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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (10 Φεβρουαρίου 2017)
Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφραση ιδρύθηκε µε το Π.∆. υπ’ αριθ. 78
(ΦΕΚ 56/21.3.2002, τεύχος Α’) µε σκοπό να καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του
Τοµέα Φιλοσοφίας και γενικότερα του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο
γνωστικό αντικείµενο της Φιλοσοφίας. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής του, οι δραστηριότητες του
αφορούν την έρευνα τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο µεταπτυχιακό επίπεδο σε µια
συστηµατική όσο και ιστορική κατεύθυνση. Σκοποί του είναι επίσης η συνεργασία µε κέντρα
ερευνών και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της ηµεδαπής και αλλοδαπής, η διοργάνωση επιστηµονικών
διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συνεδρίων κ.ο.κ. η πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και
εκδόσεων στο αντικείµενο της φιλοσοφίας και της φιλοσοφικής µετάφρασης.
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τοµέα Φιλοσοφίας.
Σήµερα το εργαστήριο έχει ως µέλη του 13 µέλη ∆ΕΠ: καθ. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης,
αναπλ. καθ. Μαρία Βενιέρη, επίκ. καθ. Πάνος Θεοδώρου, αναπλ. καθ. Κωνσταντίνος
Καβουλάκος (διευθυντής εργαστηρίου), επίκ. καθ. Γεώργιος Καραµανώλης, επίκ. καθ.
Κωνσταντίνος Κουκουζέλης, αναπλ. καθ. Ανδρέας Λέµπεντεφ, επίκ. καθ. Χλόη Μπάλλα, επίκ.
καθ. Κατερίνα Μπαντινάκη, επίκ. καθ. Ευαγγελία Παπαδάκη, επίκ. καθ. Κωνσταντίνος
Σαργέντης, επίκ. καθ. Σπύρος Τέγος, καθ. Σταυρούλα Τσινόρεµα.
Τη λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρούν ή εργάζονται ερευνητικά σε αυτό δύο
µεταδιδακτορικοί ερευνητές (δρ. ∆ηµήτρης Αλεξάκης, δρ. Φωτεινή Βασιλείου), δύο υποψήφιες
διδακτόρισσες (Ματίνα Κυριαζοπούλου, Βάνα Σταυρίδη) και ένας προπτυχιακός φοιτητής
(Ιωάννης Μιχελουδάκης).
Γραµµατειακά και τεχνικά το εργαστήριο υποστηρίζεται από το µέλος ΕΤΕΠ Στέλλα
Τζανουδάκη και τεχνικά από το µέλος Ε∆ΙΠ Γιώργο Ακουµιανάκη.
Το εργαστήριο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος ΦΚΣ. ∆ιαθέτει έναν µικρό
χώρο γραφείου, όπου στεγάζεται ο εργαστηριακός εξοπλισµός του. Εκτός από ηλεκτρονικό
εξοπλισµό, το εργαστήριο διαθέτει µικρή βιβλιοθήκη και µικρή βιντεοθήκη φιλοσοφικού
ενδιαφέροντος. Κατά την ίδρυσή του, το εργαστήριο έχει χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα
ΕΠΕΑΕΚ.
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χρηµατοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ του Π.Κ. ή άλλες τρίτες πηγές.
Το εργαστήριο καλύπτει ερευνητικές ανάγκες µαθηµάτων φιλοσοφικής µετάφρασης
που γίνονται µε τη µορφή ασκήσεων του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, αλλά και
άλλων προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σεµιναρίων (στο πλαίσιο αυτό γίνονται ήδη µεταφράσεις
κειµένων κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης κ.ο.κ.).
Επίσης καλύπτει ερευνητικές ανάγκες υποψηφίων διδακτόρων του Τοµέα Φιλοσοφίας, ιδίως
όσων εργάζονται πάνω στη φιλοσοφική µετάφραση, αλλά και όσων εργάζονται πάνω σε
φιλοσοφικά θέµατα γενικότερα.
Εκτός από την έρευνα που συνδέεται άµεσα µε τη διδασκαλία, το εργαστήριο αναπτύσσει
επίσης την φιλοσοφική έρευνα καθ’ εαυτή: Στο πλαίσιο αυτό τα µέλη του εκτελούν ερευνητικά
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ ή από τρίτες πηγές. Πρόσφατα
παραδείγµατα (των τελευταίων οκτώ ετών - ενδεικτικά):
Α. Προγράµµατα του ΕΛΚΕ του Π.Κ.:
1) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 3378 του ΕΛΚΕ: «Literatur und Utopie» (5/2011-5/2012).
2) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 3536 του ΕΛΚΕ: «Τελολογικές προσεγγίσεις στη φιλοσοφία
της ιστορίας» (2/2012-2/2013).
3) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 3814 του ΕΛΚΕ: «Τελολογικές προσεγγίσεις στη φιλοσοφία
της ιστορίας και του πολιτισµού» (1/2013-6/2014).
4) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 4054 του ΕΛΚΕ: «Αισθητική κριτική του πολιτισµού και
ηθική ουτοπία» (2/2014-7/2014).
5) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 3825 του ΕΛΚΕ: «Hegel’s Critique of Empiricism and
Idealism as Forms of Dualism» (2/2013-2/2015).
6) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 4463 του ΕΛΚΕ: «Reification as Forgetfulness of
Recognition – a Critique», 2/2016-5/2016.
Β. Προγράµµατα µε άλλη χρηµατοδότηση:
1) Ερευνητικό πρόγραµµα «Phenomenal Qualities Project» µε χρηµατοδότηση του Arts and
Humanities Research Council µε συµµετοχή του University of Hertfordshire (2011-2012).
2) Ερευνητικό πρόγραµµα «The omnipresence of immaterial causes», χρηµατοδότηση
Κέντρου Αριστείας Topoi (Βερολίνο) (2012-2017).
3) Ερευνητικό πρόγραµµα «The Aporetic Tradition in Ancient Philosophy», χρηµατοδότηση
Trinity College Dublin (2013-2015).
4) Ερευνητικό πρόγραµµα «Knowing what we are: Theories of embodied, reflexive and
sociable agency 1200-1700», χρηµατοδότηση Φινλανδικής Ακαδηµίας Επιστηµών (20132017).
5) Ερευνητικό πρόγραµµα µετάφρασης των Απάντων του Αριστοτέλη, χρηµατοδότηση
Ιδρύµατος Σταύρου Νιάρχου (2008-2014).

Τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα του εργαστηρίου:
Α. Προγράµµατα του ΕΛΚΕ του Π.Κ. (ενδεικτικά):
1) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 4394 του ΕΛΚΕ: «Democratization of Art and
Emancipation of the Individual: Aesthetics and Politics in the Work of Jacques Rancière»,
11/2015-11/2017.
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2) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 4678 του ΕΛΚΕ: «Georg Lukács’ Philosophy of Praxis.
Understanding his Early Work Αnew», 12/2016-12/2017.
3) Ερευνητικό πρόγραµµα µε Κ.Α. 4489 του ΕΛΚΕ: «Αισθητική αντίληψη: Αναλυτικές και
φαινοµενολογικές προσεγγίσεις σε διάλογο», 6/2016-6/2018.
Β. Προγράµµατα µε άλλη χρηµατοδότηση:
1) Ερευνητικό πρόγραµµα «The omnipresence of immaterial causes», χρηµατοδότηση
Κέντρου Αριστείας Topoi (Βερολίνο), 2012-2017.
2) Ερευνητικό πρόγραµµα APOLLONIS (National Infrastructure for Digital Arts, Humanities
and Language Research and Innovation, ως συνεργάτες του Κέντρου Πολιτισµικής
Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και του Κέντρου Ερεύνης της
Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισµού της Ακαδηµία Αθηνών), 2017-2020.
3) Ερευνητικό πρόγραµµα «∆ωρεές Ιδρύµατος Έφης και Παναγιώτη Μιχελή» (Κ.Α. 3058) ,
παράρτηµα φιλοσοφικών µεταφράσεων κειµένων αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης,
από το 2017.
Οι πρωτότυπες ερευνητικές δηµοσιεύσεις που προκύπτουν είτε από χρηµατοδοτούµενα
ερευνητικά προγράµµατα είτε από την ερευνητική δραστηριότητα των µελών του εργαστηρίου
χωρίς ειδική χρηµατοδότηση είναι πολλές και σηµαντικές – παραπέµπουµε στα βιογραφικά
σηµειώµατα των µελών του Τοµέα (http://www.fks.uoc.gr/greek/faculty.php). Πρέπει να
επισηµανθεί η ιδιαίτερα σηµαντική µεταφραστική εργασία των µελών του εργαστηρίου, η οποία
αποτελεί διαχρονική προσφορά στην ελληνική φιλοσοφική βιβλιογραφία, καθώς και η έκδοση
συλλογικών τόµων ή αφιερωµάτων πάνω σε θέµατα φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Μερικά
πρόσφατα παραδείγµατα:

