστόσο την έγκυρη μετάφραση του Κ. Ανδρουλιδάκη, στην έκδοση που αποδίδει ορθότερα 
και τον τίτλο (Κριτική της κριτικής δύναμης). 

Λογική (μτφρ. Χ. Τασάκος). Αθήνα: Παπαζήσης 22020, 240 σ. 
Παραδόσεις του Καντ για τη λογική, εκδοθείσες για πρώτη φορά το 1800 από τον G.B. Jäsche. 

Παρατηρήσεις για το αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου / Η έννοια του αρνητικού μεγέθους στη 
φιλοσοφία (μτφρ. Χ. Τασάκος). Αθήνα: Παπαζήσης 22021, 150 σ. 

Δύο κείμενα που δεν σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά είναι σημαντικά για την καντιανή αισθητική και θεωρητική 
φιλοσοφία αντίστοιχα. 

Πρώτες μεταφυσικές αρχές της φυσικής επιστήμης (μτφρ. Χ. Τασάκος). Αθήνα: Παπαζήσης 22021, 200 σ. 
Απόπειρα θεμελίωσης της καντιανής φιλοσοφίας της φύσης, η οποία καλείται να εισφέρει τα μεταφυσικά 
θεμέλια της φυσικής επιστήμης, καθιστώντας την έτσι ένα είδος «εφαρμοσμένης μεταφυσικής». 

V. Πρόσφατες μεταφράσεις: 
Η γένεση της κριτικής φιλοσοφίας. Η επιστολή της 21ης Φεβρουαρίου 1772 στον Marcus Herz (μτφρ. Β. 

Ντάφος). Αθήνα: Αμολγός 2020, 134 σ. 
Μια όντως σημαντική επιστολή του Καντ, σε μια έκδοση με κάπως υπερβολικό τίτλο. Καλή η μετάφραση. 
Περιλαμβάνεται Παράρτημα και Επίμετρο. 

Η διένεξη των σχολών (μτφρ. Θ. Γκιούρας). Αθήνα: Σαββάλας 2004, 318 σ. 
Κομβικής σημασίας αναστοχασμός του πανεπιστημίου της νεωτερικότητας, με άξονα τη σχέση της 
Φιλοσοφικής Σχολής με τις άλλες τρεις παραδοσιακές Σχολές: Θεολογική, Νομική και Ιατρική. – Φιλότιμη 
μεταφραστική προσπάθεια, αλλά με αρκετές αβλεψίες (π.χ. ο όρος Beschluss [«κατακλείδα»] αποδίδεται ως 
«ψήφισμα», κ.λπ.). 

Η θρησκεία εντός των ορίων του Λόγου και μόνο (μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης). Αθήνα: Πόλις 2007, 503 σ. 
Αναζήτηση του έλλογου στοιχείου της θρησκείας, κριτική στην εκκλησιαστική πρακτική. Κείμενο καταστατικής 
σημασίας για τη νεότερη φιλοσοφία της θρησκείας.  

Η πρώτη Εισαγωγή στην «Κριτική της κριτικής δύναμης» (μτφρ. Π. Μεϊντάνη). Αθήνα: Πόλις 1996, 205 σ. 
Μια εκδοχή Εισαγωγής που δεν δημοσιεύθηκε ποτέ από τον ίδιο τον Καντ, αλλά έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως 
κείμενο εξαιρετικής σημασίας. Καλή η μετάφραση, στοχαστικό και κατατοπιστικό το εκτενές Επίμετρο του Κ. 
Ψυχοπαίδη. 

Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών (μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης 2017, 212 σ. 

Η έγκυρη, ‘οριστική’ μετάφραση ενός κειμένου με θεμελιώδη σημασία για την καντιανή ηθική φιλοσοφία. 

Ιμμάνουελ Καντ. Επιλογή από το έργο του (μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης). Αθήνα: Στιγμή 2008, 136 σ. 
Συναγωγή αποσπασμάτων από τα σημαντικότερα έργα του φιλοσόφου, σε εξαιρετική απόδοση. 
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Κριτική της κριτικής δύναμης (μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης). Αθήνα: Σμίλη 32013, 480 σ. 
Η τρίτη καντιανή Κριτική, σε εξαίρετη απόδοση. 

Κριτική του πρακτικού Λόγου (μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης). Αθήνα: Εστία 2004, 304 σ. 
Η δεύτερη καντιανή Κριτική – ομοίως. 

Μεταφυσική των ηθών (μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης). Αθήνα: Σμίλη 2013, 432 σ. 
Το τρίτο, τελευταίο και εκτενέστερο ηθικό έργο του Καντ (μετά τη Θεμελίωση και τη δεύτερη Κριτική): «Θεωρία 
του δικαίου», «Θεωρία της Αρετής». Εκτενή και κατατοπιστικά «Επιλεγόμενα στην ελληνική έκδοση». 

Παραδόσεις για μια φιλοσοφική διδασκαλία της θρησκείας (μτφρ. Γ. Πεδιώτης). Αθήνα: Ηριδανός 2018, 256 
σ. 

Από τις καντιανές παραδόσεις για τη θρησκεία· χρήσιμη έκδοση, σε καλή ελληνική απόδοση. 

Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα (μτφρ. Κ. Σαργέντης & Α. Συριοπούλου). Αθήνα: Πόλις 
2006, 248 σ. 

Καλή, έγκυρη μετάφραση. Η έκδοση περιλαμβάνει και το κείμενο του Χάμπερμας «Η ιδέα του Καντ 
περί της αιώνιας ειρήνης: Από την ιστορική απόσταση 200 ετών». 

Τα όνειρα ενός αλαφροΐσκιωτου, επεξηγημένα μέσα από τα όνειρα της μεταφυσικής (μτφρ. Σ. Γκαδρής). 
Αθήνα: Εκκρεμές 2020, 200 σ. 

Ο Καντ για τα όνειρα και τον κόσμο των πνευμάτων. Απρόσμενη σάτιρα από την προ-κριτική περίοδο (1766), 
σε καλή απόδοση. 

Τέσσερα δοκίμια κριτικής φιλοσοφίας (μτφρ. Γ. Πίσσης). Αθήνα: Νήσος 2012, 144 σ. 
Μικρά, ενδεικτικά τεκμήρια του τρόπου με τον οποίο η καντιανή κριτική φιλοσοφία τοποθετείται και παίρνει 
θέση σε επίκαιρα πνευματικά ζητήματα της εποχής – σε έγκυρη μετάφραση: 1. «Τι σημαίνει: Προσανατολίζομαι 
στη σκέψη;». 2. «Το τέλος των πάντων». 3. «Περί ενός αριστοκρατικού τόνου που πρόσφατα υψώθηκε στη 
φιλοσοφία». 4. «Εξαγγελία της επικείμενης σύναψης μιας συνθήκης για την αιώνια ειρήνη στη φιλοσοφία».  

Τι είναι διαφωτισμός; (επιμ. – μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος). Αθήνα: Κριτική 22014, 184 σ. 
Σε καλή απόδοση του Ν. Σκουτερόπουλου, η έκδοση περιέχει το κείμενο του Καντ «Beantwortung der Frage: 
Was ist Aufklärung?» («Απάντηση του ερωτήματος: Τι είναι διαφωτισμός;», 1784), καθώς και άλλα σύντομα 
κείμενα των Μέντελσον, Χάμμαν, Βήλαντ, Ρήμ, Χέρντερ, Λέσσινγκ, Έρχαρντ, Σίλλερ. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Broad, C.D.: Kant: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press 1978, 336 σ. 

Καλή, εκτενής εισαγωγή στη θεματική της πρώτης Κριτικής. 

Gardner, S.: Routledge Philosophy Guidebook to Kant and the «Critique of Pure Reason». London: Routledge, 
1999, 392 σ. 

Εξαιρετική εισαγωγική παρουσίαση των βασικών θεμάτων της πρώτης Κριτικής. 

Kuehn, M.: Kant: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2001, 576 σ. 
Πλούσια, πλήρης και αξιόπιστη βιογραφία, ευανάγνωστη και ενδελεχής.  

McCloskey, M.A.: Kant’s Aesthetic. Albany: SUNY Press 1987, 184 σ. 
Σύντομη, καλή εισαγωγή στη θεματική του πρώτου μέρους της τρίτης Κριτικής. 

Sedgwick, S.: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals: An Introduction. Cambridge: Cambridge 
University Press 2008, 218 σ. 

Ερμηνευτικό υπόμνημα της Θεμελίωσης της μεταφυσικής των ηθών, καθοδηγεί τον αναγνώστη σε μια εκ του 
σύνεγγυς ανάγνωση του βασικού αυτού κειμένου. 

Uleman, J.K.: An Introduction to Kant’s Moral Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 2010, 200 σ. 
Σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες της καντιανής ηθικής. 

Ward, A.: Kant: The Three Critiques. Cambridge, MA: Polity Press 2006, 264 σ. 
Μια χρήσιμη εισαγωγική ανασυγκρότηση των βασικών επιχειρημάτων των τριών Κριτικών. 

Wicks, R.: Routledge Philosophy Guidebook to Kant on Judgment. London: Routledge 2004, 312 σ. 
Χρήσιμη εισαγωγή στην τρίτη Κριτική, δίνει έμφαση και στο δεύτερο μέρος της: την «κριτική της τελεολογικής 
κριτικής δύναμης». 
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στην οποία συμμετείχε και την οποία διαμόρφωσε αποφασιστικά κατά την περίοδο 1781-93. Σημαντικό έργο. 
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αντιδιαστολές με τις πραγματεύσεις άλλων φιλοσόφων (προγενέστερων και μεταγενέστερων). 
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αρετής. 

Bird, G. (επιμ.): A Companion to Kant. Oxford: Wiley-Blackwell 2006, 552 σ. 
Ογκώδης, περιεκτική συναγωγή μελετών επικεντρωμένων στις τρεις Κριτικές. Πολύ χρήσιμο για το υλικό που 
περιέχει, αλλά και ως αποτύπωση της σύγχρονης κατάστασης της έρευνας για το σύνολο του καντιανού έργου. 

Brady, E.: The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature. Cambridge: Cambridge University 
Press 2013, 240 σ. 

Η καντιανή έννοια του «υψηλού»· η προϊστορία της, ο καντιανός επαναπροσδιορισμός της και η σημασία της 



61 
 

σήμερα, εντός και εκτός της τέχνης. 
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Byrd, B.S. & Hruschka, J.: Kant’s Doctrine of Right: A Commentary. Cambridge: Cambridge University Press 
2010, 346 σ. 

Ενδελεχής υπομνηματισμός της «Θεωρίας του δικαίου»· το πρώτο αυτό μέρος της Μεταφυσικής των ηθών 
φωτίζεται εδώ με διαρκείς αναφορές σε άλλα κείμενα, σημειώσεις κ.λπ. 

Clewis, R.R.: The Kantian Sublime and the Revelation of Freedom. Cambridge: Cambridge University Press 
2009, 274 σ. 

Ο ρόλος της έννοιας του «υπέροχου» όχι μόνο στην αισθητική αλλά και στην καντιανή ηθική· η σχέση του με 
την πραγμάτωση της ελευθερίας. 

Cohen, T. & Guyer, P. (επιμ.): Essays in Kant’s Aesthetics. Chicago: University of Chicago Press 1982, 323 σ. 
Πολύ σημαντική ανθολογία, συνέβαλε (από κοινού με το έργο του Guyer 1997) στην ανανέωση του 
ενδιαφέροντος για την καντιανή αισθητική κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. 
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Γράφουν: Μ. Καραμπάτσου, Γ. Πίσσης, Κ. Σαργέντης, Κ. Ανδρουλιδάκης – σε διαρκή συνομιλία με τη διεθνή 
έρευνα. 

[Έκο] Eco, U.: Ο Καντ και ο ορνιθόρυγχος (μτφρ. Ά. Παπασταύρου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1995, 529 σ. 
Απόπειρα σύνδεσης της σημειωτικής με την γνωσιοθεωρία, και ιδίως με την καντιανή εκδοχή της. 

Καβουλάκος, Κ. (επιμ.): Ιμμάνουελ Καντ. Πρακτικός Λόγος και νεωτερικότητα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006, 320 
σ. 

Σημαντικός τόμος, με κείμενα πολλών αναγνωρισμένων μελετητών της καντιανής ηθικής φιλοσοφίας (Ελλήνων 
και ξένων). Εξετάζονται πτυχές του πρακτικού Λόγου, αλλά και ο ρόλος της καντιανής ηθικής στη σύγχρονη 
φιλοσοφική συζήτηση.  

[Κασσίρερ] Cassirer, E.: Καντ και Ρουσσώ (μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Έρασμος 32001, 80 σ. 
Σύντομο, σημαντικό μελέτημα που εστιάζει στις συγκλίσεις και αποκλίσεις των δύο φιλοσόφων στο πεδίο της 
ανθρωπολογίας. 

[Κασσίρερ] Cassirer, E.: Καντ. Η ζωή και το έργο του (μτφρ. Σ. Γερογιωργάκης). Αθήνα: Ίνδικτος 2001, 616 σ. 
Εξαιρετική πνευματική βιογραφία, αποτυπώνει το καντιανό έργο και τον τρόπο με τον οποίο ο φιλόσοφος 
αφομοιώνει και μετασχηματίζει το διαφωτιστικό εγχείρημα. Φέροντας εμφανή τα ίχνη της νεοκαντιανής 
ανάγνωσης, η μελέτη αυτή του 1918 είναι σημαντική και για την πρόσβαση στις φιλοσοφικές συντεταγμένες 
του ίδιου του Κασσίρερ. 

[Κέλλυ] Kelly, M.: Η καντιανή ηθική και η κριτική του Σοπενάουερ. Με μια σύντομη επισκόπηση της κριτικής 
που ασκήθηκε γενικότερα στην καντιανή ηθική. Αθήνα: Εκάτη 2017, 148 σ. 

Δυσδιάκριτοι οι λόγοι μετάφρασης και έκδοσης αυτής της μικρής μελέτης που γράφτηκε το 1910, και που στη 
συντομία της αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις αξιώσεις που εγείρει ο τίτλος. 

Κόντος, Π.: Η καντιανή ηθική της υπόσχεσης. Φιλοσοφικό δοκίμιο. Αθήνα: Εστία 2005, 176 σ. 
Στοχαστικό και διεισδυτικό δοκίμιο, επιχειρεί μια καντιανή ανάγνωση του θεμελιώδους ρόλου της υπόσχεσης 
στον ηθικό κόσμο. 

Λαβράνου, Α.: Γνώση και πράξη. Για τη σχέση θεωρητικού και πρακτικού Λόγου στον Ιμμάνουελ Καντ. Αθήνα: 
Πόλις 2010, 318 σ. 

Η σχέση, οι εντάσσεις και οι συγκλίσεις θεωρίας και πράξεως μελετώνται εδώ διεισδυτικά, με άξονα την 
καντιανή έννοια του «ύψιστου αγαθού» και με αίτημα τη σύνδεση ηθικότητας και ευδαιμονίας. 

Νικολόπουλος, Γ.: Η υπερβατική φιλοσοφία του Καντ. Ιστορικοϋλιστική μαρξιστική προσέγγιση. Αθήνα: 
Σύγχρονη Εποχή 1992, 257 σ. 

Συρραφή παραθεμάτων, η πρόσβαση στα οποία εμποδίζεται από τις παραμορφωτικές διόπτρες που 
επιδεικτικά διατρανώνει ο υπότιτλος της μελέτης. Μνημείο μιας περιόδου κατά την οποία η φιλοσοφία 
υπέκυπτε είτε στις μεγαλαυχίες της εθνικής παραδόσεως είτε στην αγωνιστικότητα του ‘υλισμού’ – μιας 
περιόδου που, ευτυχώς, το 1992 ήδη τελείωνε. 

Ντελέζ, Ζ. [Deleuze, G.]: Η κριτική φιλοσοφία του Καντ. Η θεωρία των ικανοτήτων (μτφρ. Ε. Περδικούρη). 
Αθήνα: Εστία 2000, 124. 

Σύντομη, διεισδυτική μελέτη για τη λειτουργία του Λόγου ως πεδίου «ικανοτήτων», με αναφορά στις τρεις 
καντιανές κριτικές. 

[Ντελμπό] Delbos, V.: Από τον Kant στους επιγόνους του. Καντιανή φιλοσοφία και γερμανικός ιδεαλισμός 
(μτφρ. Β. Ντάφος). Αθήνα: Αμολγός 2017, 329 σ. 

Μαθήματα του 1907, σημαντικά δείγματα της ‘γαλλικής’ ανάγνωσης του Καντ και του κομβικού του ρόλου για 
ό,τι ακολούθησε ως «γερμανικός ιδεαλισμός». 

[Ο’Νηλ] O’Neill, O: Κατασκευές του λόγου. Έρευνες στην πρακτική φιλοσοφία του Καντ (μτφρ. Χ. Γραμμένου). 
Αθήνα: Αρσενίδης 2011, 384 σ. 

Μια από τις σημαντικότερες διεθνώς αναγνώσεις της καντιανής ηθικής φιλοσοφίας των τελευταίων δεκαετιών· 
εγγράφεται (όπως δηλώνει και ο τίτλος) στο ρεύμα της «κατασκευασιοκρατίας». 

Παπαδάκη, Λ.: Ζητήματα ηθικής φιλοσοφίας και βιοηθικής. Καντιανές προσεγγίσεις. Αθήνα: Νήσος 2017, 182 
σ. 

Σύντομη, αλλά ουσιαστική πραγμάτευση μερικών από τα κεντρικά ζητήματα της σύγχρονης βιοηθικής: 
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ευθανασία, αυτοκτονία, αγοραπωλησία οργάνων, σεξουαλική εκμετάλλευση, άμβλωση – με την προσδοκία ότι 
η καντιανή ηθική μπορεί να παράσχει όχι κατ’ ανάγκην απαντήσεις, αλλά πάντως «ένα αποτελεσματικό 
μοντέλο ηθικής συζήτησης». 

Παπανούτσος, Ε.Π.: Ηθική. Αθήνα: Νόηση 62010, 480 σ. 
Κλασική μελέτη, προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό, σε πρώτη έκδοση το 1949· εισφέρει την πρώτη ίσως 
νεοελληνική πραγμάτευση θεμάτων ηθικής φιλοσοφίας με σοβαρότητα και διεισδυτικότητα. Το Δεύτερο 
Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην «Ηθική του Kant». 

[Πάτον] Paton, H.J.: Η κατηγορηματική προσταγή. Μελέτη επί της ηθικής φιλοσοφίας του Καντ (μτφρ. Λ.Π. 
Οικονόμου). Αθήνα: Άπαρσις 2014, 408 σ. 

Η ελληνική έκδοση αυτής της μελέτης του 1947 (βλ. και ανωτέρω, Δ’) συνιστά ένα κακόγουστο αστείο. Αρκεί 
μόνο η επισήμανση ότι ο «Λόγος»/Reason/Vernunft αποδίδεται ως «αιτία». 

[Ρωλς] Rawls, J.: Κοινωνική δικαιοσύνη και καντιανή ηθική (μτφρ. Α. Μιχαλάκης & Λ. Μελά). Αθήνα: Liberal 
Books 22016, 216 σ. 

Περιλαμβάνει δύο μελέτες του Ρωλς, στις οποίες αυτός διερευνά αφενός «θέματα της ηθικής φιλοσοφίας του 
Καντ» και αφετέρου τις δικές του οφειλές στην καντιανή ηθική. Έκδοση σημαντική για την κατανόηση τόσο του 
Καντ όσο και του Ρωλς. 

Σαγκριώτης, Γ.: Η δυνατότητα της ελευθερίας. Εισαγωγικές μελέτες για το πρόβλημα της αγωγής στον Καντ. 
Αθήνα: Εστία 2019, 316 σ. 

Αγωγή και ελευθερία υπό καντιανή οπτική, και σε διαρκή διάλογο με τα σύγχρονα ερευνητικά και ερμηνευτικά 
ρεύματα. Μια μελέτη ουσιαστική, στέρεα και εμβριθής.  

Στρατηλάτης, Κ.Ν.: Ο πολιτικός Καντ σήμερα. Τα θεμέλια του δικαίου, της ιδιοκτησίας και της συνταγματικής 
πολιτείας. Θεσσαλονίκη: Νησίδες 2011, 336 σ. 

Η δικαιοπολιτική επικαιρότητα της καντιανής φιλοσοφίας. Εμφανίζει, μεταξύ άλλων, τον Καντ στον αντίποδα 
των θεωρητικών του κοινωνικού συμβολαίου. 

Τέζας, Χ.: Φιλοσοφία της ιστορίας και «πολιτική προφητεία» του Kant. Ιωάννινα 2008, 542 σ. 
Ογκώδης αυτοέκδοση. 

Τζαβάρας, Γ.: Ο καντιανός χρόνος κατά τον Χάιντεγγερ. Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 1989, 104 σ. 
Η χαϊντεγκεριανή θεώρηση του χρόνου, όπως προκύπτει μέσα από την αντιπαράθεσή του με την καντιανή 
θεωρία για τον χρόνο και τη σχηματοποίηση. 

Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Για τον Ιμάνουελ Καντ – 200 χρόνια μετά. Αθήνα: Νήσος 2006, 
424 σ. 

Εισηγήσεις από συνέδριο του 2004. Μια έκδοση σε κάποιον βαθμό ‘άνιση’, που πάντως περιέχει και σημαντικά 
κείμενα. 

Υπόμνημα, τεύχος 1: Αφιέρωμα στην «Κριτική της κριτικής δύναμης» του Ιμμάνουελ Καντ (επιμ. Θ. 
Πενολίδης). Αθήνα: Πόλις 2004, 223 σ. 

Το πρώτο τεύχος του καλού περιοδικού, με ένα σημαντικό αφιέρωμα, στο οποίο εισφέρουν κείμενα οι: Ν. 
Αυγελής, Κ. Ανδρουλιδάκης, Η. Μαρκολέφας, Κ. Ψυχοπαίδης, Θ. Πενολίδης, Δ. Μαρκής, J. Simon και T.S. 
Hoffmann. 

Φουκώ, Μ. [Foucault, M.]: Εισαγωγή στην ανθρωπολογία του Καντ (μτφρ. Π. Αγγελόπουλος) Αθήνα: Νήσος 
2017, 128 σ. 

Σύντομο κείμενο, ενδεικτικό των εντάσεων που παράγει η τοποθέτηση του Φουκώ έναντι της καντιανής 
φιλοσοφίας και ευρύτερα της διαφωτιστικής παράδοσης. 

Ψυχοπαίδης, Κ.: Κριτική φιλοσοφία και λογική των θεσμών. Έρευνες για την πολιτική φιλοσοφία του Καντ 
(μτφρ. Ό. Σταθάτου). Αθήνα: Εστία 2001, 228 σ. 

Μελέτες εξαιρετικής σημασίας, για την κατανόηση τόσο του Καντ όσο και της επίδρασης που αυτός άσκησε 
στην πολιτική θεωρία του ίδιου του Κ. Ψυχοπαίδη. 

Ψυχοπαίδης, Κ.: Το πρόβλημα της θεμελίωσης μιας κριτικής του θεσμικού λόγου και η καντιανή διαλεκτική. 
Αθήνα: Έρασμος 1976, 80 σ. 

Πρόκειται για την πρώτη από τις μελέτες που περιέχονται στην προηγούμενη έκδοση. 
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Κεφάλαιο 11 
Φίχτε 

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) 

Α. Εισαγωγικά 

Ο Γιόχαν Φίχτε είναι φιλόσοφος με κομβικό ρόλο στη ‘χρυσή πεντηκονταετία’ της νεότερης φιλοσοφίας, η 
οποία σχηματικά εκκινεί με την πρώτη καντιανή Κριτική (1781) και ολοκληρώνεται με τον θάνατο του Χέγκελ 
στο Βερολίνο (1831). Πρόκειται για μια εποχή έντονης κινητικότητας και διαρκών μετατοπίσεων – 
χαρακτηριστικά τα οποία αντανακλώνται και στον ίδιο τον φιλόσοφο. Ίσως ο πυρήνας του έργου του μπορεί 
να εντοπιστεί σε μια απόπειρα συστηματικής φιλοσοφικής θεμελίωσης –υπό το πρίσμα και την καθοδήγηση 
του Λόγου (Vernunft)– των αιτημάτων της πολιτικής ελευθερίας και της ισότητας, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο του Διαφωτισμού και αποτυπώθηκαν στη Γαλλική Επανάσταση. 

Ο Φίχτε αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αυτού του εγχειρήματος υπό τη σκιά της καντιανής 
φιλοσοφικής επανάστασης· θεωρεί, εντούτοις, πως τόσο η καρτεσιανή αυτοβεβαίωση του ego cogito όσο και 
η καντιανή «πρωτογενής ενότητα» του «εγώ σκέπτομαι» δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τον ρόλο της 
«θεμελιώδους αρχής» (Grundsatz) για ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα της «όλης» επιστήμης: θεωρητικής και 
πρακτικής. Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το εγχείρημα, αποκαλώντας το «Επιστημολογία» (Wissenschaftslehre), 
και αφιερώνεται σε αυτό καθ’ όλην τη διάρκεια του φιλοσοφικού του βίου, μορφοποιώντας το σε πολλαπλές 
εκδοχές – των οποίων η συνεκτικότητα και συμβατότητα, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε σαφής. 

Ο φιλόσοφος γίνεται διάσημος εν μία νυκτί, χάρη σε μια ιστορικής σημασίας παρανόηση – όταν 
αποκαλύπτεται πως αυτός, και όχι ο Καντ, είναι ο συγγραφέας μιας μελέτης που είχε κυκλοφορήσει ανώνυμα 
το 1792 υπό τον τίτλο Απόπειρα κριτικής της κάθε Αποκάλυψης, και που είχε εντυπωσιάσει το αναγνωστικό 
κοινό της εποχής. Το 1794 ο Φίχτε αναλαμβάνει θέση έκτακτου καθηγητή στην Ιένα, ξεκινά παραδόσεις που 
γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία, και αρχίζει την επεξεργασία του συστήματος του «υπερβατολογικού 
ιδεαλισμού». Η αρχή της ταυτότητας (Α=Α) δεν μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο του συστήματος, καθώς 
εξαρτάται από την ύπαρξη του Α. Η θεμελιώδης αρχή πρέπει, συνεπώς, να αναζητηθεί σε κάτι πιο αρχέγονο, 
το οποίο ο Φίχτε θα αποκαλέσει Tathandlung. Ο δυσμετάφραστος αυτός όρος («ενεργοπραξία»;) επιχειρεί 
να δηλώσει την ενότητα της αυτοσυνείδησης ως ταυτότητα μιας πράξης (Handlung) και του παραγώγου της 
(Tat). Αυτουργός της πράξης είναι το Εγώ, το οποίο θέτει εαυτό με τρόπο ώστε η διαδικασία του τιθέναι και 
το παράγωγο τεθειμένο να συμπίπτουν. Στην «ενεργοπραξία», το Εγώ θέτει εαυτό ως αυτοσκοπό, ως 
αυτοπροσδιορισμό και ως αυτοθέαση. Οι τρεις αυτές στιγμές καθορίζουν και τον «προορισμό» του 
ανθρώπου ως «προσδιορισμό» του (διττή σημασία του όρου Bestimmung, στο ομώνυμο έργο του 1800). 

Η φιχτεανή Επιστημολογία θα λάβει ποικίλες μορφές και εκδοχές, δημοσιευμένες ή μη, από την πρώτη 
απόπειρα θεμελίωσής της το 1794 έως τον θάνατο του φιλοσόφου – παρέχοντας διαρκώς αφορμές για τον 
χαρακτηρισμό του ως μυστικοπαθή, σκοτεινού και ακατανόητου. Η μετακίνησή του στο Πανεπιστήμιο του 
Βερολίνου, το 1799, δεν θα έχει την αναμενόμενη συμβολή στη διεύρυνση της απήχησης της διδασκαλίας 
του. Ευνοϊκότερη υποδοχή γνώρισαν κάποια από τα υπόλοιπα έργα του. Στο Θεμέλιο του φυσικού δικαίου 
(1796), έχει επανατοποθετήσει την έννοια και λειτουργία του δικαίου θεμελιώνοντάς την στη σχέση του Εγώ 
με το Εσύ, και προεικονίζοντας έτσι κατά κάποιον τρόπο την εγελιανή διαλεκτική της αμοιβαίας αναγνώρισης. 
Σε ένα άλλο πλαίσιο, οι Ομιλίες προς το γερμανικό έθνος θα δηλώσουν μία ακόμη μετατόπιση: τα ιδεώδη της 
Γαλλικής Επανάστασης, ακυρωμένα από τους επεκτατικούς πολέμους του Ναπολέοντα, μπορούν να 
πραγματωθούν μόνο από το γερμανικό έθνος, το οποίο καλείται να ανασυγκροτηθεί με αυτοπεποίθηση, 
προκειμένου να εκπληρώσει την κοσμοϊστορική του αποστολή. 

Η παρουσίαση του Φίχτε από τον Χέγκελ ως μιας απλώς μεταβατικής μορφής είναι μάλλον άδικη· θα 
ήταν ακριβέστερο να αξιολογήσουμε τη σκέψη του ως ένα διαρκές εργαστήριο παραγωγής ιδεών που 
συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του μετακαντιανού φιλοσοφικού πεδίου, δηλαδή του ρεύματος 
που καλείται Γερμανικός Ιδεαλισμός. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1792 Versuch einer Kritik aller Offenbarung – Απόπειρα κριτικής της κάθε Αποκάλυψης 
Η εξέταση της δυνατότητας θείας Αποκάλυψης, με όρους υπερβατολογικής φιλοσοφίας. Το έργο 
κυκλοφόρησε ανώνυμα, και αρχικά θεωρήθηκε ότι αποτελεί την τέταρτη καντιανή Κριτική. 

1794 Über die Bestimmung des Gelehrten – Περί του προορισμού του λογίου 
Παραδόσεις της Ιένας, αποδίδουν στον λόγιο ρόλο πνευματικού καθοδηγητή και διαμεσολαβητή του 
έλλογου προσανατολισμού της ανθρωπότητας. 

1794/95 Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre – Θεμέλιο της όλης επιστημολογίας  
Η πρώτη απόπειρα θεμελίωσης της Επιστημολογίας· η περίοδος της Ιένας θα αφιερωθεί στην 
προσπάθεια οικοδόμησης του συστήματος που θεμελιώνεται εδώ. 

1796 Grundlage des Naturrechts – Θεμέλιο του φυσικού δικαίου 
Μια απόπειρα πολιτικής φιλοσοφίας, που επιχειρεί να θεμελιώσει φιλοσοφικά (και με αναφορές στην 
Επιστημολογία) τους περιορισμούς της ανθρώπινης ελευθερίας σε συνθήκες πολιτικής συμβίωσης. 

1797 Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre – Απόπειρα μιας νέας έκθεσης της 
επιστημολογίας 
Απόσπασμα που διασώθηκε από τις επανειλημμένες αναθεωρήσεις της Επιστημολογίας, σε 
πανεπιστημιακές παραδόσεις των ετών 1796-99. 

1798 Das System der Sittenlehre – Το σύστημα της διδασκαλίας των ηθών 
Τα καθήκοντα των ελεύθερων υποκειμένων, καθώς επιδιώκουν την πραγμάτωση των σκοπών τους. 

1800 Die Bestimmung des Menschen – Ο προορισμός του ανθρώπου 
Εκλαϊκευτικό σύγγραμμα, επιχειρεί να προσδιορίσει τον προορισμό του ανθρώπου, υπό τους όρους μιας 
ελευθερίας η οποία συνυπάρχει με τη θεία ύπαρξη και παρουσία. 

1804/12/13 Die Wissenschaftslehre – Η επιστημολογία 

Τρεις ακόμη εκδοχές της Επιστημολογίας, από την περίοδο του Βερολίνου. 

1806 Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters – Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σύγχρονης 
εποχής  
Εκλαϊκευτική εκδοχή μιας φιλοσοφίας του κράτους και της ιστορίας, σε διαρκή συμπόρευση με τη 
χριστιανική θεολογία και δογματική. 

1806 Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre – Καθοδήγηση προς τον μακάριο 
βίο, ή θρησκειολογία 

Θρησκειολογική πραγματεία, διακρίνει τρία στάδια ανθρώπινης ανάπτυξης: ευδαιμονισμός – υπακοή 
στον νόμο – μακαριότητα της ηθικής ύπαρξης. 

1808 Reden an die deutsche Nation – Ομιλίες προς το γερμανικό έθνος 
Το έργο του Φίχτε με τη μεγαλύτερη απήχηση· θεωρήθηκε σημείο καμπής για την αφύπνιση του 
γερμανικού εθνικισμού. 

Γ. Μεταφράσεις 

Θεμέλιο της σύνολης επιστημολογίας / Επιτομή του ιδιάζοντος χαρακτήρα της επιστημολογίας εν σχέσει προς 
την θεωρητική ικανότητα (μτφρ. Θ. Πενολίδης). Αθήνα: Κράτερος 2017, 704 σ. 

Δίγλωσση έκδοση, περιέχει δύο σημαντικά κείμενα, στα οποία αποτυπώνεται η πρώτη εκδοχή του συστήματος 
του Φίχτε (άρα γενικότερα του Γερμανικού Ιδεαλισμού). Ή έκδοση σκιάζεται από τους ακκισμούς του 
μεταφραστή· ενδεικτικά, στο δεύτερο κείμενο, το Πρώτο Θεώρημα της Επιστημολογίας διατυπώνεται από τον 
Φίχτε ως εξής: Das aufgezeigte Factum wird gesetzt: durch Empfindung, oder Deduction der Empfindung. 
Ελληνιστί: «Το καταδειχθέν γεγονός τίθεται από την αίσθηση· ήτοι, παραγωγή της αίσθησης». Κατά Πενολίδη: 
«Το καταδειχθέν ιστάμενο γεγονός τίθεται: δια της κατ' επαίσθησιν ενεύρεσης (επαίσθησης), ή παραγωγή της 
κατ' επαίσθησιν ενεύρεσης (επαίσθησης)». 

Ο προορισμός του ανθρώπου (μτφρ. Θ. Πενολίδης). Αθήνα: Κράτερος 2010, 384 σ. 
Εδώ, τα μεταφραστικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στο προηγούμενο σχόλιο δεν έχουν ακόμη λάβει 
ακραία μορφή· η μετάφραση διατηρεί την αξία της. 

Ο προορισμός του ανθρώπου (μτφρ. Σ. Γερογιωργάκης). Αθήνα: Παπαζήσης 2000, 176 σ. 
Μετάφραση ρέουσα, αλλά όχι απαλλαγμένη από αβλεψίες. 

Οδηγός για μια ευτυχισμένη ζωή (μτφρ. Θ. Λουπασάκης). Αθήνα: Ροές 2007, 288 σ. 
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Κείμενο εκλαΐκευσης της πρακτικής φιλοσοφίας του Φίχτε, σε μάλλον επαρκή νεοελληνική απόδοση· ο τίτλος, 
ωστόσο (ενόψει και των επιφυλάξεων του Φίχτε για την «ευτυχία»/Glückseligkeit) θα έπρεπε να είναι: ... για 
μια μακάρια ζωή. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
La Vopa, A.J.: Fichte: The Self and the Calling of Philosophy, 1762-1799. Cambridge: Cambridge University Press 

2001, 464 σ. 
Εκτενής και πλούσια σε υλικό απόπειρα παράλληλης παρουσίασης του βίου και της σκέψης του φιλοσόφου· η 
παρουσίαση διακόπτεται το έτος 1799. 

Rohs, P.: Johann Gottlieb Fichte. Μünchen: C.H. Beck 22007, 174 σ. 
Σύντομη, ουσιαστική εισαγωγή (στη γερμανική). 

Seidel, G.J.:, Fichte’s Wissenschaftslehre of 1794: A Commentary on Part I. Lafayette: Purdue University Press 
1993, 126 σ.  

Σύντομο εισαγωγικό ερμηνευτικό υπόμνημα στην Επιστημολογία του 1794, προσιτό και σε αρχαρίους· χρήσιμο, 
αλλά δεν καλύπτει το σύνολο του σημαντικού αυτού κειμένου κείμενο. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Asmuth, C.: Das Begreifen des Unbegreiflichen: Philosophie und Religion bei Johann Gottlieb Fichte. 1800–
1806. Stuttgart: Frommann-Holzboog 1999, 411 σ. 

Στο επίκεντρο της σημαντικής αυτής μελέτης βρίσκεται η σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και θρησκείας και οι 
εντάσεις που διανοίγονται μεταξύ της Επιστημολογίας του 1804 και εκλαϊκευτικών κειμένων του Φίχτε από 
εκείνη την εποχή. 

Bacin, S. & Ware, O. (επιμ.): Fichte's System of Ethics. A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press 
2021, 260 σ. 

Πρόσφατη ανθολογία κειμένων για το σημαντικό κείμενο του 1798. 

Baumanns, P.: Fichtes Wissenschaftslehre. Probleme ihres Anfangs. Bonn: Bouvier 1974, 238 σ. 
Το πρόβλημα της αφετηρίας της Επιστημολογίας: υπερβατολογική ή ανθρωπολογική-ηθική; 

Beck, G.: Fichte and Kant on Freedom, Rights and Law. Lexington: Rowman & Littlefield 2008, 256 σ. 
Συγκριτική εξέταση των θεωρήσεων των δύο φιλοσόφων· επικεντρώνεται στην κανονιστικότητα που διέπει τις 
δύο προσεγγίσεις και αναδεικνύει τις αποκλίσεις ανάμεσά τους. 

