
Γε ω ργία  α π ο ς τ ο λ ο π ο ϊλ ο ϋ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΤ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

I

Ο Περικλής Γρηγοριάδης (1850-1881 )1 ανήκει σχεδόν στους αφανείς εκ
προσώπους της νεοελληνικής φιλοσοφίας του περασμένου αιώνα. Πέθανε πολύ 
νέος. Αν και το φιλοσοφικό έργο του σε σύγκριση με τη σύντομη ζωή του δεν 
είναι ασήμαντο, παρά ταύτα δεν αναφέρεται συχνά το όνομά του στα δημοσιεύ
ματα για την ιστορία της νεοελληνικής φιλοσοφίας.

Ο Ευάγγελος Παπανούτσος στο έργο του «Νεοελληνική Φιλοσοφία»2 δεν 
αφιέρωσε στον Γρηγοριάδη ούτε μία σειρά. Βέβαια το έργο του Παπανούτσου 
έχει τον χαρακτήρα ενδεικτικής επιλογής κειμένων νεοελληνικής φιλοσοφίας 
αν και οι εισαγωγές έχουν ως στόχο να παράσχουν γενική εικόνα της νεοελληνι
κής φιλοσοφίας. Οι αναφορές του Παπανούτσου αποτελούν σημεία που μας 
επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τις προοπτικές της νεοελληνικής φιλοσοφίας, δεν 
αποτελούν όμως τα αποκλειστικά ρυθμιστικά στοιχεία για την περαιτέρω έ
ρευνα της ιστορίας της νεοελληνικής φιλοσοφίας. Επομένως δεν πρέπει να 
συμπεράνουμε ότι όσοι αναφέρονται είτε διεξοδικά είτε σύντομα από τον Πα- 
πανούτσο είναι οπωσδήποτε μείζονος ή ελάσσονος σημασίας αντίστοιχα, ούτε 
πάλι ότι όσοι δεν αναφέρονται από τον Παπανούτσο δεν αξίζει να μνημονεύονται·

1. Για τον Π. Γρηγοριάδη βλ. και: Ί . Πανταζίδης, Χρονικον τής πρώτης πεντηκον
ταετίας του Ελληνικού Πανεπιστημίου κατ* εντολήν τής Ακαδημαϊκής Συγκλήτου καί δα
πάνη του Εθνικού Πανεπιστημίου. ’Αθήνησι, 1889 Πίναξ Γ'. - Πανελλήνιον Λεύκωμα Ε 
θνικής Έκατονταετηρίδος 1821-1921 τόμ. Γ'. Έπιστήμαι. Έν ’Αθήναις, 1925 σ.23.- Γρη
γοριάδης Περικλής, άρθρο στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. ’Αθήναι, χ.χ. τόμ. 8, 
σσ. 718-719. - Μ. Κισσάβου, Ή  φιλοσοφία έν Έλλάδι άπό τής άναστάσεως του ’Έθνους. Έν 
’Αθήναις, 1951 σσ. 56-57. - Ο. Ε. νοιιιηνϋηορουΐοδ, ΒΐΜίθ£ΓαρΜθ οπϋφΐβ άβ Ια Ρΐιΐ- 
ΙοΙοδορΜβ ΟΓθΟφίθ άβριπδ Ια οΐιυίβ άθ Οοηδίαηΐίηορίβ αηοδ ,ίοιίΓδ 1453-1953. ΑΙίιβηθδ,
1966 σ. 148. — Βλ. και το σύντομο άρθρο του Γ. \¥βΐ3θΓ, Οπ^οπαάίδ Ρ., στο: Εηοίοίορβ- 
άία ΡΠοδοίΐοα. ΡίΓθηζβ, 1982 (επηυξημένη ανατύπωση της β' έκδοσης) τόμος 4, στήλη 52. 
Π. Χριστοπουλος, Προλογικό Σημείωμα, στο: Π. Γρηγοριάδης, Ή  'Ιερά Μονή του Σινά. 
Επανεκδίδεται δαπάνη μέν τής 'Ιεράς Μονής Σινά επιμελείς δέ του ΓΙαναγ. Φ. Χριστοπού- 
λου. Έν * Αθήναις, 1978 σσ. ν ΐΙ-Χ Ι. - Γ. Άποστολοπούλου, Ο Περικλής Γρηγοριάδης και 
η ιστορία της φιλοσοφίας ως επιστήμη, στο: Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοπον- 
νησιακών Σπουδών. Καλαμάτα, 7-16 Σεπτεμβρίου 1985 (υπό έκδοση).