Α. Μεταφράσεις:
1) Immanuel Kant, Μεταφυσική των ηθών. Μετάφραση, σηµειώσεις, επιλεγόµενα Κ.
Ανδρουλιδάκης. Αθήνα: Σµίλη, 2013.
2) Edmund Husserl, Η Κρίση των Ευρωπαϊκών Επιστηµών και η Υπερβατολογική
Φαινοµενολογία (Μέρη Ι, ΙΙ), (Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχολιασµός: Π. Θεοδώρου).
Εκδόσεις Νήσος, 2013.
3) Thomas Nagel, Ισότητα και Μεροληψία, εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια Κ. Κουκουζέλης,
Αθήνα: Εκκρεµές, 2011.
4) Paul Guyer, Καντ, Gutenberg, Αθήνα 2013.
Β. Επιµέλειες:
1) Η Φαινοµενολογία του πνεύµατος του Χέγκελ. Ερµηνευτικές προσεγγίσεις , επιµέλειαεισαγωγή Κ. Καβουλάκος, Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2009.
2) «Archiv: Georg Lukács und die ‘russische Idee’», αφιέρωµα στον νεαρό Λούκατς στο:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie 61/4 (2013), σελ. 605-612 (περιλαµβάνει πρόλογο
και δύο κείµενα αρχείου – επιλογή-επιµέλεια-πρόλογος Κ. Καβουλάκος).
3) Οι θάνατοι των φιλοσόφων στην αρχαιότητα. Aφιέρωµα του περιοδικού Υπόµνηµα στη
φιλοσοφία (τεύχος 9/2010). Επιµέλεια Χλόη Μπάλλα, σε συνεργασία µε τον Γιώργο
Ζωγραφίδη και την Παρασκευή Κοτζιά.
4) C. Abell και K. Bantinaki (επιµέλεια και εισαγωγή), Philosophical Perspectives on
Depiction. Oxford: Oxford University Press, 2010.
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Άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες-επιστηµονικές συναντήσεις-συνέδρια
Το εργαστήριο διεκπεραιώνει περαιτέρω ερευνητικές δράσεις του Τοµέα Φιλοσοφίας και
γενικότερα του Τµήµατος ΦΚΣ, όπως διαρκή σεµινάρια και συναντήσεις µεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών. ∆ιοργανώνει σε σταθερή βάση το ∆ιαρκές Σεµινάριο ∆ιδασκόντων
«Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήµες» που έχει πραγµατοποιήσει περίπου 180 συνεδρίες
ως

το

πιο

διαχρονικό

σεµινάριο

του

Τµήµατος

(βλ.

ΦΚΣ

http://www.fks.uoc.gr/greek/docs/Seminario%20didaskonton%201999-2013.pdf).
Επίσης έχει την ευθύνη για την τακτική διοργάνωση των εξαµηνιαίων συναντήσεων
µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων «Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και
(βλ.

κριτική»

π.χ.

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1012/12h_synantisi_metaptyxiakon.pdf),
εργαστήριο

καλύπτει

επίσης

οργανωτικές

ανάγκες

άλλων

συνεδρίων

ενώ

το

φιλοσοφικού

ενδιαφέροντος που πραγµατοποιούνται στο Τµήµα.
Πρόσφατα διοργάνωσε την επιστηµονική ηµερίδα «International Workshop “Function
and Meaning: Their Role in Constituting and Representing Knowledge”», σε συνεργασία µε το
Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, ICS, FORTH (Ιούνιος 2016). Για το προσεχές διάστηµα έχει
προγραµµατίσει τις εξής επιστηµονικές συναντήσεις:
1) Ηµερίδα: «Αισθητική Αντίληψη: Προβλήµατα και Προσεγγίσεις», Ιούνιος 2017, Ρέθυµνο.
2) ∆ιεθνές Συνέδριο: «Aesthetic Perception: Analytic and Phenomenological Perspectives in
Dialogue», Ιούνιος 2018, Ρέθυµνο.

Με τιµή

Κωνσταντίνος Καβουλάκος
Αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης
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