Beiser, F.: German Idealism. The Struggle against Subjectivism, 1781–1801. Cambridge, MA: Harvard 
University Press 2002, 726 σ. 

Ο Γερμανικός Ιδεαλισμός ως απόπειρα υπέρβασης του υποκειμενισμού. Συνεξετάζεται η συνεισφορά του 
Φίχτε. Σημαντικό έργο αναφοράς. 

Brachtendorf, J.: Fichtes Lehre vom Sein: Ein Kritische Darstellung der Wissenschaftslehre von 1794, 1798/99 
und 1812. München: Schöningh 1995, 312 σ. 

Η εξέλιξη των εκδοχών της Επιστημολογίας, ως μετάθεση του επικέντρου από την πράξη στη φιλοσοφική 
θεώρηση. 

Breazeale, D.: Thinking through the «Wissenschaftslehre». Themes from Fichte’s Early Philosophy. Oxford: 
Oxford University Press 2013, 488 σ. 

Οι πρώιμες εκδοχές της Επιστημολογίας, την περίοδο 1794-99. Σημαντική κριτική προσέγγιση. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): Fichte: Historical Context / Contemporary Controversies. Atlantic 
Highlands: Humanities Press 1993, 271 σ. 

Σημαντική έκδοση, συνέβαλε στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τον Φίχτε στον αγγλόφωνο χώρο. 
Πολλά κείμενα αφορούν τη σχέση του Φίχτε με άλλους ηπειρωτικούς φιλοσόφους. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): New Perspectives on Fichte. Atlantic Highlands: Humanities Press 1994, 
288 σ. 

Ανθολογία κειμένων, σε συνέχεια της προηγούμενης· περιλαμβάνει μελέτες αδημοσίευτες μέχρι τότε. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): New Essays in Fichte’s Foundation of the Entire Doctrine of Scientific 
Knowledge. Amherst: Humanity Books 2001, 257 σ. 

Συναγωγή ερμηνευτικών προσεγγίσεων που αφορούν ειδικά το Θεμέλιο του 1794/95. 
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Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): New Essays on Fichte’s Later Jena «Wissenschaftslehre». Evanston, 
Illinois: Northwestern University Press 2002, 360 σ. 

Στο επίκεντρο αυτής της ανθολογίας οι Επιστημολογίες της περιόδου 1796-99. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): Rights, Bodies and Recognition: New Essays on Fichte’s «Foundations of 
Natural Right». London: Routledge 2006, 276 σ. 

Θέμα αυτού του τόμου το κείμενο του 1796 Θεμέλιο του φυσικού δικαίου. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): After Jena: New Essays on Fichte’s Later Philosophy. Evanston: 
Northwestern University Press 2008, 252 σ. 

Η περίοδος του Βερολίνου, με έμφαση στα κείμενα που αφορούν τη θρησκεία, και άλλα εκλαϊκευτικά κείμενα 
της εποχής. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): Fichte, German Idealism, and Early Romanticism. Amsterdam: Rodopi 
2010, 386 σ. 

Ο Φίχτε στο πλαίσιο του Γερμανικού Ιδεαλισμού και του Ρομαντισμού: κείμενα που ανιχνεύουν πτυχές των 
πολλαπλών επιδράσεων. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): Fichte’s Vocation of Man: New Interpretive and Critical Essays. Albany: 
SUNY Press 2013, 329 σ. 

Κείμενα για τον Προορισμό του ανθρώπου, για τις επιδράσεις που δέχτηκε, και για εκείνες που άσκησε σε 
συγχρόνους και μεταγενέστερους φιλοσόφους. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): Fichte and Transcendental Philosophy. New York: Palgrave Macmillan 
2014, 360 σ. 

Η συνεισφορά του Φίχτε στην ανάπτυξη της υπερβατολογικής θεώρησης· συγκλίσεις και αποκλίσεις από τον 
Καντ, και η επίδραση στους μεταγενέστερους. 

Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): Fichte’s Addresses to the German Nation, Reconsidered. Albany, SUNY 
Press 2017, 312 σ. 

Κείμενα που επανεξετάζουν τις Ομιλίες του 1808, αναζητώντας τη φιλοσοφική συμβολή του κειμένου και τον 
πραγματικό χαρακτήρα του εθνικισμού που προβάλλει.  

Brito, E.: La théologie de Fichte. Paris: Cerf 2007, 196 σ. 
Μια συνολική αποτίμηση της φιχτεανής θεολογίας και της σταδιακά αυξανόμενης σημασίας που αυτή 
καταλαμβάνει στο έργο του. 

Bykova, M.F. (επιμ.): The Bloomsbury Handbook of Fichte. London: Bloomsbury Academic 2020, 600 σ. 
Αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση της έρευνας. Απαραίτητο εργαλείο για κάθε ερευνητή και μελετητή της 
φιλοσοφίας του Φίχτε. 

Gottlieb, G. (επιμ.): Fichte’s Foundations of Natural Right: A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University 
Press 2016, 288 σ. 

Ανθολογία δώδεκα κειμένων, απαραίτητη για τη μελέτη του κειμένου του 1796. 

Goddard, J.C. & Maesschalck, M. (επιμ.): Fichte: La philosophie de la maturité (1804–1814). Réfléxivité, 
phénoménologie, philosophie appliquée. Paris: Vrin 2003, 288 σ. 

Ανθολογία κειμένων για την ύστερη περίοδο του φιλοσόφου, αποτυπώνουν την κατάσταση της έρευνας στην 
αρχή του νέου αιώνα. 

Gueroult, M.: L’ évolution et la structure de la Doctrine de la Science chez Fichte. Hildesheim: Olms 21982, 610 
σ. 

Ογκώδης, περιεκτική μελέτη του 1930 για την εξέλιξη των εκδοχών της Επιστημολογίας· βασικό έργο αναφοράς. 

Hoeltzel, S. (επιμ.): The Palmgrave Fichte Handbook. Cham: Palgrave Macmillan 2019, 571 σ. 
Ένα ακόμη σημαντικό βοήθημα, απευθύνεται τόσο σε αρχαρίους όσο και σε μελετητές που θέλουν να 
αποκτήσουν μια εικόνα της παρούσας ερευνητικής κατάστασης. 

James, D.: Fichte’s Social and Political Philosophy: Property and Virtue. Cambridge: Cambridge University Press 
2011, 222 σ. 

Καλή μελέτη, επικεντρωμένη στα θέματα που δηλώνει ο τίτλος: ιδιοκτησία και αρετή. 

James, D. & Zöller, G. (επιμ.): The Cambridge Companion to Fichte. Cambridge: Cambridge University Press 
2016, 438 σ. 

Κείμενα για όλες τις βασικές πτυχές της φιλοσοφίας του Φίχτε, με τη γνωστή ποιότητα των τόμων της σειράς. 

Kosch, M.: Fichte's Ethics. Oxford: Oxford University Press 2018, 208 σ. 
Ευσύνοπτη, περιεκτική έκθεση των πολλαπλών πτυχών της ηθικής θεώρησης του φιλοσόφου. 

Martin, W.M.: Idealism and Objectivity: Understanding Fichte’s Jena Project. Stanford: Stanford University 
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Press 1997, 200 σ. 
Η περίοδος 1794-99 και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις του Φίχτε, ενταγμένες στο πλαίσιο της εποχής. 

Merle, J.-C. & Schmidt, A. (επιμ.): Fichtes System der Sittenlehre. Ein kooperativer Kommentar. Frankfurt: 
Klostermann 2015, 308 σ. 

Συλλογικό εγχείρημα ενός ερμηνευτικού υπομνήματος για το σημαντικό έργο του 1798. 

Neuhouser, F.: Fichte’s Theory of Subjectivity. Cambridge: Cambridge University Press 1990, 191 σ. 
Η φιχτεανή θεώρηση της υποκειμενικότητας· ευσύνοπτο έργο αναφοράς, άσκησε σημαντική επίδραση στην 
πρόσληψη του φιλοσόφου. 

Philonenko, A.: La liberté humaine dans la philosophie de Fichte. Paris: Vrin 21980, 352 σ. 
Ο Φίχτε ως καντιανός. Μελέτη του 1966, που επίσης άσκησε σημαντική επίδραση. 

Rockmore, T.: Fichte, Marx, and the German Philosophical Tradition. Carbondale: Southern Illinois University 
Press 1980, 224 σ. 

Οι αθέατες επιδράσεις που διατρέχουν τον γερμανικό 19ο αιώνα – με έμφαση στην επίδραση που άσκησε ο 
Φίχτε στον Μαρξ. 

Schäfer, R.: Johann Gottlieb Fichtes «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre» von 1794. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006, 272 σ. 

Καλό ερμηνευτικό υπόμνημα για το πρώιμο, σημαντικό κείμενο του 1794. 

Stolzenberg, J.: Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung. Die Entwicklung in den Wissenschaftslehren von 
1793/94 bis 1801/02. Stuttgart: Klett-Cotta 1986, 413 σ. 

Η εξέλιξη του φιλοσόφου, με άξονα αναφοράς την έννοια της νοητικής εποπτείας· σημαντική μελέτη 
εμβάθυνσης. 

Waibel, V.L., Breazeale, D. & Rockmore, T. (επιμ.): Fichte and the Phenomenological Tradition. Berlin: de 
Gruyter 2010, 425 σ. 

Οι πολλαπλές, ανεξερεύνητες επιδράσεις του Φίχτε στη φαινομενολογία του 20ού αιώνα. 

Wayne M.: Idealism and Objectivity: Understanding Fichte's Jena Project. Stanford: Stanford University Press 
1997, 200 σ. 

Ο κομβικός ρόλος του Φίχτε στην ανάπτυξη του ιδεαλιστικού ρεύματος. 

Wood, A.W.: Fichte’s Ethical Thought. Cambridge: Cambridge University Press 2011, 288 σ. 
Ίσως η πληρέστερη έκθεση της φιχτεανής ηθικής στον αγγλόφωνο χώρο, με αφετηρία το κείμενο του 1798. 

Zöller, G.: Fichte’s Transcendental Philosophy: The Original Duplicity of Intelligence and Will. Cambridge: 
Cambridge University Press 1998, 188 σ. 

Η ανάδυση του εγχειρήματος της υπερβατολογικής φιλοσοφίας στον πρώιμο Φίχτε – σε ένα πεδίο εντάσεων 
που διανοίγουν θεωρία και πράξη, «νόηση» και «βούληση». 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Βενσαντί, Λ. [Vincenti. L.]: Αγωγή και ελευθερία. Καντ και Φίχτε (μτφρ. Γ. Πρελορέντζος). Αθήνα: Πατάκης 
1997, 156 σ. 

Πτυχές της νεωτερικής αντίληψης για τη συγκρότηση του υποκειμένου, όπως αυτή διαμορφώνεται στους δύο 
στοχαστές. 

Βλάχος, Δ.: Οι ρίζες του γλωσσικού εθνικισμού. Χέρντερ και Φίχτε ως αντιπροσωπευτικοί θεωρητικοί του 
«γλωσσικού έθνους». Θεσσαλονίκη: Ρώμη 2016, 148 σ. 

Αναζήτηση των απαρχών μιας φιλοσοφικής θεμελίωσης της έννοιας του έθνους, που όμως μένει στην 
επιφάνεια. 

Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Ν.: Η φιλοσοφία του εγώ εις την επιστημολογίαν του J.G. Fichte. Αθήνα 1979, 
120 σ. 

Χρήσιμο μόνο ως τεκμήριο του τρόπου με τον οποίο εκλαμβανόταν η φιλοσοφική δραστηριότητα στην Ελλάδα, 
λίγες μόλις δεκαετίες πριν. Μελέτη στερούμενη κάθε πρωτοτυπίας και κάθε φιλοσοφικής διερώτησης. 

Έγελος: Η διαφορά των συστημάτων φιλοσοφίας του Φίχτε και του Σέλλινγκ (μτφρ. Γ. Ηλιόπουλος). Αθήνα: 
Εστία 2006, 255 σ. 

Κείμενο σημαντικό περισσότερο για την εξέλιξη του ίδιου του Χέγκελ, παρά για την κατανόηση των Φίχτε και 
Σέλλινγκ· σε αξιόπιστη μετάφραση του Γ.Η. 
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Κεφάλαιο 12 
Σέλλινγκ 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 

Α. Εισαγωγικά 

Πέντε χρόνια νεότερος του Χέγκελ και του Χαίλντερλιν, ο νεαρός Φρήντριχ Σέλλινγκ φέρεται να μοιράζεται 
το 1790 μαζί τους το ίδιο δωμάτιο στο θεολογικό ίδρυμα Stift της μικρής γερμανικής πόλης Tübingen – και η 
συνάντηση αυτή θα έχει μια καθοριστική, ιστορική επίδραση στη μετέπειτα διαμόρφωση και εξέλιξη του 
Γερμανικού Ιδεαλισμού. Παρά την απαράγραπτη αρχική συμβολή του, ο Χαίλντερλιν λίγο αργότερα θα 
στραφεί οριστικά στην ποίηση· ο Χέγκελ θα ωριμάσει σταδιακά, και μάλλον αργά για τα μέτρα της εποχής· 
αλλά ο Σέλλινγκ, με την ασυγκράτητη συγγραφική και παραγωγική ορμή του, θα αποτελέσει το enfante 
terrible της εποχής, κατακτώντας μια θέση στην ιστορική τριάδα του Γερμανικού Ιδεαλισμού (Φίχτε-Σέλλινγκ-
Χέγκελ). Στο έργο του, το οποίο εκτείνεται σε πλήθος πεδίων (μεταφυσική, γνωσιοθεωρία, φιλοσοφία της 
φύσης και της τέχνης, φιλοσοφία της θρησκείας και του δικαίου), αποτυπώνεται με τον χαρακτηριστικότερο 
τρόπο η κινητικότητα των ιδεών, η δημιουργικότητα και η ρευστότητα που χαρακτηρίζουν την εποχή. Αν πίσω 
από τη μεταβλητότητα της σκέψης του φιλοσόφου διακρίνεται ένα σταθερό σημείο προσανατολισμού, αυτό 
μπορεί να εντοπισθεί στην απόπειρα συγκρότησης ενός φιλοσοφικού συστήματος με το οποίο ο Λόγος θα 
προσεγγίζει το απόλυτο, μολονότι τούτο παραμένει ένα ‘επέκεινα’ για τον Λόγο. 

Όπως όλοι οι φιλόσοφοι της εποχής, έτσι και ο Σέλλινγκ ξεκινά από τον Καντ και επιχειρεί να 
τοποθετηθεί κριτικά απέναντί του, υιοθετώντας αρχικά το αίτημα του Φίχτε για τη θεμελίωση της 
φιλοσοφίας σε μια «θεμελιώδη αρχή». Μετά από κάποιες πρώιμες συγγραφικές απόπειρες, ο Σέλλινγκ θα 
στραφεί (1796-99) στο διττό εγχείρημα συγκρότησης μιας φιλοσοφίας της φύσης και μιας υπερβατολογικής 
φιλοσοφίας – το οποίο ακολούθως θα διαδεχθεί η «φιλοσοφία της ταυτότητας» (1800-08): Ενόψει του 
διλήμματος που προκύπτει όταν το θεμέλιο του συστήματος αναζητείται αφενός στο επέκεινα απόλυτο, 
αφετέρου στο Εγώ της αυτοσυνείδησης, ο Σέλλινγκ θα επιχειρήσει να συνθέσει μια αντίληψη για το απόλυτο 
ως «απόλυτη ταυτότητα» υποκειμένου και αντικειμένου· η πρωταρχική αυτή ταυτότητα μας αποκαλύπτεται, 
όταν εκκινούμε από το δεδομένο ότι υποκείμενο και αντικείμενο συγκροτούνται μόνο δυνάμει του ετέρου 
τους – δεν υφίστανται αφ’ εαυτών. 

Πώς όμως προκύπτει, μέσα από το απόλυτο, ο κόσμος στην πολυμορφία του, και πώς είναι συμβατή 
με το απόλυτο η ανθρώπινη ελευθερία; Στα δύο αυτά ερωτήματα θα επιχειρήσει να απαντήσει ο φιλόσοφος 
στη συνέχεια, με τους αποσπασματικούς Αιώνες (1811-15), και ιδίως με το έργο του 1809 για την ελευθερία. 
Το τελευταίο είναι το πιο γνωστό (και ίσως το σημαντικότερο) κείμενο του φιλοσόφου· εδώ τίθεται το 
ερώτημα για τον χαρακτήρα και την πραγματικότητα του κακού, τη συμβατότητά του με τη θεία 
παντοδυναμία, αγαθότητα και λογικότητα, και ιδίως για τον τρόπο πραγμάτωσης της ανθρώπινης 
ελευθερίας. Το κακό δεν είναι μια απλή λογική στέρηση του αγαθού, αλλά μια πραγματική δυνατότητα 
κατίσχυσης και επιβολής της ιδιοτελούς ατομικής βούλησης πάνω στην καθολικότητα του Λόγου· η δε 
προέλευση αυτής της δυνατότητας πρέπει να αναζητηθεί στην ίδια τη θεία βούληση δημιουργίας της φύσης. 

Τα επόμενα χρόνια, ο Σέλλινγκ θα επισκιασθεί από τον Χέγκελ και την αναγνώριση που αυτός θα 
γνωρίσει, ενώ ο Σέλλινγκ θα υποχωρεί σε μια εκδοχή «αρνητικής φιλοσοφίας», καθώς και σε αλλεπάλληλα 
σχεδιάσματα φιλοσοφίας του μύθου ή της αποκάλυψης, τα οποία οριοθετούν τον Λόγο και περιορίζουν τις 
αξιώσεις του. Ο φιλόσοφος θα περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Βερολίνο, όπου θα διαδεχθεί 
τον Χέγκελ προσπαθώντας μάταια να τον υποσκελίσει. Μετά από έναν αιώνα σχετικής αφάνειας (αν 
εξαιρέσει κανείς την επίδραση που άσκησε στον Κίρκεγκωρ), θα τον ανακαλύψει εκ νέου ο 20ός αιώνας: 
φιλόσοφοι όπως ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο Ερνστ Μπλοχ, ο Ζακ Λακάν και ο Ζακ Ντερριντά, εσχάτως δε και ο 
πολύς Ζίζεκ, θα αναμετρηθούν με επιλεγμένες πτυχές της σκέψης του – για την οποία τις τελευταίες δεκαετίες 
παρατηρείται κάποιο ενδιαφέρον και στον αγγλόφωνο κόσμο. Οι θεματικές που φαίνεται να ελκύουν το 
ενδιαφέρον σήμερα είναι ιδίως εκείνες της φιλοσοφίας της φύσης και της τέχνης. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1796/97 Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre – Πραγματείες προς 
διασάφηση του ιδεαλισμού της επιστημολογίας 

Κείμενο που παρακολουθεί κριτικά τον Καντ και την Επιστημολογία του Φίχτε, αφήνοντας να διακριθεί 
καθαρά η πρωτότυπη σκέψη του συγγραφέα του. 

1797 Ideen zu einer Philosophie der Natur – Ιδέες για μια φιλοσοφία της φύσης 
Η πρώτη διατύπωση μιας εκδοχής φιλοσοφίας της φύσης – υπό την επίδραση και του Γκαίτε. 

1798 Von der Weltseele – Περί της κοσμικής ψυχής 
Σε αναζήτηση της αρχής που διέπει και συνέχει οργανική και ανόργανη φύση. 

1799 Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie – Πρώτο σχεδίασμα ενός συστήματος 
φιλοσοφίας της φύσης 
Το ωριμότερο κείμενο της πρώιμης περιόδου του φιλοσόφου· γράφτηκε ως βοήθημα για τους ακροατές 
των πανεπιστημιακών του παραδόσεων. 

1800 System des transzendentalen Idealismus – Σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού 
Σημαντικό κείμενο, κομβικό για τη μετάβαση από την πρώτη περίοδο του Σέλλινγκ στη «φιλοσοφία της 
ταυτότητας». 

1802-03 Philosophie der Kunst – Φιλοσοφία της τέχνης 
Σειρά πανεπιστημιακών παραδόσεων που θέτουν την τέχνη στο επίκεντρο της «φιλοσοφίας της 
ταυτότητας». 

1804 System der gesamten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere – Σύστημα της όλης 
φιλοσοφίας και ιδίως της φιλοσοφίας της φύσης 
Μία ακόμη σειρά πανεπιστημιακών παραδόσεων, που επιχειρεί να εκθέσει μία ακόμη εκδοχή του 
συστήματος της απόλυτης ταυτότητας 

1809 Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit 
zusammenhängenden Gegenstände – Φιλοσοφικές έρευνες περί της ουσίας της ανθρώπινης 
ελευθερίας και περί των συναφών αντικειμένων 
Πραγμάτευση της ανθρώπινης ελευθερίας, με αφετηρία μια μεταφυσική του κακού. 

1811-15 Weltalter – Αιώνες 
Αποσπασματικό κείμενο που αποτέλεσε ανολοκλήρωτο έργο εν προόδω και δημοσιεύθηκε μετά 
θάνατον. 

1841-42 Philosophie der Offenbarung – Φιλοσοφία της αποκάλυψης  
Η σειρά αυτή παραδόσεων, που επιχειρεί να εκθέσει τον κόσμο του πραγματικού ως πεδίο θείας 
αποκάλυψης μόνο εν μέρει προσιτό στην ανθρώπινη γνώση, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο δείγμα της 
ύστερης περιόδου του φιλοσόφου· άσκησε μεγάλη επίδραση στους ακροατές και στους 
μεταγενέστερους αναγνώστες. 

1842 Philosophie der Mythologie – Φιλοσοφία της μυθολογίας 
Οι αληθειακές αξιώσεις του μύθου, στις πολλαπλές εκδοχές του – και σε αντίθεση με την απαξίωσή του 
από τον Διαφωτισμό. 

Γ. Μεταφράσεις 

Η δραματική ποίηση. Τραγωδία και κωμωδία (μτφρ. Θ. Λουπασάκης). Αθήνα: Έρασμος 1992, 62 σ. 
Η Αρχαία τραγωδία, η κωμωδία και η «σύγχρονη δραματική ποίηση» (Σαίξπηρ και Γκαίτε)· απόσπασμα από 
παραδόσεις του 1802. 

Περί μύθων (μτφρ. Θ. Λουπασάκης). Αθήνα: Θυμέλη 1995, 93 σ. 
Κείμενο του 1793, ενδεικτικό της πρώιμης «μυθολογίας» του φιλοσόφου, σε σχετικά επαρκή απόδοση. 

Σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού (μτφρ. Π. Δάφνος). Αθήνα: Κράτερος 2015, 824 σ. 
Το μείζον φιλοσοφικό έργο του Σέλλινγκ, σε μια απόδοση που (σε γενικές γραμμές) κρίνεται επαρκής, αλλά 
αδικαιολόγητα αρχαΐζουσα. 

Φιλοσοφία και θρησκεία (μτφρ. Φ. Τερζάκης). Αθήνα: Ηριδανός 2017, 144 σ. 
Κείμενο του 1804, ενδεικτικό μιας ‘μεταβατικής’ φάσης στην εξέλιξη του φιλοσόφου. 

Φιλοσοφία της αποκαλύψεως (μτφρ. Θ. Λουπασάκης). Αθήνα: Ροές 2004, 394 σ. 
Η περιδιάβαση του φιλοσόφου στους λαβυρίνθους της αποκαλυπτικής μυθολογίας, διανθισμένη με 
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υφολογικούς κυματισμούς που παρεισάγει ο μεταφραστής. Καμία πληροφόρηση για την πρωτότυπη έκδοση 
που μεταφράζεται εδώ. 

Φιλοσοφικές έρευνες περί της ουσίας της ανθρώπινης ελευθερίας (μτφρ. Θ. Πενολίδης). Αθήνα: Κράτερος 
2020, 400 σ. 

Γενναία απόπειρα, που όμως σκιάζεται από μεταφραστικές ακρότητες και ιδιοσυγκρασιακές επιλογές. Σαφώς 
καλύτερη, πάντως, από την προηγούμενη μετάφραση του έργου στην ελληνική: 

Έρευνες για την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας (μτφρ. Χ. Μαρσέλλος). Αθήνα: Ίνδικτος 1997, 123 σ. 
Έκδοση που γέμει αβλεψιών και αστοχιών. 

«Επικούρεια ομολογία πίστης του Γιωργή Ανεμικιώρη» (μτφρ. Γ. Πίσσης). Αριάδνη 27 (2021), 17-41. 
Μετάφραση ενός «φιλοσοφικού ποιήματος» του 1799 («Epikurisch Glaubensbekenntnis Heinz Wiederporsts»), 
σε μια εξαιρετική (ευφυή και παιγνιώδη) απόδοση. 

 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Bowie, A.: Schelling and Modern European Philosophy: An Introduction, London: Routledge 1993, 224 σ. 

Εισαγωγική παρουσίαση του Σέλλινγκ και του ρόλου του στην ιστορική κίνηση της νεότερης φιλοσοφίας· 
εκτενείς αναφορές στη σχέση του με σύγχρονους ηπειρωτικούς και αναλυτικούς φιλοσόφους. 

Frank, M.: Eine Einführung in Schellings Philosophie. Frankfurt: Suhrkamp 1985, 131 σ. 
Σύντομη, κατατοπιστική εισαγωγή από έναν εξαιρετικό γνώστη της φιλοσοφίας του Σέλλινγκ. 

Tilliette, X.: Schelling. Biographie. Paris: Calmann-Lévy 1999, 506 σ. 
Έγκυρη και πλούσια σε υλικό βιογραφία του φιλοσόφου, στη γαλλική. 

White, A.: Schelling: Introduction to the System of Freedom. New Haven: Yale University Press 1983, 201 σ. 
Μια κάπως παλαιότερη, αλλά όχι ξεπερασμένη καλή αγγλόφωνη κριτική εισαγωγή. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Beach, E.A.: The Potencies of God(s): Schelling’s Philosophy of Mythology. Albany: SUNY Press 1994, 330 σ. 
Θεός και μυθολογία στο ώριμο σύστημα του Σέλλινγκ. 

Beiser, F.: German Idealism. The Struggle against Subjectivism, 1781–1801. Cambridge, MA: Harvard 
University Press 2002, 726 σ. 

Ο Γερμανικός Ιδεαλισμός ως απόπειρα υπέρβασης του υποκειμενισμού, και η συμβολή του Σέλλινγκ σε αυτόν. 
Σημαντικό έργο αναφοράς. 

Bowie, A.: Aesthetics and Subjectivity: From Kant to Nietzsche. Manchester: Manchester University Press 
22003, 496 σ. 

Νεότερες αισθητικές θεωρήσεις στη συνάφειά τους με τη φιλοσοφία της υποκειμενικότητας· ο ρόλος του 
Σέλλινγκ, η σχέση του με τον Καντ και με τη ρομαντική αισθητική. 

Brown, R.F.: The Later Philosophy of Schelling: The Influence of Boehme in the Works of 1809-1815. Lewisburg: 
Bucknell University Press 1977, 295 σ. 

Η μέση περίοδος του φιλοσόφου (και όχι βεβαίως η ύστερη...) και η επίδραση που δέχθηκε από τον Μπαίμε – 
γνωστό και ως Philosophus Teutonicus. Μία από τις πρώτες αγγλόφωνες μονογραφίες για τον Σέλλινγκ. 

Courtine, J.-F.: Extase de la raison. Essais sur Schelling. Paris: Galilée 1990, 313 σ. 
Δέκα δοκίμια για τον Σέλλινγκ, με έμφαση στις σχέσεις του με άλλες μορφές της εποχής. 

Distaso, L.V.: The Paradox of Existence: Philosophy and Aesthetics in the Young Schelling. Dordrecht: Kluwer 
2004, 181 σ. 

Ευσύνοπτη μελέτη για τη φιλοσοφία της τέχνης στον πρώιμο Σέλλινγκ. 

Esposito, J.L.: Schelling’s Idealism and Philosophy of Nature. Lewisburg: Bucknell University Press 1977, 294 σ. 
Τολμηρή απόπειρα συνολικής ανασυγκρότησης της φιλοσοφίας της φύσης του Σέλλινγκ, ως ενιαίου 
εγχειρήματος. 

Fackenheim, E.: The God Within: Kant, Schelling and Historicity. Toronto: University of Toronto Press, 1996, 
276 σ. 

Δοκίμια για την πρόσληψη της θρησκευτικής εμπειρίας από τον Γερμανικό Ιδεαλισμό, καθώς και πριν και μετά 
από αυτόν. 

Fenichel, T.: Schelling, Freud, and the Philosophical Foundations of Psychoanalysis. Uncanny Belonging. 
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London: Routledge 2018, 214 σ. 
Πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα πραγμάτευση της σχέσης μεταξύ Σέλλινγκ και Φρόυντ, όπως και ευρύτερα της 
σχέσης φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης – ενόψει του ενδεχομένου μιας φιλοσοφικής θεμελίωσης της δεύτερης. 

Ffytche, M.: The Foundation of the Unconscious. Schelling, Freud and the Birth of the Modern Psyche. 
Cambridge: Cambridge University Press 212, 322 σ. 

Μία ακόμη μελέτη με θέμα τη (σιωπηρή) συνεισφορά του Σέλλινγκ στην ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής 
θεώρησης· εμφανίζεται στον Σέλλινγκ η έννοια του ασυνειδήτου; 

Frank, M. & Kurz, G.: Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen. Frankfurt: Suhrkamp 1975, 476 σ. 
Συλλογή πολύτιμου υλικού που φωτίζει πτυχές του πρώιμου Σέλλινγκ. 

Frank, M.: Der unendliche Mangel an Sein: Schellings Hegelkritik und die Anfänge der Marxschen Dialektik. 
München: Fink 21992, 395 σ. 

Η κλασική μελέτη για την κριτική του ύστερου Σέλλινγκ στον Χέγκελ, καθώς και για την επίδραση που αυτή 
άσκησε στον Μαρξ. 

Goudeli, K.: Challenges to German Idealism: Schelling, Fichte and Kant. Houndmills: Palgrave 2003, 230 σ. 
Ο ύστερος Σέλλινγκ ως η εξέχουσα μορφή της περιόδου του Γερμανικού Ιδεαλισμού. 

Grant, I.H.: Philosophies of Nature After Schelling. London: Continuum 2008, 246 σ. 
Η επίδραση του Σέλλινγκ στις μεταγενέστερες φιλοσοφίες της φύσης. 

Heidegger, M.: Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit. Tübingen: Niemeyer 1971, 
237 σ. [= GA 42. Frankfurt: Klostermann 1988, 290 σ.] / Schelling’s Treatise on the Essence of Human 
Freedom (μτφρ. J. Stambaugh). Athens: Ohio University Press, 1985, 195 σ. 

Η χαϊντεγκεριανή ερμηνεία του Σέλλινγκ και της πραγματείας του για την ελευθερία· μεγάλης αξίας, για όποιον 
είναι ήδη εξοικειωμένος τόσο με τον Σέλλινγκ όσο και με τον Χάιντεγκερ. 

Hogrebe, W.: Prädikation und Genesis. Metaphysik als Fundamentalheuristik im Ausgang von Schellings «Die 
Weltalter». Frankfurt: Suhrkamp 1989, 160 σ. 

Μία από τις λίγες καλές μελέτες για το δυσπρόσιτο κείμενο των Αιώνων – εξετάζει τη συνεκτικότητά του με τα 
μέσα της αναλυτικής φιλοσοφίας. 

Horn, F.: Schelling and Swedenborg: Mysticism and German Idealism (μτφρ. G.F. Dole). Swedenborg 
Foundation Publishers 1997, 240 σ. 

Ο Σέλλινγκ ως συνομιλητής του μυστικιστή θεολόγου Σβέντεμποργκ. 

Jaspers, K.: Schelling: Größe und Verhängnis. München: Piper 1955, 346 σ.  
Η ζωή και το έργο του Σέλλινγκ, από έναν μεγάλο του 20ού αιώνα· κάπως παρωχημένο, όχι όμως χωρίς 
ενδιαφέρον. 

Kosch, M.: Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard. Oxford: Oxford University Press 2010, 256 
σ.  

Λόγος και ελεύθερη βούληση στους τρεις στοχαστές· η επίδραση του Σέλλινγκ στον Κίρκεγκωρ, και η κριτική 
που ο τελευταίος ασκεί στον Καντ. 

Lauer, C.: The Suspension of Reason in Hegel and Schelling. London: Continuum 2010, 216 σ. 
Τα όρια και οι περιορισμοί του Λόγου, όχι μόνο στον Σέλλινγκ αλλά και στον Χέγκελ! Ιδιόρρυθμη ανάγνωση. 

Limnatis, N.G.: German Idealism and the Problem of Knowledge: Kant, Fichte, Schelling, and Hegel. Dordrecht: 
Springer 2008, 444 σ. 

Γενική μελέτη για τη γνωσιοθεωρία του Γερμανικού Ιδεαλισμού, εξετάζει τον ρόλο του Σέλλινγκ ιδίως κατά την 
πρώιμη και μέση περίοδο. 

Matthews, B.: Schelling’s Organic Form of Philosophy. Life as the Schema of Freedom. Albany: SUNY Press 
2011, 282 σ. 

Η ριζοσπαστική πρωτοτυπία της πρώιμης περιόδου του φιλοσόφου. 

Norman, J. & Welchman, Α. (επιμ.): The New Schelling. London: Continuum. Continuum 2004, 230 σ. 
Συναγωγή σημαντικών κειμένων για τον Σέλλινγκ, γραμμένων από σημαντικούς φιλοσόφους και μελετητές 
(από τον Φρανκ έως τον Ζίζεκ). 

O’Meara, T.: Romantic Idealism and Roman Catholicism: Schelling and the Theologians. Notre Dame: 
University of Notre Dame Press 1982, 231 σ. 

Ανίχνευση της σημασίας που μπορεί να αποκτήσει η φιλοσοφία και θεολογία του Σέλλινγκ για την καθολική 
θεολογία. 

Ostaric, L. (επιμ.): Interpreting Schelling: Critical Essays. Cambridge: Cambridge University Press 2014, 268 σ. 
Η σημαντικότερη πρόσφατη συναγωγή κειμένων για τον Σέλλινγκ στον αγγλόφωνο χώρο· δίνει έμφαση στην 
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ιστορική εξέλιξη της σκέψης του. 

Schulz, W.: Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings. Pfullingen: Neske 
21975, 333 σ. 

Εργασία που, ήδη με την πρώτη έκδοση του 1955, επανακαθόρισε το πεδίο των σπουδών για τον Σέλλινγκ· ο 
συγγραφέας υιοθετεί τον πυρήνα της κριτικής του φιλοσόφου στον Χέγκελ και βλέπει το ώριμο έργο του ως 
«ολοκλήρωση του Γερμανικού Ιδεαλισμού». 

Shaw, D.Ζ.: Freedom and Nature in Schelling’s Philosophy of Art. London: Continuum 2011, 192 σ. 
Η μελέτη παρακολουθεί τα διαδοχικά σχεδιάσματα του φιλοσόφου για τη φιλοσοφία της τέχνης και βλέπει σε 
αυτά τον μίτο που μπορεί να καθοδηγήσει μια συνολική κατανόηση της φιλοσοφικής του εξέλιξης. 

Snow, D.E.: Schelling and the End of Idealism. Albany: SUNY Press 1996, 271 σ. 
Σημαντική μελέτη, παρουσιάζει στον Σέλλινγκ ως τη μορφή που προσδιόρισε ουσιαστικά το εγχείρημα του 
Γερμανικού Ιδεαλισμού. 

Tillich, P.: Mysticism and Guilt-Consciousness in Schelling’s Philosophical Development. Lewisburg: Bucknell 
University Press, 1975, 155 σ. 

Η θεολογική διδακτορική διατριβή του Τίλλιχ· ενδαφέρον, αλλά σαφώς παρωχημένο. 

Tilliette, X.: Schelling: Une philosophie en devenir (2 τόμοι). Paris: Vrin 1970, 1212 σ.  
Ογκώδης ιστορική ανασυγκρότηση της φιλοσοφικής εξέλιξης του Σέλλινγκ· χρήσιμη, με έμφαση στη θεολογική 
προβληματική, φιλοσοφικά κάπως επιφανειακή. 

Whistler, D.: Schelling’s Theory of Symbolic Language. Forming the System of Identity. Oxford: Oxford 
University Press 2013, 276 σ.  

Πρωτότυπη μελέτη της φιλοσοφίας της ταυτότητας, με αφετηρία τις αντιλήψεις του Σέλλινγκ για τη γλώσσα 
(με έμφαση στην έννοια του συμβόλου). 

Wirth, J.M., (επιμ.): Schelling Now: Contemporary Readings. Bloomington: Indiana University Press 2004, 272 
σ. 

Ανθολογία μελετών που τονίζουν τις πολλαπλές σχέσεις που συνδέουν τον Σέλλινγκ με μορφές της ηπειρωτικής 
φιλοσοφίας του 20ού αιώνα. 

Wirth, J.M.: Schelling’s Practice of the Wild. Time, Art, Imagination. Albany: SUNY Press 2015, 298 σ. 
Ο Σέλλινγκ ως πρόδρομος της ριζοσπαστικής οικολογίας – και άλλες ‘άγριες’ αναγνώσεις. 

Zizek, S.: The Indivisible Remainder: An Essay on Schelling and Related Matters. London: Verso 1996, 254 σ. 
Ο Σέλλινγκ των Αιώνων ως πρόδρομος του διαλεκτικού υλισμού – με τη βοήθεια και του Λακάν, πάντα στο 
γνωστό τρικυμιώδες ύφος του συγγραφέα. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Έγελος: Η διαφορά των συστημάτων φιλοσοφίας του Φίχτε και του Σέλλινγκ (μτφρ. Γ. Ηλιόπουλος). Αθήνα: 
Εστία 2006, 255 σ. 