2. Εύ. Παπανούτσος. Νεοελληνική Φιλοσοφία. ’Αθήναι, 1956, ανατυπώσεις χ.χ.
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Ο Περικλής Γρηγοριάδης υφηγητής και στη συνέχεια καθηγητής της ι
στορίας της φιλοσοφίας1 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία του Πλάτωνος και με το πρόβλημα της ιστορίας 
της φιλοσοφίας ως πραγματικού γεγονότος και ο̂ ς επιστημονικού ερευνητικού 
κλάδου, ενώ εξάλλου παρουσίασε και μη φιλοσοφικό έργο2. Η ανασυγκρότηση 
της βιογραφίας του Γρηγοριάδου, που γίνεται στα επόμενα σύμφωνα κυρίως 
με ένα άγνωστο βιογραφικό σημείωμα και με στοιχεία από τα Αρχεία των Πα
νεπιστημίων Εθίρζψ ((Λειψίας) και ΟτοίΙΐη^βη (Γοττίγγης)3, μας επιτρέπει 
να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας για τη ζωή του Γρηγοριάδου και να απο
τιμήσουμε πιο συγκεκριμένα τη σημασία του έργου του για τη νεοελληνική 
φιλοσοφία.

II

Το βιογραφικό σημείωμα («Υΐ1ί\») είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Γρη- 
γοριάδη στη λατινική γλώσσα. Είναι η σύντομη αυτοβιογραφία του και υπο
βλήθηκε χειρόγραφη από τον ίδιο τον Γρηγοριάδη στο Πανεπιστήμιο της Γοτ
τίγγης στις 25 Οκτωβρίου 1878 μαζί με άλλα δικαιολογητικά για την ανακή
ρυξή του σε διδάκτορα φιλοσοφίας. Σήμερα σώζεται στο Αρχείο του Πανεπι
στημίου της Γοττίγγης μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα τα σχετικά με την ανα
κήρυξη του Γρηγοριάδου σε διδάκτορα φιλοσοφίας.

Σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα που δημοσιεύεται στο τέλος αυτής 
της μελέτης ο Γρηγοριάδης γεννήθηκε το 1850 στην επαρχία Γορτυνίας4του νομού 
Αρκαδίας, αλλά ο ακριβής τόπος γεννήσεως, δηλ. η πόλη ή το χωριό, δεν αναφέ

1. Σύμφωνα με τον Πανταζίδη ό.π. ο Γρηγοριάδης ήταν υφηγητής και κατόπιν καθη
γητής της ιστορίας της φιλοσοφίας, και αυτό είναι το ακριβέστερο. Στο περιοδικό Άθήναιον,
* Αθήναι 8 (1879) σ. 466 αναφέρεται ως υφηγητής τψ  ιστορίας της φιλοσοφίας και ό.π. 9 
(1880) σ. 339 ως καθηγητής της ιστορίας της φιλοσοφίας. Αντίθετα ως καθηγητής της φι
λοσοφίας αναφέρεται π.χ. στην εφημερίδα Αιών, Αθήναι, 1.1. 1882 σελ. 1 στ. 3 και σ̂ ο 
περιοδικό "Εσπερος, Λειψία, Α' (1881-1882) τεύχος 13, 1 /13 Νοεμβρίου 1881 σ. 206.