Κείμενο σημαντικό περισσότερο για την εξέλιξη του ίδιου του Χέγκελ, παρά για την κατανόηση των Φίχτε και 
Σέλλινγκ· σε αξιόπιστη μετάφραση του Γ.Η. 

[Ζόντι] Szondi, P.: Η έννοια της τραγικότητας στον Σέλλινγκ, τον Χαίλντερλιν και τον Χέγκελ (μτφρ. Ρ. 
Κοσσέρη). Αθήνα: Έρασμος 2012, 42 σ. 

Μικρή, ενδιαφέρουσα μελέτη, σε επαρκή μετάφραση. 
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Κεφάλαιο 13 
Χέγκελ 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

Α. Εισαγωγικά 

Η φιλοσοφία του Γκέοργκ Χέγκελ συνιστά την κορύφωση και ουσιαστικά (παρά την όποια μεταγενέστερη 
συμβολή του Σέλλινγκ) την ολοκλήρωση του ρεύματος του Γερμανικού Ιδεαλισμού. Στη σκέψη του Χέγκελ, 
μάλιστα, ο ιδεαλισμός λαμβάνει μια σαφή μορφή η οποία διόλου δεν συμπίπτει με τις συνήθεις προσλήψεις 
της έννοιας: ο εγελιανός ιδεαλισμός δεν είναι η συγκρότηση μιας ‘δεύτερης’ πραγματικότητας και η 
καταβύθιση σε αυτήν, αλλά η θεμελιώδης διάγνωση ότι η μία και μοναδική πραγματικότητα διέπεται από 
μια δομή και τάξη, η οποία είναι πλήρως προσιτή στην ανθρώπινη γνώση. 

Η γνώση αυτή λαμβάνει και στον Χέγκελ τη μορφή συστήματος· το εγελιανό φιλοσοφικό σύστημα 
φιλοδοξεί αφενός να ενσωματώσει ολόκληρη τη φιλοσοφική γνώση στις μέχρι τούδε εμφανίσεις της και 
αφετέρου να θεμελιώσει το σύνολο του επιστητού που πραγματεύονται οι επιμέρους επιστήμες. Η μορφή 
στην οποία επεξεργάστηκε ο Χέγκελ αυτό το σύστημα είναι η Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών 
εν συνόψει – ένα είδος «επιτομής» σχεδιασμένης ως βοήθημα για τους ακροατές των παραδόσεων του 
φιλοσόφου. Παρά αυτόν τον χαρακτήρα της, η Εγκυκλοπαίδεια αποτελεί μια σαφή, πλούσια και λεπτομερή 
αποτύπωση της εγελιανής συστηματικής προσδοκίας – ενώ κάποια από τα μέρη της αναπτύχθηκαν 
πληρέστερα στα υπόλοιπα τρία μείζονα έργα που δημοσίευσε ο φιλόσοφος.  

Το πρώτο από αυτά γράφεται από τον Χέγκελ στην (συγκριτικά μάλλον προχωρημένη για την εποχή) 
ηλικία των 37 ετών. Η Φαινομενολογία του πνεύματος καλείται να λειτουργήσει ως θεμελίωση της απόλυτης 
(φιλοσοφικής) επιστήμης, οδηγώντας τη συνείδηση, μέσα από τις πολλαπλές εκδοχές της αντίθεσης που 
αυτή παράγει προς τα αντικείμενα τα οποίο εικάζει ότι βρίσκονται εκτός της, έως το σημείο της «απόλυτης 
γνώσης»: δηλαδή έως το πεδίο όπου η «αντίθεση της συνείδησης» έχει εξαλειφθεί, και όπου η νόηση 
βρίσκεται αντιμέτωπη αποκλειστικά με «διανοήματα» ή «έννοιες» που έχουν απαλλαγεί από τη διάκριση 
υποκειμενικού και αντικειμενικού – αποτελώντας πλέον τη μοναδική ‘πραγματική’ πραγματικότητα. Η έννοια 
του πνεύματος που εμφανίζεται σε αυτό το έργο δεν έχει τίποτε το απόκρυφο ή μυστικιστικό: Το εγελιανό 
πνεύμα μπορεί καταρχήν να γίνει κατανοητό ως ένα όλον που συμπεριλαμβάνει κάθε εκδοχή ανθρώπινης 
δραστηριότητας, ατομική ή συλλογική, και που συγκροτείται ως ενιαία ιστορική κίνηση με έναν σαφή σκοπό: 
την «αυτοδιαύγαση», φανέρωση και αποκάλυψή του, η οποία συντελείται μέσα από κάθε μορφής 
πνευματικές παραγωγές. Το πνεύμα «δεν φανερώνει κάτι [άλλο από αυτό το ίδιο], αλλά προσδιορισμός και 
περιεχόμενό του είναι η ίδια η φανέρωσή» του (Εγκ. § 383). 

Ακολουθεί η Επιστήμη της Λογικής· ο Χέγκελ προσβλέπει στην απαλλαγή της Λογικής από τον 
παραδοσιακό, αποκλειστικά τυπικό-σχηματικό της χαρακτήρα, και στη συγκρότησή της ως μιας επιστήμης με 
δικό της, ξεχωριστό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό έγκειται στις ίδιες τις έννοιες, και κατά τούτο η 
εγελιανή Λογική εμφανίζεται ως κληρονόμος και της παραδοσιακής οντολογίας-μεταφυσικής. Ειδικότερα, η 
Λογική αυτή συνιστά μια διαδικασία δυναμικής αμοιβαίας νοηματοδότησης των εννοιών μέσω της θέσης 
που καταλαμβάνουν στο όλον του λογικού πεδίου. Η διαδικασία αυτή είναι διαλεκτική· ο όρος δεν 
παραπέμπει, φυσικά, στην αγοραία, ανυπόστατη κατασκευή της τριάδας ‘θέση-αντίθεση-σύνθεση’ (σχήμα 
που δεν απαντά πουθενά στο εγελιανό έργο...), αλλά σε μια δυναμική διαδικασία θέσεων-αφετηριών οι 
οποίες στην πορεία αίρονται ή, ορθότερα, «συναιρούνται»: η «συναίρεση» (Aufhebung) είναι ο όρος που 
επιχειρεί να περιγράψει το τριπλό ενέργημα της αρνητικής κατάργησης, της φυλακτικής διατήρησης και της 
εξυψωτικής αναβίβασης. Αν λοιπόν πρέπει να δοθεί ένας ‘ορισμός’ της εγελιανής διαλεκτικής, αυτή θα 
μπορούσε να προσδιοριστεί ως ένα μεθοδικά οργανωμένο εγχείρημα ενσωμάτωσης και αφομοίωσης κάθε 
επιμέρους θέσης, μέσα από την άρση της μονομέρειάς της. Αυτό είναι, εξάλλου, το νήμα που συνδέει την 
εγελιανή διαλεκτική με εκείνη των πλατωνικών διαλόγων. 

Το τελευταίο πλήρως επεξεργασμένο συστηματικό έργο που θα δημοσιεύσει ο Χέγκελ είναι η 
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Φιλοσοφία του δικαίου. Στόχος του έργου είναι η περιγραφή των όρων και τρόπων πραγμάτωσης της 
πολιτικής ελευθερίας μέσα από τους κρατικούς θεσμούς. Κεντρική είναι εδώ η έννοια του «ήθους» 
(Sittlichkeit), την οποία ο Χέγκελ αντιδιαστέλλει προς την αφηρημένη «ηθικότητα» (Moralität): ενώ αυτή, 
στην καντιανή διαμόρφωσή της, συνιστούσε μια αφηρημένη, υποκειμενικά προσδιορισμένη εκδοχή Δέοντος, 
το «ήθος» αποτελεί την πραγματική, αντικειμενική υπόσταση ενός ελλόγου περιεχομένου, όπως αυτό 
διαμορφώνεται στο πλαίσιο της «οικογένειας», της «αστικής κοινωνίας» (bürgerliche Gesellschaft) και του 
«κράτους». 

Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Χέγκελ θα ολοκληρώσει ή θα επανεπεξεργαστεί κάποια από 
αυτά τα μείζονα έργα, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει σειρές πανεπιστημιακών παραδόσεων για ένα 
πλήθος θεμάτων (βλ. και τις επιγραμματικές αναφορές, στο επόμενο τμήμα του κειμένου). Οι γνωστότερες 
ίσως παραδόσεις του είναι εκείνες για τη Φιλοσοφία της ιστορίας. Ο Χέγκελ περιγράφει εκεί την παγκόσμια 
(πολιτική) ιστορία ως μια ενιαία κίνηση η οποία κατατείνει στην πραγμάτωση ενός σκοπού: της καθολικής 
ελευθερίας όλων των υποκειμένων, πραγματωμένης μέσα στους θεσμούς του νεωτερικού κράτους. Δεν θα 
αποτελούσε, συνεπώς, υπερβολή ο ισχυρισμός ότι ο Χέγκελ είναι ο σημαντικότερος και συνεπέστερος 
φιλοσοφικός κληρονόμος του πνεύματος της Γαλλικής Επανάστασης: του κοσμοϊστορικού εκείνου γεγονότος 
το οποίο ουδέποτε έπαψε να υμνεί. 

Η ιστορικότητα δεν εκδηλώνεται μόνο στο πεδίο της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, αλλά διέπει κάθε 
μορφή του πνεύματος – το οποίο διαμορφώνεται, εξελίσσεται και εμφανίζεται πάντοτε ιστορικά. Η ιστορική 
ύπαρξη δεν συνιστά αντίθεση στην όποια εκδοχή ‘αιωνιότητας’, αλλά τον μοναδικό τρόπο διαιώνισης μιας 
πραγματικότητας, μέσα από τα ίχνη που αυτή εγγράφει στην ιστορική μνήμη. Στόχος μας στη φιλοσοφία 
είναι, «μέσα στην έκφανση του έγχρονου και του εφήμερου, να γνωρίσουμε την υπόσταση που είναι εμμενής 
και το αιώνιο που είναι παρόν» (Πρόλογοι και Εισαγωγές, 193). 

Αντιμέτωπη με αυτό το μεγαλειώδες συστηματικό εγχείρημα, κάθε εκδοχή φιλοσοφίας που θα 
ακολουθήσει κατά τον 19ο αιώνα (από τον ύστερο Σέλλινγκ έως τον Νίτσε), όπως και σε μεγάλο μέρος του 
20ού, θα είναι αναγκασμένη να αναμετρηθεί με τη δυσθεώρητη εγελιανή κληρονομιά, επιχειρώντας την 
αμφισβήτησή της. 

Β. Σημαντικότερα έργα 

1796-7 «Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus» – «Το παλαιότερο πρόγραμμα 
συστήματος του γερμανικού ιδεαλισμού» 
Μικρό χειρόγραφο, του οποίου η προέλευση έχει αποδοθεί κατά καιρούς στον Χέγκελ, τον Σέλλινγκ και 
τον Χαίλντερλιν· θεωρήθηκε το γενέθλιο κείμενο του Γερμανικού Ιδεαλισμού.  

1801 Die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie – Η διαφορά των 
συστημάτων φιλοσοφίας του Φίχτε και του Σέλλινγκ 
Η φαινομενικά περιορισμένων αξιώσεων απόπειρα σύγκρισης των συστημάτων των δύο προηγηθέντων 
εκπροσώπων του Γερμανικού Ιδεαλισμού αποκαλύπτει το βάθος της εγελιανής στόχευσης και αποτελεί 
σημαντικό αναβαθμό της φιλοσοφικής του εξέλιξης. 

1803 «Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts» – «Περί των επιστημονικών 
τρόπων πραγμάτευσης του φυσικού δικαίου» 
Η παραδοσιακή έννοια του φυσικού δικαίου και το έλλογο περιεχόμενο που λαμβάνει στο πλαίσιο του 
μετασχηματισμού της. 

1807 Phänomenologie des Geistes – Φαινομενολογία του πνεύματος 
Στην υβριδική λειτουργία της ‘εισαγωγής’ στο εγελιανό σύστημα και του ‘πρώτου μέρους’ αυτού του 
συστήματος, η Φαινομενολογία αποτέλεσε ίσως το φιλοσοφικό έργο με τη μεγαλύτερη επίδραση κατά 
τους τελευταίους δύο αιώνες, και ένα από τα μεγαλειωδέστερα εγχειρήματα των Νέων Χρόνων. – Το 
έργο εκδόθηκε σε 2η έκδοση το 1832, περιλαμβάνοντας λίγες μόνο από τις τροποποιήσεις που είχε 
προλάβει να επιφέρει ο Χέγκελ πριν από τον θάνατό του. 

1812-32 Wissenschaft der Logik – Επιστήμη της Λογικής 
Η νέα Λογική ως ‘καρδιά’ του συστήματος, στο πεδίο των «καθαρών διανοημάτων». – Το έργο 
απαρτίζεται από τρία Μέρη: τα δύο πρώτα («Λογική του Είναι» και «Λογική της ουσίας») ανήκουν στην 
«Αντικειμενική Λογική», το τρίτο («Λογική της έννοιας») στην Υποκειμενική Λογική. Το πρώτο από αυτά 
γνώρισε το 1832 δεύτερη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει αρκετές τροποποιήσεις σε σχέση με την πρώτη. 
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1817, 31830 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse – Εγκυκλοπαίδεια των 
φιλοσοφικών επιστημών εν συνόψει 
Το όλο σύστημα σε εκδοχή «επιτομής», προορισμένης «να χρησιμεύσει ως εγχειρίδιο παραδόσεων, το 
οποίο θα λαμβάνει την αναγκαία διασάφησή του διά της προφορικής παρουσίασης». Απαρτίζεται από 
τρία Μέρη: «Λογική», «Φιλοσοφία της φύσης», «Φιλοσοφία του πνεύματος». Γνώρισε τρεις εκδόσεις: 
1817, 1827 και 1830. 

1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse – 
Βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου. Φυσικό δίκαιο και πολιτειακή επιστήμη εν 
συνόψει 
Έργο που, δυστυχώς, επισκιάστηκε εν πολλοίς από την ατυχή ‘πολιτικολογία’ που περιέχει ο (κατά τα 
άλλα εμβληματικός) Πρόλογός του. Περιλαμβάνει τρία Μέρη: «Το αφηρημένη δίκαιο», «η ηθικότητα», 
«το ήθος». 

1818-31 Vorlesungen – Παραδόσεις: 
Philosophie der Geschichte – Φιλοσοφία της ιστορίας 

Η παγκόσμια ιστορία ως μια ιστορία ελευθερίας, όπως αυτή εκτυλίσσεται σε τρεις περιόδους: ελευθερία 
του ενός (στα ανατολικά βασίλεια), ελευθερία μερικών (στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο), ελευθερία 
όλων (στη νεωτερική εποχή). Πουθενά, πάντως, ο Χέγκελ δεν κάνει λόγο για κάποιο «τέλος της ιστορίας». 

Philosophie der Religion – Φιλοσοφία της Θρησκείας 
Περιδιάβαση των θρησκειών, με κατάληξη τον χριστιανισμό ως «αποκεκαλυμμένη» και ως μοναδική 
«ολοκληρωμένη» θρησκεία. Μεταξύ άλλων, οι παραδόσεις επιχειρούν μια φιλοσοφική ανασυγκρότηση 
και επανερμηνεία των βασικών δογμάτων της χριστιανικής θεολογίας. 

Ästhetik – Αισθητική 
Μετά τη θρησκεία, και η τέχνη ως έκφραση του απόλυτου πνεύματος. Ιστορική ανασυγκρότηση των 
μορφών τέχνης: συμβολική, κλασική και ρομαντική. Η τελευταία εμφανίζεται μαζί με τον χριστιανισμό. 

Geschichte der Philosophie – Ιστορία της Φιλοσοφίας 
Η φιλοσοφία ως τρίτη, υψηλότερη μορφή εμφάνισης του απόλυτου πνεύματος. – Κρινόμενες με τα 
μέτρα μιας παραδοσιακής δοξογραφίας, οι παραδόσεις αυτές μπορεί να θεωρηθούν ιδιοσυγκρασιακές 
και έκκεντρες· χαρακτηρίζονται, ωστόσο, από εντυπωσιακή διεισδυτικότητα και αποτελούν έκτοτε 
πρότυπο μιας φιλοσοφικής ιστορίας της φιλοσοφίας. 

 
Εκδόσεις των Απάντων: 
GW G.W.F. Hegel: Gesammelte Werke. Αμβούργο: Meiner 1968-. 
W G.W.F. Hegel: Werke in zwanzig Bänden (επιμ. E. Moldenhauer/K.M. Michel). Φρανκφούρτη: 

Suhrkamp 1969-71. 

Γ. Μεταφράσεις 

Ι. Μείζονα έργα: 
– Φαινομενολογία του πνεύματος 

Δύο πλήρεις μεταφράσεις του κειμένου:  

Φαινομενολογία του νου (μτφρ. Γ. Φαράκλας). Αθήνα: Εστία 2007, 792 σ. 
Φαινομενολογία του πνεύματος (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος· 2 τόμοι). Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 1993-95, 

387+699 σ. 
– Η επιστήμη της Λογικής 

Πλήρεις μεταφράσεις του κειμένου από τον Δ. Τζωρτζόπουλο (τεμαχισμένη και στεγασμένη σε τρεις εκδοτικούς 
οίκους) και τον Σ. Γιακουμή (επίτομη έκδοση)· μετάφραση του Δεύτερου από τα τρία Βιβλία («Η ουσία») από 
τον Θ. Πενολίδη, δίγλωσση, σε δύο τόμους: 

Επιστήμη της Λογικής. Α΄: Η διδασκαλία περί του Είναι (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: Νόηση 2013, 312 σ. 
Επιστήμη της Λογικής [Η μεγάλη Λογική. Πρώτος τόμος – Δεύτερο βιβλίο:] Η διδασκαλία περί της ουσίας 

(μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 1998, 408 σ. 
Επιστήμη της Λογικής [Η μεγάλη Λογική. Δεύτερος τόμος:] Η υποκειμενική Λογική, ή Διδασκαλία περί της 

έννοιας (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: Παπαζήσης 2005, 680 σ. 
Η επιστήμη της Λογικής. [Είναι – ουσία – έννοια] (μτφρ. Σ. Γιακουμής). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 2013, 670 
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σ. 
Η επιστήμη της Λογικής. Η διδασκαλία περί της ουσίας, Τόμος Α΄ (μτφρ. Θ. Πενολίδης). Αθήνα: Κράτερος 

2010, 432 σ. 
Η επιστήμη της Λογικής. Η διδασκαλία περί της ουσίας, Τόμος Β΄ (μτφρ. Θ. Πενολίδης). Αθήνα: Κράτερος 2014, 

552 σ. 
– Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών 

Μετάφραση του Πρώτου Μέρους από τον Γ. Τζαβάρα (με ανακριβή τίτλο)· του Δεύτερου από τον Σ. Γιακουμή· 
του Τρίτου (σε δύο τόμους) από τους Γ. Τζαβάρα και Δ. Τζωρτζόπουλο: 

Η επιστήμη της Λογικής [από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, §§ 1-244] (μτφρ. Γ. 
Τζαβάρας). Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 1991, 408 σ. 

Φιλοσοφία της φύσης [= Δεύτερο Μέρος της Εγκυκλοπαίδειας] (μτφρ. Σ. Γιακουμής). Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη 2011, 504 σ. 

Η φιλοσοφία του πνεύματος [Πρώτο τμήμα: «Το υποκειμενικό πνεύμα»· από την Εγκυκλοπαίδεια των 
φιλοσοφικών επιστημών, §§ 377-482] (μτφρ. Γ. Τζαβάρας). Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 1993, 296 σ. 

Η φιλοσοφία του πνεύματος. Το αντικειμενικό πνεύμα. Το απόλυτο πνεύμα (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: 
Παπαζήσης 2015, 240 σ. 

– Βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου 
Πλήρης μετάφραση από τον Σ. Γιακουμή· μερική από τον Θ. Πενολίδη, ο οποίος παραλείπει τις §§ 34-141 του 
έργου: 

Φιλοσοφία του δικαίου (μτφρ. Σ. Γιακουμής). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 22013, 530 σ. 
Κατευθυντήριες γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου, ή: Φυσικό δίκαιο και επιστήμη περί του κράτους, σε 

επιτομή. Αθήνα: Κράτερος 2021, 635 σ. 
Γενική αποτίμηση: Όπως σημειώνεται στην έκδοση που παρατίθεται ακολούθως, «τα τέσσερα μείζονα έργα 
του Χέγκελ [...] παραμένουν κατ’ ουσίαν αμετάφραστα στη νέα ελληνική». Η απόδοση αυτών των κειμένων 
αποτελεί όντως ένα από τα δυσκολότερα εγχειρήματα φιλοσοφικής μετάφρασης. Η ευδοκίμησή του 
προϋποθέτει: άριστη γνώση της γερμανικής· άριστη γνώση της ελληνικής· επαρκή κατοχή της μεταφραστικής 
τέχνης· και ερευνητική εξοικείωση με την εγελιανή φιλοσοφία. Δυστυχώς, όλες οι ανωτέρω απόπειρες έχουν 
‘σκοντάψει’ στην έλλειψη μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις προϋποθέσεις. Περαιτέρω, αυτό που 
εντυπωσιάζει είναι η ασυνέχεια και αποσπασματικότητα κάποιων μεταφραστικών εγχειρημάτων, ή ακόμη και 
η έκδοση κειμένων με ψευδεπίγραφους τίτλους 

Πρόλογοι και Εισαγωγές (μτφρ. Π. Θανασάς). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2021, 406 σ. 
Μετάφραση εγελιανών κειμένων: σ. 17-222· Ερμηνευτικά σχόλια κ.λπ.: σ. 223-406.  

 
ΙΙ. Παραδόσεις: 

Αισθητική (μτφρ. Σ. Γιακουμής). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 2009, 694 σ. 
Ανεπαρκής απόδοση. 

Εισαγωγή στην αισθητική (μτφρ. Γ. Βελουδής). Αθήνα: Πόλις 2000, 278 σ. 
Η Εισαγωγή των εγελιανών παραδόσεων για την αισθητική, σε πολύ καλή απόδοση, και με ένα Επίμετρο του Κ. 
Ψυχοπαίδη. 

Η αισθητική της μουσικής (μτφρ. Μ. Τσέτσος). Αθήνα: Εστία 2002, 176 σ. 
Απόσπασμα από τις παραδόσεις για την αισθητική, σε πολύ καλή απόδοση. 

Ιστορία της φιλοσοφίας. Από την ελληνική έως την ευρωπαϊκή φιλοσοφία (μτφρ. Σ. Γιακουμής). Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη 2013, 1226 σ. 

Ανεπαρκής απόδοση. 

Ο Λόγος στην ιστορία. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας (μτφρ. Π. Θανασάς). Αθήνα: Μεταίχμιο 2006, 
363 σ. 

Προλεγόμενα: σ. 11-98, Μετάφραση της Εισαγωγής: σ. 99-218, Ερμηνευτικά σχόλια: σ. 219-363. 

Φιλοσοφία της ιστορίας (μτφρ. Α. Μανούση· 2 τόμοι). Αθήνα: Νεφέλη 1980-81, 271+270 σ. 
Ανεπαρκής απόδοση. 

Φιλοσοφία της θρησκείας (μτφρ. Σ. Γιακουμής). Αθήνα: Ηριδανός 2011, 640 σ. 
Ανεπαρκής απόδοση. 

 
ΙΙΙ. Ελάσσονα κείμενα: 
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Η διαφορά των συστημάτων φιλοσοφίας του Φίχτε και του Σέλλινγκ (μτφρ. Γ. Ηλιόπουλος). Αθήνα: Εστία 
2006, 256 σ. 

Η πρώτη μικρή πραγματεία του Χέγκελ, δημοσιευμένη το 1801 και κομβική για τη διαμόρφωση της σκέψης 
του· σε αξιόπιστη μετάφραση. 

Οι αποδείξεις περί της ύπαρξης του Θεού (μτφρ. Π. Κλιματσάκης & Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2015, 320 σ. 
Πανεπιστημιακές παραδόσεις του Χέγκελ από το 1829. Η απόδοση γενικά επαρκής, παρά την ύπαρξη 
μεταφραστικών επιλογών που εκπλήσσουν (όπως η απόδοση της Realität με «οντικότητα»). 

Περί των επιστημονικών τρόπων πραγμάτευσης του φυσικού δικαίου, περί της θέσης του στην πρακτική 
φιλοσοφία, και περί της σχέσης του προς τις θετικές επιστήμες του δικαίου (μτφρ. Ο. Σταθάτου). 
Αθήνα: Νήσος 2018, 194 σ. 

Κείμενο του 1803, πολύ σημαντικό για τη διαμόρφωση της εγελιανής πολιτικής σκέψης, σε πολύ καλή ελληνική 
απόδοση. 

Πίστη και γνώση· ή η αναστοχαστική φιλοσοφία της υποκειμενικότητας στην πληρότητα των μορφών της ως 
φιλοσοφία του Καντ, του Γιακόμπι και του Φίχτε (μτφρ. Π. Βαλλιάνος). Αθήνα: Σαββάλας 2010, 330 σ. 

Κείμενο του 1802, με εκτενή Εισαγωγή και σε επαρκή απόδοση. 

«Ποιος σκέπτεται αφηρημένα;» Ανθολόγιο κειμένων του G.W.F. Hegel (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: 
Gutenberg 2011, 544 σ. 

Ανθολόγιο κειμένων προερχόμενων από διάφορες περιόδους, με ποικίλες θεματικές, και με ασαφή τα κριτήρια 
της επιλογής τους. Οι γνωστές μεταφραστικές ανεπάρκειες· προτάσσεται στομφώδης Εισαγωγή. 

Τι είναι διαλεκτική; [Αυτεξούσιο και ελευθερία σκέψης] (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: Ηριδανός 2016, 
132 σ. 

Συρραφή μικρών κειμένων και αποσπασμάτων. Ο τίτλος λειτουργεί παραπλανητικά: Δεν υφίσταται εγελιανό 
κείμενο με τίτλο το ερώτημα «τι είναι διαλεκτική;», ούτε έχουν όλα τα κείμενα της έκδοσης ως θέμα τους τη 
διαλεκτική. 

Το πνεύμα του χριστιανισμού και το πεπρωμένο του (μτφρ. Γ. Σαγκριώτης). Αθήνα: Εστία 2013, 240 σ. 
Κείμενο του 1799, δείγμα μιας περιόδου μεταβατικής για την εξέλιξη του φιλοσόφου, σε έγκυρη νεοελληνική 
απόδοση. 

«Το παλαιότερο πρόγραμμα συστήματος του γερμανικού ιδεαλισμού» (μτφρ. Π. Θανασάς). Δευκαλίων 22 
(2004), σ. 68-70. 

Κείμενο-απόσπασμα του 1796/97, αφετηριακής σημασίας για τη συγκρότηση του ρεύματος του γερμανικού 
ιδεαλισμού· ακολουθεί εκτενής σχολιασμός (σ. 70-94). 

Φιλοσοφία και πολιτική [Πολιτικά κείμενα αιχμής] (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: Ηριδανός 2014, 176 σ. 
Μικρά πολιτικά κείμενα και αποσπάσματα. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Baur, M. (επιμ.): G.W.F. Hegel: Key Concepts. Abingdon: Routledge 2014, 264 σ. 

Κείμενα για τις κεντρικές θεματικές του εγελιανού έργου και για τη σχέση του με σύγχρονα φιλοσοφικά 
ρεύματα· χρήσιμο, αν και όχι ακριβώς για αρχαρίους. 

Beiser, F.: Hegel. London: Routledge 2005, 365 σ. 
Εξαιρετική, περιεκτική εισαγωγή. 

Houlgate, S.: An Introduction to Hegel: Freedom, Truth, and History. 2d ed. Oxford: Blackwell, 22005, 332 σ. 
Θεματική εισαγωγή από έναν εξαίρετο μελετητή· δίνει έμφαση και σε πτυχές που συνήθως παραμελούνται, 
όπως η φιλοσοφία της φύσης. 

Inwood, M.: A Hegel Dictionary. Oxford: Blackwell 1992, 368 σ. 
Το καλύτερο αγγλόφωνο λεξικό για τον Χέγκελ· ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα. 

Knowles, D.: Hegel and the Philosophy of Right. London: Routledge 2002, 400 σ. 
Εκτενής, έγκυρη εισαγωγική παρουσίαση της Φιλοσοφίας του δικαίου, κατάλληλη όχι μόνο για αρχαρίους. 

McCarney, J.: Hegel on History. London: Routledge 2000, 246 σ. 
Καλή εισαγωγική παρουσίαση των παραδόσεων του Χέγκελ για τη Φιλοσοφία της ιστορίας, με έμφαση στην 
εισαγωγή σε αυτές. 

Moyar, D. (επιμ.): The Oxford Handbook of Hegel. Oxford: Oxford University Press 2017, 880 σ. 
Ο μάλλον πληρέστερος συνολικός οδηγός στο εγελιανό έργο και στην εξέλιξη της σκέψης του φιλοσόφου· 
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ογκώδες, ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα. 

Mure, G.R.G.: The philosophy of Hegel. Bristol: Thoemmes Press 1993. 
Η πρώτη έγκυρη αγγλόφωνη εισαγωγή, σε πρώτη έκδοση το 1940. Πολλές επανεκδόσεις έκτοτε, διατηρεί το 
ενδιαφέρον και τη χρησιμότητά της. 

Pinkard, T.: Hegel: A Biography. New York: Cambridge University Press 2000, 800 σ. 
Η πληρέστερη αγγλόφωνη βιογραφία, με διαρκείς αναφορές και στο έργο του φιλοσόφου. 

Plant, R.: Hegel: An Introduction. Oxford: Blackwell 21983, 253 σ. 
Η παλαιά, κλασική αγγλόφωνη εισαγωγή στον Χέγκελ· δεν έχει χάσει τη χρησιμότητά της. 

Rose, D.: Hegel’s Philosophy of Right: A Reader’s Guide. London: Continuum 2007, 176 σ. 
Καλή, χρήσιμη εισαγωγή στη Φιλοσοφία του δικαίου. 

Stern, R.: Routledge Philosophy Guidebook to Hegel and the Phenomenology of Spirit. London: Routledge 2002, 
256 σ. 

Μια καλή εισαγωγή στη Φαινομενολογία. 

Taylor, C.: Hegel. Cambridge: Cambridge University Press 1975, 592 σ. 
Κλασικό, εξαιρετικό εισαγωγικό σύγγραμμα, που δεν αποφεύγει την εμβάθυνση· περιέχει, μεταξύ άλλων, μια 
εξαιρετική παρουσίαση της σταδιακής χειραφέτησης του Χέγκελ από τη ρομαντική κληρονομιά. Η καλύτερη 
εισαγωγή στον Χέγκελ, για όποιον έχει μια εξοικείωση με τη γλώσσα της φιλοσοφίας. 

Vieweg, K.: Hegel: Der Philosoph der Freiheit. München: Beck 2019, 824 σ.  
Εξαιρετική γερμανόφωνη βιογραφία, σε παράλληλη παρουσίαση με το έργο του φιλοσόφου. Έχει 
προαναγγελθεί και η αγγλική μετάφραση: Hegel. The Philosopher of Freedom. Stanford: Stanford University 
Press 2023. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Avineri, S.: Hegel’s Theory of the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press 1973, 268 σ. 
Κλασική μελέτη της εγελιανής πολιτικής φιλοσοφίας, αναζωογόνησε το ενδιαφέρον για τον Χέγκελ ως πολικό 
φιλόσοφο της νεωτερικότητας. 

Beiser, F.C. (επιμ.): The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge: Cambridge University Press 1993, 530 σ. 
Εξαιρετική ανθολογία κειμένων που παρουσιάζουν τις σημαντικότερες πτυχές της εγελιανής σκέψης – με τη 
γνωστή ποιότητα της σειράς. 

Beiser, F.C. (επιμ.): The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy. Cambridge: 
Cambridge University Press 2008, 448 σ. 

Μία ακόμη ανθολογία, συμπληρωματική της προηγούμενης, με νεότερα κείμενα. 

Beiser, F.C. (επιμ.): After Hegel: German Philosophy, 1840–1900. Princeton: Princeton University Press 2014, 
248 σ. 

Η εγελιανή κληρονομιά κατά τον 19ο αιώνα: τα μεγάλα θέματα, η επίδραση σε γνωστούς αλλά και σε κάπως 
άγνωστους φιλοσόφους. 

Bowman, B.: Hegel and the Metaphysics of Absolute Negativity. Cambridge: Cambridge University Press 2013, 
298 σ. 

Η αρνητικότητα ως άξονας για την εγελιανή σύλληψη της έννοιας· μία από τις πολλές πρόσφατες μελέτες που 
δεν διστάζουν να αναγνωρίσουν το μεταφυσικό βάθος της σκέψης του Χέγκελ και να αναμετρηθούν με αυτό. 

Brandom, R.: A Spirit of Trust: A Reading of Hegel’s Phenomenology. Cambridge, MA: Harvard University Press 
2019, 856 σ. 

Μια πρωτότυπη, αλλά και διαφιλονικούμενη ανάγνωση της Φαινομενολογίας, από έναν σημαντικό σύγχρονο 
φιλόσοφο· μνημειώδες έργο, ενδεικτικό της πρόσληψης του εγελιανού έργου από εκπροσώπους της λεγόμενης 
‘μετα-αναλυτικής’ παράδοσης. 

Brinkmann, K.: Idealism without Limits: Hegel and the Problem of Objectivity. Dordrecht: Springer 2011, 286 
σ. 

Υπεράσπιση της εγελιανής αξίωσης μιας αντικειμενικής, απόλυτης γνώσης, με αφετηρία την κριτική του 
φιλοσόφου στο καντιανό έργο. 

Bristow, W.F.: Hegel and the Transformation of Philosophical Critique. Oxford: Clarendon Press 2007, 272 σ. 
Ανάγνωση της Φαινομενολογίας ως ενός πρωτίστως κριτικού εγχειρήματος, το οποίο συγκροτείται κυρίως ως 
κριτική στην καντιανή κριτική φιλοσοφία. 

Brooks, T.: Hegel’s Political Philosophy: A Systematic Reading of the Philosophy of Right. Edinburgh: Edinburgh 
University Press 22013, 286 σ. 
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Τα βασικά θέματα της Φιλοσοφίας του δικαίου, παρουσιασμένα με τρόπο έγκυρο και προσιτό. 

Brooks, T. & Stein, S. (επιμ.): Hegel’s Political Philosophy: On the Normative Significance of Method and System. 
Oxford: Oxford University Press 2017, 320 σ. 

Συναγωγή πρωτότυπων κειμένων για τη Φιλοσοφία του δικαίου, με έμφαση στη μέθοδο της εγελιανής 
προσέγγισης . 

Bubbio, P.D.: God and the Self in Hegel: Beyond Subjectivism. Albany: SUNY Press 2017, 242 σ. 
Η εγελιανή θεολογία ως πεδίο υπέρβασης του υποκειμενισμού. 

Bubner, R.: Zur Sache der Dialektik. Stuttgart: Reclam 1980, 164 σ. 
Συναγωγή μελετών ενός εξαιρετικού γνώστη της εγελιανής φιλοσοφίας, που την προσεγγίζει από τη σκοπιά της 
φιλοσοφικής ερμηνευτικής. 

Bungay, S.: Beauty and Truth. A Study of Hegel's Aesthetics. Oxford: Oxford University Press 1984, 235 σ. 
Μία από τις πρώτες αγγλόφωνες μελέτης της εγελιανής αισθητικής, τονίζει την πρωτοτυπία του εγχειρήματος 
της συμπληρωματικότητας ωραίου και αληθούς. 

Butler, J.P.: Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. New York: Columbia 
University Press 1987, 296 σ. 

Κλασική μελέτη της τεράστιας επίδρασης που άσκησε η σκέψη του Χέγκελ (και ιδίως η Φαινομενολογία του) 
στον γαλλικό εικοστό αιώνα. 

Bykova, M.F. & Westphal, K.R.: The Palgrave Hegel Handbook. London: Palgrave 2020, 602 σ. 
Μία από τις πρόσφατες, συλλογικές ανθολογίες κειμένων που επιχειρούν να προσεγγίσουν το σύνολο του 
εγελιανού έργου· χρήσιμη έκδοση. 

Carlson, D.G.: (επιμ.): Hegel’s Theory of The Subject. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005, 256 σ. 
Συναγωγή απαιτητικών κειμένων για την εγελιανή θεωρία της υποκειμενικότητας, με άξονα την Επιστήμη της 
Λογικής. 

Collingwood, R.G.: The Idea of History. Oxford: Oxford University Press 1994, 576 σ. 
Το κλασικό έργο αναφοράς για την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τη φιλοσοφία της ιστορίας στο 
δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα (πρώτη έκδοση το 1946). Σημαντικό για την αποδαιμονοποίηση της 
εγελιανής φιλοσοφίας της ιστορίας. 

Cornell, D., Rosenfeld, Μ. & Carlson, D.G. (επιμ.): Hegel and Legal Theory. London: Routledge, 1991, 359 σ. 
Η πρώτη συλλογή μελετών που επιχειρούν να αναδείξουν τη σημασία της εγελιανής κληρονομιάς για τη 
σύγχρονη θεωρία και φιλοσοφία του δικαίου. 

Croce, B.: What Is Living and What Is Dead of the Philosophy of Hegel (μτφρ. D. Ainslie). New York: Russell & 
Russell 1969, 217 σ. 