2. Εργογραφία βλ. Χριστόπουλος ό.π. σσ. VII-VIII. Σε όσα αναφέρονται εκεί, πρέπει
να προστεθεί και η μετάφραση του άρθρου του ^ υ π ά ΐ ,  Περι τής νυν καταστάσεως της 
φιλοσοφίας έν Γερμάνιο*. Μετ. Π. Γρηγοριάδου, στο: Πλάτων, Αθήναι, 2 (1880) σσ. 161
176 και 209-228. Το πρωτότυπο είναι: λΥυπάΙ, ΡΜ1θδορ1ιγ ΐη ΟθπηαηΥ, στο: Μίη<1,
ΟχίοΓά, 2 (1877) σσ. 493-518.

3. Το βιογραφικό σημείωμα καί τα λοιπά στοιχεία από το Αρχείο του Πανεπιστημίου 
της Γοττίγγης δημοσιεύονται με την άδεια του Προέδρου του Πανεπιστημίου της Γοττίγ
γης καθηγ. Ν. Καπιρ. Τα στοιχεία από το Αρχείο του Πανεπιστημίου της Λειψίας δημο
σιεύονται με την άδεια της διευθύντριας καθηγ. Ο. 8οϊι\νβη<ϊ1θΐ\ Εκφράζω τις θερμές ευχα
ριστίες μου.

4. Στο βιβλίο των επισκεπτών της Μονής Σινά ο Γρηγοριάδης έχει σημειώσει στις 15 
Ιουλίου 1873: «Περικλής Γρηγοριάδης, έκ Γόρτυνος τής Πελοποννήσου» σύμφωνα με το 
παράθεμα που έχει ο Χριστόπουλος ό.π. σ. IX.



ρεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα στη διάθεσή μας πρέπει να 
δεχτούμε ότι δεν είναι ακριβές ότι ο Γρηγοριάδης γεννήθηκε το 18481. Ό πως 
γνωρίζουμε από το δημοσιευμένο μητρώο του Πανεπιστημίου της Γοττίγγης2 
και από το αδημοσίευτο μητρώο του Πανεπιστημίου της Λειψίας3, ο πατέρας 
του Γρηγοριάδου ήταν υπάλληλος. Ίσως στην παιδεία που έλαβε ο Γρηγοριά
δης να άσκησε επίδραση και ο θείος του Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας Ιωάσαφ, 
με τον οποίο ο Γρηγοριάδης επισκέφτηκε το καλοκαίρι του 1873 τη Μονή του 
Σινά4.

Ο Γρηγοριάδης έμαθε τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα του και κατόπιν 
φοίτησε πέντε χρόνια στη Σχολή του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου, την 
οποία ο ίδιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του ως ((ΟγΐϊΐηΕί8Πΐιη Ηΐθ- 
Γοδοίγπιίΐαηιιπι». Στη συνέχεια σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανε
πιστημίου Αθηνών από το 1871 έως το 1873.

Αν λάβουμε υπόψη τη σειρά των δημοσιευμάτων, θα συμπεράνουμε ότι 
ο Γρηγοριάδης ως νεαρός φοιτητής χειριζόταν με άνεση τη γερμανική γλώσσα 
και είχε ενδιαφέρον και για τη λογοτεχνία. Ήδη το 1873 δημοσίευσε ελληνική 
μετάφραση από τη γερμανική έκδοση του ιστορικού μυθιστορήματος του ούγ
γρου φιλολόγου και φιλέλληνα I. Κ. Τθ1ίγ ((Οί τριάκοντα τύραννοι τών Α θη
νών»5. Η γλωσσομάθειά του μαρτυρείται άλλωστε και από τη χρήση της ξένης 
βιβλιογραφίας για τη συγγραφή του έργου του για τη Μονή του Σινά αργότερα.

Σχετικά με την τριετία 1873-1876 ο Γρηγοριάδης δεν αναφέρει τίποτε 
στο βιογραφικό σημείωμά του. Γνωρίζουμε όμως ότι το 1873 επισκέφτηκε τη

1. Ότι ο Γρηγοριάδης γεννήθηκε το 1850 προκύπτει και από το αδημοσίευτο μητρώο
του Πανεπιστημίου της Λειψίας του πρυτανικού έτους 1876 /77 όπου αναγράφεται ότι κατά 
την ημέρα της εγγραφής του στις 30.11.1876 ο Γρηγοριάδης δήλωσε ηλικία 27 ετών. Βλ. 
σχετικά υηίνβΓδίΙαΙδαΓοΙιίν Γβίρζί^ (ΙΙΑΙι), Μαίπΐίβΐ ΚβΜοίίαΙΐΓ 1876/77 1£ά. Νγ. 235. 
Το 1848 αναφέρεται ως έτος γεννήσεως του Γρηγοριάδου από τον Πανταζίδη ο.π., από την 
Κισσάβου ο.π. σ. 56 από τον Χριστόπουλο ό.π. σ. ΥΙΙ αλλά και στο άρθρο στη Μεγάλη Ε λ
ληνική Εγκυκλοπαίδεια ό.π. σ. 718. ^

2. Βλ. ϋίβ ΜαΙη&βΙ <1θγ Οθοι*£ - Απ^υδί - υπίνβΓδίΙαί ζχι Οδίίίη^βπ 1&37-1900 
1ι§§. ν . Ε1)β1. Ηίΐάβδίιβίΐϊΐ, 1974 σ. 478 όπου αναφέρεται: Νγ. 5737 (Νγ. 20) Οτβ^οηα- 
άβδ Ρβπβίβδ ρΜΙ. Υ[αίβΓ]: ΒβαπιίβΓ, ΟοΗ,γδ. υ[ιιίνβΓδΙίαίδ] Ζ[β\ι§ηίδ]: Ι^βίρζί^.

3. Βλ. υηίνβΓδίΙ&ΙδδίΓοΙιίν ίϋβίρζί^ (ϋΑΙι) Κβ1ίίθΓ)8άΐΓ 1876/77, ΙΓά. Νγ. 235 όπου 
αναφέρεται: 8ίαηά άβδ ΥαΙβΓδ: ΒβαπιίβΓ.

4. Βλ. Χριστόπουλος ό.π. σ. ΥΙΙΙ.
5. Οί τριάκοντα τύραννοι τών Αθηνών. Μυθιστόρημα I. Κ. Τβΐί^. Καθηγητοΰ έν τω 

Πανεπιστημίω Πέστης. Μεταφρασθέν έκ του Γερμανικού υπό Περικλέους Γρηγοριάδου. Έ - 
ξεδόθη υπό Π. Κανελλίδου. Έν ’Αθήναις, τύποίς «Ελληνικής Ανεξαρτησίας» 1873 (στο 
εσώφυλλο 1872). το πρωτότυπο: ΑΙΙιβηδ άΓβίδδίη  ̂Τ^Γαηηβη. Κοιηαη νοη <1. Η. Τβ1£γ. 
Ρβδί, 1871. Για τα δημοσιεύματα του Τβΐί^τ, τα οποία αναφέρονται σε ελληνικά θέματα βλ.: 
Συγγραμμάτια ελληνικά, ά πρότερον μέν έν Έλληνικαϊς έφημερίσι συνέγραψε, νυν δέ άγο- 
μένης τής έκατονταετηρίδος του άνακαινισθέντος βασιλικού πανεπιστημίου εορτής συλλε- 
χθέντα έξέδωκεν Ιωάννης Β. Τέλφυ. Βουδαπέστησι, 1880.
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Μονή του Σινά και στη συνέχεια τα Ιεροσόλυμα, όπου, όπως φαίνεται, παρέ
μεινε περίπου έως το φθινόπωρο του 18761 διδάσκοντας στη Σχολή του Ιερού 
Κοινού του Παναγίου Τάφου2. Άλλωστε στα Ιεροσόλυμα ως καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου εξέδωσε το 1875 το 
έργο του «Ή  'Ιερά Μονή τοΰ Σινα»3.