Η κλασική μελέτη που επιχειρεί να ξεχωρίσει ποιο κομμάτι της εγελιανής σκέψης παραμένει επίκαιρο και ποιο 
είναι οριστικά ξεπερασμένο. Πρώτη έκδοση στην ιταλική το 1915· πολλές επανεκδόσεις. 

Dale, E.M.: Hegel, the End of History, and the Future. Cambridge: Cambridge University Press 2014, 256 σ. 
Ποικίλοι στοχασμοί, με αφορμή την έωλη απόδοση στον Χέγκελ της θέσης για το «τέλος της ιστορίας». 

Danto, A.C.: After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History. Princeton: Princeton University 
Press 1997, 264 σ. 

Παραγωγική, κριτική αφομοίωση της εγελιανής θέσης για το «τέλος της τέχνης». Κλασικό έργο αναφοράς. 

De Boer, K.: On Hegel: The Sway of the Negative. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010, 288 σ. 
Ιχνηλάτηση του αρνητικού στο εγελιανό έργο, με αφετηρία την Επιστήμη της Λογικής· μήπως η διαλεκτική 
κίνηση δεν εκβάλλει σε επίλυση όλων των εντάσεων και αντιφάσεων; 

De Laurentiis, A.: Subjects in the Ancient and Modern World: On Hegel’s Theory of Subjectivity. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan 2005, 240 σ. 

Σκιαγράφηση της εγελιανής θεώρησης της υποκειμενικότητας, με φόντο την αντιδιαστολή που ο ίδιος ο Χέγκελ 
κάνει ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη νεωτερικότητα. 

De Laurentiis, A. & Edwards, J. (επιμ.): The Bloomsbury Companion to Hegel. London: Bloomsbury 2013, 408 
σ. 

Έγκυρο συλλογικό έργο κειμένων διακεκριμένων μελετητών, αποτυπώνει την κατάσταση της έρευνας με 
λήμματα για κάθε πτυχή της εγελιανής φιλοσοφίας, περιλαμβάνοντας και συσχετίσεις με σύγχρονα ρεύματα· 
χρήσιμο βοήθημα. 

Deligiorgi, K. (επιμ.): Hegel: New Directions. Montreal: Mcgill-Queen's University Press 2006, 272 σ. 
Κείμενα που ιχνηλατούν τους τρόπους με τους οποίους η εγελιανή φιλοσοφία μπορεί να έχει σημασία για 
σύγχρονες φιλοσοφικές θεματικές . 
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Desmond, W.: Art and the Absolute. A Study of Hegel's Aesthetics. Albany: SUNY Press 1986, 242 σ. 
Η αισθητική στο επίκεντρο του εγελιανού συστήματος· το έργο τέχνης εντός του απολύτου. 

DeVries, W.A.: Hegel’s Theory of Mental Activity: An Introduction to Theoretical Spirit. Ithaca: Cornell 
University Press 1988, 209 σ. 

Το «Υποκειμενικό Πνεύμα» της Εγκυκλοπαίδειας ως σημείο αναφοράς για μια ανασυγκρότηση της εγελιανής 
θεώρησης της νοητικής δραστηριότητας. 

Etter, B.K.: Between Transcendence and Historicism: The Ethical Nature of the Arts in Hegelian Aesthetics. 
Albany: SUNY Press 2006, 259 σ. 

Επανένταξη της εγελιανής θεώρησης για την τέχνη στο πεδίο της παραδοσιακής αισθητικής, αλλά και σε 
συνάφεια με τις ηθικές συμπαραδηλώσεις του ωραίου. 

Ferrarin, A.: Hegel and Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press 2001, 466 σ. 
Κλασική μελέτη για την οικειοποίηση από τον Χέγκελ της αριστοτελικής κληρονομιάς και για τις παραλληλίες 
που αναπτύσσονται ανάμεσα στα δύο συστήματα. 

Findlay, J.: Hegel: A Re-examination. London: Routledge 22002, 376 σ. 
Κλασικό έργο αναφοράς, που με την πρώτη του έκδοση (1958) συνέβαλε αποφασιστικά στην αναζωογόνηση 
του ενδιαφέροντος για τον Χέγκελ στον αγγλόφωνο κόσμο. 

Forster, M.N.: Hegel and Skepticism. Cambridge, MA: Harvard University Press 1989, 256 σ. 
Εμβάθυνση στην εγελιανή γνωσιοθεωρητική στάση, ως ένα μεθοδικό εγχείρημα κατάρριψης του σκεπτικισμού. 

Forster, M.N.: Hegel’s Idea of a Phenomenology of Spirit. Chicago: University of Chicago Press 1998, 669 σ. 
Ογκώδης ανασυγκρότηση της Φαινομενολογίας ως ενός πολύπλευρου, αλλά ενιαίου συνεκτικού εγχειρήματος. 
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κόσμο, από έναν σημαντικό μελετητή. 

Ng, K.: Hegel’s Concept of Life: Self-Consciousness, Freedom, Logic. Oxford: Oxford University Press 2020, 336 
σ. 

Η έννοια του οργανικού βίου ως άξονας μιας νέας, πρωτότυπης ανασυγκρότησης του όλου εγελιανού 
συστήματος στην ιστορική του εξέλιξη· σημαντική μελέτη. 

Nuzzo, A. (επιμ.): Hegel and the Analytic Tradition. London: Continuum 2011, 224 σ. 
Μια πολύ χρήσιμη ανθολογία κειμένων που ιχνηλατούν τις συγκλίσεις της εγελιανής σκέψης με την αναλυτική 
φιλοσοφία και δίνουν ώθηση στο διαρκώς εντεινόμενο ενδιαφέρον της δεύτερης για την πρώτη. 

O’Brien, G.D.: Hegel On Reason and History. Chicago: Chicago University Press 1975, 188 σ. 
Η εγελιανή θεώρηση της παγκόσμιας ιστορίας ως έκπτυξης του Λόγου. 

O'Regan, C.: The Heterodox Hegel. Albany: SUNY Press 1994, 534 σ. 
Ο Χέγκελ ως θεολόγος και ως κληρονόμος της μυστικιστικής παράδοσης. 

Pelczynski, Z.A. (επιμ.): Hegel’s Political Philosophy: Problems and Perspectives. Cambridge: Cambridge 
University Press 1971, 246 σ. 

Η κλασική αγγλόφωνη συλλογή κειμένων για την εγελιανή πολιτική φιλοσοφία· συνέβαλε αποφασιστικά στην 
αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για την εν λόγω θεματική. 

Pelczynski, Z.A. (επιμ.): The State and Civil Society: Studies in Hegel’s Political Philosophy. Cambridge: 
Cambridge University Press 1984, 336 σ. 

Μία ακόμη ανθολογία, επικεντρωμένη στη σχέση κράτους και αστικής κοινωνίας. 

Peters, J.: Hegel on Beauty. London: Routledge 2014, 162 σ. 
Ευσύνοπτη πρόσφατη μονογραφία για την εγελιανή αισθητική, επικεντρώνεται στον ρόλο του ωραίου εντός 
της τέχνης και στην ιστορική του εξελιξιμότητα. 

Pinkard, T:. Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason. Cambridge: Cambridge University Press 1994, 
464 σ. 

Μια πλήρης και συνεκτική ερμηνεία της Φαινομενολογίας υπό το πρίσμα της συλλογικής-κοινωνικής διάστασης 
του Λόγου· άνοιξε νέους δρόμους στη διεθνή πρόσληψη του εγελιανού έργου. 

Pinkard, T.: Hegel’s Naturalism: Mind, Nature, and the Final Ends of Life. New York: Oxford University Press 
2012, 240 σ. 

Η φυσιοκρατική πτυχή της εγελιανής φιλοσοφίας ως αριστοτελική κληρονομιά, η οποία αποτυπώνεται σε 
ποικίλες πτυχές του έργου του (και όχι μόνο στη φυσική φιλοσοφία του). 

Pinkard, T.: Does History Make Sense? Hegel on the Historical Shapes of Justice. Cambridge, MA: Harvard 
University Press 2017, 288 σ. 

Γενναία υπεράσπιση της εγελιανής θεώρησης του έλλογου χαρακτήρα της ιστορικής κίνησης. 

Pippin, R.B.: Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press 
1989, 340 σ. 

Ο εγελιανός ιδεαλισμός ως αφομοίωση και μετασχηματισμός της καντιανής αξίωσης για τον θεμελιακό ρόλο 



86 
 

της αυτοσυνείδησης· έργο-σταθμός για τη γνωσιοθεωρητική προσέγγιση του εγελιανού έργου. 

Pippin, R.B. & Höffe, Ο. (επιμ.): Hegel on Ethics and Politics (μτφρ. N. Walker). Cambridge: Cambridge 
University Press 2004, 360 σ. 

Σημαντικές μελέτες Γερμανών μελετητών, προσβάσιμες εδώ και στο αγγλόφωνο κοινό. 

Pippin, R.B.: Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: Cambridge University 
Press 2008, 322 σ. 

Η εγελιανή πρακτική φιλοσοφία ως σημείο αναφοράς για κάθε (σύγχρονη) θεωρία της πράξης που εκκινεί από 
το θεμελιώδες ερώτημα για τη δυνατότητα και πραγματικότητα της ελευθερίας. 

Pippin, R.B.: Hegel on Self-Consciousness: Desire and Death in the Phenomenology of Spirit. Princeton: 
Princeton University Press 2010, 120 σ. 

Έκδοση που περιλαμβάνει δύο μελέτες για κεντρικά θέματα της Φαινομενολογίας. 

Pippin, R.B.: Hegel’s Realm of Shadows: Logic as Metaphysics in the Science of Logic. Chicago: University of 
Chicago Press 2019, 352 σ. 

Ενδελεχής ανάλυση του εγελιανού αιτήματος να αποτελέσει η Λογική του κληρονόμο της παλαιάς 
μεταφυσικής, με έμφαση στην Επιστήμη της Λογικής· σημαντική μονογραφία. 

Plevrakis, Ε.: Das Absolute und der Begriff: Zur Frage philosophischer Theologie in Hegels «Wissenschaft der 
Logik». Tübingen: Mohr Siebeck 2017, 439 σ.  

Πρωτότυπη, ενδελεχής μελέτη της εγελιανής φιλοσοφικής θεο-λογίας, προκειμένου αυτή να αποκατασταθεί 
στον αμιγώς φιλοσοφικό της χαρακτήρα και να απεγκλωβιστεί από τη χριστιανική δογματική. 

Pöggeler, O.: Hegels Kritik der Romantik. München: Fink 21999, 248 σ. 
Σημαντική μελέτη, η οποία ήδη από την πρώτη έκδοσή της (1955) άνοιξε νέους δρόμους στην προσέγγιση και 
κατανόηση της εγελιανής κριτικής στον ρομαντισμό. 

Pompa, L.: Human Nature and Historical Knowledge: Hume, Hegel, and Vico. Cambridge: Cambridge University 
Press 1990, 244 σ. 

Συγκριτική ανάλυση των προσεγγίσεων των τριών φιλοσόφων στα ζητήματα του χαρακτήρα του ιστορικού 
γεγονότος και της ιστορικής γνώσης, όπως και γενικότερα των θεωρήσεών τους της φιλοσοφίας της ιστορίας. 

Quante, M.: Hegel’s Concept of Action (μτφρ. D. Moyar). Cambridge: Cambridge University Press 2004, 216 σ. 
Ενδελεχής ανάδειξη της εγελιανής θεωρίας της πράξης και της σημασίας της για κάθε σύγχρονη συζήτηση του 
θέματος. 

Riedel, M.: Between Tradition and Revolution: The Hegelian Transformation of Political Philosophy. Cambridge: 
Cambridge University Press 1984, 200 σ. 

Ο μεταιχμιακός χαρακτήρας της εγελιανής πολιτικής φιλοσοφίας, ανάμεσα στο παρελθόν και την προοπτική 
της καθολικής ελευθερίας· με αφετηρία τη Φιλοσοφία του δικαίου, και με έμφαση στη ριζοσπαστικότητα της 
εγελιανής προσέγγισης. 

Ritter, J.: Hegel and the French Revolution: Essays on ‘The Philosophy of Right’ (μτφρ. R.D. Winfield). 
Cambridge, MA: The MIT Press 1982, 127 σ. 

Κείμενα του σημαντικού μελετητή, που άσκησαν μεγάλη επίδραση στην πρόσληψη του φιλοσόφου στον 
γερμανόφωνο χώρο ως στοχαστή της κληρονομιάς της Γαλλικής Επανάστασης. 

Rockmore, T.: Hegel, Idealism, and Analytic Philosophy. New Haven: Yale University Press 2005, 286 σ. 
Κριτική έκθεση των παρανοήσεων που υπέστη ο φιλόσοφος από την πρώιμη αναλυτική παράδοση, αλλά και 
της μεταγενέστερης αφομοιωτικής τάσης που βλέπει σε αυτόν έναν πρόδρομο του πραγματισμού. 

Russon, J.: Reading Hegel’s Phenomenology. Bloomington: Indiana University Press 2004, 320 σ. 
Συνεκτική ερμηνεία της Φαινομενολογίας, με παραπομπές και συσχετίσεις προς τη σύγχρονη ηπειρωτική 
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Westphal, K.R. (επιμ.): The Blackwell Guide to Hegel’s Phenomenology of Spirit. Oxford: Blackwell 2009, 360 σ. 
Χρήσιμη συναγωγή μελετών που πραγματεύονται τη Φαινομενολογία σε όλη της την έκταση. 

Williams, R.R.: Hegel’s Ethics of Recognition. Berkeley: University of California Press 1997, 450 σ. 
Ενδελεχής, σχεδόν εξαντλητική πραγμάτευση της έννοιας της αναγνώρισης και του ρόλου που επιτελεί στις 
επιμέρους πτυχές του συστήματος. 

Wood, A.W.: Hegel’s Ethical Thought. Cambridge: Cambridge University Press 1990, 316 σ. 
Η πρώτη πλήρης και έγκυρη πραγμάτευση της εγελιανής ηθικής στον αγγλόφωνο χώρο· παραμένει έργο 
αναφοράς. 

Yeomans, C.: Freedom and Reflection: Hegel and the Logic of Agency. New York: Oxford University Press 2012, 
292 σ. 

Η εγελιανή θεωρία της πράξης προσεγγίζεται εδώ με αφετηρία τις έννοιες της Λογικής, και με στόχο την 
ανάδειξή της ως πεδίου πραγμάτωσης της ελεύθερης βούλησης. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

[Αντόρνο] Adorno, T.: Τρεις μελέτες για τον Χέγκελ (μτφρ. Ν. Λίβος). Αθήνα: Κριτική 1992, 192 σ. 
Κείμενα ενδεικτικά της κριτικής προσέγγισης της εγελιανής διαλεκτικής από τον Αντόρνο, σε ικανοποιητική 
ελληνική απόδοση. 

Αποστολοπούλου, Γ. (επιμ.-μτφρ.): Ιστορία και υποκειμενικότητα στη φιλοσοφία του Χέγκελ. Ιωάννινα: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1995, 218 σ. 

Η πρώτη συλλογική και επιστημονικά έγκυρη προσπάθεια προσέγγισης της εγελιανής φιλοσοφίας στην 
Ελλάδα. Γράφουν οι: Γιαίσκε, Γκάβολ, Χρόνης, Μπούμπνερ, Φήβεκ, Αποστολοπούλου, Ψημμένος, Μπαπτίστ. 

[Βήντμαν] Wiedmann, F.: Χέγκελ (μτφρ. Φ. Πρεβεδούρου). Αθήνα: Πλέθρον 1985, 186 σ. 
Ευσύνοπτη και ευανάγνωστη βιογραφία, που παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξη της σκέψης του 
φιλοσόφου. 

[Βιεϊγιάρ-Μπαρόν] Vieillard-Baron, J.-L.: G.W.F. Hegel: Παραδόσεις πλατωνικής φιλοσοφίας 1825-1826 (μτφρ. 
Α. Κελεσίδου). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 22009, 155 σ. 

Δυσεξιχνίαστη η σκοπιμότητα μιας έκδοσης η οποία προτάσσει αμφίβολης χρησιμότητας εισαγωγικές 
παρατηρήσεις του Βιεϊγιάρ-Μπαρόν, για να ακολουθήσουν 60 σελίδες κακομεταφρασμένου εγελιανού 
κειμένου. 

[Γκάνταμερ] Gadamer, H.-G.: Ο Λόγος στην εποχή της επιστήμης (μτφρ. Λ. Αναγνώστου). Αθήνα: Νήσος 1997, 
183 σ. 
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Σημαντικά κείμενα του Γκάνταμερ, δύο από τα οποία είναι ενδεικτικά του παραγωγικού τρόπου με τον οποίο 
η φιλοσοφική ερμηνευτική προσλαμβάνει την εγελιανή σκέψη: «Η φιλοσοφία του Χέγκελ και οι επιδράσεις της 
μέχρι σήμερα», και «Η κληρονομιά του Χέγκελ». Η μετάφραση, ωστόσο, με αρκετά προβλήματα. 

Δασκαλάκη, Μ.: Διάλογος και διαλεκτική. Η επίδραση του Πλάτωνα στη συγκρότηση της εγελιανής έννοιας 
της διαλεκτικής. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2017, 156 σ. 

Ορθή και έγκυρη αναδιήγηση. 

Δημητρακόπουλος, Μ.Φ.: Hegel: «Φαινομενολογία του πνεύματος». Ο Πρόλογος και η Εισαγωγή ως εισαγωγή 
στη φιλοσοφία του. Αθήνα 2007, 204 σ. 

Ο συγγραφέας σε γενικές γραμμές γνωρίζει περί τίνος ομιλεί. Το κείμενο δεν είναι τόσο κακό όσο το ύφος του 
μας αναγκάζει να υποθέσουμε. 

[Ζόντι] Szondi, P.: Η έννοια της τραγικότητας στον Σέλλινγκ, τον Χαίλντερλιν και τον Χέγκελ (μτφρ. Ρ. 
Κοσσέρη). Αθήνα: Έρασμος 2012, 42 σ. 

Μικρή, ενδιαφέρουσα μελέτη, σε επαρκή μετάφραση. 

Καβουλάκος, Κ. (επιμ.): Η «φαινομενολογία του πνεύματος» του Γκ.Β.Φ. Χέγκελ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. 
Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2009. 

Σημαντικές μελέτες γνωστών μελετητών της εγελιανής φιλοσοφίας (Ελλήνων και ξένων). Χρήσιμη συλλογή. 

Καραβάκου, Β.: Δοκίμια στην εγελιανή φιλοσοφία της παιδείας. Αθήνα: Gutenberg 2009, 304 σ. 
Συναγωγή κειμένων με μάλλον χαλαρή σύνδεση· απόπειρα να καταστεί ο Χέγκελ προσιτός σε παιδαγωγούς. 

Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών: Ο Χέγκελ και ο μαρξισμός. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 1982, 181 σ. 
Αποτύπωση του βασικού πλαισίου πρόσληψης της εγελιανής φιλοσοφίας στην Ελλάδα κατά τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα: ο Χέγκελ ως πρόδρομος του Μαρξ. 

Λαβράνου, Α.: Γνώση, πίστη και πολιτική. Κριτική της υποκειμενικότητας και θεμελίωση της πολιτικής στον 
Χέγκελ της περιόδου της Ιένας. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 2017, 152 σ. 

Η έκδοση «επιχειρεί μια ανάγνωση δύο κειμένων του νεαρού Χέγκελ, γραμμένων στις αρχές της περιόδου της 
Ιένας, του κειμένου ‘Πίστη και Γνώση’ και του κειμένου για το ‘Φυσικό Δίκαιο’». Σύντομη, έγκυρη μελέτη, αν 
και χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις πρωτοτυπίας. 

Λεφέβρ, Α. [Lefebvre, H.]: Χέγκελ – Μαρξ – Νίτσε, ή το βασίλειο των σκιών (μτφρ. Β. Δωροβίνης). Αθήνα: 
Ράππας 1976, 296 σ. 

Μια μάλλον επιφανειακή πραγμάτευση των τριών φιλοσόφων, σε μια προ πολλού ξεπερασμένη μελέτη. 

Λεφέβρ, Ζ.Π. & Μασερέ, Π. [Lefebvre, J.-P. & Macherey, P.]: Ο Έγελος και η κοινωνία (μτφρ. Γ. Φαράκλας). 
Αθήνα: Εστία 1998, 151 σ. 

Μικρή, χρήσιμη μελέτη επιλεγμένων σημείων της εγελιανής Φιλοσοφίας του δικαίου, συνοδευόμενη και από 
τη μετάφραση μικρών αποσπασμάτων του έργου. 

Λογοθέτης, Κ.Ι.: Η φιλοσοφία του Εγέλου και η επίδρασις αυτής επί την νεωτέραν και σύγχρονον διανόησιν. 
Αθήνα 1939, 823 σ. 

Μια ογκώδης, αλλά κυριολεκτικά ‘προπολεμική’ μελέτη· δείχνει, μεταξύ άλλων, πώς η γνώση του συγγραφέα 
για το αντικείμενό του επισκιάζεται από τον στόμφο και τον εγκυκλοπαιδισμό. 

Λούκατς, Γκ. [Lukács, G.]: Ψευδής και αληθινή οντολογία του Χέγκελ. Περί της οντολογίας του κοινωνικού 
Είναι (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: Ηριδανός 2015, 216 σ. 

Κατάλοιπο του ‘ώριμου’ Λούκατς, υπολείπεται του σημαντικού έργου της νεότητάς του Ο νεαρός Χέγκελ και τα 
προβλήματα της καπιταλιστικής κοινωνίας, το οποίο παραμένει αμετάφραστο στην ελληνική. 

Μαρκούζε, Χ. [Marcuse, H.]: Λόγος και επανάσταση. Ο Χέγκελ και η γένεση της κοινωνικής θεωρίας (μτφρ. Γ. 
Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Ύψιλον 1985, 400 σ. 

Πολυδιαβασμένο έργο ενός συγγραφέα που επιχειρεί να αφομοιώσει κριτικά τον Χέγκελ στο εγχείρημα μιας 
ευρύτερης «Κριτικής Θεωρίας». 

[Μασερέ] Macherey, P.: Hegel ή Spinoza (μτφρ. Τ. Μπέτζελος). Αθήνα: Angelus Novus 2019, 336 σ. 
Αναζήτηση σημείων τομής των δύο φιλοσόφων, καθώς και μιας οιονεί διαλεκτικής στον Σπινόζα. Πρωτότυπη 
μελέτη, σε καλή μετάφραση. 

Μιχαήλ, Σ.: Σολωμός και Χέγκελ. Αθήνα: Λέων 1991, 87 σ. 
Μελέτες των οποίων η σχέση με την εγελιανή φιλοσοφία εξακολουθεί να παραμένει άδηλη. 

Μπρα, Ζ. [Bras, G.]: Ο Χέγκελ και η τέχνη (μτφρ. Σ. Πασχάλης). Αθήνα: Πατάκης 2000, 136 σ. 
Συνοπτική, περιεκτική παρουσίαση της εγελιανής αισθητικής, σε καλή μετάφραση. 

Νουτσόπουλος, Θ.: Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και 
Marx. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 2005, 352 σ. 
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Παράλληλη εξέταση εννοιών των δύο στοχαστών, της οποίας τη συνοχή φέρεται να διασφαλίζει η εμφάνιση 
του Χέγκελ ως μαρξικού προδρόμου. 

Πάνου, Σ. (επιμ.): Ιστορία και διαλεκτική. 14ο διεθνές συνέδριο για τον Χέγκελ. Αθήνα: Γρηγόρης 1982, 149 
σ. 

Οι εισηγήσεις των Ελλήνων συμμετασχόντων σε συνέδριο του 1982. Το περιεχόμενο των περισσότερων 
κειμένων μάλλον διεκπεραιωτικό. 

Παπαγιώργης, Κ.: Ο Χέγκελ και η γερμανική επανάσταση. Αθήνα: Καστανιώτης 2000, 192 σ. 
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Παπαϊωάννου, Κ.: Χέγκελ (μτφρ. Γ. Φαράκλας). Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις 1992, 145 σ. 
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ουσία του εγελιανού έργου. 

[Πλαντ] Plant, R.: Χέγκελ (μτφρ. Ι. Σταροπούλου). Αθήνα: Ενάλιος 2007. 
Μια σύντομη εισαγωγή, σε πολύ κακή μετάφραση. 

Ρίττερ, Γ. [Ritter, J.]: Ο Έγελος και η γαλλική επανάσταση (μτφρ. Γ. Φαράκλας). Αθήνα: Εστία 1999, 148 σ. 
Η περίφημη μελέτη του Ρίττερ, τονίζει τον φιλελεύθερο χαρακτήρα της εγελιανής πολιτικής φιλοσοφίας· σε 
καλή μετάφραση του Γ.Φ.  

[Σίνγκερ] Singer P.: Χέγκελ (μτφρ. Μ. Χαραλάμπη). Αθήνα: Πολύτροπον 2006, 186 σ. 
Απόπειρα εισαγωγής – ελλιπής, και με πολλά μεταφραστικά προβλήματα. 

Ταβουλάρης, Σ.Θ.: Ιδεαλισμός και μυστικισμός στο έργο του Hegel και του Jacobi (μτφρ. Ρ. Καρακατσάνη). 
Αθήνα: Λιβάνης 2008. 

Πλωτίνος, Χέγκελ, Γιακόμπι και μυστικισμός – ατάκτως ερριμμένα.  

Τζωρτζόπουλος, Δ.: Ο Hegel και η κατανοητική σκέψη. Τόμος Ι: Η φιλοσοφική παιδεία και η διαμόρφωση της 
ατομικότητας. Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 2000, 200 σ. 

Ο Χέγκελ για την αλήθεια, την παιδεία, την ατομικότητα και την ελευθερία. Περιδιάβαση με ασαφή στόχο. 

Τζωρτζόπουλος, Δ.: Η εγελιανή άσκηση της φιλοσοφίας. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας 2011, 186 σ. 
Μερικές ακόμη «αναγνώσεις» του συγγραφέα. 

Τζωρτζόπουλος, Δ.: Διαλεκτική του συγκεκριμένου. Αθήνα: Διανόηση 2019, 362 σ. 
Και άλλες «αναγνώσεις», προς πλήρωση μίας ακόμη (ογκώδους αυτήν τη φορά) έκδοσης. 

Τσικρικάς, Ζ.: Ο εξωοντολογικός χώρος της αλήθειας. Μια απόπειρα με αφορμή τους Χέγκελ, Χάιντεγγερ και 
Μάξιμο Ομολογητή. Αθήνα: Αρμός 2008, 374 σ. 

Απόπειρα αντιστικτικής πραγμάτευσης της προβληματικής της αλήθειας στους τρεις στοχαστές, από θεολογική 
οπτική. 

[Υππολίτ] Hyppolite, J.: Χέγκελ και Μαρξ (μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Έρασμος 22006, 76 σ. 
Μικρή, κλασική μελέτη. 

Φαράκλας, Γ.: Γνωσιοθεωρία και μέθοδος στον Έγελο. Αθήνα: Εστία 2000, 272 σ. 
Η εγελιανή φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία. Η αυστηρή κριτική που ασκήθηκε στο βιβλίο (Π. Θανασάς, «Ο Έγελος 
ως Καντ και ως Μπασελάρ», Δευκαλίων 20 (2002), 117-134) δεν πρέπει να αποτρέψει από τη μελέτη του. 

Φαράκλας, Γ.: «Αυτό το πράγμα». Αθήνα: Νήσος 2001, 251 σ. 
Δοκίμια με άξονα την έννοια του «die Sache selbst», τέσσερα από τα οποία αφορούν τον Χέγκελ. 

Χάις, Ρ. [Heiss, R.]: Οι μεγάλοι διαλεκτικοί: Χέγκελ, Κίρκεγκαρντ, Μαρξ (μτφρ. Λ. Αναγνώστου). Αθήνα: 
Επίκουρος 1978, 388 σ. 

Επιφανειακή ανάλυση, σε μια μετριότατη απόδοση. 

Ψημμένος, Ν.: G.W.F. Hegel. Μελέτες για τη ζωή και το έργο του. Αθήνα: Δωδώνη 2009, 274 σ. 
Κάποιες από τις μελέτες που περιέχονται εδώ είναι όντως αξιόλογες· οι περισσότερες αφορούν ζητήματα της 
εγελιανής ιστορίας της φιλοσοφίας. 

Ψυχοπαίδης, Κ.: Ιστορία και μέθοδος (μτφρ. Λ. Σακαλή). Αθήνα: Σμίλη 1994, 448 σ. 
Σημαντική μελέτη, περιέχει κεφάλαια για την εγελιανή πολιτική φιλοσοφία και φιλοσοφία της ιστορίας. 

Ψυχοπαίδης, Κ.: Χέγκελ. Από τα πρώτα πολιτικά κείμενα στην «Φαινομενολογία του πνεύματος». Αθήνα: 
Πόλις 2003, 323 σ. 

Εξαίρετη αποτύπωση της διαδικασίας φιλοσοφικής ωρίμασης του Χέγκελ, με το ήμισυ του έργου να αφορά τη 
Φαινομενολογία. Παραμένει έως και σήμερα η σημαντικότερη μονογραφία για τον Χέγκελ στην ελληνική. 
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Κεφάλαιο 14 
Σόπεναουερ 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

Α. Εισαγωγικά 

Φιλόσοφος διακρινόμενος για την ανεξαρτησία της σκέψης του, η οποία ωστόσο συχνά εκφράζεται μέσα από 
μια εμμονική ανάγκη για εκκεντρικότητα και πρόκληση, ο Άρτουρ Σόπεναουερ έζησε ως ιδιώτης λόγιος χάρη 
στην περιουσία που κληρονόμησε. Η σύντομη πανεπιστημιακή δραστηριότητά του ως υφηγητή στο 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου πέρασε στην ιστορία ιδίως λόγω της επιμονής του να προγραμματίζει τα 
μαθήματά του την ίδια ώρα με τον Χέγκελ – με αποτέλεσμα τη μικρή έως μηδαμινή απήχησή τους. 

Ο Σόπεναουερ υπήρξε βαθιά επηρεασμένος από τη σκέψη του Καντ, με την οποία διαρκώς διαλέγεται 
κριτικά. Συγκροτεί τη φιλοσοφία του ως ένα είδος πρωτογενούς ερμηνευτικής εμπειρίας, επιχειρώντας να 
αποφύγει τις υπερβατικές διερωτήσεις της παραδοσιακής μεταφυσικής, οι οποίες θεωρεί ότι επιβιώνουν και 
στα συστήματα του Γερμανικού Ιδεαλισμού. Πιστεύει ότι η φιλοσοφία δεν είναι παρά μια περιγραφική 
εννοιακή ανασυγκρότηση πρωτογενών ανθρώπινων εμπειριών· αναφέρεται στον κόσμο των φαινομένων, 
χωρίς να αναζητεί μια αιτιακή θεμελίωσή τους ή να προσβλέπει σε μια μεταφυσική του καθαρού Λόγου. Η 
θεώρηση αυτή συμμερίζεται ενίοτε βασικές συνιστώσες του παραδοσιακού υλισμού: Οι νοητικές και 
συνειδησιακές λειτουργίες εδράζονται σε εγκεφαλικές διεργασίες, οι οποίες μάλιστα εντοπίζονται σε ένα 
επιμέρους, εμπειρικό (και όχι σε ένα καντιανό υπερβατολογικό) υποκείμενο. 

Στο επίκεντρο της φιλοσοφικής θεώρησης του Σόπεναουερ βρίσκεται η έννοια της βούλησης (Wille): 
Δεν πρόκειται όμως για μια καθαρή βούληση όπως εκείνη του Καντ, αλλά για μια τυφλή απρόσωπη τάση και 
ώθηση που μας κινεί εσωτερικά. Η βούληση αυτή, μάλιστα, δεν διέπει μόνο τον άνθρωπο, αλλά ολόκληρο το 
οργανικό βασίλειο, ωθώντας στην αυτοσυντήρηση και διατήρηση των ειδών. Δευτερευόντως δε διέπει και 
την ανόργανη φύση, αποτελώντας ένα είδος εσωτερικής δύναμης και συνεκτικής ενέργειας. Ενώπιον αυτής 
της δύναμης, ο Λόγος εμφανίζεται παράγωγος και καλείται να υπηρετήσει τους σκοπούς της, αποτελώντας 
ένα είδος εργαλείου της φύσης: «Δεν είναι μια νόηση που παρήγαγε τη φύση, αλλά η φύση που παρήγαγε 
τη νόηση». 

Ορμώμενος και από τη δική του ψυχοσύνθεση, ο Σόπεναουερ βλέπει την ανθρώπινη εμπειρία 
πρωτίστως ως ένα πεδίο πόνου (Leid), ο οποίος παράγεται από την ίδια την ιδιότητα της βούλησης να 
συγκρούεται, κατά τη μερίκευσή της, αφενός με τις βουλήσεις άλλων ατόμων, αφετέρου με τον ίδιο της τον 
εαυτό μέσα στις αντικρουόμενες εκφάνσεις της. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η φιλοσοφία 
εμφανίζεται ως ένας από τους τρόπους εξευγενισμού της πρωτογενούς βούλησης, ο οποίος απελευθερώνει 
από τα δικά της δεσμά μέσω της γνώσης του τρόπου με τον οποίο η βούληση επιβάλλεται. Άλλοι τρόποι 
απελευθέρωσης είναι η τέχνη, καθώς και μια ασκητική στάση (δηλωτική των επιδράσεων που δέχτηκε ο 
Σόπεναουερ από ανατολικές εκδοχές σοφίας). Στο πεδίο της πράξης και της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, η 
βασική εκδοχή απελευθέρωσης από την κυριαρχία της τυφλής βούλησης εντοπίζεται στη συμπόνοια 
(Mitleid): μια σύνθετη κατάσταση που συμπεριλαμβάνει την επίγνωση του πόνου του άλλου, τη 
συναισθηματική εμπλοκή σε αυτόν και την επιθυμία συνδρομής και συμπαράστασης. 

Το σύστημα του Σόπεναουερ δεν είναι απαλλαγμένο από εσωτερικές αντιφάσεις (ή έστω εντάσεις)· η 
σημαντικότερη από αυτές προκύπτει όταν, σε απόκλιση από την απόρριψη της παραδοσιακής μεταφυσικής, 
δεν διστάζει να υιοθετήσει παραδοσιακές μεταφυσικές έννοιες, χαρακτηρίζοντας λ.χ. τη βούληση ως ένα 
«πράγμα καθ’ εαυτό». Τέτοιες αντιφάσεις δεν εμπόδισαν, πάντως, την ανάδειξή του σε έναν ιδιαίτερα 
δημοφιλή φιλόσοφο – ιδιαίτερα μέσω των δημωδών, εκλαϊκευτικών έργων του. Χαρακτηριστικότερα 
δείγματα της επίδρασης που άσκησε σε μεταγενέστερους εντοπίζονται στη σκέψη του Νίτσε, αλλά και στη 
συγκρότηση της ψυχανάλυσης από τον Φρόυντ. Οι μελέτες του για την τρέλα αποτελούν, εξάλλου, μια από 
τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του πολύπλευρου έργου του – το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και 
αναφορές στη λογική, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία της θρησκείας, την αισθητική και τη γνωσιοθεωρία. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1813 Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde – Περί της τετραπλής ρίζας του 
αποχρώντος λόγου 
Η διδακτορική διατριβή του φιλοσόφου· 2η, εμπλουτισμένη έκδοση το 1847, 3η το 1864. 

1816 Über das Sehen und die Farben – Περί οράσεως και χρωμάτων 
Απόπειρα διατύπωσης μιας νέας θεωρίας για τα χρώματα και για την αίσθηση της όρασης – θέμα που, 
λόγω και της ενασχόλησης του Γκαίτε, απασχολούσε ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. 

1819-44 Die Welt als Wille und Vorstellung – Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση 
Το opus magnum του φιλοσόφου – και με την κυριολεκτική έννοια, καθώς σε σύγχρονες εκδόσεις 
πλησιάζει ή και υπερβαίνει τις χίλιες σελίδες. 

1841 Die beiden Grundprobleme der Ethik – Τα δύο θεμελιώδη προβλήματα της ηθικής 
Έκδοση που περιλαμβάνει δύο ηθικές πραγματείες: «Περί της ελευθερίας της ανθρώπινης βούλησης» 
και «Περί του θεμελίου της ηθικής». 

1851 Parerga und Paralipomena – Πάρεργα και παραλειπόμενα  
Έκδοση δύο τόμων που περιλαμβάνει εκλαϊκευτικά κείμενα, όπως: «Αφορισμοί για την πρακτική σοφία 
της ζωής», «Περί της πανεπιστημιακής φιλοσοφίας», «Περί συγγραφής και ύφους» κ.λπ. 

1864 Eristische Dialektik, oder Die Kunst Recht zu behalten – Εριστική διαλεκτική, ή η τέχνη του να 
έχεις πάντα δίκιο 
Χειρόγραφο του 1830, δημοσιεύθηκε μετά θάνατον. Παρά το γεγονός ότι ο φιλόσοφος είχε στο μεταξύ 
αποστασιοποιηθεί από το περιεχόμενο και τη στόχευσή του, το κείμενο συνέβαλε ιδιαίτερα στη 
δημοφιλία του. 

Γ. Μεταφράσεις 

Ι. Τα μείζονα έργα: 
Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση. Μέρος Α’ (2 τόμοι· μτφρ. Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2020/22, 

464+552 σ. 
Το opus magnum του στοχαστή, σε έγκυρη ελληνική απόδοση. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη έκδοση του 
έργου στην ελληνική – εγχείρημα εν προόδω. 

Η βούληση για ζωή και η μηδαμινότητα της ανθρώπινης ύπαρξης (μτφρ. Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2015, 104 
σ. 

Τα Κεφ. 45 και 46 του έργου Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση (από το Μέρος Β΄). 

Αφορισμοί για την πρακτική σοφία της ζωής (μτφρ. Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2010, 368 σ. 
Το πιο πολυδιαβασμένο, εκλαϊκευτικό κείμενο του φιλοσόφου. Αφορισμοί που επιχειρούν να εισφέρουν 
πρακτική καθοδήγηση, σε έγκυρη απόδοση.  

Εγχειρίδιο πρακτικής σοφίας (μτφρ. Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2013, 160 σ.  
Ξεχωριστή έκδοση του Πέμπτου Κεφαλαίου των Αφορισμών για την πρακτική σοφία της ζωής – του οποίου ο 
τίτλος στο πρωτότυπο είναι «Παραινέσεις και πρακτικές αρχές» (ή, ορθότερα: «Παραινέσεις και γνώμονες» 
[«Paränesen und Maximen»]). 

Η σοφία της ζωής (μτφρ. Μ. Καλοφωλιά). Αθήνα: Πατάκης 2019, 248 σ. 
Έκδοση τμήματος των Αφορισμών. 

Περί οράσεως και χρωμάτων (μτφρ. Π. Κλιματσάκης). Αθήνα: Ροές 2017. 
Η θεωρία του Σόπεναουερ για τα χρώματα – σε διάλογο με τις πραγματεύσεις του θέματος από τον Γκαίτε. 

Περί της ελευθερίας της βούλησης (μτφρ. Μ. Παντούλιας). Αθήνα: Ροές 2016, 224 σ. 
Πραγματεία με θέμα που ευκρινώς αποτυπώνεται στον τίτλο και που αποπειράται να εκθέσει το ζήτημα της 
ελευθερίας με τρόπο προσιτότερο στο ευρύ κοινό απ’ ό,τι το μείζον έργο Ο κόσμος ως βούληση και ως 
παράσταση. 

Περί της τετραπλής ρίζας του αποχρώντος λόγου (μτφρ. Ξ. Αρμύρος). Αθήνα: Κάκτος 2013, 280 σ. 
Σημαντικό πρώιμο κείμενο του φιλοσόφου, σε απόδοση που κρίνεται σχετικά επαρκής. 

Κριτική της ελευθερίας της βουλήσεως (μτφρ. Χ. Βασιλειάδης). Αθήνα: Δαμιανός 2010, 176 σ. 
Επανέκδοση παλαιότερης μετάφρασης των εκδ. Αναγνωστίδη – ενδεικτική υπενθύμιση μιας αφόρητα κακής 
ποιότητας.  
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ΙΙ. Ελάσσονα έργα: 
Αν κρίνουμε από τον δυσθεώρητο αριθμό μεταφράσεων των ελασσόνων έργων του, ο Σόπεναουερ φαίνεται 
ότι είναι (μαζί με τον Μαρξ και τον Νίτσε) ο πιο πολυδιαβασμένος νεότερος φιλόσοφος στην Ελλάδα. Οι 
μεταφράσεις αυτές, βέβαια, συχνά εμφανίζονται προβληματικές, ενίοτε εκπονούνται πρόχειρα από την 
αγγλική ή γαλλική και όχι από το γερμανικό πρωτότυπο, και κάποτε δηλώνουν απουσία στοιχειώδους 
φιλοσοφικής εξοικείωσης και σκευής. Συχνά, ακόμη και η απόδοση των τίτλων των έργων δεν είναι ακριβής 
(αλλά απλώς παραφραστική, ή και τελείως αυθαίρετη). – Καταγράφουμε στη συνέχεια επιλεκτικά κάποιες από 
αυτές τις εκδόσεις, παρακάμπτοντας όσες (π.χ. εκείνες που στεγάστηκαν στον Κάκτο και τη Γνώση) εστιάζουν 
σε μια αποσπασματική παρουσίαση ελασσόνων εκλαϊκευτικών κειμένων, προβάλλουν την εκκεντρική πτυχή 
του φιλοσόφου, και δεν κρύβουν ότι μοναδικό τους μέλημα είναι η εμπορικότητα. 
 
1. Κείμενα περί έρωτος: Το κεφ. 44 του Μέρους Β΄ του Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση («Μεταφυσική 
του έρωτα») και το αφόρητα μισογυνικό «Περί γυναικών», σε διάφορες εκδοχές και συνδυασμούς, ενίοτε και 
με συμπιληματικές προσθήκες άλλων κειμένων: 

Μεταφυσική της ζωής και του έρωτα (μτφρ. Ξ. Αρμύρος). Αθήνα: Κέδρος 2016, 144 σ.  
Μεταφυσική του έρωτα (μτφρ. Η.Π. Νικολούδης). Αθήνα: Ροές 2009, 96 σ. 
Δοκίμιο για τις γυναίκες (μτφρ. Α. Βέλιος). Αθήνα: Ροές 22005, 64 σ. 
Μεταφυσική της ερωτικής αγάπης. Περί γυναικών (μτφρ. Τ. Ψηλογιαννόπουλος). Αθήνα: Αργοναύτης 2020, 

112 σ. 
Περί γυναικών (μτφρ. Ν. Σάμιος). Αθήνα: Καρδαμίτσα 2005, 80 σ. 

2. Η «εριστική διαλεκτική» είναι το κείμενο του Σόπεναουερ με τη μεγαλύτερη διάδοση στην ελληνική. 
Προτάσσεται η εγκυρότερη απόδοση, ακολουθούν ακόμη έξι (!) – κάποιες από αυτές εκπονημένες από την 
αγγλική: 

Εριστική διαλεκτική ή η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο. Διατυπωμένη σε 38 τεχνάσματα (μτφρ. Θ. 
Λουπασάκης). Αθήνα: Printa 2003, 144 σ. 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο (μτφρ. Ντ. Λαΐνη-Ζαγκούρογλου). Αθήνα: Αργοναύτης 2013, 112 σ. 
Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο (μτφρ. Μ. Καλοφωλιά). Αθήνα: Πατάκης 2011, 168 σ.  
Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο (μτφρ. Ι. Καρολίδης). Αθήνα: Ars Brevis 2014, 96 σ. 
Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο (μτφρ. Α. Στραγαλινός). Αθήνα: Μίνωας 2019, 162 σ. 
Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο (μτφρ. Θ. Καραγιαννόπουλος). Αθήνα: Οξύ 2018, 96 σ.  
Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο (μτφρ. Λ. Στέφου). Αθήνα: Γνώση 2012, 128 σ.  

3. Οιονεί συμβουλευτική: 
Η τέχνη του γνώθι σαυτόν (μτφρ. Π. Κλιματσάκης). Αθήνα: Ροές 2018, 146 σ.  
Η τέχνη του να είσαι ευτυχισμένος (μτφρ. Μ. Καλοφωλιά). Αθήνα: Πατάκης 2015, 144 σ.  
Για τη δυστυχία του κόσμου (μτφρ. Μ. Καλοφωλιά). Αθήνα: Πατάκης 2013, 192 σ. 
Τα πάθη του κόσμου. Σκέψεις και χωρία (μτφρ. Η.Π. Νικολούδης). Αθήνα: Printa 2003, 216 σ.  

Τα προβλήματα της τελευταίας αυτής έκδοσης αποτυπώνονται ήδη στον τίτλο, ο οποίος ανεπιτυχώς επιχειρεί 
να αποδώσει τον γαλλικό Douleurs du monde. Pensées et fragments. 
4. Άλλα κείμενα: 

Σόπεναουερ: Επιλογή από το έργο του (μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος & Κ. Μπέτσεν). Αθήνα: Στιγμή 42014, 120 
σ. 

Συναγωγή αφορισμών, σε έγκυρη απόδοση. 

Μεγαλοφυΐα και παραφροσύνη (μτφρ. Γ. Πεδιώτης). Αθήνα: Ηριδανός 2016, 96 σ. 
Αποσπάσματα από το Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση, σε καλή ελληνική απόδοση. 

Περί ανάγνωσης και βιβλίων. Η τέχνη της αποχής από την ανάγνωση (μτφρ. Γ. Καλιφατίδης). Αθήνα: Άγρα 
2013, 30 σ. 

Μικρή συναγωγή αποφθεγματικών στοχασμών με θέμα την ανάγνωση. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Cartwright, D.E.: Schopenhauer: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2010, 600 σ. 

Η καλύτερη διαθέσιμη βιογραφία του φιλοσόφου: εκτενής, πλήρης και έγκυρη. 
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Gardiner, P.: Schopenhauer. Harmondsworth: Penguin 21971, 312 σ. 
Μια καλή εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σόπεναουερ· εκτυλίσσει τις βασικές πτυχές της σκέψης του με έμφαση 
στην αντιδιαστολή της προς την καντιανή φιλοσοφία. 

Hübscher, A.: The Philosophy of Schopenhauer in Its Intellectual Context: Thinker against the Tide. Lewiston: 
Edwin Mellen 1989, 544 σ. 

Η ζωή και το έργο του φιλοσόφου, με εκτενείς αναφορές και στη λιγότερο γνωστή νεανική περίοδο. 

Jacquette, D.: The Philosophy of Schopenhauer. Chesham: Acumen 2005, 305 σ. 
Προσιτή εισαγωγική έκθεση των βασικών πτυχών της σκέψης του φιλοσόφου. 

Janaway, C.: Schopenhauer. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 22002, 137 σ. 
Μια όντως σύντομη, αλλά επιτυχής και έγκυρη εισαγωγή. 

Magee, B.: The Philosophy of Schopenhauer. Oxford: Clarendon 21997, 480 σ. 
Η εκτενέστερη (και η πλέον διαδεδομένη στον αγγλόφωνο χώρο) εισαγωγή στον Σόπεναουερ· στο επίκεντρο 
βρίσκεται και εδώ η αντίστιξη προς την καντιανή σκέψη. 

Safranski, R.: Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy (μτφρ. E. Osers). Cambridge, MA: Harvard 
University Press 1990, 404 σ. 

Μία ακόμη εξαιρετική βιογραφία· εντάσσει τον Σόπεναουερ στο διανοητικό κλίμα της εποχής· ευανάγνωστο 
κείμενο. 

Wicks, R.L.: Schopenhauer’s «The World as Will and Representation»: A Reader’s Guide. London: Continuum 
2011, 192 σ. 

Καλή εισαγωγή στο σημαντικότερο έργο του Σόπεναουερ, παρακολουθεί και ανασυγκροτεί τα βασικά του 
επιχειρήματα. 

Young, J.: Schopenhauer. London: Routledge 2005, 304 σ. 
Μία ακόμη καλή εισαγωγή, κάνει εκτενή αναφορά σε όλα τα πεδία της σκέψης του φιλοσόφου, 
περιλαμβανομένων και των αισθητικών ιδεών του. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Atwell, J.E.: Schopenhauer: The Human Character. Philadelphia: Temple University Press 1990, 259 σ. 
Ο Σόπεναουερ για τον άνθρωπο, την ηθική ευθύνη, την ελευθερία και τον πόνο. 

Atwell, J.E.: Schopenhauer on the Character of the World: The Metaphysics of the Will. Berkeley: University of 
California Press 1995, 240 σ. 

Έκθεση της μεταφυσικής του Σόπεναουερ, με άξονα τη θέση του ότι «ο κόσμος είναι αυτογνωσία της 
βούλησης». 

Barua, A., Gerhard, M. & Koßler, M. (επιμ.): Understanding Schopenhauer through the Prism of Indian Culture. 
Berlin: De Gruyter 2012, 264 σ. 

Ανθολογία κειμένων τα οποία φωτίζουν τις πολύπλευρες επιδράσεις που δέχτηκε ο Σόπεναουερ από την ινδική 
σκέψη· ιδιαίτερα χρήσιμο υλικό, για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα. 

Gonzales, R.A.: An Approach to the Sacred in the Thought of Schopenhauer. San Francisco: Mellen University 
Press 1992, 332 σ. 

Η έννοια του ιερού και η παρουσία της στο έργο του φιλοσόφου και ειδικά στην ανθρωπολογία του. 

Hamlyn, D.W.: Schopenhauer. London: Routledge 1980, 192 σ. 
Σύντομη ανασυγκρότηση των βασικών επιχειρημάτων του φιλοσόφου, από αναλυτική σκοπιά· έχει εν μέρει 
εισαγωγικό χαρακτήρα, ενώ εκθέτει και τις ανατολικές επιδράσεις του δέχτηκε ο φιλόσοφος. 

Head, J. & Vanden Auweele, D. (επιμ.): Schopenhauer’s Fourfold Root. London: Routledge 2016, 226 σ. 
Συναγωγή κειμένων που αναλύουν εξονυχιστικά το πρώιμο αυτό έργο (διδακτορική διατριβή) του φιλοσόφου, 
εντάσσοντάς το και στο ιστορικό του πλαίσιο. 

Jacquette, D. (επιμ.): Schopenhauer, Philosophy, and the Arts. Cambridge: Cambridge University Press 1996, 
324 σ. 

Ανθολογία που εξετάζει σχεδόν κάθε πτυχή των αισθητικών ιδεών του φιλοσόφου. 

Janaway, C.: Self and World in Schopenhauer’s Philosophy. Oxford: Clarendon 1989, 392 σ. 
Η σχέση του εαυτού με τον κόσμο, στο επίκεντρο της μεταφυσικής και γνωσιοθεωρητικής αντίληψης του 
φιλοσόφου· οι επιδράσεις που δέχτηκε από τον Καντ και που άσκησε σε μεταγενέστερους. Εξαιρετική 
μονογραφία. 

Janaway, C. (επιμ.): The Cambridge Companion to Schopenhauer. Cambridge: Cambridge University Press 
1999, 494 σ. 
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Συλλογή κειμένων απαραίτητη για όποιον θέλει να εμβαθύνει στη σκέψη του φιλοσόφου· με άξονα την έννοια 
της βούλησης, αναλύονται όλες οι πτυχές της σκέψης του. 

Janaway, C. (επιμ.): Willing and Nothingness: Schopenhauer as Nietzsche’s Educator. Oxford: Clarendon 1998, 
304 σ. 

Η επίδραση του Σόπεναουερ στον Νίτσε, ιδωμένη μέσα από την ένταση που παράγουν οι έννοιες της βούλησης 
και του μηδενός. 

Lemanski, J. (επιμ.): Language, Logic, and Mathematics in Schopenhauer. Cham: Birkhäuser 2020, 332 σ. 
Κείμενα που φωτίζουν με έγκυρο τρόπο τις σχετικά παραμελημένες πτυχές της ενασχόλησης του Σόπεναουερ 
με τη γλώσσα, τη λογική και τα μαθηματικά. 

Luft, E. von der (επιμ.): Schopenhauer: New Essays in Honor of his 200th Birthday. Lewiston: Edwin Mellen, 
1988, 459 σ. 

Σημαντικά κείμενα για τον φιλόσοφο, με κάποια έμφαση στη φιλοσοφία της θρησκείας του. 

Mannion, G.: Schopenhauer, Religion and Morality: The Humble Path to Ethics. Aldershot: Ashgate 2003, 328 
σ. 

Εκκινώντας από τις απόψεις του φιλοσόφου για τον θρησκευτικό ασκητισμό, η μονογραφία αμφισβητεί την 
παραδεδομένη εικόνα του ως αθεϊστή και πεσιμιστή. 

Neeley, S.G.: Schopenhauer: A Consistent Reading. Lewiston: Edwin Mellen 2003, 205 σ. 
Μαχητική υπεράσπιση της συνεκτικότητας της σκέψης του φιλοσόφου· έκκεντρο αλλά ενδιαφέρον. 

Neill, A. & Janaway, C. (επιμ.): Better Consciousness: Schopenhauer’s Philosophy of Value. Malden: Wiley-
Blackwell 2009, 208 σ. 

Χρήσιμη συλλογή κειμένων για την έννοια της αξίας στην ηθική, αλλά και την αισθητική. 

Ryan, C.: Schopenhauer’s Philosophy of Religion: The Death of God and the Oriental Renaissance. Leuven: 
Peeters 2010, 249 σ. 

Περιεκτική ανασυγκρότηση των θέσεων του Σόπεναουερ για τη φιλοσοφία της θρησκείας. Η επαφή του με την 
ινδική θρησκεία ως αφετηρία ενός αναπροσανατολισμού του χριστιανισμού, απαλλαγμένου από τις 
μεταφυσικές του αξιώσεις και προσδοκίες. 

Shapshay, S. (επιμ.): The Palgrave Schopenhauer Handbook. London: Palgrave Macmillan 2018, 548 σ. 
Οι πτυχές της σκέψης του φιλοσόφου, σε ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που περιέχει πολύτιμο υλικό και φέρνει σε 
επαφή με τη σύγχρονη κατάσταση της έρευνας. 

Shapshay, S.: Reconstructing Schopenhauer’s Ethics: Hope, Compassion, and Animal Welfare. Oxford: Oxford 
University Press 2019, 250 σ. 

Ο Σόπεναουερ ως φιλόσοφος της συμπόνοιας, η οποία δεν περιορίζεται στον άνθρωπο, αλλά αφορά και τα 
ζώα. 

Vandenabeele, B. (επιμ.): A Companion to Schopenhauer. Malden: Wiley-Blackwell 2012, 432 σ. 
Κείμενα γραμμένα από ειδικούς, για κάθε πτυχή της σκέψης του φιλοσόφου, καθώς και για τις πολλαπλές 
επιδράσεις που άσκησε· ένας χρήσιμος οδηγός. 

Vasalou, S.: Schopenhauer and the Aesthetic Standpoint. Philosophy as a Practice of the Sublime. Cambridge: 
Cambridge University Press 2016, 244 σ. 

Η φιλοσοφική δραστηριότητα ως εκδοχή αισθητικής στάσης· διασφαλίζει αυτή η προσέγγιση τη συνεκτικότητα 
του πολυσχιδούς έργου του φιλοσόφου; 

Weiner, D.A.: Genius and Talent: Schopenhauer’s Influence on Wittgenstein’s Early Philosophy. Rutherford: 
Fairleigh Dickinson University Press 1992, 138 σ. 

Σύντομη μονογραφία για ένα σχεδόν άγνωστο θέμα: η επίδραση του Σόπεναουερ στη θεώρηση της συνάφειας 
ηθικής και αισθητικής από τον πρώιμο Βίττγκενσταϊν. 

White, F.C.: On Schopenhauer’s Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason. New York: Brill 1992, 184 
σ. 

Περιεκτική πραγμάτευση του πρώιμου κειμένου και της σχέσης του με την ώριμη περίοδο του φιλοσόφου. 

Wicks, R.L. (επιμ.): The Oxford Handbook of Schopenhauer. Oxford: Oxford University Press 2020, 640 σ. 
Το πιο πρόσφατο και πλήρες εγχειρίδιο για τον φιλόσοφο· απαραίτητο εργαλείο. 

Young, J.: Willing and Unwilling: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer. Dordrecht: Martinus Nijhoff 
1987, 169 σ. 

Η μεταφυσική του Σόπεναουερ, στην αντίστιξή της προς τον Καντ, και οι εντάσεις που παράγονται μεταξύ 
καθολικής και ατομικής βούλησης. 
 



95 
 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

[Κέλλυ] Kelly, M.: Η καντιανή ηθική και η κριτική του Σοπενάουερ. Με μια σύντομη επισκόπηση της κριτικής 
που ασκήθηκε γενικότερα στην καντιανή ηθική (μτφρ. Μ. Οικονόμου). Αθήνα: Εκάτη 2017, 148 σ. 

Δυσδιάκριτοι οι λόγοι μετάφρασης και έκδοσης αυτής της μικρής μελέτης που γράφτηκε το 1910, και που στη 
συντομία της αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις αξιώσεις που εγείρει ο τίτλος. 

[Λιούις] Lewis, P.B.: Άρτουρ Σοπενχάουερ (μτφρ. Β. Μανουσάκης). Αθήνα: Μεταίχμιο 2016, 232 σ. 
Μια «προσωπική και φιλοσοφική βιογραφία» που εντάσσει τον φιλόσοφο στο πλαίσιο της εποχής του. 
Ευανάγνωστο. 

[Μανν] Mann, Th.: Σοπενχάουερ (μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Έρασμος 2006, 72 σ. 
Σύντομο δοκίμιο που αποτυπώνει την επίδραση που άσκησε ο φιλόσοφος στον μεγάλο λογοτέχνη. 

[Τάννερ] Tanner, M.: Σοπενχάουερ. Μεταφυσική και τέχνη (μτφρ. Α. Κοσμά). Αθήνα: Ενάλιος 2002, 96 σ. 
Συνοπτική εισαγωγή, σε επαρκή μετάφραση. 

Τσέτσος, Μ.: Βούληση και ήχος. Η μεταφυσική της μουσικής στη φιλοσοφία του Σοπενχάουερ. Αθήνα: Εστία 
2004, 232 σ. 

Έγκυρη, ενδιαφέρουσα μελέτη που θέτει τη λειτουργία της μουσικής στο επίκεντρο της μεταφυσικής του 
φιλοσόφου. 
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Κεφάλαιο 15 
Μιλλ 

John Stuart Mill (1806-1873) 

Α. Εισαγωγικά 

Παρόλο που σήμερα το ενδιαφέρον για το έργο του επικεντρώνεται στην ηθική και πολιτική του σκέψη, ο 
Τζον Στιούαρτ Μιλλ αναγνωρίστηκε αρχικά ως ο σημαντικότερος Βρετανός φιλόσοφος του 19ου αιώνα λόγω 
της συμβολής του στη γνωσιοθεωρία και τη θεωρία της επιστήμης. Στο πολύτομο έργο του Σύστημα της 
λογικής θα επιχειρήσει μια αναθεώρηση και επαναθεμελίωση του κλασικού εμπειρισμού, ενσωματώνοντας 
επιδράσεις του θετικισμού του Κοντ (Comte). Υιοθετεί έτσι τη θετικιστική απόβλεψη σε μια ενιαία 
επιστημονική μέθοδο που λειτουργεί αιτιοκρατικά, αναγνωρίζει ως τέτοια μέθοδο εκείνη των φυσικών 
επιστημών, και επιχειρεί να την αναπτύξει ως μέθοδο που θα συμπεριλαμβάνει τις κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί παρά να είναι εμπειρική. 

Η θεώρηση του Μιλλ αναπτύσσεται με αφετηρία τη διάκριση ανάμεσα στην επαγωγή, που είναι 
πάντοτε a posteriori, και τη συλλογιστική παραγωγή, που εμφανίζεται ως a priori. Διαπιστώνεται, ωστόσο, 
ότι οι μείζονες προτάσεις με γενικό περιεχόμενο, από τις οποίες εκκινεί η συλλογιστική παραγωγή, δεν 
συγκροτούνται παρά στη βάση μιας επαγωγικής γενίκευσης – και άρα το σύνολο της επιστημονικής γνώσης 
έχει την προέλευσή του στην εμπειρία και στην επαγωγική αξιοποίησή της. Η παραγωγή δεν είναι παρά η 
συντετμημένη έκθεση αυτής της εμπειρικής γνώσης. Ακόμη και επιστήμες όπως η λογική και τα μαθηματικά, 
θα υποστηρίξει ο Μιλλ, έχουν εμπειρική βάση και αναπτύσσονται επαγωγικά. Η εφαρμογή αυτών των 
γενικών αρχών στις λεγόμενες moral sciences θα επιχειρηθεί με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές και ιδίως 
στις οικονομικές επιστήμες. 

Πιο πρωτότυπο από τις επιστημολογικές θεωρήσεις του Μιλλ, και πάντοτε επίκαιρο, είναι το ηθικό του 
εγχείρημα, το οποίο συγκροτείται (και αποτυπώνεται στο ομώνυμο έργο) ως Ωφελιμισμός. Ως αγαθό 
προσδιορίζεται εδώ το επωφελές, και ειδικά η ευτυχία ως ηδονή και ως απουσία πόνου· η επιδίωξη της 
ευτυχίας τίθεται έτσι στο επίκεντρο της ανθρώπινης πράξης, αλλά και κάθε ηθικής θεώρησης. Ωστόσο, σε 
σύγκριση με προηγούμενα ωφελιμιστικά συστήματα, όπως εκείνο του προδρόμου του Μπένθαμ, ο 
ωφελιμισμός του Μιλλ δεν έχει πρωτίστως μια ποσοτική διάσταση, επιζητώντας απλώς τη «μέγιστη ευτυχία 
του μέγιστου αριθμού» ανθρώπων, αλλά εισάγει ποιοτικές διαβαθμίσεις της ευτυχίας – μια επιδίωξη που 
αποτυπώνεται στην περίφημη φράση του: «είναι προτιμότερο να είναι κανείς ένας ανικανοποίητος 
άνθρωπος παρά ένα ικανοποιημένο γουρούνι· ένας ανικανοποίητος Σωκράτης παρά ένας ικανοποιημένος 
ηλίθιος». Ο Μιλλ επεξεργάζεται έτσι μια ανανεωμένη εκδοχή ωφελιμισμού, η οποία δίνει έμφαση στην 
ιεράρχηση των ηδονών που επιδιώκουν τα υποκείμενα, καθώς και στην κοινωνική διάσταση και χρησιμότητα 
της επιδίωξης ευτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η δικαιοσύνη καθίσταται κεντρικής σημασίας αρετή ακριβώς 
λόγω των (ατομικών και κοινωνικών) ωφελειών που απορρέουν από την εφαρμογή της, καθώς διασφαλίζει 
τις νόμιμες απαιτήσεις και προσδοκίες των υποκειμένων. Συνακόλουθα, ωστόσο, άλλες αρχές, όπως εκείνη 
της ισότητας, μπορούν να υποχωρούν ενώπιον της ωφελιμιστικής πρόταξης της δικαιοσύνης. Σε μια 
ιεράρχηση κοινωνικών αξιών, η αυτοσυντήρηση προηγείται της ιδιοκτησίας, της ελευθερίας, αλλά και της 
ισότητας. 

Διαπρύσιος υπερασπιστής της ελευθερίας, ο Μιλλ θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους 
θεμελιωτές του πολιτικού φιλελευθερισμού. Θέματα όπως η γυναικεία χειραφέτηση, η κριτική στη θεολογική 
δογματική και πρακτική, αλλά και ο επαναπροσδιορισμός της κλασικής πολιτικής οικονομίας υπό ένα 
κοινωνικό πρόσημο, συμπληρώνουν την εικόνα ενός πολύπλευρου στοχαστή, του οποίου η σκέψη 
αρθρώνεται γύρω από την κεντρική πεποίθηση ότι ο Λόγος και η επιστήμη μπορούν να συμβάλουν 
καθοριστικά στην κοινωνική πρόοδο του ανθρώπου (η οποία, εντούτοις, δεν ταυτίζεται με μια διαρκή, 
απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη). Αποτελεί, κατά τούτο, έναν συνεπή κληρονόμο και υπερασπιστή του 
πνεύματος του Διαφωτισμού, το οποίο υπηρετεί πιστά στις νέες συνθήκες του 19ου αιώνα. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1838 «Essay on Bentham» – «Δοκίμιο για τον Μπένθαμ» 
Ένα δοκίμιο καθοριστικό για τη συγκρότηση της νέας εκδοχής ωφελιμισμού από τον Μιλλ. 

1843 A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of 
Evidence, and the Methods of Scientific Investigation – Ένα σύστημα λογικής, ορθολογικό και 
επαγωγικό, ως συνεκτική θεώρηση των αρχών της τεκμηρίωσης, και οι μέθοδοι επιστημονικής 
έρευνας 
Το βασικό έργο του φιλοσόφου στο πεδίο της θεωρητικής φιλοσοφίας – συνέβαλε στην ταχύτατη 
αναγνώρισή του και αποτέλεσε επί δεκαετίες βασικό εγχειρίδιο στα βρετανικά πανεπιστήμια, 
γνωρίζοντας πολλαπλές συμπληρωμένες επανεκδόσεις. 

1848 Principles of Political Economy – Αρχές της πολιτικής οικονομίας 
Σημαντικό έργο αναφοράς, καθιερώνεται επίσης ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο· δεν περιορίζεται στην 
περιγραφή της λειτουργίας της οικονομίας, αλλά ενσωματώνει και κανονιστικές αναφορές με στόχο τη 
βελτίωση της κοινωνικής λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής. 

1859 On Liberty – Περί ελευθερίας 
Κλασικό έργο αναφοράς του πολιτικού φιλελευθερισμού· επιχειρεί ένα σχεδίασμα εφαρμογής των 
αρχών του ωφελιμισμού στα πεδία της κοινωνίας και της πολιτικής. 

1861 Considerations on Representative Government – Στοχασμοί περί αντιπροσωπευτικής 
κυβερνήσεως 
Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ως ιδεώδες πολίτευμα. 

1863 Utilitarianism – Ωφελιμισμός 
Πρωτοδημοσιευμένο σε συνέχειες στο περιοδικό Fraser's Magazine το 1861, το κείμενο αυτό αποτέλεσε 
τη Βίβλο του ηθικού ωφελιμισμού, και το έργο του Μιλλ με τη μεγαλύτερη επίδραση. 

1869  The Subjection of Women – Η υποτέλεια των γυναικών 
Μια από τις εξέχουσες φιλοσοφικές θεμελιώσεις της ισότητας των φύλων. 

1873 Autobiography – Αυτοβιογραφία  
Δημοσιευμένο μετά θάνατον, το κείμενο αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη φιλοσοφική 
διαμόρφωση του Μιλλ από την οπτική γωνία του ίδιου του συγγραφέα. 

1874 Three Essays on Religion – Τρία δοκίμια περί θρησκείας 
«Φύση»· «η χρησιμότητα της θρησκείας»· «θεϊσμός»: τρία δοκίμια γραμμένα μεταξύ των ετών 1850-
1870, που επίσης δημοσιεύθηκαν μετά θάνατον. 

Γ. Μεταφράσεις 

Αυτοβιογραφία (μτφρ. Σ. Ανδρέου). Αθήνα: Στοχαστής 22018, 324 σ. 
Ανασκόπηση έργου και βίου, σε ρέοντα λόγο. 

Για την υποτέλεια των γυναικών (μτφρ. Φ. Τερζάκης). Αθήνα: Νόηση 2013, 176 σ. 
Πολιτικό κείμενο που επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τον Μιλλ ως πρόδρομο του φεμινισμού. 

Κεφάλαια για τον σοσιαλισμό (μτφρ. Κ. Σχινά). Αθήνα: Διαλέγεσθαι 2020, 272 σ. 
Ανολοκλήρωτο, αλλά ενδιαφέρον κείμενο: αποτυπώνει την έλξη που ασκούσαν στον Μιλλ οι σοσιαλιστικές 
ιδέες. 

Περί ελευθερίας (μτφρ. Θ. Τάσης). Αθήνα: Μίνωας 2020, 242 σ. 
Η πιο πρόσφατη και εγκυρότερη απόδοση του κλασικού αυτού κειμένου. Έχουν προηγηθεί και οι εξής: 

- Περί ελευθερίας (μτφρ. Ν. Μπαλής). Αθήνα: Επίκουρος 1983, 192 σ. 
- Περί ελευθερίας (μτφρ. Γ. Βογιατζής). Αθήνα: Ηριδανός 2018, 208 σ. 
Ωφελιμισμός (μτφρ. Φ. Παιονίδης). Αθήνα: Πόλις 2002, 242 σ. 

Το σημαντικότερο φιλοσοφικό έργο του Μιλλ, σε έγκυρη μετάφραση. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Capaldi, N.: John Stuart Mill: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2004, 458 σ. 
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Η καλύτερη διαθέσιμη βιογραφία του φιλοσόφου: πλήρης και εμπεριστατωμένη κριτική παρουσίαση του βίου 
και της πνευματικής του εξέλιξης. 

Crisp, R.: Mill on Utilitarianism. London: Routledge 1997, 232 σ. 
Εισαγωγική παρουσίαση του ωφελιμισμού του φιλοσόφου· διαυγές και προσιτό εγχειρίδιο. 

Miller, DE.: J.S. Mill: Moral, Social and Political Thought. Malden: Polity 2010, 252 σ. 
Καλή, εισαγωγική παρουσίαση της πρακτικής φιλοσοφίας του Μιλλ· εκθέτει τις βασικές έννοιες: ωφελιμισμός, 
φιλελευθερισμός, θεωρία δημοκρατίας και πολιτική οικονομία. 

Riley, J.: Mill’s On Liberty. London: Routledge 1998, 256 σ. 
Οι αρχές που διατρέχουν την αντίληψη του Μιλλ για την ελευθερία, σε μια χρήσιμη εισαγωγή. 

Ryan, A.: The Philosophy of John Stuart Mill. London: Palgrave Macmillan 21998, 302 σ. 
Μια καλή κριτική εισαγωγή, σε πρώτη έκδοση από το 1970. 

Scarre, G.: Mill’s On Liberty. A Reader’s Guide. London: Continuum 2007, 176 σ. 
Σύντομη και διαυγής εισαγωγή στο Περί ελευθερίας. 

Skorupski, J.: John Stuart Mill. London: Routledge 1989, 431 σ. 
Η εκτενέστερη και πληρέστερη εισαγωγή στο συνολικό έργο του φιλοσόφου. 

Skorupski, J.: Why Read Mill Today? London: Routledge 2006, 122 σ. 
Τα βασικά επιχειρήματα του φιλοσόφου, με έμφαση στην επικαιρότητά τους σήμερα. 

Ten, C.L. (επιμ.): Mill’s On Liberty: A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press 2008, 252 σ. 
Μία ακόμη (η εκτενέστερη) εισαγωγή στο Περί ελευθερίας. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Berger, F.R.: Happiness, Justice, and Freedom: The Moral and Political Philosophy of John Stuart Mill. Berkeley: 
University of California Press 1984, 374 σ. 

Ο ωφελιμισμός του Μιλλ στο επίκεντρο της ηθικής και πολιτικής του σκέψης· εκτενής, χρήσιμη μελέτη. 

Brink, D.O.: Mill’s Progressive Principles. Oxford: Clarendon 2013, 336 σ. 
Απορρίπτει την υπόθεση ενός ηδονισμού του φιλοσόφου και τονίζει το ρόλο των αρχών που προσδιορίζουν 
τον ωφελιμισμό του ως στραμμένο στις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. 

Demetriou, K.N. & Loizides, Α. (επιμ.): John Stuart Mill: A British Socrates. London: Palgrave Macmillan 2013, 
280 σ. 

Κείμενα σημαντικών μελετητών, δίνουν έμφαση στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του, καθώς και στον 
θαυμασμό που τρέφει για την αρχαία Αθήνα και ειδικά για τη μορφή του Σωκράτη. 

Devigne, R.: Reforming Liberalism: J. S. Mill’s Use of Ancient, Religious, Liberal, and Romantic Moralities. New 
Haven: Yale University Press 2006, 320 σ. 

Ο φιλελευθερισμός του φιλοσόφου ως πλαίσιο αφομοίωσης πολλαπλών παραδόσεων και ρευμάτων. 

Donner, W.: The Liberal Self: John Stuart Mill’s Moral and Political Theory. Ithaca: Cornell University Press 
1991, 256 σ. 

Ο «ποιοτικός ηδονισμός» του Μιλλ, αρθρωμένος γύρω από την επιδίωξη του αγαθού των ποιοτικών ηδονών. 

Edwards, R.B.: Pleasures and Pains: A Theory of Qualitative Hedonism. Ithaca: Cornell University Press 1979, 
163 σ. 

Η ιεράρχηση των ηδονών στο επίκεντρο του «ποιοτικού ηδονισμού». 

Eggleston, B., Miller, D.E. & Weinstein, D. (επιμ.): John Stuart Mill and the Art of Life. Oxford: Oxford University 
Press 2011, 314 σ. 

Κείμενα για τη συμβολή της ηθικής φιλοσοφίας του Μιλλ στη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για 
την «τέχνη του βίου». 

Gray, J.: Mill on Liberty: A Defence. London: Routledge 21996, 188 σ. 
Σύντομη, πρωτότυπη, κλασική ερμηνεία του Περί ελευθερίας· έργο αναφοράς. 

Gray, J.: Two Faces of Liberalism. New York: Polity Press 2000, 168 σ. 
Οι εσωτερικές εντάσεις του φιλελευθερισμού και η όξυνσή τους, όταν επιχειρείται η εφαρμογή του στις 
σύγχρονες συνθήκες. 

Hamburger, J.: John Stuart Mill on Liberty and Control. Princeton: Princeton University Press 1999, 264 σ. 
Ενδιαφέρουσα, έκκεντρη μελέτη που αμφισβητεί τον φιλελευθερισμό του Μιλλ και επιχειρεί να αναδείξει μια 
σκιά ολοκληρωτισμού στο έργο του. 

Heydt, C.: Rethinking Mill’s Ethics: Character and Aesthetic Education. London: Continuum 2006, 174 σ. 
Ερμηνεία της ηθικής του Μιλλ υπό το πρίσμα των ανεπερώτητων παραδοχών της βικτωριανής εποχής. 
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Hollander, S.: John Stuart Mill: Political Economist. Singapore: World Scientific 2015, 600 σ. 
Επεξεργασμένη και συντομευμένη εκδοχή μιας δίτομης έκδοσης του 1985· αποτελεί τρόπον τινά την ‘οριστική’ 
πραγμάτευση των θέσεων του Μιλλ για την οικονομική πολιτική. 