Από τη συνέχεια του βιογραφικού σημειώματος προκύπτει ότι ο Γρηγο
ριάδης σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αειψίας από το 1876 έως τις αρχές 
του 1878. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου της Λειψίας 
ο Γρηγοριάδης έκανε την εγγραφή του στις 30 Νοεμβρίου 1876 και σπούδασε 
εκεί έως τις 15 Μαρτίου 18784. Κατόπιν ο Γρηγοριάδης πήγε στη Γοττίγγη5 
και συνέχισε εκεί τις πανεπιστημιακές σπουδές του.

Ο Γρηγοριάδης παρακολούθησε μαθήματα σχετικά με ευρύ φάσμα επι
στημών και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ήταν προσωπικότητα με πολλά εν
διαφέροντα από τα οποία όμως πρωταρχικό και σταθερό ήταν το ενδιαφέρον 
του για τη φιλοσοφία. Ο συνδυασμός των στοιχείων που μας παρέχει το βιο
γραφικό σημείωμα, των στοιχείων που υπάρχουν στο Αρχείο του Πανεπιστη
μίου της Λειψίας και των στοιχείων που μας παρέχει ο «Ιϊΐίΐβχ δοΐιοΐ&πιπΐ)) 
του Πανεπιστημίου της Γοττίγγης για το θερινό εξάμηνο 1878 και για το χει
μερινό εξάμηνο 1878/1879 μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τα μαθήματα που 
παρακολούθησε ο Γρηγοριάδης ως σπουδαστής στη Γερμανία.

Στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας6 ο Γρηγοριάδης παρακολούθησε τα εξής: 
Τα μαθήματα του φιλοσόφου και ψυχολόγου λΥίΙΙιβΙιη ν^ ιιικ ίΐ (1832-1920 )7 
«Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας» (χειμερινό εξάμ,ηνο 1876/77), ((Λογική 
και μεθοδολογία» (θερινό εξάμηνο 1877), «Φυσιολογική ψυχολογία» (χειμε
ρινό εξέμηνο 1877 /78). Τα μαθήματα του κλασικού φιλολόγου ΟθθΓ§ Οπγ-

1. Βλ. ΙΜνβΓδίίΜίδαΓοΙιίν ίιθίρζί^ (ΙΙΑΕ), ΜαίπΚβΙ Κθ&ίοηαίιρ 1876/77, 1Μ, Νι\
235.

2. Βλ. Χριστόπουλος ό.π. σ. VII.
3. Ή  'Ιερά Μονή τοΰ Σινά. Κατά τήν τοπογραφικήν, τήν ιστορικήν καί διοικητικήν αύ- 

τής £ποψιν, υπό Περικλέους Γρηγοριάδου, Καθηγητοΰ έν τη Θεολογικη Σχολή τοΰ Κοινοΰ 
τοΰ Παναγίου Τάφου. Έν 'Ιεροσολύμοις, Έκ τοΰ Τυπογραφείου τοΰ Παναγίου Τάφου, 1875 
(επανέκδοση, ’Αθηναι, 1978).

4. Βλ. υηίΥθΓδίίαίδαΓοΙιΐν Γβίρζί^ (ΙΙΑΙ.), Κβρ. I/XVI/VII/Ο Νι*. 39 Βά. 1, 1Μ. 
Νγ. 490.

5. Ο Γρηγοριάδης έκανε την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο της Γοττίγγης στις 7 
Μαΐου 1878. Βλ. Όίβ Μαίπΐίβΐ... ό.π.

6. Για τους τίτλους των παραδόσεων, τις οποίες σύμφωνα με τη δήλωσή του παρακο
λούθησε ο Γρηγοριάδης βλ. υηίνβΓδίΙ&Ιδ&ΓοΜν Εθΐρζΐ£ (ΠΑΙ^), Κβρ. ό.π. Η «νίί& » που 
σώζεται στο Αρχείο του Πανεπιστημίου της Γοττίγγης αναφέρει μόνον τα ονόματα των κα
θηγητών, των οποίων τα μαθήματα παρακολούθησε ο Γρηγοριάδης, δεν αναφέρει όμως τους 
τίτλους των μαθημάτων.

7. Σύντομη βιογραφία και αναγραφή των κυριοτέρων έργων βλ. στο: \¥. Ζίβ£θηίιΐδδ, 
Ρίπίοδορίιβη-ί-θχϋίοη. Βά. 2. ΒβΓίίπ, 1950 8. 915-920.
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ίπΐδ (1820-1885 για την «Αρχαία ελληνική γραμματική» (χειμερινό εξάμηνο 
1876 /77), τα μαθήματα του ζωολόγου Κ&γΙ ΟβθΓ£ ΡπθάποΙι Καάοΐί ΕβιιοΙί&Γΐ 
(1822-1898)2 «Περί της καταγωγής των ειδών» (θερινό εξάμηνο 1877), τα 
μαθήματα του χημικού ΗθΓΠίδιηη Κοίβθ (1818-1884)3 «Ανόργανη χημεία» 
(θερινό εξάμηνο 1877), τα μαθήματα του φυσιολόγου Κ&γΙ Ρπθ(Ιπο1ι\νί11ΐθ1ιη 
Εΐΐ<3\νί§ (1816-1895)4 «Φυσιολογία» (θερινό εξάμηνο 1877 και χειμερινό εξά
μηνο 1877 /78), τα μαθήματα του φυσικού λΥίΙΙιβΙιη Οοίΐΐίθί) Ηαηΐίθΐ (1814- 
1899)6 «Φυσική, μέρος δεύτερο» (χειμερινό εξάμηνο 1877 /78).

Στο Πανεπιστήμιο της Γοττίγγηςο Γρηγοριάδης παρακολούθησε μαθήμα
τα μόνον κατά το θερινό εξάμηνο του 1878, αφού στις 25 Οκτωβρίου 1878 υ
πέβαλε τα δικαιολογητικά για να ανακηρυχθεί διδάκτωρ της φιλοσοφίας. Πάν
τως δεν αποκλείεται να παρακολούθησε ως ακροατής ορισμένα μαθήματα και 
κατά το χειμερινό εξάμηνο 1878/79, ίσως τα μαθήματα ψυχολογίας του ΕοΙζθ. 
Ό πως αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, παρακολούθησε τα μαθήματα 
του Κυάοΐί ΗθΐΊηαηη Εοίζβ (1818-1881 )6 και του ΙιιΗιΐδ Βδΐιιιη&ηη (1837- 
1916)7 που ήταν και ένας από τους εισηγητές της διατριβής του Γρηγοριάδου. 
Ο ΧιΟίζθ και ο Βαππιαηη δίδαξαν τα εξής: θερινό εξάμηνο 1878: Εοίζθ8: «Με
ταφυσική», «Πρακτική φιλοσοφία». Β&υΐϊΐ&ηη9: «Λογική», «Ιστορία της αρ
χαίας φιλοσοφίας». Χειμερινό εξάμηνο 1878/79: ΕοΙζθ10: «Ψυχολογία», «Φι
λοσοφία της θρησκείας». Β&υτηαηπ11: «Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας», 
«Σημαντικά κεφάλαια της νεότερης παιδαγωγικής», «Επιλεγμένα κεφάλαια 
της καντιανής κριτικής του καθαρού λόγου».