Kahn, L. (επιμ.): Mill on Justice. London: Palgrave Macmillan 2012, 235 σ. 
Σημαντικές μελέτες για τη θεώρηση από τον φιλόσοφο του ζητήματος της δικαιοσύνης. 

Levin, M.: J.S. Mill on Civilization and Barbarism. London: Routledge 2004, 164 σ. 
Ανάλυση της απόρριψης από τον Μιλλ της γραμμικής ιστορικής εξέλιξης και της διαρκούς προόδου. 

Loizides, A. (επιμ.): Mill’s «A System of Logic»: Critical Appraisals. London: Routledge 2014, 272 σ. 
Βασικό έργο αναφοράς, περιέχει ένδεκα κείμενα για το Σύστημα της λογικής. 

Lyons, D.: Rights, Welfare, and Mill’s Moral Theory. Oxford: Oxford University Press 1994, 208 σ. 
Κείμενα που αναλύουν τον ωφελιμισμό του Μιλλ, με έμφαση στον ρόλο που έχει εντός του η έννοια του 
δικαιώματος. 

Macleod, C. & Miller, D.E. (επιμ.): A Companion to Mill. Chichester: Wiley-Blackwell 2018, 624 σ. 
Σημαντική έκδοση, με κείμενα για όλες τις βασικές πτυχές της σκέψης του φιλοσόφου· αποτυπώνει την 
κατάσταση της έρευνας σήμερα. 

O’Rourke, K.: John Stuart Mill and Freedom of Expression. The Genesis of a Theory. London: Routledge 2001, 
240 σ. 

Η συμβολή του Μιλλ στην καθιέρωση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης, και οι περιορισμοί που θέτει 
ο φιλόσοφος σε αυτό το δικαίωμα. 

Raeder, L.C.: John Stuart Mill and the Religion of Humanity. Columbia: University of Missouri Press 2002, 424 
σ. 

Ο «κοσμικός φιλελευθερισμός» του Μιλλ, σε αντίθεση με τις κρατούσες δογματικές και θρησκευτικές 
πρακτικές. 

Rosen, F.: Classical Utilitarianism from Hume to Mill. London: Routledge 2003, 304 σ. 
Σημαντική μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του ωφελιμισμού· τονίζει τις οφειλές του Μιλλ σε προγενέστερους 
στοχαστές. 

Rosen, F.: Mill. Oxford: Oxford University Press 2013, 315 σ. 
Συνολική αποτύπωση του έργου του φιλοσόφου, με έμφαση στις επιδράσεις του από άλλα ρεύματα της 
εποχής, και με επιφυλάξεις για την έκταση της πρωτοτυπίας του. 

Ryan, A.: The Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton University Press 2012, 680 σ. 
Συναγωγή κειμένων του συγγραφέα που εξετάζουν τον κομβικό ρόλο του Μιλλ στη διαμόρφωση του 
φιλελευθερισμού· αμφισβητεί, ωστόσο, τη δυνατότητα του Μιλλ να ενσωματώσει στη θεώρησή του μια 
συνεκτική θεωρία του δικαιώματος. 

Scarre, G.: Logic and Reality in the Philosophy of John Stuart Mill. Dordrecht: Kluwer 1988, 244 σ. 
Ενδελεχής μελέτη του εμπειρισμού και της λογικής του φιλοσόφου, όπως αυτά εκτίθενται στο Σύστημα της 
λογικής· έμφαση στην έννοια και τον ρόλο της επαγωγής. 

Semmel, B.: John Stuart Mill and the Pursuit of Virtue. New Haven: Yale University Press 1984, 212 σ. 
Ο κεντρικός ρόλος της έννοιας της αρετής στην ηθική του Μιλλ. 

Skorupski, J. (επιμ.): The Cambridge Companion to Mill. Cambridge: Cambridge University Press 1998, 607 σ. 
Σημαντική συναγωγή κειμένων για ποικίλες πτυχές του έργου του φιλοσόφου· απαραίτητο σημείο αναφοράς 
για κάθε ερευνητική ενασχόληση με τον Μιλλ. 

Ten, C.L.: Mill on Liberty. Oxford: Clarendon 1980, 195 σ. 
Κριτική προσέγγιση του φιλελευθερισμού του Μιλλ, επιχειρεί να εντοπίσει εντάσεις ή και αντιφάσεις. 

Thompson, D.: John Stuart Mill and Representative Government. Princeton: Princeton University Press 1976, 
256 σ. 

Σημαντική ανασυγκρότηση των απόψεων του Μιλλ για την αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση, ως 
εξισορρόπηση συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. 

Urbinati, N.: Mill on Democracy: From Athenian Polis to Representative Government. Chicago: University of 
Chicago Press 2002, 300 σ. 

Οι αντιλήψεις του του Μιλλ για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία αποκλίνουν από το ιδεώδες της αθηναϊκής 
δημοκρατίας. 

Urbinati, N. & Zakaras, A. (επιμ.): J.S. Mill’s Political Thought: A Bicentennial Reassessment. Cambridge: 
Cambridge University Press 2007, 402 σ. 

Συλλογή δεκατεσσάρων κειμένων που προσεγγίζουν από διαφορετικές προοπτικές την πολιτική σκέψη του 



100 
 

φιλοσόφου. 

Varouxakis, G.: Mill on Nationality. London: Routledge 2002, 192 σ. 
Ο Μιλλ για τις εθνοτικές διαφορές· ο συγγραφέας επιχειρεί να τον απαλλάξει από τη μομφή ότι ενίοτε 
διατυπώνει ρατσιστικές θέσεις. 

Wilson, F.: Psychological Analysis and the Philosophy of John Stuart Mill. Toronto: University of Toronto Press 
1990, 390 σ. 

Εκτενής ανασυγκρότηση των αντιλήψεων του Μιλλ για τον ψυχικό κόσμο: νόηση, ιδέες, συναισθήματα. 

Zastoupil, L.: John Stuart Mill and India. Stanford: Stanford University Press 1994, 296 σ. 
Η εμπλοκή του φιλοσόφου με την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και η επίδρασή της στη διαμόρφωση των 
πολιτικών και παιδαγωγικών του απόψεων. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Αγγελίδης, Μ.: Φιλελευθερισμός: κλασικός και νέος. Ζητήματα συνέχειας και ασυνέχειας στο φιλελεύθερο 
επιχείρημα. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 1994. 

Συνέχειες και τομές στη φιλελεύθερη παράδοση – με αναφορές και στον Μιλλ. 

[Σάντρα] Sandra, P.J.: Τζον Στιούαρτ Μιλλ και κλασικός φιλελευθερισμός (μτφρ. Γ. Άρχοντας). Αθήνα: 
Παπαδόπουλος 2022, 192 σ. 

Πολύ χρήσιμη εισαγωγή, σε καλή μετάφραση. 

Υπόμνημα, τεύχος 3: Αφιέρωμα στον κλασικό ωφελιμισμό (επιμ. Γ. Μολύβας). Αθήνα: Πόλις 2005. 
Περιέχει κείμενα και για τον Μιλλ, από τους Κ. Παπαγεωργίου, Φ. Παιονίδη και Δ. Πορτίδη. 

 



101 
 

Κεφάλαιο 16 
Κίρκεγκωρ 

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) 

Α. Εισαγωγικά 

Ο Σαίρεν Κίρκεγκωρ ήταν ο πρώτος από τους τρεις μεγάλους κριτικούς της φιλοσοφίας του Χέγκελ κατά τον 
19ο αιώνα (με τους Μαρξ και Νίτσε να ακολουθούν). Θεωρήθηκε επίσης θεμελιωτής, ή έστω πρόδρομος, της 
φιλοσοφίας του υπαρξισμού. Το φιλοσοφικό του έργο παραμένει αναμεμειγμένο με θεολογικές, 
ψυχολογικές και άλλες διερωτήσεις, οι οποίες αρθρώνονται γύρω από το βασικό ερώτημα που τον 
απασχόλησε κατά τη διάρκεια του σύντομου βίου του: το ερώτημα για τη δυνατότητα της θρησκευτικής 
πίστης, ως μόνης εκδοχής ουσιαστικής επαφής μας με τον Θεό-δημιουργό. 

Αφετηρία της σκέψης του Κίρκεγκωρ αποτελεί η βαθιά δυσπιστία του για την παραδοσιακή φιλοσοφία, 
την οποία εκλαμβάνει συλλήβδην ως εκδοχή «αφηρημένης σκέψης». Επιχειρώντας να συλλάβει το σταθερό, 
το μόνιμο και καθολικό, η φιλοσοφία είναι αναγκασμένη να προβαίνει σε αφαιρέσεις, δηλαδή να 
παρακάμπτει το κατεξοχήν πραγματικό, που είναι η επιμέρους ύπαρξη. Η φιλοσοφία της αφαίρεσης 
κορυφώνεται με τον Γερμανικό Ιδεαλισμό, και ειδικότερα στη φιλοσοφία του Χέγκελ – έναντι της οποίας ο 
Κίρκεγκωρ διαρκώς αυτοπροσδιορίζεται κριτικά: «Η καθαρή νόηση είναι ένα φάντασμα». Όσον αφορά τον 
ίδιο τον άνθρωπο, η πραγματικότητα της ατομικής ύπαρξης προβάλλει ως πρωτογενές, αφετηριακό και 
απαράγραπτο υποκείμενο και αντικείμενο της φιλοσοφικής δραστηριότητας· ο άνθρωπος δεν υφίσταται ως 
καθολική ή αφηρημένη έννοια, ως Ιδέα ή ουσία, αλλά ως μια συγκεκριμένη ύπαρξη που διάγει τον βίο της 
αναζητώντας τον εαυτό της. Το δεδομένο αυτό παράγει βέβαια μια διαρκή ένταση, από την οποία εκπηγάζει 
και η τραγικότητα της φιλοσοφικής σκέψης: Η νόηση είναι αναγκασμένη να στρέφεται προς το γενικό και 
καθολικό, ενώ το κατεξοχήν πραγματικό είναι το επιμέρους. 

Ο Κίρκεγκωρ αντιτάσσει στη φιλοσοφική παράδοση μια μορφή σκέψης προσανατολισμένη στον εαυτό 
ως κάτι δυναμικό και υπό διαμόρφωση, ως κάτι που συγκροτείται και προσεγγίζεται όχι στη βάση μιας 
αφηρημένης θεωρητικής ενατένισης, αλλά δυνάμει μιας προσωπικής ηθικής. Το ηθικό Δέον αφορά τον κάθε 
επιμέρους άνθρωπο και την εσωτερικότητά του· αποβλέπει δε στη συγκρότηση του εαυτού ως σύνθεσης 
όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, της σωματικότητας και πνευματικότητας, της νόησης και του 
συναισθήματος, της φαντασίας και του πάθους. Ο εαυτός συγκροτείται πρωτίστως ως σχέση αντιθέτων: του 
πεπερασμένου και του απείρου, του έγχρονου και του αιώνιου, της ελευθερίας και της αναγκαιότητας. Η 
αληθινή σύνθεση αυτών των αντιθέτων επιτυγχάνεται όταν εμπεριέχει μια στιγμή αυτο-αναφορικότητας, 
όταν αποκτά επίγνωση του εαυτού της – όταν καθίσταται πνεύμα. Η μετεξέλιξη αυτή παραμένει εντούτοις 
πάντοτε αιωρούμενη και εκκρεμής· στη βίωση αυτής της εκκρεμότητας, στην επισφάλεια της διεκδικούμενης 
ενότητας εντοπίζεται το περιεχόμενο και η λειτουργία της έννοιας της αγωνίας. Η αγωνία μεταπίπτει δε σε 
απελπισία (ή απόγνωση), όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται ότι αποτελεί δημιούργημα του Θεού, και ότι 
επομένως η διάνυση και έκβαση αυτής της αιώρησης δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό του. 

Από τη σκοπιά μιας εξελικτικής ιεράρχησης, η ύπαρξη διανύει τρία στάδια: Στο αισθητηριακό, ο 
άνθρωπος αρκείται στην αμεσότητα των αισθήσεων και μένει μακριά από τη στοχαστική αυτοδιαύγαση του 
εαυτού του. Στο ηθικό, αναγνωρίζει την ευθύνη του απέναντι στον κόσμο, και ιδίως απέναντι στον εαυτό του· 
αναγνωρίζει επίσης τον Θεό, τοποθετούμενος απέναντί του. Στο θρησκευτικό στάδιο, ο άνθρωπος αυτο-
αναγνωρίζεται ως θείο δημιούργημα και αναζητεί με τον δημιουργό του μια σχέση μέσω της θρησκευτικής 
πίστης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ανάγεται ούτε ταυτίζεται με τις εκκλησιαστικές πρακτικές, από τις 
οποίες ο Κίρκεγκωρ έχει αποφασιστικά αποστασιοποιηθεί. – Παρόλο που για τον Κίρκεγκωρ ο ρόλος της 
φιλοσοφίας παραμένει σε διαρκή εκκρεμότητα, η πρόσληψη των ιδεών του διευρύνεται στη διάρκεια του 
20ού αιώνα. Η επίδραση που άσκησε στον Χάιντεγκερ υπήρξε πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο δείχνουν οι πενιχρές, 
ενίοτε επικριτικές αναφορές του τελευταίου, ενώ σημαντική υπήρξε η επίδρασή του στον γαλλικό 
μεταπολεμικό υπαρξισμό, αλλά και στον Βίττγκενσταϊν. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1841 Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates – Για την έννοια της ειρωνείας, με διαρκή 
αναφορά στον Σωκράτη  
Η μεταπτυχιακή διατριβή του φιλοσόφου, απόσταγμα πολυετούς μελέτης της σωκρατικής μορφής μέσα 
από αρχαίες πηγές. 

1843 Enten-Eller – Είτε-είτε  
Το πρώτο έργο που δημοσίευσε ο φιλόσοφος (με το ψευδώνυμο Victor Eremita)· η ύπαρξη ενώπιον δύο 
μορφών βίου, οι οποίοι υπηρετούν τις αισθήσεις ή την ηθική. 

1843 Frygt og Bæven – Φόβος και τρόμος 
Οι υπαρξιακές εντάσεις που συνοδεύουν τον δρόμο προς την πραγματική πίστη, με αναφορές μεταξύ 
άλλων στον βιβλικό Αβραάμ. Το ψευδώνυμο του συγγραφέα είναι εδώ Johannes de silentio. 

1843 Gjentagelsen – Επανάληψη 
Η επανάληψη ως εισέλευση στη σφαίρα της θρησκευτικής πίστης – εδώ ως Constantin Constantius. 

1844 Begrebet Angest – Η έννοια της αγωνίας 
Μια απόπειρα φιλοσοφικής και ψυχολογικής ανάλυσης της αγωνίας, με στόχο την κατανόηση του 
(προπατορικού) αμαρτήματος και της ενοχής. Το ψευδώνυμο εδώ: Vigilius Haufniensis («ο επαγρυπνών 
της Κοπεγχάγης»). 

1844 Philosophiske Smuler – Φιλοσοφικά ψιχία 
 Η σωκρατική και η θρησκευτική οδός προς την αλήθεια, οι εντάσεις ανάμεσα στην πίστη και τον Λόγο· 
υπό το ψευδώνυμο Johannes Climacus. 

1846 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler – Καταληκτικό ανεπιστημονικό 
υστερόγραφο στα φιλοσοφικά ψιχία 
Ίσως το πλέον φιλοσοφικό έργο του Κίρκεγκωρ· παρουσιάζεται ειρωνικά ως «υστερόγραφο» στο έργο 
του 1844, έχοντας σχεδόν πενταπλάσια έκταση από εκείνο. Ο συγγραφέας εμφανίζεται εδώ ονομαστικά, 
αν και μόνο ως επιμελητής του έργου. 

1849 Sygdommen til Døden – Ασθένεια προς θάνατον 
Η απελπισία και άλλες θρησκευτικές και υπαρξιακές διερωτήσεις, από τον Anti-Climacus. 

Γ. Μεταφράσεις 

Ι. Πλήρη έργα. 
Ασθένεια προς θάνατον. Η έννοια της απελπισίας (μτφρ. Κ. Παπαγιώργης). Αθήνα: Καστανιώτης 22007, 256 

σ. 
Σημαντικό έργο με μεγάλη επίδραση, σε καλή μετάφραση. 

Η έννοια της αγωνίας (μτφρ. Γ. Τζαβάρας). Αθήνα: Δωδώνη 32013, 232 σ. 
Εμβληματικό κείμενο, συνδέει την αγωνία με το προπατορικό αμάρτημα. Μετάφραση επαρκής, αν και σε μια 
ακραία δημοτική που πλέον ηχεί κάπως ξεπερασμένη. 

Η επανάληψη (μτφρ. Σ. Σκοπετέα). Αθήνα: Παπαζήσης 1981, 510 σ. 
Η πρώτη έγκυρη παρουσίαση του έργου του φιλοσόφου στην ελληνική. 

Τα κρίνα του αγρού και τα πετεινά του ουρανού. Τρεις θεοσεβείς λόγοι (μτφρ. Β. Τσακίρη). Αθήνα: Άρτος 
Ζωής 2018, 116 σ. 

Άνθρωπος, Θεός και φύση· ελάσσονα κείμενα, σε καλή μετάφραση από τη σημαντικότερη μελετήτρια του 
Κίρκεγκωρ στην Ελλάδα. 

Φιλοσοφικά ψιχία, ή Κνήσματα και περιτμήματα (μτφρ. Κ. Παπαγιώργης). Αθήνα: Καστανιώτης 1998, 206 σ. 
Η προβληματικότητα της αναζήτησης της αλήθειας – σε καλή απόδοση. 

Φόβος και τρόμος (μτφρ. Α. Σολωμού). Αθήνα: Νεφέλη 21994, 163 σ. 
Οξείες υπαρξιακές διερωτήσεις – σε απόδοση που μάλλον έγινε από τη γαλλική, και σε μια έκδοση που δεν 
διαθέτει ούτε πίνακα περιεχομένων.  

 
ΙΙ. Είτε-είτε. 

Εκδόσεις αποσπασμάτων του έργου, το οποίο ως όλον παραμένει αμετάφραστο στην ελληνική: 

Για τον Μότσαρτ. Τα άμεσα ερωτικά στάδια ή το μουσικό ερωτικό (μτφρ. Γ. Πλεμμένος). Αθήνα: Ταξιδευτής 
2006, 160 σ. 



103 
 

Διαψάλματα (μτφρ. Η.Π. Νικολούδης). Αθήνα: Ροές 22009, 80 σ. 
Ημερολόγιο ενός διαφθορέα (μτφρ. Δ. Μπέσκος). Αθήνα: Κάκτος 42017, 200 σ. 
 

ΙΙΙ. Ανθολογήσεις. 
Η εγγενής αποσπασματικότητα του έργου του φιλοσόφου επιτείνεται από την πρακτική των εκδοτών να 
τεμαχίζουν περαιτέρω αυτό το έργο, προσφέροντας ανθολογήσεις στο ελληνικό κοινό – οι οποίες ενίοτε 
περιέχουν μεταφράσεις ‘από δεύτερο χέρι’ (η πρώτη από τις εκδόσεις που ακολουθεί περιέχει μεταφράσεις 
από τη γαλλική). 

Για το μυστήριο του ανθρώπου (συλλογική μετάφραση). Αθήνα: Ευθύνη 2002, 135 σ. 
Ο κατάσκοπος του Θεού (μτφρ. Κ. Νησιώτης). Αθήνα: Κέδρος 2019, 392 σ. 
Το κεντρί της ύπαρξης. Επιλογή από το έργο του (μτφρ. Κ. Νησιώτης). Αθήνα: Κέδρος 2013, 456 σ.  
 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Carlisle, C.: Kierkegaard: A Guide for the Perplexed. London: Continuum 2007, 192 σ. 

Σύντομη, κατατοπιστική έκδοση, απευθυνόμενη ιδίως σε αρχαρίους. 

Evans, C.S.: Kierkegaard: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press 2009, 226 σ. 
Μια πολύ καλή εισαγωγή, η οποία δίνει έμφαση στη θεωρία των τριών ‘σταδίων’. 

Ferreira, M.J.: Kierkegaard. Oxford: Wiley-Blackwell 2009, 216 σ. 
Μάλλον η καλύτερη διαθέσιμη εισαγωγή – πολύ χρήσιμο βοήθημα για μια πρώτη επαφή με το έργο του 
φιλοσόφου. 

Garff, J.: Søren Kierkegaard: A Biography (μτφρ. B.H. Kirmmse). Princeton: Princeton University Press 2005, 
896 σ. 

Εντυπωσιακή σε όγκο και πλούτο έκδοση· η πληρέστερη διαθέσιμη βιογραφία, παρά κάποια προβλήματα που 
εντόπισε η κριτική. 

Hannay, A.: Kierkegaard: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2001, 522 σ. 
Περισσότερο εργογραφία παρά βιογραφία, απευθύνεται και σε ειδικούς μελετητές. 

Lippitt, J.: The Routledge Guidebook to Kierkegaard’s Fear and Trembling. London: Routledge 2003, 232 σ. 
Χρήσιμη εισαγωγή σε ένα από τα πιο γνωστά έργα του Κίρκεγκωρ. 

Pattison, G.: The Philosophy of Kierkegaard. Chesham: Acumen 2005, 205 σ. 
Καλή εισαγωγή, αρθρωμένη γύρω από τέσσερις κεντρικές έννοιες της σκέψης του Κίρκεγκωρ. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Adorno, T.W.: Kierkegaard: Construction of the Aesthetic (μτφρ. R. Hullot-Kentor). Minneapolis: University of 
Minnesota Press 1989, 200 σ. 

Σημαντική μελέτη· υποστηρίζει, από τη σκοπιά της ‘αρνητικής διαλεκτικής’ του Αντόρνο, ότι ο Κίρκεγκωρ δεν 
κατάφερε να απεγκλωβιστεί από τη συστηματική παράδοση του Γερμανικού Ιδεαλισμού. 

Carlisle, C.: Kierkegaard’s Philosophy of Becoming: Movements and Positions. Albany: SUNY Press 2005, 186 σ. 
Το γίγνεσθαι ως κεντρική έννοια της σκέψης του Κίρκεγκωρ, σε αντιδιαστολή προς την πρόσληψη της έννοιας 
από τον Γερμανικό Ιδεαλισμό. 

Daise, B.: Kierkegaard’s Socratic Art. Macon: Mercer University Press 1999, 134 σ. 
Η υιοθέτηση από τον Κίρκεγκωρ σωκρατικών μοτίβων και πρακτικών, όπως αποτυπώνεται ιδίως στα 
Φιλοσοφικά ψιχία. 

Davenport, J.J. & Rudd, A. (επιμ.): Kierkegaard after MacIntyre: Essays on Freedom, Narrative, and Virtue. 
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Princeton University Press 1985, 344 σ. 

Ο ανομολόγητος εγελιανισμός του Κίρκεγκωρ, όπως εκδηλώνεται μέσα από τη ‘θεωρία των σταδίων’. 
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ακροτήτων της ηπειρωτικής φιλοσοφίας κατά τα τέλη του 20ού αιώνα· πολύ ενδιαφέρον. 
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Τζαβάρας, Γιάννης: Η καθολική διάδοση της απελπισίας. Σπουδή στον Kierkegaard. Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 
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Studio Press 1996, 420 σ. 
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Δόικος, Π.: Kierkegaard και Molla Sadra Το ζήτημα της ύπαρξης και η ανατολική σκέψη. Θεσσαλονίκη: Ρώμη 
2013, 220 σ. 
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Δώδου, Μ.: H κίνηση του πάθους στη φιλοσοφία του Kierkegaard. Θεσσαλονίκη: Ρώμη 2013, 254 σ. 
Μια εκτενής, αλλά αδιάφορη μεταπτυχιακή εργασία. 

Κωσταράς, Γ.: Η διαλεκτική του Κίρκεγκωρ ως επανάληψις της σωκρατικής μαιευτικής. Αθήνα [ιδιωτική 
έκδοση] 21979. 

Εργασία του 1971, μας υπενθυμίζει την καθήλωση της ελληνικής φιλοσοφικής κοινότητας εκείνη την εποχή. 

Κωσταράς, Γ.: Sören Kierkegaard: Ο φιλόσοφος της εσωτερικότητος. Αθήνα [ιδιωτική έκδοση] 2003, 264 σ. 
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Μπαλογιάννης Σ.: Søren Kierkegaard: Η αγωνία και η θλίψις ενός στοχαστού. Κατερίνη: Μάτι 2016, 84 σ. 
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Φαρμάκης, Δ.Κ.: Ύπαρξη και απελπισία στη φιλοσοφία του S. Kierkegaard. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2008, 120 
σ. 

Εκτενής λογοκλοπή της μελέτης του Τζαβάρα που παρατίθεται ανωτέρω. 
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Κεφάλαιο 17 
Μαρξ 

Karl Marx (1818-1883) 

Α. Εισαγωγικά 

Πολυσχιδής προσωπικότητα, με έργο που στη διάρκεια του 20ού αιώνα απέκτησε κοσμοϊστορική σημασία, 
ο Καρλ Μαρξ παραμένει σημαντικός και φιλοσοφικά: αφενός επειδή κάποιες πτυχές του έργου του, ιδίως 
του πρώιμου, έχουν πρωτίστως φιλοσοφικό χαρακτήρα· και αφετέρου επειδή μέσα από το σύνολο του έργου 
του εγείρεται διαρκώς το ερώτημα για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την αυτοκατανόηση της φιλοσοφίας, για 
τη σχέση της με την (πολιτική) πράξη και για τα μεταξύ τους όρια. 

Έχοντας ολοκληρώσει μια διδακτορική διατριβή με θέμα αντλημένο από την αρχαία φιλοσοφία, ο 
Μαρξ ωριμάζει φιλοσοφικά μέσα από την αντιπαράθεσή του με την εγελιανή κληρονομιά – σε αντιδιαστολή 
προς την οποία διαμορφώνονται οι δικές του βασικές θεματικές: η φιλοσοφική ανθρωπολογία του, με βασική 
πτυχή μια θεωρία για την αλλοτρίωση, η πρωτότυπη ανάπτυξη της έννοιας της ιδεολογίας, οι αναλύσεις για 
το κράτος, και η μαρξική θεώρηση της ιστορίας. Όλες οι μαρξικές πραγματεύσεις αρθρώνονται γύρω από μια 
έννοια διαλεκτικής μεθόδου, η οποία επίσης συνομιλεί διαρκώς με την εγελιανή εκδοχή του όρου. 

Ο άνθρωπος προσδιορίζεται από τον Μαρξ πρωτίστως ως homo faber, ως «κατασκευαστής», ως 
παραγωγός αγαθών. Η αλλοτρίωση (Entfremdung) συνιστά μια αποξένωση του ανθρώπου από τα παράγωγα 
της εργασίας του, τα οποία σε ένα σύστημα παραγωγής όπως ο καπιταλισμός (αλλά και στα προηγούμενα, 
συλλήβδην εκμεταλλευτικά συστήματα παραγωγής) καθίστανται τμήματα ενός κόσμου ο οποίος ορθώνεται 
απέναντι στο παραγωγό υποκείμενο. Σε αυτό το πλαίσιο προκύπτουν και περαιτέρω μορφές αποξένωσης, 
όπως εκείνη του παραγωγού ανθρώπου από τους συνανθρώπους του, και εντέλει από τον ίδιο του τον εαυτό. 
Η προσφυγή στη θρησκεία συνιστά τότε μια ψευδή απόπειρα άρσης αυτής της αλλοτρίωσης. 

Όπως ο Χέγκελ, έτσι και ο Μαρξ επιχειρεί να διαγνώσει την ενότητα που διέπει την ιστορική κίνηση· 
σύμφωνα με την περίφημη ρήση του, «η ιστορία όλων των μέχρι σήμερα κοινωνιών είναι ιστορία ταξικών 
αγώνων». Η ταξική πάλη, η οποία διεξάγεται με τρόπο αναπότρεπτο σε κάθε κοινωνικό σύστημα 
εκμετάλλευσης, αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ιστορικής κίνησης. Η δε ιστορία οδεύει προς ένα σημείο 
τομής, όπου το τελευταίο από αυτά τα συστήματα, ο καπιταλισμός, καταρρέει από τις εσωτερικές του 
αντιφάσεις – για να τον διαδεχθεί ένα σύστημα όπου οι άνθρωποι καθίστανται πραγματικοί κύριοι της 
μοίρας τους και δημιουργοί της ιστορίας· από εκείνη τη σκοπιά, ό,τι υπήρξε μέχρι σήμερα θα αποτελεί ένα 
είδος «προϊστορίας». Η μαρξική ανάλυση αυτής της μετάβασης άλλοτε λαμβάνει τη μορφή ενός μείγματος 
οικονομικής ανάλυσης και χιλιαστικής προσδοκίας, άλλοτε όμως αναλύεται με όρους που αναγνωρίζουν τον 
δημιουργικό ρόλο των ατομικών και συλλογικών υποκειμένων στην ιστορική κίνηση – και άρα την 
αβεβαιότητα της τελικής έκβασης. 

Η κριτική του Μαρξ στην παραδοσιακή φιλοσοφία κορυφώνεται με την επεξεργασία μιας κριτικής της 
ιδεολογίας: μιας κριτικής της «ψευδούς συνείδησης» που υποστηρίζει (ή αποδέχεται) ότι τα συστήματα 
ιδεών (περιλαμβανομένης και της ηθικής) είναι αυτόνομα έναντι των κοινωνικών σχέσεων και του τρόπου 
παραγωγής. Στο επίκεντρο του επαναπροσδιορισμού της διαλεκτικής μεθόδου τίθεται ο προσανατολισμός 
της στην ανάλυση όχι συστημάτων ιδεών, αλλά των κοινωνικών σχηματισμών και της εξέλιξής τους. Εντέλει, 
η ίδια η φιλοσοφία αντιμετωπίζεται ως κάτι που πρέπει να μετασχηματιστεί ριζικά: «Οι φιλόσοφοι έχουν 
απλώς ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους τον κόσμο· το ζήτημα όμως είναι να τον αλλάξουμε». 

Πολύπλευρο, ογκώδες, αλλά και άνισο, το έργο του Μαρξ αναμένεται να καταλάβει 114 τόμους της 
‘οριστικής’ έκδοσης των Απάντων. Ένα σημαντικό μέρος του ανακαλύφθηκε για πρώτη με μεγάλη 
καθυστέρηση (π.Χ. τα Χειρόγραφα του 1844 εκδίδονται για πρώτη φορά το 1932)· και στο σύνολό του 
προσλήφθηκε στη διάρκεια του 20ού αιώνα μέσα από τις πολλαπλές διαθλάσεις των ποικίλων και 
ετερόκλητων πολιτικών ‘μαρξισμών’. Πίσω και πέρα από αυτές τις διαθλάσεις, το κριτικό απόθεμα της 
μαρξικής σκέψης διατηρεί και σήμερα τη σημασία του. 
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Β. Σημαντικότερα έργα  

1841 Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie – Διαφορά της δημοκρίτειας 
και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας 
Η διδακτορική διατριβή του 23ετούς Μαρξ, σε αναζήτηση προδρόμων ενός διαλεκτικού υλισμού στην 
αρχαιότητα. 

1843-4 Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Για μια κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του 
δικαίου 
Μια πρώτη απόπειρα αντιπαράθεσης με την εγελιανή φιλοσοφία. Η Εισαγωγή του κειμένου 
δημοσιεύθηκε το 1844, το λοιπό (ανολοκλήρωτο) κείμενο το 1927. 

1844 Zur Judenfrage – Για το εβραϊκό ζήτημα 
Νεανικές θέσεις για το εβραϊκό ζήτημα, με μορφή βιβλιοκρισίας για δύο εργασίες του Μπρούνο 
Μπάουερ. 

1844 Ökonomisch-philosophische Manuskripte – Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα 
Γνωστά και ως «Παρισινά χειρόγραφα», τα αποσπάσματα αυτά επιχειρούν μια σύνθεση της φιλοσοφικής 
και οικονομικής θεώρησης του νεαρού Μαρξ. Η ανακάλυψη και δημοσίευσή τους το 1932 άνοιξε μια νέα 
οδό πρόσληψης της μαρξικής κληρονομιάς. 

1844 Die heilige Familie – Η Αγία Οικογένεια [μαζί με τον Ένγκελς] 
Πολεμικό κείμενο, γραμμένο σε περιφρονητικό ύφος, κατά του πρώην μέντορα του Μαρξ: του Νεαρού 
Εγελιανού Μπρούνο Μπάουερ. 

1845 Die deutsche Ideologie – Η γερμανική ιδεολογία [μαζί με τον Ένγκελς] 
Συμπίλημα κειμένων που στην ολότητά τους εκδίδονται για πρώτη φορά το 1932. Κριτική στους Νεαρούς 
Εγελιανούς και ανάδυση μιας θεώρησης που στη συνέχεια αποκλήθηκε ιστορικός υλισμός. 

1845 Thesen über Feuerbach – Θέσεις για τον Φόυερμπαχ 
Η κριτική αντιπαράθεση με τον Φόυερμπαχ ως πλαίσιο ανάδυσης της μαρξικής αντίληψης για την 
ιστορία. 

1848 Manifest der Kommunistischen Partei – Μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος [μαζί με τον 
Ένγκελς] 
Προγραμματικό κείμενο πολιτικής στράτευσης, αποτέλεσε μνημειώδες σημείο αναφοράς της 
μαρξιστικής παράδοσης. 

1857-8 Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie – Βασικές γραμμές της Κριτικής της πολιτικής 
οικονομίας 
Χειρόγραφο μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη της μαρξικής θεώρησης της οικονομίας· περιλαμβάνει 
τις πρώτες ώριμες αναλύσεις για την έννοια της αξίας. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην ολότητά του 
το 1939-41. 

1859 Zur Kritik der politischen Ökonomie – Για την κριτική της πολιτικής οικονομίας 
Η πρώτη δημόσια έκθεση της μαρξικής περιγραφής του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 

1867-  Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie – Το κεφάλαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας  
Η ανολοκλήρωτη ‘Βίβλος’ της μαρξικής κληρονομιάς. Ο πρώτος τόμος δημοσιεύθηκε από τον Μαρξ το 
1867· ο δεύτερος και ο τρίτος περιέχουν ανολοκλήρωτες εν πολλοίς εργασίες που δημοσιεύθηκαν από 
τον Ένγκελς, το 1885 και το 1894 αντίστοιχα. 

1875 Kritik des Gothaer Programms – Κριτική του προγράμματος της Γκότα 
Η κριτική ενός προγραμματικού κομματικού κειμένου ως πλαίσιο διατύπωσης της μαρξικής θεώρησης 
για την κομμουνιστική πολιτική δράση και την προσδοκία της αταξικής κοινωνίας. 

Γ. Μεταφράσεις 

Ενόψει του δυσθεώρητου αριθμού μεταφράσεων έργων του Μαρξ στην ελληνική, οι οποίες μάλιστα 
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα, επιλέγουμε εδώ να αναφέρουμε μόνο 
εκείνες τις αποδόσεις που κατά τη γνώμη μας είναι έγκυρες. Παρακάμπτουμε δε παλαιές εξαντλημένες 
εκδόσεις, αν υπάρχουν νεότερές τους που βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

Αλληλογραφία για το «Κεφάλαιο» [Κ. Μαρξ & Φ. Ένγκελς] (μτφρ. Χ. Μπαλωμένος· 2 τόμοι). Αθήνα: Σύγχρονη 
Εποχή 2019-20, 406+558 σ. 

Επιστολές που φωτίζουν τη διαμόρφωση της ανάλυσης του Κεφαλαίου, καθώς και τις συνθήκες συγγραφής του 
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έργου. 

Βασικές γραμμές της Κριτικής της πολιτικής οικονομίας (μτφρ. Δ. Διβάρης· 3 τόμοι). Αθήνα: Στοχαστής 1989-
92, 176+688+206 σ. 

Τα περίφημα Grundrisse. 

Για τη θρησκεία. Συλλογή κειμένων και έργων [Κ. Μαρξ & Φ. Ένγκελς] (μτφρ. Ε. Αστερίου). Αθήνα: ΚΨΜ 2009, 
344 σ. 

Ποικίλα κείμενα για το θέμα της θρησκείας. 

Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας (μτφρ. Π. Κονδύλης). Αθήνα: Γνώση 22012, 
304 σ. 

Η διδακτορική διατριβή του νεαρού Μαρξ. 

Εμπόρευμα και χρήμα (μτφρ. Γ. Σταμάτης). Αθήνα: Κριτική 1991, 212 σ. 
Υπότιτλος της έκδοσης: «Το πρώτο Κεφάλαιο από την πρώτη έκδοση (1867) του ‘Το κεφάλαιο. Κριτική της 
Πολιτικής Οικονομίας’ με το Παράρτημα Ι.1: Η αξιακή μορφή». 

Η γερμανική ιδεολογία [Κ. Μαρξ & Φ. Ένγκελς] (μτφρ. Κ. Φιλίνης & Γ. Κρητικός· 2 τόμοι). Αθήνα: Gutenberg 
41979, 413+331 σ. 

Σημαντικό έργο ωρίμασης της μαρξικής σκέψης. Η μετάφραση έχει γίνει από τη γαλλική, αλλά δεν είναι κακή. 

Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό Ζήτημα [Κ. Μαρξ & Φ. Ένγκελς] (μτφρ. Π. Κονδύλης). Αθήνα: Γνώση 
22012, 560 σ. 

Συναγωγή άρθρων, επιστολών και σημειώσεων. 

Θέσεις για τον Φόυερμπαχ. (μτφρ. Γ. Μπλάνας). Αθήνα: Ερατώ 2004, 338 σ.  
Οι περίφημες ένδεκα Θέσεις, και άλλα συναφή κείμενα. 

Κείμενα από τη δεκαετία του 1840. Μια ανθολογία (μτφρ. Θ. Γκιούρας). Αθήνα: ΚΨΜ 2014, 676 σ. 
- Κείμενα από τη δεκαετία του 1850. Μια ανθολογία (μτφρ. Θ. Γκιούρας· 2 τόμοι). Αθήνα: ΚΨΜ 2018, 1576 σ. 

Οι δύο ανθολογίες περιλαμβάνουν κείμενα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, αποσπάσματα από την 
αλληλογραφία του Μαρξ, καθώς και σημαντικά χειρόγραφα, σε νέα μετάφραση. Πολλά από τα μικρότερα 
κείμενα που παρατίθενται εδώ ως αυτόνομες εκδόσεις περιλαμβάνονται και σε αυτές τις ανθολογίες. 

Κράτος και θρησκευτική συνείδηση (μτφρ. Ρ. Κοσέρη, Σ. Ροζάνης & Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Έρασμος 
2000, 96 σ. 

Τρία κείμενα των Φόυερμπαχ, Χέγκελ και Μαρξ για τη σχέση θρησκείας και κράτους. 

Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου (μτφρ. Μ. Λυκούδης). Αθήνα: Παπαζήσης 
1978, 195 σ. 

Νεανικό έργο που επικαθόρισε (στρεβλά, βεβαίως) και την πρόσληψη του Χέγκελ στην Ελλάδα. 

Κριτική της πολιτικής οικονομίας (μτφρ. Χ. Μπαλωμένος). Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 2010, 386 σ. 
Σημαντικό κείμενο, με έναν εξαιρετικής σημασίας Πρόλογο. 

Κριτική του προγράμματος της Γκότα (μτφρ. άγνωστος). Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 1994, 59 σ. 
Κείμενο του 1875, διατυπώνει τη μαρξική κριτική στις σοσιαλδημοκρατικές ‘αποκλίσεις’. 

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία (μτφρ. Π. Σκούφης). Αθήνα: Θεμέλιο 2014, 144 σ.  
- Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία 1871. Η Κομμούνα του Παρισιού (μτφρ. Σ. Βολιώτης). Θεσσαλονίκη: 

Γράφημα 2018, 174 σ.  
Η μαρξική αποτίμηση της Κομμούνας.  

Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα 1844 (μτφρ. Α. Λυκούργος). Αθήνα: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 2012, 
232 σ.  

Τα περίφημα «Παρισινά χειρόγραφα», των οποίων η ανακάλυψη (1929) αναδιαμόρφωσε άρδην την πρόσληψη 
της μαρξικής σκέψης. Μετάφραση του κειμένου περιλαμβάνεται και στην έκδοση Κείμενα από τη δεκαετία του 
1840 (βλ. ανωτέρω). 

Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία (μτφρ. Π. Σκούφης). Αθήνα: Θεμέλιο 2020, 216 σ. 
Επικαιρικά κείμενα του 1850, αποτιμούν τις εξελίξεις στη γειτονική Γαλλία. 

Συζητήσεις για το νόμο περί υλοκλοπής – Για τους αμπελουργούς του Μοζέλα (μτφρ. Θ. Γκιούρας). Αθήνα: 
ΚΨΜ 2019, 96 σ. 

Δύο άρθρα του Μαρξ, γραμμένα το 1842-43. 

Τα εισοδήματα και οι πηγές τους. Ο τριαδικός τύπος (Το 48ο κεφάλαιο του «Κεφαλαίου»)· (μτφρ. Γ. Σταμάτης). 
Αθήνα: Andy's Publishers 2019, 62 σ. 

Ανασυγκρότηση της πρωτότυπης εκδοχής ενός σημαντικού μαρξικού χειρογράφου. 

Το εβραϊκό ζήτημα (μτφρ. Τ. Ψηλογιαννόπουλος). Αθήνα: Αργοναύτης 2021, 236 σ. 
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Περιέχει τη βιβλιοκρισία του Μαρξ «Για το εβραϊκό ζήτημα», καθώς και τα δύο κείμενα του Μπρούνο 
Μπάουερ, τα οποία αυτή αφορούσε. 

Το κεφάλαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας. Τόμος Α΄ (μτφρ. Θ. Γκιούρας). Αθήνα: ΚΨΜ 2016, 1056 σ. 
«Η διαδικασία της παραγωγής του κεφαλαίου». Πρώτο βήμα του δύσκολου εγχειρήματος μιας νέας, έγκυρης 
έκδοσης του έργου στην ελληνική, η οποία βασίζεται στην οριστική έκδοση της MEGA (Marx-Engels-
Gesamtausgabe). Στο μεταξύ, παραμένει διαθέσιμη και η παλαιότερη μετάφραση (πρώτη έκδοση το 1978), η 
οποία ακολουθεί τη λεγόμενη ‘σοβιετική εκδοχή’: 

- Το κεφάλαιο (μτφρ. Π. Μαυρομμάτης· 3 τόμοι). Αθήνα: Σύγχρονη εποχή 2012-13 [ανατύπωση], 892+572+ 
1226 σ. 

- Θεωρίες για την υπεραξία (Τέταρτος τόμος του «Κεφαλαίου») (μτφρ. Π. Μαυρομμάτης· 3 τόμοι). Αθήνα: 
Σύγχρονη εποχή 2008, 514+738+702 σ. 

Το μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος [Κ. Μαρξ & Φ. Ένγκελς] (μτφρ. Γ. Κόττης). Αθήνα: Θεμέλιο 2004, 
120 σ. [πρώτη έκδοση: 1981]. 

- Μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος (μτφρ. Θ. Γκιούρας). Αθήνα: ΚΨΜ 2018, 80 σ.  
- Το κομμουνιστικό μανιφέστο (μτφρ. Ανδρέας Παππάς). Αθήνα: Πατάκης 2018, 136 σ. 

Ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα κείμενα της παγκόσμιας γραμματείας. 

Τρία κείμενα για τη θεωρία της αξίας. Αθήνα: Κριτική 1998, 208 σ. 
Περιέχει τα κείμενα: «Η αξιακή μορφή». «Σχόλια στον Samuel Bailey». «Μαργινάλι στο Εγχειρίδιο της πολιτικής 
οικονομίας του Adolph Wagner». 

Χειρόγραφο 1865: Χειρόγραφο Ι για τον 2ο τόμο του «Κεφαλαίου» (μτφρ. Θ. Γκιούρας). Αθήνα: ΚΨΜ 2021, 
274 σ. 

Ημιτελές κατάλοιπο, που όμως θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη της μαρξικής σκέψης. 

22 Επίκαιρες Ανταποκρίσεις για τη «N.Y. Daily Tribune» (μτφρ. Μ. Τζιαντζή). Αθήνα: Καστανιώτης 2018, 256 
σ. 

Ο Μαρξ εδώ σε έναν αμιγώς δημοσιογραφικό, αλλά όχι λιγότερο ενδιαφέροντα ρόλο. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Liedman, S.-E.: A World to Win: The Life and Works of Karl Marx. London: Verso 2018, 785 σ. 

Εξαιρετική βιογραφία, με έμφαση στις ιδέες του Μαρξ, και με εκτενή ανάλυση των αντιλήψεών του για μια 
κριτική ανάλυση της πολιτικής οικονομίας. 

Sperber, J.: Karl Marx: A Nineteenth-Century Life. New York: Norton 2013, 648 σ. 
Βιογραφία που δίνει έμφαση στη σχέση του Μαρξ με το πνευματικό περιβάλλον της εποχής, καθώς και στις 
πολιτικές ιδέες και επιδιώξεις του. 

Wolff, J.: Why Read Marx Today? Oxford: Oxford University Press 2002, 144 σ. 
Σύντομη, εξαιρετική εισαγωγή, θέτει στο επίκεντρό της το ερώτημα για την ενδεχόμενη επικαιρότητα των 
μαρξικών ιδεών σήμερα. 

Wood, A.W.: Karl Marx. London: Routledge 22004, 344 σ. 
Η καλύτερη διαθέσιμη συνολική έκθεση των μαρξικών θεωρήσεων· πολύτιμο έργο, με χαρακτήρα όχι αμιγώς 
εισαγωγικό. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Arthur, C.J.: Dialectics of Labour: Marx and His Relation to Hegel. Oxford: Basil Blackwell 1986, 182 σ. 
Με αφετηρία την έννοια της αλλοτρίωσης στα Χειρόγραφα, ο συγγραφέας εξετάζει τις σχέσεις του Μαρξ με τον 
Χέγκελ και ιδίως με τη Φαινομενολογία. 

Avineri, S.: The Social and Political Thought of Karl Marx. Cambridge: Cambridge University Press 1968, 269 σ. 
Κλασική μελέτη, εξετάζει το σύνολο της διαδρομής του Μαρξ και δίνει έμφαση στη συνέχεια της εξέλιξης της 
σκέψης του. 

Breckman, W.: Marx, the Young Hegelians, and the Origins of Radical Social Theory. Cambridge: Cambridge 
University Press 1999, 348 σ. 

Χρήσιμη και ουσιαστική αποτύπωση του πολύπλοκου πεδίου των σχέσεων του Μαρξ με τους (λοιπούς) 
Νεαρούς Εγελιανούς. 

Brown, H.A.: Marx on Gender and the Family: A Critical Study. Leiden: Brill 2012, 246 σ. 
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Κριτική έκθεση των αντιλήψεων του Μαρξ για το φύλο και την οικογένεια, με ευμενή διάθεση. 

Brudney, D.: Marx’s Attempt to Leave Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press 1998, 448 σ. 
Η απόσταση που επιχειρεί να πάρει ο (νεαρός) Μαρξ από τη φιλοσοφία, ως αποτέλεσμα επιδράσεων του 
Φόυερμπαχ. 

Buchanan, A.E.: Marx and Justice: The Radical Critique of Liberalism. Totowa: Rowman & Littlefield 1982, 206 
σ. 

Η μαρξική κριτική στην έννοια της δικαιοσύνης και του δικαιώματος, ως μια ριζική κριτική σε κάθε εκδοχή 
φιλελευθερισμού. 

Carver, T. (επιμ.): The Cambridge Companion to Marx. Cambridge: Cambridge University Press 1991, 376 σ. 
Ανθολογία σημαντικών κειμένων για τις σημαντικότερες πτυχές της μαρξικής σκέψης. Όπως όλοι οι τόμοι της 
σειράς, έτσι και αυτός αποτελεί έκδοση αναφοράς. 

Cohen, G.A.: Karl Marx’s Theory of History: A Defence. Princeton: Princeton University Press 22001, 472 σ. 
Μια υπεράσπιση της μαρξικής αντίληψης για την ιστορία, σε ένα μνημειώδες έργο (πρώτη έκδοση 1978), το 
οποίο αποτέλεσε συγχρόνως την κοιτίδα του λεγόμενου ‘αναλυτικού μαρξισμού’. 

Cohen, G.A.: History, Labour, and Freedom: Themes from Marx. Oxford: Clarendon Press 1989, 336 σ. 
Κείμενα που επεκτείνουν, εμβαθύνουν ή αναδιατυπώνουν κριτικά τις βασικές θέσεις του συγγραφέα, όπως 
αυτές διατυπώθηκαν στο προηγούμενο λήμμα. 

Cohen, G.A.: Rescuing Justice and Equality. Cambridge, MA: Harvard University Press 2008, 430 σ. 
Κριτική προσέγγιση της φιλοσοφίας του Ρωλς, από μαρξική σκοπιά. 

Elster, J.: Making Sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press 1985, 576 σ. 
Εκτενής κριτική έκθεση του πολύπτυχου χαρακτήρα του μαρξικού έργου· έγκυρο και χρήσιμο. 

Geras, N.: Marx and Human Nature: Refutation of a Legend. London: New Left Books 1983, 128 σ. 
Απόπειρα αναίρεσης του «μύθου» που θέλει τον Μαρξ να απορρίπτει συλλήβδην κάθε έννοια «ανθρώπινης 
φύσης». 

Harvey, D.: A Companion to Marx’s Capital. London: Verso 22018, 768 σ. 
Ερμηνευτικό εργαλείο που θα διευκολύνει την κατανόηση ενός δύσκολου και πολύπλοκου έργου. 

Henning, C.: Philosophy After Marx. 100 Years of Misreadings and the Normative Turn in Political Philosophy. 
The Hague: Brill 2014, 676 σ. 

Ογκώδης, ενδιαφέρουσα απόπειρα υπεράσπισης του Μαρξ έναντι των πολλαπλών παρανοήσεων στις οποίες 
φέρεται να εκτέθηκε κατά τον 20ό αιώνα. 

Hubmann, G. & van der Linden, M. (επιμ.): Marx’s Capital: An Unfinishable Project? Chicago: Haymarket 2019, 
306 σ. 

Ανθολογία κειμένων που θίγουν ποικίλα ερωτήματα σχετικά με το ημιτελές μαρξικό opus magnum. 

Kandiyali, J. (επιμ.): Reassessing Marx’s Social and Political Philosophy: Freedom, Recognition and Human 
Flourishing. New York and Abingdon: Routledge 2018, 278 σ. 

Χρήσιμη ανθολογία κειμένων με θέμα την ηθική, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία του Μαρξ· αποτυπώνει 
ευκρινώς το συναφές ερευνητικό πεδίο σήμερα. 

Kolakowski, L.: Main Currents of Marxism: The Founders, the Golden Age, the Breakdown. New York: Norton 
22005, 1284 σ. 

Μνημειώδης ανασυγκρότηση της πορείας της μαρξικής επίδρασης: από τον πρώιμο Μαρξ έως τον δυτικό 
μαρξισμό. 

Larrain, J.: Marxism and Ideology. London: Macmillan 1983, 263 σ. 
Χρήσιμη εισαγωγή στην έννοια της ιδεολογίας και στη μαρξική συγκρότησή της. 

Leopold, D.: The Young Karl Marx: German Philosophy, Modern Politics, and Human Flourishing. Cambridge: 
Cambridge University Press 2007, 338 σ. 

Η συγκρότηση της φιλοσοφικής στάσης του νεαρού Μαρξ, στην αντιπαράθεσή του με τον Χέγκελ (και ιδίως με 
την εγελιανή Φιλοσοφία του δικαίου). 

Little, D.: The Scientific Marx. Minneapolis: University of Minnesota Press 1986, 244 σ. 
Οι μεθοδολογικές αφετηρίες και πρακτικές μέσα από τις οποίες το μαρξικό έργο διεκδικεί επιστημονικό status. 

Lukes, S.: Marxism and Morality. Oxford: Clarendon Press 1987, 192 σ. 
Ο Μαρξ δεν αποκηρύσσει κάθε έννοια ηθικής· ο κομμουνισμός ως ηθικό αίτημα. 

McCarthy, G.E.: Marx and Social Justice: Ethics and Natural Law in the Critique of Political Economy. Leiden: 
Brill 2018, 390 σ. 

Οι αντιλήψεις του Μαρξ για την κοινωνική δικαιοσύνη υπό το φως τις επίδρασης που του άσκησαν οι 
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αριστοτελικές αντιλήψεις. 

Moseley, F. & Smith, T. (επιμ.): Marx’s Capital and Hegel’s Logic: A Reexamination. Leiden: Brill 2014, 336 σ. 
Συναγωγή κειμένων που επιχειρούν να φωτίσουν το δύσκολο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο ο Μαρξ 
αφομοιώνει την εγελιανή διαλεκτική. 

Norman, R. & Sayers, S.: Hegel, Marx, and Dialectic: A Debate. Brighton: Harvester 1980, 188 σ. 
Οι αναλύσεις των δύο συγγραφέων συγκλίνουν και αποκλίνουν στο ζήτημα ενός ακριβέστερου προσδιορισμού 
της σχέσης εγελιανής και μαρξικής διαλεκτικής. 

Ollman, B.: Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method. Urbana: University of Illinois Press 2003, 248 σ. 
Μία ακόμη υπεράσπιση της μαρξικής διαλεκτικής μεθόδου. 

Peffer, R.G.: Marxism, Morality, and Social Justice. Princeton: Princeton University Press 1990, 542 σ. 
Ογκώδης και ενδελεχής υπεράσπιση της θέσης ότι ο Μαρξ δεν απορρίπτει συλλήβδην την έννοια της ηθικής, 
ούτε εκείνες της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων, αλλά τις μετασχηματίζει κριτικά. 

Reiman, J.: As Free and as Just as Possible: The Theory of Marxian Liberalism. Chichester: Wiley-Blackwell 2012, 
256 σ. 

Ρηξικέλευθη έκθεση της μαρξικής πολιτικής φιλοσοφίας ως εκδοχής ενός ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού. 

Rosen, M.: On Voluntary Servitude: False Consciousness and the Theory of Ideology. Cambridge: Polity Press 
1996, 310 σ. 

Σημαντική μελέτη για τη μαρξική έννοια της ιδεολογίας. 

Thomas, P.: Karl Marx and the Anarchists. London: Routledge 22009, 432 σ. 
Μια πλήρης ανασυγκρότηση της μαρξικής αντιπαράθεσης με τους συγχρόνους του αναρχικούς (Στίρνερ, 
Προυντόν, Μπακούνιν κ.λπ.). 

Vidal, M., Smith, Τ., Rotta, Τ. & Paul Prew, P. (επιμ.): The Oxford Handbook of Karl Marx. Oxford: Oxford 
University Press 2019, 864 σ. 

Ογκώδης συλλογή κειμένων που προσεγγίζουν κάθε πτυχή της μαρξικής σκέψης, καθώς και τις πολλαπλές 
επιδράσεις που αυτή άσκησε· χρήσιμο εργαλείο αναφοράς. 

Wickham, C. (επιμ.): Marxist History-Writing for the Twenty-First Century. Oxford: British Academy 2007, 170 
σ. 

Ενδιαφέρουσα συλλογή κειμένων, στην οποία ιστορικοί υπερασπίζονται την επικαιρότητα της μαρξικής 
αντίληψης για την ιστορία. 

Wolff, R.P.: Understanding Marx. A Reconstruction and Critique of «Capital». Princeton: Princeton University 
Press 1984, 245 σ. 

Αναδρομή στις θεωρήσεις του κεφαλαίου, από τον Άνταμ Σμιθ στον Καρλ Μαρξ, με μια κριτική έκθεση της 
μαρξικής θεώρησης στο επίκεντρο. 

Ε. Ελληνική βιβλιογραφία 

Αν ο αριθμός των τίτλων που κυκλοφορούν αποτελούσε αξιόπιστο κριτήριο, τότε ο Καρλ Μαρξ θα ήταν ο 
περισσότερο και καλύτερα μελετημένος στοχαστής των Νέων Χρόνων στην Ελλάδα. Επιχειρούμε εδώ μια 
επιλεκτική καταγραφή, με έμφαση σε έργα που εστιάζουν (εν όλω ή εν μέρει) στη φιλοσοφική πτυχή της 
μαρξικής σκέψης. 

Άκτον, Χ.Μ. [Acton, H.B.]: Τι είπε στ’ αλήθεια ο Μαρξ (μτφρ. Χ. Μεντζαλίρα). Αθήνα: Μεταίχμιο 2013, 200 σ. 
Σύντομη, καλή εισαγωγή. 

[Αλτουσέρ] Althusser, L.: Για τον Μαρξ (μτφρ. Τ. Μπέτζελος). Αθήνα: Εκτός Γραμμής 22015, 424 σ. 
Το έργο με το οποίο ο Αλτουσέρ καθιερώθηκε ως εισηγητής μιας νέας θεώρησης του Μαρξ. 

[Αλτουσέρ] Althusser, L.: Για την κρίση του μαρξισμού (μτφρ. Τ. Μπέτζελος). Αθήνα: Εκτός Γραμμής 2021, 192 
σ. 

Συναγωγή κειμένων με θεματική που ευκρινώς αποτυπώνεται στον τίτλο της έκδοσης. 

[Αλτουσέρ κ.ά.] Althusser, L., et al.: Να διαβάσουμε το «Κεφάλαιο» (μτφρ. Δ. Δημούλης, Χ. Βαλλιάνος & Β. 
Παπαοικονόμου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 22008, 662 σ. 

Κείμενα για το Κεφάλαιο, από τους: Λ. Αλτουσέρ, Ρ. Εσταμπλέ, Π. Μασερέ, Ε. Μπαλιμπάρ και Ζ. Ρανσιέρ. 

[Αμπενσούρ] Abensour, M.: Η δημοκρατία ενάντια στο κράτος. Ο Μαρξ και η μακιαβελική στιγμή (μτφρ. Β. 
Ιακώβου). Αθήνα: Στάσει Εκπίπτοντες 2019, 344 σ. 

Ουτοπικό μανιφέστο υπέρ της «εξεγειρόμενης δημοκρατίας». 

Αξελός, Κ.: Ο Μαρξ, στοχαστής της τεχνικής (μτφρ. Τ. Αθανασόπουλος). Αθήνα: Καστανιώτης 2000, 472 σ. 
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Για την τεχνική, την αλλοτρίωση και την υπέρβασή της. 

Αξιολογικά, τεύχος 9: Μαρξ και μαρξισμοί. Αθήνα: Εξάντας 1996, 302 σ. / Αξιολογικά, τεύχος 30: Για τα δέκα 
χρόνια από τον θάνατο του Κοσμά Ψυχοπαίδη. Αθήνα: Νήσος/Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 2016, 198 σ. 

Και τα δύο αφιερωματικά τεύχη με καλά κείμενα για τον Μαρξ. 

Γιακουμής, Σ.: Ο άγνωστος Κάρολος Μαρξ: Φιλοπρόοδος μεταρρυθμιστής – φιλελεύθερος διανοητής – ηθικός 
φιλόσοφος. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 2021, 368 σ. 

Μετά από δεκαετίες ταλαιπώρησης του Χέγκελ από μαρξίζουσες ερμηνείες, ο συγγραφέας επιχειρεί την 
αντίστροφη ταλαιπώρηση: μια «εγελιανή ανάλυση του Μαρξ». 

Γκιούρας, Θ.: Το Κεφάλαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας του Καρλ Μαρξ. Αθήνα: Εστία 2022, 144 σ. 
Αξιόλογη εισαγωγική παρουσίαση. 

Δεληγιώργη, Α.: Ο κριτικός Μαρξ 1843-44. Δοκίμια για τον μαρξισμό. Αθήνα: Gutenberg 1985, 136 σ. 
Μικρές απόπειρες για τον πρώιμο Μαρξ. 

Διαλέτης, Δ. (επιμ.): Μαρξισμός και επιστήμες: Ιστοριογραφικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Αθήνα: 
Νεφέλη 2010, 384 σ. 

Τρία κείμενα των Κ. Γαβρόγλου, Α. Μπαλτά και του σοβιετικού μαρξιστή B. Hessen. 

Στεφανοπούλου, Μ. (επιμ.): Μαρξισμός. Μια επανεκτίμηση [Επιστημονικό Συμπόσιο]. Αθήνα: Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού – Σχολή Μωραΐτη 1997, 348 σ. 

Δεκαπέντε κείμενα σημαντικών Ελλήνων θεωρητικών για ποικίλες πτυχές της μαρξικής κληρονομιάς. 

Ζαχαρέας, Α.: Η ιστορία των εκδόσεων του Καρλ Μαρξ. Αθήνα: Γαβριηλίδης 2010, 80 σ. 
Σύντομη παρουσίαση των μαρξικών εκδόσεων και των ελληνικών μεταφράσεών τους. 

Ήγκλετον, Τ. [Eagleton, T.]: Ο μαρξισμός και η λογοτεχνική κριτική (μτφρ. Γ. Αζαριάδης). Αθήνα: Ύψιλον 1981, 
128 σ. 

Απόπειρα εισαγωγικής παρουσίασης και διαλεύκανσης του θέματος, η οποία διεκδικεί ωστόσο και έναν 
χαρακτήρα «πολιτικής παρέμβασης». 

[Ήγκλετον] Eagleton, T.: Μαρξ και ελευθερία (μτφρ. Α. Κοσμά). Αθήνα: Ενάλιος 2002, 96 σ. 
Μικρή εισαγωγή, επικεντρώνεται στη σχέση έντασης που συνδέει τη μαρξική σκέψη με την ελευθερία. 

[Ήγκλετον] Eagleton, T.: Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο (μτφρ. Π. Γεωργίου). Αθήνα: Πατάκης 2012, 336 σ. 
Απόπειρα δικαίωσης και ‘διάσωσης’ της μαρξικής σκέψης, σε δέκα κεφάλαια που απαντούν σε ισάριθμες 
ενστάσεις και επιφυλάξεις. 

[Καλλίνικος] Callinicos, A.: Οι επαναστατικές ιδέες του Καρλ Μαρξ (μτφρ. Χ. Πετράκος). Αθήνα: Μαρξιστικό 
Βιβλιοπωλείο 22011, 264 σ. 

Η σημερινή αξία των μαρξικών ιδεών, σε διαρκή αναζήτηση της ‘επαναστατικής τους επικαιρότητας’. 

[Καλλίνικος] Callinicos, A.: Η αποκρυπτογράφηση του «Κεφαλαίου». Το «Κεφάλαιο» του Μαρξ και η πορεία 
του (μτφρ. Α. Λυκούργος & Λ. Μπόλαρης). Αθήνα: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 2016, 536. 

Ογκώδης, πολυπρισματική εξέταση των αφετηριών, του χαρακτήρα και της επικαιρότητας του σημαντικότερου 
ίσως έργου του Μαρξ. 

Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών: Ο Χέγκελ και ο μαρξισμός. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 1982, 181 σ. 
Αποτύπωση του βασικού πλαισίου πρόσληψης της εγελιανής φιλοσοφίας κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 
του προηγούμενου αιώνα: ο Χέγκελ ως πρόδρομος του Μαρξ. 

Κινιού, Υ. [Quiniou, Y.]: Καρλ Μαρξ (μτφρ. Γ. Καυκιάς). Αθήνα: Τόπος 2011, 144 σ. 
Εισαγωγή που αρθρώνεται ως υπεράσπιση του Μαρξ απέναντι σε ευρέως διαδεδομένα «στερεότυπα». 

[Κλέυς] Claeys, G.: Μαρξ και μαρξισμός (μτφρ. Γ. Μαραγκός). Αθήνα: Μεταίχμιο 2018, 600 σ. 
Εκτενές «πανόραμα»: από τον νεαρό Μαρξ έως τον μαρξισμό του 21ου αιώνα. 

Κονδύλης, Π.: Ο Μαρξ και η αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Στιγμή 22011, 72 σ. 
Συνοπτική ανάλυση μιας πολύπλευρης σχέσης. 

Κορς, Κ. [Korsch, Κ.]: Μαρξισμός και φιλοσοφία (μτφρ. Μ. Λαμπρίδης & Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Ύψιλον 
1981, 200 σ. 

Μελέτη του 1923, που ωστόσο διατηρεί κάποια επικαιρότητα και σημασία. 

Λεφέβρ, Α. [Lefebvre, H.]: Χέγκελ – Μαρξ – Νίτσε, ή το βασίλειο των σκιών (μτφρ. Β. Δωροβίνης). Αθήνα: 
Ράππας 1976, 296 σ. 

Μια μάλλον επιφανειακή πραγμάτευση των τριών φιλοσόφων, σε μια προ πολλού ξεπερασμένη μελέτη. 

Λεφέβρ, Α. [Lefebvre, H.]: Καρλ Μαρξ. Η ζωή και η φιλοσοφία του (μτφρ. Κ. Μαυρίδης). Αθήνα: Ελεύθερος 
Τύπος 2004, 120 σ. 

Εισαγωγική, μάλλον επιφανειακή προσέγγιση. 
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Λίφσιτς, Μ. [Lifshitz, M.]: Η φιλοσοφία της τέχνης του Καρλ Μαρξ (μτφρ. Μ.-Μ. Γιαννίκου). Αθήνα: Τόπος 
2018, 208 σ. 

Απόπειρα ανάδειξης μιας μαρξικής πρωτοτυπίας στο πεδίο της αισθητικής. 

Μακρής, Σ.: Karl Marx. Αλλοτρίωση, εκμετάλλευση και φετιχισμός του εμπορεύματος. Αθήνα: Σιδέρης 2013, 
344 σ. 

Κενολογίες προς εντυπωσιασμόν. 

[Μασερέ] Macherey, P.: Φουκώ και Μαρξ. Το παραγωγικό υποκείμενο (μτφρ. Τ. Μπέτζελος). Αθήνα: Εκτός 
γραμμής 2013, 92 σ. 

Ο Μαρξ υπό το φως του Φουκώ. Σε μια μελέτη τόσο μικρής έκτασης, η πραγμάτευση παραμένει αναγκαστικά 
επιφανειακή. 

[Μέσαρος] Mészáros, I.: Η θεωρία του Μαρξ για την αλλοτρίωση (μτφρ. Ε. Κωνσταντέλου). Αθήνα: Κουκκίδα 
2016, 370 σ. 

Η καταγωγή της έννοιας της αλλοτρίωσης, η αφομοίωσή της από τον Μαρξ και η σημασία της σήμερα. 
Ενδιαφέρουσα και σημαντική μελέτη του 1970. 

Μοσχονάς, Σ.Α.: Ιδεολογία και γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης 2005, 344 σ. 
Σημαντική μελέτη για την έννοια της ιδεολογίας και τις γλωσσικές αποτυπώσεις της· με αναφορές και στη 
μαρξική έννοια της ιδεολογίας. 

Μπαγιόνας, Α.: Διαλεκτική και πολιτική στον πρώιμο Μαρξ. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 1997, 
158 σ. 

Τέσσερις μελέτες για τον πρώιμο Μαρξ: η σχέση του με τον προηγούμενο υλισμό· η κριτική του στην εγελιανή 
διαλεκτική (κατά Ένγκελς)· στο αστικό κράτος· στον Βοναπαρτισμό. 

Μπαλιμπάρ, Ε. [Balibar, E.]: Η φιλοσοφία του Μαρξ (μτφρ. Α. Στυλιανού). Αθήνα: Νήσος 1996, 232 σ. 
Μια σχεδόν κλασική πλέον μελέτη, περιέχει μια νέα πρωτότυπη απόπειρα ανάδειξης της μαρξικής 
επικαιρότητας. 

Μπένετ, Τ. [Bennett, T.]: Φορμαλισμός και μαρξισμός (μτφρ. Σ. Τσακνιάς). Αθήνα: Νεφέλη 1983, 224 σ. 
Υπεράσπιση του (ρωσικού) φορμαλισμού και της σημασίας που διατηρεί για τη μαρξιστική λογοτεχνική κριτική. 

Μπενσαΐντ, Ντ. [Bensaid, D.]: Ο Μαρξ της εποχής μας. Μεγαλείο και κακοδαιμονίες ενός κριτικού 
εγχειρήματος (μτφρ. Γ. Καυκιάς). Αθήνα: Τόπος 2013, 456 σ. 

Προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στα άκρα του απολογητισμού και της απόρριψης, η μελέτη 
αναδεικνύει τις εσωτερικές εντάσεις του μαρξικού εγχειρήματος και της κληρονομιάς που άφησε. 

[Μπερλίν] Berlin, I.: Καρλ Μαρξ (μτφρ. Γ.Ν. Μερτίκας). Αθήνα: Scripta 1998, 320 σ. 
Εξαίρετη, κλασική μελέτη, παρακολουθεί εν ταυτώ ζωή και σκέψη του Μαρξ. 

Νουτσόπουλος, Θ.: Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και 
Marx. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 2005, 352 σ. 

Παράλληλη εξέταση εννοιών των δύο στοχαστών, της οποίας τη συνοχή φέρεται να διασφαλίζει η εμφάνιση 
του Χέγκελ ως μαρξικού προδρόμου. 

Νουτσόπουλος, Θ: Η φιλοσοφία ως ανταποκριτής. Ο νεαρός Marx και τα όρια της πολιτικής θεωρίας 1842-
1843. Αθήνα: ΚΨΜ 2019, 184 σ. 

Απόπειρα ‘απόσταξης’ κάποιων φιλοσοφικών οπτικών μέσα από τη δημοσιογραφική δραστηριότητα του πολύ 
νεαρού Μαρξ. 

Νούτσος, Π.: Karl Marx, ο κριτικός της ιδεολογίας. Αθήνα, Θεμέλιο 1988, 152 σ. 
Σύντομα, επικαιρικά δοκίμια – χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. 

Νούτσος, Π.: Ο Marx στον καθρέφτη. Αθήνα: Παπαζήσης 2014, 416 σ. 
Μαρξικές αντανακλάσεις, σε 1071 εξαντλητικές «ερωταποκρίσεις». Ο συγγραφέας δεν στερείται πνεύματος, 
ούτε διστάζει να το επιδεικνύει. 

Ντερριντά, Ζ. [Derrida, J.]: Φαντάσματα του Μαρξ (μτφρ. Κ. Παπαγιώργης). Αθήνα: Εκκρεμές 1995, 224 σ. 
Απόπειρα προσέγγισης του μαρξικού έργου, με όχημα τη γνωστή ιδιόλεκτο του συγγραφέα. Η μελέτη 
παραμένει σημαντική. 

Ντερριντά, Ζ. [Derrida, J.]: Μαρξ και Υιοί (μτφρ. Κ. Παπαγιώργης). Αθήνα: Εκκρεμές 2004, 104 σ. 
Η απάντηση του Ντερριντά στις επικρίσεις που προκάλεσαν τα Φαντάσματα. 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ο Karl Marx και η φιλοσοφία. Αθήνα: Gutenberg 1987, 360 σ. 
Συναγωγή είκοσι έξι εισηγήσεων σε συνέδριο που διεξήχθη το 1983 – με μεγάλες αποκλίσεις στη θεματική, το 
μέγεθος και την ποιότητα. 

Παπαϊωάννου, Κ.: Ο μαρξισμός σαν ιδεολογία. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις 1988, 272 σ. 
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Τέσσερα κείμενα μιας κριτικής αποτίμησης του Μαρξ και της μαρξικής «ορθοδοξίας». Περιγράφεται ως πρώτο 
μέρος μιας απόπειρας μελέτης των «θεμελίων του μαρξισμού», η οποία συνεχίστηκε με τους δύο τίτλους που 
ακολουθούν: 

- Παπαϊωάννου, Κ.: Κράτος και φιλοσοφία. Ο διάλογος Μαρξ – Χέγκελ Ι. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις 1990, 
228 σ. 

- Παπαϊωάννου, Κ.: Φιλοσοφία και τεχνική. Ο διάλογος Μαρξ – Χέγκελ ΙΙ. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις 1994, 
192 σ. 

Παπαϊωάννου, Κ.: Οντολογία και αλλοτρίωση. Μαρξ και μαρξισμός, τόμος Ι. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις 
2009, 264 σ. 

Συναγωγή μελετών για την έννοια της ιδεολογίας, την αλλοτρίωση, τη διαλεκτική και τις τάξεις. (Ο Τόμος ΙΙ 
αφορά περισσότερο τον μαρξισμό και σχεδόν καθόλου τον Μαρξ, γι’ αυτό και δεν λημματογραφείται εδώ.) 

Παπαϊωάννου, Κ.: Από την κριτική του ουρανού στην κριτική της γης. Το φιλοσοφικό οδοιπορικό του νεαρού 
Μαρξ (μτφρ. Ξ. Κομνηνός). Αθήνα: Ίνδικτος 2014, 72 σ. 

Μία ακόμη συναγωγή μικρών δοκιμιακών κειμένων ενός παραγωγικού, αλλά σαφώς ‘άνισου’ συγγραφέα. 

Πασουκάνις, Ε. [Pashukanis, E.]: Μαρξισμός και δίκαιο (μτφρ. Α. Χριστόπουλος). Αθήνα: Οδυσσέας 1985, 192 
σ. 

Κλασική μελέτη μιας εμβληματικής και μοιραίας μορφής.  

Πουλαντζάς, Ν.: Κείμενα: Μαρξισμός, Δίκαιο, Κράτος (μτφρ. Τ. Μπέτζελος). Αθήνα: Νήσος 2009, 544 σ. 
Μερικά από τα σημαντικότερα κείμενα του πρόωρα χαμένου θεωρητικού. 

[Ρόμπινσον] Robinson, C.J.: Ανθρωπολογία του μαρξισμού (μτφρ. Α. Μανωλάτος). Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2022, 304 σ. 

Η προϊστορία του σοσιαλιστικού ιδεώδους και οι αναφορές και παραδοχές της μαρξιστικής ανθρωπολογίας. 

[Σίνγκερ] Singer, P.: Μαρξ (μτφρ. Μ. Χαραλάμπη). Αθήνα: Πολύτροπον 2006, 152 σ. 
Μια σύντομη εισαγωγή, που πάντως επιχειρεί να παρουσιάσει όλες τις πλευρές της μαρξικής σκέψης. 

Σταμάτης, Γ.: Ζητήματα Μαρξιστικής Θεωρίας. Αθήνα: ΚΨΜ 2018, 392 σ. 
Συναγωγή μελετών, κάποιες από τις οποίες τέμνονται με τη φιλοσοφική προβληματική. 

[Στέντμαν Τζόουνς] Stedman Jones, G.: Καρλ Μαρξ – Μεγαλείο και ψευδαισθήσεις (μτφρ. Π. Γεωργίου). 
Αθήνα: Πατάκης 2019, 800 σ. 

Ογκώδης και εξαντλητική διανοητική βιογραφία. 