Ό πως προκύπτει από το τελικό πιστοποιητικό σπουδών (Α1)££ΐη§8Ζθΐΐ£- 
ηΐδ) της 21-10-1878, που σώζεται στο Αρχείο του Πανεπιστημίου της 
Γοτίγγης, ο Γρηγοριάδης ήταν εγγεγραμμένος ως φοιτητής μόνον κατά το 
θερινό εξάμηνο του 1878 και παρακολούθησε τα μαθήματα του Εοίζβ «Λο

1. Για την προσωπικότητα και το έργο του βλ. το λήμμα ΟιΐΓίίιΐδ ΟθθΓ§, στο: Α11&Θ- 
ΐϊΐθίπβ Ββιιΐδοΐΐθ Βίθ£ΓδφΜθ Βά. 47. Ι«βίρζί£ 1903 σσ. 597-602.

2. Βλ. ό.π. Βά. 51. Ι,βίρζΐ^, 1906 σσ. 672-675.
3. Βλ. ό.π. σσ. 321-329.
4. Βλ. ό.π. Βά. 52. Ι,βίρζί^, 1906 σσ. 123-131.
5. Βλ. ό.π. Βά. 49. Ι^βίρζί^, 1904 σσ. 757-759.
6. Βιογρ. βλ. στην Α11§βπΐθΐηβ Όβιιίδοΐιβ Βίο§Γαρ1ιίβ. Βά. 52. Ι^βίρζί^, 1906 σσ.93-97.
7. Βιογρ. βλ. στο: Ζΐθ^βπίπδδ, ΡΜΙοδορΙιβη-ΙιθχίΙίοη. Βά. 1. Ββι·1ΐη, 1949 σ. 85.
8. Βλ. Ιηάβχ δοΐιοΐαπιιη ριιΜίοβ βί ρπναίίηη ίη Αοαάβπιία Οβοι*§ία Αυ§\ΐδία ρβΓ

δβιηβδίΓβ αβδίίνιιιη α. ά. ΧΧΙΥ. ιη. Αρπίίδ ιιβς[ΐιβ αά ά. XXIV. πι. Αη^υδίί α. ΜϋΟΚΧ- 
Ι^ΧΧΥΙΙΙ Ιιαββηάαπιπι. Οοίίίη§αβ, [1878] σ. 26.

9. ό.π. σ. 27.
10. Βλ. Ιηάβχ δοΐιοΐαηιιη ριιΜΐοβ βί ρπναίίηη ίη Αοαάβπιία ΟβθΓ§ία Αυ^υδία ρβΓ 

δβιηβδίΓβ Μ&βΓηυιη α. ά. XV. επ. Οοίο&Ηδ α. Μ ΒβαίΧΧΧνΠΙ ιΐδφΐβ αά ά. XV. ιη.
ΜαΓίϋ α. ΜΒΟΟΟΓιΧΧΙΧ Ιιαββηάαπιιη. Οοίίίη^αβ, [1878] σ. 27.

11. ό.π. σ. 28.
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γική» και «Πρακτική Φιλοσοφία» και του Βαιιπιαηη «Ιστορία της αρχαίας 
Φιλοσοφίας».

Το βιογραφικό σημείωμα τελειώνει με την έκφραση της ευγνωμοσύνης 
του Γρηγοριάδου για τους δασκάλους του. Στη συνέχεια 0α προσπαθήσω να 
συμπληρώσω τη βιογραφία του Γρηγοριάδη με άλλα στοιχεία.