 [Τσινέλα] Cinnella, E.: Ο άλλος Μαρξ (μτφρ. Ά. Γρίβα). Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων 2019, 240 σ. 
Ο ύστερος Μαρξ έχει αναθεωρήσει τις απόψεις του και βλέπει πλέον φιλικά την αγροτική Ρωσία και την 
τρομοκρατία των Ναρότνικων. – Αν η προσέγγιση αυτή έχει κάποια βάση, τόσο το χειρότερο για τον Μαρξ... 

[Υππολίτ] Hyppolite, J.: Χέγκελ και Μαρξ (μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος). Αθήνα: Έρασμος 22006, 76 σ. 
Μικρή, κλασική μελέτη. 

Φαράκλας, Γ: Η λογική του κεφαλαίου. Μια κριτική εισαγωγή στην σκέψη του Μαρξ και του Βέμπερ. Αθήνα: 
Εστία 2018, 366 σ. 

Αντιστικτική μελέτη δύο στοχαστών που προσέγγισαν με διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές 
αφετηρίες, αλλά πάντως κριτικά, την κεφαλαιοκρατική κοινωνία. 

Χάινριχ, Μ. [Heinrich, M.]: Το «Κεφάλαιο» του Μαρξ. Εισαγωγή στους τρεις τόμους (μτφρ. Σ. Λαλοπούλου). 
Αθήνα: Futura 2017, 272 σ. 

Σύντομη, περιεκτική και ουσιαστική εισαγωγή στο σημαντικότερο έργο του Μαρξ. 

Χάις, Ρ. [Heiss, R.]: Οι μεγάλοι διαλεκτικοί: Χέγκελ, Κίρκεγκαρντ, Μαρξ (μτφρ. Λ. Αναγνώστου). Αθήνα: 
Επίκουρος 1978, 388 σ. 

Επιφανειακή ανάλυση, σε μια μετριότατη απόδοση. 

[Χάρβεϋ] Harvey, D.: Ο Μαρξ, το «Κεφάλαιο» και η τρέλα του οικονομικού λόγου (μτφρ. Ε. Νεοκοσμίδου). 
Αθήνα: Τόπος 2019, 264 σ. 

Επίκληση του Κεφαλαίου για την κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών σχέσεων και δομών. 

[Χέλλερ] Heller, A.: Η θεωρία των αναγκών στον Μαρξ (μτφρ. Λ. Ρινόπουλος). Αθήνα: Πλέθρον 2018. 
Μικρή, ουσιαστική μελέτη μιας σημαντικής διανοήτριας· επικεντρώνεται στις έννοιες του «συστήματος των 
αναγκών» και της αλλοτρίωσης. 

[Χόμπσμπαουμ] Hobsbawm, E: Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο: Μαρξ και μαρξισμός 1840-2011 (μτφρ. Μ. 
Μεζίτη). Αθήνα: Θεμέλιο 2011, 440 σ. 

Μια εντυπωσιακή επισκόπηση από έναν μεγάλο ιστορικό: Εκτείνεται από τους προ-μαρξικούς σοσιαλιστές έως 
τις αρχές του αιώνα μας. 
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[Χόμπσμπαουμ] Hobsbawm, E.: Εισαγωγή στο κομμουνιστικό μανιφέστο (μτφρ. Β. Λέκκα). Αθήνα: Πλέθρον 
2017, 56 σ. 

Μικρό, ενδιαφέρον εισαγωγικό κείμενο 

Χρύσης, Α.: Ο Μαρξ της εξέγερσης στον κήπο του Επίκουρου. Αθήνα: Γκοβόστης 2003, 168 σ. 
Απόπειρα μιας συνολικής ερμηνείας της σκέψης του Μαρξ με άξονα τη διδακτορική διατριβή του για τη 
Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας. 

Χρύσης, Α.: Ο Marx της δημοκρατίας. Αθήνα: ΚΨΜ 2014, 360 σ. 
Για τη συμβατότητα κομμουνισμού και «αληθινής» δημοκρατίας. 

Χρύσης, Α.: Πριν και μετά τον Marx. Ελευθερία και αναγκαιότητα. Αθήνα: ΚΨΜ 2018, 352 σ. 
Απόπειρα «διασταύρωσης» της μαρξικής σκέψης με διανοητές που προηγήθηκαν (Μακιαβέλλι, Σπινόζα, 
Ρουσσώ, Χέγκελ) ή ακολούθησαν (Λένιν, Γκράμσι, Μαρκούζε, Λούκατς). 

Χρύσης, Α.: Ο Marx του κομμουνισμού. Αθήνα: ΚΨΜ 2020, 360 σ. 
Ο κομμουνισμός ως υπέρβαση και όχι κατάργηση της δημοκρατίας. 

Ψυχοπαίδης, Κ.: Ιστορία και μέθοδος (μτφρ. Λ. Σακαλή). Αθήνα: Σμίλη 1994, 448 σ. 
Σημαντικό έργο, με μεγάλος μέρος του αφιερωμένο στη μαρξική αντίληψη της ιστορικότητας. 

Ψύλλος, Σ.: Η μεταφυσική της μεθόδου. Αθήνα: Εκκρεμές 2022, 144 σ. 
Φιλόδοξη, ενδιαφέρουσα, αλλά κάπως ελλειπτική πραγμάτευση των μεταφυσικών προϋποθέσεων της 
μαρξικής μεθοδολογίας. 
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Κεφάλαιο 18 
Νίτσε 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

Α. Εισαγωγικά 

Έχοντας εκκινήσει ως κλασικός φιλόλογος, ο Φρήντριχ Νίτσε εξελίσσεται σε μείζονα μορφή της σκέψης του 
19ου αιώνα, ασκώντας ριζική και οξυδερκή κριτική σε κάθε παραδεδομένη εκδοχή φιλοσοφίας, θρησκείας, 
και ηθικής. Το πολύπλευρο και εν μέρει άνισο έργο του υπόκειται σε διαρκή εξέλιξη και εμπεριέχει 
σημαντικές μετατοπίσεις, διακρινόμενο σχηματικά σε τρείς περιόδους. 

Στην πρώτη περίοδο (1870-76), ο Νίτσε τελεί υπό την επίδραση του Βάγκνερ και του Σόπεναουερ, 
καθώς και επιβιώσεων του ρομαντισμού. Είναι η περίοδος αναζήτησης ενός νέου παιδευτικού ιδεώδους, το 
οποίο προσβλέπει στην πραγμάτωση της αισθητικής και ηρωικής ύπαρξης – ως πρότυπο της οποίας 
αναδύεται η αρχαϊκή, προκλασική «τραγική εποχή των Ελλήνων». Η εποχή αυτή περιγράφεται ως μια 
περίοδος ισορροπίας ανάμεσα στο διονυσιακό και το απολλώνειο στοιχείο: το πρώτο εκφράζεται στη 
μουσική και τον χορό, και γενικότερα ως μια αδιάλειπτη βακχική κατάφαση όλων των εκφάνσεων της ζωής· 
το δεύτερο δηλώνεται ως μέτρο, έμφαση στη μορφή και το φαίνεσθαι, ως πνευματικότητα, και εντέλει ως 
φιλοσοφία. Η μετάβαση στην κλασική εποχή συμπίπτει με την πλήρη κατίσχυση του απολλώνειου πάνω στο 
διονυσιακό στοιχείο. 

Στο απολλώνειο στοιχείο φαίνεται βέβαια να προσχωρεί σιωπηρά και ο ίδιος ο Νίτσε κατά τη δεύτερη 
περίοδο της δραστηριότητάς του (1877-82), η οποία σημαδεύεται από τη ρήξη του με τον Βάγκνερ. 
Συναντούμε εδώ δείγματα μιας στροφής του Νίτσε στη θεωρητική δραστηριότητα, την υιοθέτηση μιας 
εκδοχής νοησιαρχίας και θετικισμού, την αναγνώριση και κατάφαση του ρόλου της επιστήμης, καθώς και 
στοιχεία που φαίνεται να εγγράφονται σε ένα ευρύτερο διαφωτιστικό πρόταγμα. Αυτή την περίοδο 
διαμορφώνεται επίσης το προσωπικό ύφος της γραφής του Νίτσε, η οποία μετακινείται από τη μορφή της 
πραγματείας σε εκείνη του αφορισμού. 

Η τρίτη περίοδος (1883-89) είναι πρωτίστως η περίοδος συγγραφής του μνημειώδους Ζαρατούστρα: 
ενός έργου μάλλον ποιητικού παρά φιλοσοφικού, με κυριαρχία του συμβολισμού και της αλληγορίας. Την 
περίοδο αυτή ωριμάζει και οξύνεται η κριτική ματιά του στοχαστή, με έμφαση στο ζήτημα του ρόλου και του 
χαρακτήρα της ηθικής. Το σύνολο της ιστορίας της Δύσης συλλαμβάνεται εδώ ως μια περίοδος κυριαρχίας 
του «πλατωνισμού»: ο πραγματικός κόσμος, και η ίδια η ζωή, παρακάμπτονται ή απορρίπτονται χάριν ενός 
‘επέκεινα’, το οποίο λαμβάνει (εναλλάξ ή ταυτοχρόνως) τη μορφή του θεού, του ηθικού νόμου ή των 
μεταφυσικών υποθέσεων. Στην υπόθεση της ύπαρξης δύο κόσμων, το κρίσιμο είναι η οντολογική και 
αξιολογική προτεραιότητα του δεύτερου, του λεγόμενου κόσμου των Ιδεών. 

Στον πλατωνισμό θα θεμελιωθεί και ο χριστιανισμός, εμπλουτίζοντάς τον με στοιχεία εξισωτισμού, με 
την καθιέρωση του «ασκητικού ιδεώδους» και της δήθεν αρετής της «συμπόνιας». Στην περίοδο αυτή 
εμπίπτουν και οι νιτσεϊκές επεξεργασίες της «βούλησης για δύναμη» ως κεντρικής έννοιας που διέπει όχι 
μόνο τον άνθρωπο, αλλά το σύνολο του οργανικού κόσμου. Σημαντική δεν είναι τόσο η ‘αλήθεια’, όσο η 
προαγωγή αυτής της βούλησης· η ‘αλήθεια’, ούτως ή άλλως, δεν συνιστά παρά ένα σύνολο μεταφορών, οι 
οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ανθρώπινη επιβίωση, μπορούν όμως και να της εναντιώνονται. Η 
κατάρρευση των αξιών, η απαγκίστρωση από την ηθική και από τις έννοιες της αρετής και της ελεύθερης 
βούλησης, δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να απολαύσει την «αθωότητα του γίγνεσθαι» και να αφεθεί 
στην «αιώνια επιστροφή του αυτού». 

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, το έργο του Νίτσε επέζησε όχι μόνο των δικών του εγγενών αντιφάσεων, 
αλλά και της απρόσφορης απόπειρας του ναζισμού να το εγκολπωθεί και να το ενσωματώσει. Φρόυντ, 
Φουκώ, Ντερριντά και Χάιντεγκερ είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που δέχτηκαν την επίδρασή του και 
διαλέχθηκαν παραγωγικά μαζί του· ο τελευταίος μάλιστα, όχι αδικαιολόγητα, θα περιγράψει το αντι-
μεταφυσικό εγχείρημα του Νίτσε ως την τελευταία μεγάλη εκδοχή μεταφυσικής του 19ου αιώνα. 
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Β. Σημαντικότερα έργα 

1872 Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik – Η γέννηση της τραγωδίας μέσα από το 
πνεύμα της μουσικής 
Το πρώτο σημαντικό δημοσίευμα του Νίτσε, με το οποίο συγχρόνως απεγκλωβίζεται από μια στενή 
εκδοχή φιλολογίας. Η δεύτερη έκδοση, το 1886, συμπεριέλαβε και μια «απόπειρα αυτοκριτικής» του 
φιλοσόφου. 

1872 «Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten» – Για το μέλλον των εκπαιδευτικών μας 
ιδρυμάτων 
Σειρά διαλέξεων για την εκπαίδευση και τους θεσμούς της. 

1873 «Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne» – Περί αληθείας και ψεύδους υπό 
εξωηθική έννοια 
Κριτική σε σύγχρονες του Νίτσε αντιλήψεις για την αλήθεια, μαζί με μια θεωρία για τη γλώσσα. 

1873 «Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen» – Η φιλοσοφία στην τραγική εποχή των 
Ελλήνων 
Έργο που ο Νίτσε συνέλαβε ως παράλληλο με τη Γέννηση της τραγωδίας, χωρίς όμως να το ολοκληρώσει 
ώστε να καταστεί δημοσιεύσιμο όσο ζούσε· το κείμενο περιλαμβάνει μια ενδιαφέρουσα πραγμάτευση 
των περισσότερων ‘προσωκρατικών’ φιλοσόφων. 

1873-6 Unzeitgemäße Betrachtungen – Ανεπίκαιροι στοχασμοί 
David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller – Ντάβιντ Στράους, ο ομολογητής και ο 
συγγραφέας 
Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben – Περί οφέλους και βλάβης της ιστορίας 
για τη ζωή 
Schopenhauer als Erzieher – Ο Σόπενχαουερ ως παιδαγωγός 
Richard Wagner in Bayreuth – Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ στο Μπάιροϋτ 

Τέσσερις μικρές πραγματείες· ειδικά η δεύτερη είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη φιλοσοφική 
εξέλιξη του Νίτσε όσο και για την πρωτότυπη θεώρηση της ιστορικής επιστήμης που περιέχει.  

1878 Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister – Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο. Ένα 
βιβλίο για ελεύθερα πνεύματα 
Αφορισμοί αφιερωμένοι στον Βολταίρο – καθοδόν προς μια κριτική της μεταφυσικής. 

1881 Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile – Χαραυγή. Σκέψεις για τις ηθικές 
προκαταλήψεις 
Αφοριστική κριτική στα ηθικά συστήματα, διατυπωμένοι από τη σκοπιά μιας υπεράσπισης της 
επιστήμης. 

1882 Die fröhliche Wissenschaft – Η χαρούμενη επιστήμη 
Αφορισμοί για ποικίλα θέματα – σε συνάφεια με ό,τι θα εκτεθεί εκτενώς στον Ζαρατούστρα. 

1883-5 Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen – Τάδε έφη Ζαρατούστρα. Ένα βιβλίο για 
όλους και για κανέναν  
Ποιητικό φιλοσοφικό κείμενο σε τέσσερα μέρη. 

1886 Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft – Πέραν του καλού και του 
κακού. Πρελούδιο μιας φιλοσοφίας του μέλλοντος 
Επιστροφή στο ύφος της πραγματείας, με ένα κείμενο που ψηλαφεί τη δυνατότητα επιστροφής σε μια 
προ-ηθική εποχή. 

1887 Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift – Για τη γενεαλογία της ηθικής. Μια πολεμική 
Τρεις πραγματείες που συγκροτούν το πιο συνεκτικό κείμενο του Νίτσε· κεντρική για το θέμα της κριτικής 
στην ηθική καθίσταται εδώ η έννοια της γενεαλογίας. 

1888 Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem – Η περίπτωση Βάγκνερ. Το πρόβλημα ενός μουσικού 
Ξεκαθάρισμα παλαιών λογαριασμών με τον Βάγκνερ και με ό,τι αυτός (στα μάτια του Νίτσε) εξέφραζε. 

1889 Götzen-Dämmerung, oder Wie man mit dem Hammer philosophiert – Το λυκόφως των ειδώλων, 
ή Πώς φιλοσοφεί κανείς με το σφυρί 
Απόπειρα συνόψισης των κριτικών θεωρήσεων του Νίτσε – λίγο πριν από την πνευματική του 
κατάρρευση. 

1895 Der Antichrist. Fluch auf das Christentum – Ο Αντίχριστος. Ανάθεμα κατά του χριστιανισμού  
Η τελευταία πολεμική κατά του χριστιανισμού, γραμμένη το 1888 και δημοσιευμένη μετά την 
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κατάρρευση. 

1895 Nietzsche contra Wagner – Νίτσε εναντίον Βάγκνερ 
Το τελευταίο έργο του Νίτσε, γραμμένο επίσης το 1888. 

1888 Ecce Homo. Wie man wird, was man ist – Ιδού ο άνθρωπος. Πώς γίνεται κανείς αυτό που είναι 
Απόπειρα αυτοβιογραφίας από το 1888-89, δημοσιεύεται για πρώτη φορά το 1909. 

Γ. Μεταφράσεις 

Ι. Το απώτερο παρελθόν. 
Από την παλαιότερη ‘γενιά’ μεταφράσεων, διασώζονται μόνο εκείνες του Άρη Δικταίου: 

Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα (μτφρ. Α. Δικταίος, 1958). Αθήνα/Γιάννινα: Δωδώνη 21983, 32013, 488 σ. 
Γενεαλογία της ηθικής – Οι διθύραμβοι του Διόνυσου (μτφρ. Ά. Δικταίος, 1970). Αθήνα: Γκοβόστης 21980, 224 

σ. 
 

ΙΙ. Οι μεταφράσεις Σαρίκα. 
Ο μεταφραστής με τη μεγαλύτερη συμβολή στη μετάφραση του νιτσεϊκού έργου είναι ο Ζήσης Σαρίκας, για τον 
οποίο η έγκυρη μετάφραση των νιτσεϊκών κειμένων αποτέλεσε έργο ζωής. Ξεκινώντας από το 1986, οι 
μεταφράσεις αυτές στεγάστηκαν στους οίκους Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Νησίδες και Βάνιας, ενώ τώρα πλέον 
εκδίδονται βελτιωμένες, σε νέα, οριστική επεξεργασία (και για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένη μορφή ως 
‘Άπαντα’) από τις εκδόσεις Πανοπτικόν. Περιοριζόμαστε εδώ στην καταγραφή αυτής της τελευταίας εκδοχής, 
η οποία είναι και η μόνη διαθέσιμη: 

Ανθρώπινο, πάρα πολύ ανθρώπινο (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2011, 711 σ. 
Γενεαλογία της ηθικής (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2012, 261 σ. 
Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2012, 480 σ. 
Ecce Homo – Ίδε ο άνθρωπος (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2012, 181 σ. 
Η γέννηση της τραγωδίας (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2012, 259 σ. 
Η θέληση για δύναμη (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2014, 631 σ. 
Η περίπτωση Βάγκνερ / Νίτσε εναντίον Βάγκνερ / Οι Διθύραμβοι του Διονύσου (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). 

Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2010, 146 σ. 
Η χαρούμενη επιστήμη (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2010, 424 σ. 
Κείμενα για την Ελλάδα (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2010, 249 σ. 

Περιλαμβάνει τα κείμενα: «Το ελληνικό μουσικό δράμα»· «Ο Σωκράτης και η τραγωδία»· «Η διονυσιακή 
κοσμοθεώρηση»· «Το κράτος στους Έλληνες»· «Ο αγών στον Όμηρο»· «Η φιλοσοφία στην τραγική εποχή των 
Ελλήνων». 

Ο Αντίχριστος (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2012, 136 σ. 
Παράκαιροι στοχασμοί (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2014, 409 σ. 
Πέρα από το καλό και το κακό (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2012, 341 σ. 
Τα κείμενα της νεότητας (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2014, 187 σ. 

Περιλαμβάνει τα κείμενα: «Για το μέλλον των μορφωτικών ιδρυμάτων μας»· «Για το πάθος της αλήθειας»· «Η 
σχέση της φιλοσοφίας του Σοπενάουερ με μια γερμανική κουλτούρα»· «Για την αλήθεια και το ψέμα υπό 
εξωηθική έννοια»· «Έκκληση στους Γερμανούς». 

Το λυκόφως των ειδώλων (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2010, 175 σ. 
Χαραυγή (μτφρ. Ζ. Σαρίκας). Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν 2010, 388 σ. 
 

ΙΙ. Άλλες έγκυρες μεταφράσεις. 
Σε γενικές γραμμές, οι μεταφράσεις Σαρίκα αποτελούν εγγύηση καλής ποιότητας και αφορούν, όπως 
σημειώθηκε, το σύνολο του νιτσεϊκού έργου. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες και 
άλλες καλές μεταφραστικές απόπειρες μεμονωμένων έργων. Καταγράφουμε εδώ τις σημαντικότερες από 
αυτές. 

Αγών Ομήρου (μτφρ Β. Δουβαλέρης). Αθήνα: Gutenberg 2015, 96 σ. 
Αυτόνομη έκδοση ενός μικρού κειμένου του 1872. 

Ακμή και παρακμή της ελληνικής τραγωδίας. Τρία πρώιμα κείμενα για το αρχαίο μουσικό δράμα (μτφρ. Δ. 
Μακρή & Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2018, 192 σ. 
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Περιλαμβάνει τα κείμενα: «Το ελληνικό μουσικό δράμα»· «Ο Σωκράτης και η τραγωδία»· «Η διονύσια 
κοσμοθεώρηση». Το δύο από τα τρία κείμενα διατίθενται και ως αυτόνομες εκδόσεις: 

- Ο Σωκράτης και η ελληνική τραγωδία (μτφρ. Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2018, 112 σ. 
- Η διονύσια κοσμοθεώρηση. Η γέννηση της τραγικής ιδέας (μτφρ. Δ. Μακρή & Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 

2017, 96 σ. 
Για τη φιλολογία. Θέσεις και αφορισμοί (μτφρ. Β. Βερτουδάκης). Αθήνα: Περισπωμένη 2019, 120 σ. 

Αποσπάσματα και θέσεις του Νίτσε για τη φιλολογία, εκτεινόμενα σε ολόκληρη τη δημιουργική του περίοδο 
1868-88. Φροντισμένη έκδοση. 

Διόνυσος κατά Εσταυρωμένου. Εκλογή απ’ τα κατάλοιπα περί αρχαίου δράματος (1864-1875) (μτφρ. Β. 
Δουβαλέρης). Αθήνα: Gutenberg 2020, 384 σ. 

Ανέκδοτα κείμενα από την πρώιμη περίοδο του φιλοσόφου – δοκίμια και σημειωματάρια. 

Επιστολές: Επιλογή από την αλληλογραφία του (μτφρ. Γ. Σωφρονιμίδης). Αθήνα: Παπαζήσης 2014, 586 σ. 
Ενδεικτικό σώμα 205 επιστολών. Η έκδοση περιλαμβάνει και CD με συνθέσεις του Νίτσε. 

Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας. Οι προπλατωνικοί φιλόσοφοι και σημειώσεις (1867-
75) (μτφρ. Β. Δουβαλέρης). Αθήνα: Gutenberg 2013, 240 σ. 

Απόδοση του κειμένου που είναι περισσότερο γνωστό ως «Η φιλοσοφία στην τραγική εποχή των Ελλήνων». 
Ακατανόητα ασύντακτος ο υπότιτλος της έκδοσης. 

Ιστορία και ζωή (μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος). Αθήνα: Γνώση 1993, 126 σ. 
Ο δεύτερος από τους Ανεπίκαιρους στοχασμούς, με πλήρη τίτλο «Περί του επωφελούς και επιβλαβούς της 
ιστορίας για τη ζωή». Βλ. και την εξής έκδοση: 

- Το επωφελές και το επιβλαβές της ιστορίας για τη ζωή (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: Ηριδανός 2015, 
216 σ. 

Λυκόφως των ειδώλων (μτφρ. Β. Δουβαλέρης) Αθήνα: Gutenberg 2016, 320 σ. 
Μία ακόμη απόδοση του γνωστού κειμένου. 

Μαθήματα για την παιδεία (μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος). Αθήνα: Printa 22006, 224 σ. 
Οι περίφημες διαλέξεις της Βασιλείας, από το 1872, γνωστές και με τον τίτλο «Για το μέλλον των μορφωτικών 
ιδρυμάτων μας». 

Μαθήματα ρητορικής (μτφρ. Α. Μανούση). Αθήνα: Πλέθρον 2004, 288 σ. 
Διαλέξεις του Νίτσε για τη ρητορική. 

Ο Αντίχριστος. Ανάθεμα κατά του Χριστιανισμού (μτφρ. Β. Δουβαλέρης). Αθήνα: Gutenberg 22014, 288 σ. 
Μία ακόμη απόδοση του γνωστού κειμένου. 

Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός (μτφρ. Δ. Αγγελής). Αθήνα: Ευθύνη 22001, 148 σ. 
Ανέκδοτο κείμενο-απόσπασμα του 1887. 

Οι σημειώσεις για τον Ζαρατούστρα (μτφρ. Γ. Τζαβάρας). Αθήνα: Παπαζήσης 2016, 264 σ. 
Σημειώσεις του Νίτσε από τα κατάλοιπά του, συναφείς με τον Ζαρατούστρα. 

Τα τελευταία σημειωματάρια (μτφρ. Γ. Καράμπελας). Αθήνα: Κέδρος 2007, 448 σ. 
Ογκώδης έκδοση, παρέχει μια διαφορετική οπτική στην τελευταία περίοδο του φιλοσόφου. 

Το πάθος για την αλήθεια (μτφρ. Β. Δουβαλέρης). Αθήνα: Gutenberg 2015, 96 σ. 
++ 

 
ΙΙΙ. Λοιπές μεταφράσεις. 

Ανεπίκαιροι στοχασμοί (μτφρ. Ι.Σ. Χριστοδούλου). Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Θεσσαλονίκης 1996, 408 σ. 
Γιατί είμαι τόσο σοφός (μτφρ. Ε. Μαυρομμάτη). Αθήνα: Πατάκης 2013, 320 σ. 
Ίδε ο άνθρωπος (μτφρ. Α. Τσακνάκης). Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Θεσσαλονίκης 2008, 160 σ. 
Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα (μτφρ. Λ. Καρατζάς). Αθήνα: Γνώση 2013, 462 σ. 
Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός [Δύναμη καταστροφής και δημιουργίας] (μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: 

Ηριδανός 2017, 224 σ. 
Η γέννηση της τραγωδίας, ή Ελληνισμός και απαισιοδοξία (μτφρ. Χ. Μαρσέλλος). Αθήνα: Εστία 2009, 248 σ. 
Ο Σοπεγχάουερ [sic] ως παιδαγωγός. Παράκαιροι στοχασμοί Γ΄ (μτφρ. Ε. Μαυρομμάτη). Αθήνα: Ροές 2018, 

208 σ. 
Περί αληθείας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια (μτφρ. Π. Γιατζάκης). Αθήνα: Εκκρεμές 2009, 142 σ. 
«Περί αληθείας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια» (μτφρ. Θ. Πενολίδης), στο: Η αλήθεια και η ερμηνεία. 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας 1991, 136 σ. 
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Τελευταίες επιστολές 1887-1889 (μτφρ. Α. Μανούση). Αθήνα: Άγρα 2003, 206 σ. 

Δ. Διεθνής βιβλιογραφία 

Ι. Εισαγωγές 
Ansell-Pearson, K.: An Introduction to Nietzsche as Political Thinker: The Perfect Nihilist. Cambridge: Cambridge 

University Press 1994, 264 σ. 
Παρά τον χρόνο που έχει παρέλθει από την έκδοσή της, η εισαγωγή αυτή αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για μια 
πρώτη προσέγγιση της πολιτικής σκέψης του Νίτσε. 

Kaufmann, W.: Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton: Princeton University Press 41974, 
552 σ. 

Μια πρώτη απόπειρα παράλληλης συνεκτικής παρουσίασης βίου και έργου του φιλοσόφου· η μελέτη (πρώτη 
έκδοση 1950) συνέβαλε αποφασιστικά στην αποκατάσταση του έργου του Νίτσε ως ‘νόμιμου’ πεδίου μελέτης. 

Safranski, R.: Nietzsche: A Philosophical Biography. New York: Norton 2001, 412 σ. 
Έγκυρη, ευανάγνωστη εργοβιογραφία. 

Schacht, R. Nietzsche. London: Routledge 21999, 568 σ. 
Εκτενής, συμπαγής επισκόπηση της νιτσεϊκής σκέψης· κατάλληλο ως εισαγωγή – και όχι μόνο. 

Young, J.: Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography. Cambridge: Cambridge University Press 2010, 649 σ. 
Η πιο πρόσφατη και πλήρης βιογραφία του Νίτσε, με έμφαση στην εξέλιξη των φιλοσοφικών του ιδεών, και με 
αναγωγές που αναδεικνύουν την επικαιρότητα της σκέψης του. 

 
ΙΙ. Μονογραφίες και συλλογικές εκδόσεις 

Acampora, C.: Contesting Nietzsche. Chicago: University of Chicago Press 2013, 280 σ. 
Η έννοια του αγώνα στο επίκεντρο της νιτσεϊκής σκέψης· πρωτότυπη συνολική και συνεκτική ανασυγκρότηση. 

Alfano, M.: Nietzsche’s Moral Psychology. Cambridge: Cambridge University Press 2019, 312 σ. 
Η κεντρική σημασία της έννοιας της αρετής για τη νιτσεϊκή ‘ψυχολογία’. 

Allison, D. (επιμ.): The New Nietzsche. Cambridge, MA: MIT Press 21985, 302 σ. 
Ανθολογία κειμένων ενδεικτικών της πρόσληψης του Νίτσε την δεκαετία του 1970, ιδίως στη Γαλλία. 

Ansell-Pearson, K. (επιμ.): A Companion to Nietzsche. Oxford: Blackwell 2006, 616 σ. 
Ογκώδης συναγωγή κειμένων, ποικίλων θεματικών και ποιότητας. 

Berry, J.: Nietzsche and the Ancient Skeptical Tradition. New York: Oxford University Press 2010, 248 σ. 
Ο ρόλος του πυρώνειου σκεπτικισμού στη φιλοσοφική σκέψη και στάση του Νίτσε· σημαντική μελέτη. 

Came, D. (επιμ.): Nietzsche on Art and Life. Oxford: Oxford University Press 2014, 272 σ.  
Ανθολογία μελετών που φωτίζουν από διαφορετικές πλευρές τη νιτσεϊκή αντίληψη για την τέχνη όχι ως 
αυτοσκοπό, αλλά ως συστατικό στοιχείο ενός άλλου τρόπου ζωής. 

Cancik, H.: Nietzsches Antike: Vorlesung. Stuttgart: Metzler 22000, 232 σ. 
Μια πλήρης έκθεση των ποικίλων σχέσεων του Νίτσε με την ελληνική αρχαιότητα, από τη σκοπιά ενός 
φιλολόγου. 

Clark, M.: Nietzsche on Truth and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 1991, 316 σ. 
Η εξελικτική πορεία της θεώρησης της αλήθειας από τον Νίτσε, με μια κατάληξη που υπερβαίνει τον πρώιμο 
ακραίο σκεπτικισμό του. Έργο αναφοράς. 

Clark, M.: Nietzsche on Ethics and Politics. Oxford: Oxford University Press 2015, 328 σ. 
Άρθρα της σημαντικής μελετήτριας του Νίτσε, αναλύουν τις αντιλήψεις του για ηθική και πολιτική. 

Doyle, T: Nietzsche’s Metaphysics of the Will to Power: The Possibility of Value. Cambridge: Cambridge 
University Press 2018, 248 σ. 

Η βούληση για δύναμη στο επίκεντρο μιας νιτσεϊκής μεταφυσικής, η οποία υπερβαίνει τη στάση επιφύλαξης 
που έχει την αφετηρία της στους Χιουμ και Καντ. 

Gemes, K. & May, S. (επιμ.): Nietzsche on Freedom and Autonomy. Oxford: Oxford University Press 2009, 294 
σ. 

Ανθολογία κειμένων που στην πλειονότητά τους επιχειρούν να διασώσουν μια έννοια ελεύθερης βούλησης και 
αυτονομίας στο νιτσεϊκό έργο. 

Gemes, K. & Richardson, J. (επιμ.): The Oxford Handbook of Nietzsche. Oxford: Oxford University Press 2013, 
792 σ. 

Κείμενα που φωτίζουν το σύνολο των πτυχών της νιτσεϊκής σκέψης και τις επιδράσεις που αυτή άσκησε· πολύ 
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χρήσιμο ‘εργαλείο’ για φοιτητές και μελετητές. 

Green, M. S.: Nietzsche and the Transcendental Tradition. Urbana: University of Illinois Press 2002, 216 σ. 
Η επίδραση του Νεοκαντιανισμού (και ειδικά του Ρώσου Afrikan Spir) στη νιτσεϊκή σκέψη. 

Haar, M.: Nietzsche and Metaphysics (μτφρ. M. Gendre). Albany: State University of New York Press, 214 σ. 
Η πολυπλοκότητα και οι εντάσεις του εγχειρήματος υπέρβασης της μεταφυσικής – σε αντιδιαστολή προς τις 
‘μεταμοντέρνες’ απλουστεύσεις. 

Heidegger, M.: Nietzsche (2 τόμοι· μτφρ. D. Farrell Krell). San Francisco: Harper and Row 21991, 608+608 σ. 
Όπως είναι αναμενόμενο, μια έκκεντρη εντυπωσιακή ανάγνωση· το έργο του Νίτσε ως κορύφωση της δυτικής 
μεταφυσικής. 

Huddleston, Α.: Nietzsche on the Decadence and Flourishing of Culture. Oxford: Oxford University Press 2019, 
208 σ. 

Ο Νίτσε ως κριτικός του πολιτισμού, ο οποίος όμως δεν παύει ποτέ να προσβλέπει σε μια πολιτισμική 
αναγέννηση. 

Janaway, C. (επιμ.): Willing and Nothingness: Schopenhauer as Nietzsche’s Educator. Oxford: Oxford University 
Press 1998, 304 σ. 

Η επίδραση του Σόπεναουερ στον Νίτσε, φωτισμένη μέσα από κείμενα σημαντικών μελετητών. 

Janaway, C.: Beyond Selflessness: Reading Nietzsche’s Genealogy. Oxford: Oxford University Press 2007, 256 
σ. 

Ανάγνωση της Γενεαλογίας της ηθικής ως μιας εκδοχής φυσιοκρατίας. 

Katsafanas, P.: The Nietzschean Self: Moral Psychology, Agency, and the Unconscious. Oxford: Oxford 
University Press 2016, 272 σ. 

Μια συστηματική έκθεση της ηθικής ψυχολογίας του Νίτσε, και η επικαιρότητά της για τις σύγχρονες 
συζητήσεις. 

Leiter, B. & Sinhababu, N. (επιμ.): Nietzsche and Morality. Oxford: Oxford University Press 2007, 320 σ. 
Κείμενα που εξετάζουν τη νιτσεϊκή θεώρηση ως μια εκδοχή δεοντοκρατίας και μετα-ηθικής, με αναφορές στη 
δυνατότητα μιας συμβολής της στη σύγχρονη συζήτηση. 

Magnus, B.: Nietzsche’s Existential Imperative. Bloomington: Indiana University Press 1978, 231 σ. 
Η αιώνια επιστροφή του αυτού ως «υπαρξιακή προσταγή». 

May, S.: Nietzsche’s Ethics and His War on Morality. Oxford: Oxford University Press 1999, 232 σ. 
Μια καλή επισκόπηση των νιτσεϊκών αντιλήψεων για την ηθική· χρήσιμο. 

May, S. (επιμ.): Nietzsche’s On the Genealogy of Morality: A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University 
Press 2011, 356 σ. 

Κείμενα γραμμένα από μια ομάδα ειδικών μελετητών που φωτίζουν από διαφορετικές πλευρές αυτό το 
εμβληματικό κείμενο. 

Montinari, M.: Reading Nietzsche (μτφρ. G. Whitlock). Urbana: University of Illinois Press 2003, 200 σ. 
Ο επιμελητής της οριστικής έκδοσης των έργων του Νίτσε συνοψίζει ό,τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για τα 
κείμενα του Νίτσε, τα χειρόγραφα και την έκδοσή τους· απαραίτητο σε κάθε ειδικό μελετητή και σε όποιον έχει 
ένα ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα. 

Poellner, P.: Nietzsche and Metaphysics. Oxford: Oxford University Press 1995, 336 σ. 
Εμβριθής ανάλυση των νιτσεϊκών απόψεων για ορισμένα από τα κεντρικά θέματα της παραδοσιακής 
μεταφυσικής. 

Reginster, B.: The Affirmation of Life: Nietzsche on Overcoming Nihilism. Cambridge, MA: Harvard University 
Press 2006, 312 σ. 

Μια συνολική έκθεση της νιτσεϊκής θεώρησης, με άξονα τη βούληση για δύναμη ως υπέρβαση του μηδενισμού. 

Reginster, B.: The Will to Nothingness: An Essay on Nietzsche’s On the Genealogy of Morality. Oxford: Oxford 
University Press 2021, 224 σ. 

Μια νέα απόπειρα συνεκτικής έκθεσης των επιθέσεων στην ηθική που περιέχονται στη Γενεαλογία. 

Richardson, J.: Nietzsche’s System. Oxford: Oxford University Press 1996, 328 σ. 
Προκλητικός τίτλος για μια μελέτη που επισκοπεί το σύνολο της νιτσεϊκής θεώρησης, με αφετηρία τη βούληση 
για δύναμη, και με επιδράσεις από τον Χάιντεγκερ και τον Ντελέζ. 

Richardson, J.: Nietzsche’s Values. Oxford: Oxford University Press 2020, 566 σ. 
Ο Νίτσε επανεξετάζει, και δεν αποκηρύσσει, το πρόβλημα των αξιών. 

Richardson, J. & Leiter, B. (επιμ.): Nietzsche. Oxford: Oxford University Press 2001, 392 σ. 
Σημαντική ανθολογία μερικών από τα πιο σημαντικά κείμενα που γράφτηκαν για τον Νίτσε τις τρεις τελευταίες 
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δεκαετίες του 20ού αιώνα. 

Schacht, R. (επιμ.): Nietzsche, Genealogy, Morality: Essays on Nietzsche’s On the Genealogy of Morals. 
Berkeley: University of California Press 1994, 479 σ. 

Ογκώδης συναγωγή σημαντικών κειμένων για τη Γενεαλογία. 
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