Ο Γρηγοριάδης υπέβαλε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Γοττίγγης τη διατριβή «Περί τών μύθων παρά Πλάτωνι^-που ήταν γραμμέ
νη στα ελληνικά - και ανακηρύχτηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας στις 10 Νοεμ
βρίου 18782. Φαίνεται ότι ο Γρηγοριάδης έμεινε στη Γοττίγγη τουλάχιστον 
ορισμένους μήνες του 1879 για να φροντίσει για την έκδοση της διατριβής του, 
και κατόπιν επέστρεψε στην Ελλάδα. . ,

Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών υπέβαλε τη διατρι
βή «Περί άθανασίας τής ψυχής κατά Πλάτωνα»3 και ανακηρύχτηκε υφηγητής 
της ιστορίας της φιλοσοφίας στις 11 Μαρτίου 18804. Στις 19 Μαρτίου 1880 έ
κανε την εναρκτήρια παράδοσή του ως υφηγητής, η οποία είχε τίτλο «Περί γε- 
νέσεως τών φιλοσοφικών συστημάτων»5. Την ίδια εποχή περίπου δημοσίευσε 
μετάφραση ενός αγγλικού άρθρου του δασκάλου του \Υ. λΥπικ!! για τη γερ
μανική φιλοσοφία της εποχής εκείνης6. Τον ίδιο χρόνο δημοσιεύτηκε και η εισήγη
ση του Γρηγοριάδου για τον Μαραθέειο διαγωνισμό7. Ως υφηγητής ο Γρηγοριά
δης δημοσίευσε κριτική8 για τη διατριβή που είχε υποβάλει ο ερβαρτιανός Χρή- 
στος Παπαδόπουλος (1835-1906 )9 για να ανακηρυχτεί υφηγητής της φιλοσοφίας.

1. Εκδόθηκε ως: Περί τών μύθων παρά Πλάτωνι. 'Υπό Περικλέους Γρηγοριάδου, Δι- 
δάκτορος της Φιλοσοφίας. Έν Γοττίγγη, 1879.

2. Σύμφωνα με το έγγραφο της ορκωμοσίας (Ιυ8ΐιΐΓ8.η<Ιιιΐϊΐ) που σώζεται στο Αρχείο 
του Πανεπιστημίου της Γοττίγγης.

3. Στο περιοδικό ’Αθήναιον, * Αθήναι, 9(1880) στα «βιβλία νεοφανή» σ, 337 το έργο 
αναφέρεται ως «διατριβή επί ύφηγεσίςε».

4. Πανταζίδης ό.π.
5. Αρχικά δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ’Αθήναιον, * Αθήναι, 8(1879) σσ. 466-486 και 

9(1880) σσ. 51-68 και κυκλοφόρησε κατόπιν με τον ίδιο τίτλο ως ανάτυπο το 1880. Φαίνε
ται ότι ο τόμος του 1879 του περιοδικού κυκλοφόρησε με καθυστέρηση, γι* αυτό μπόρεσε να 
περιλάβει και την παράδοση του Γρηγοριάδου. Στη σ. 476 ό.π. αναφέρεται ότι η εναρκτήρια 
παράδοση έγινε στις 19.3.1880 ενώ το ανάτυπο αναφέρει ως ημερομηνία τις 29.3.1880.

6. Βλ. \νιιηάί, Περί τής νυν καταστάσεως τής φιλοσοφίας έν Γερμανίά ό.π.
7. Κρίσις της έπί τοΰ Μαραθεείου άγώνος Επιτροπείας άναγνωσθεΐσα υπό τοΰ είσηγη- 

τοΰ Κου Περικλ. Γρηγοριάδου τή 28 Δεκεμβρίου 1880 έν τφ Ελληνικοί Διδασκαλικοί Συλ- 
λόγφ, στο: Πλάτων, ’Αθήναι, 3 (1881) σσ. 74-98. Και ως αυτόνομο δημοσίευμα: Κρίσις 
Μαραθεείου άγώνος περί ορθής άγωγής και παιδείας έν τε τφ οϊκφ καί τω Σχολείω υπό τοΰ 
είσηγητοΰ Περ. Γρηγοριάδου. Έν ’Αθήναις, 1880.

8. Περί άφομοιώσεως έν τω ψυχικω βίφ, Διατριβή έπί ύφηγεσί$ Χρ· Δ. Παπαδοπού- 
λου (ύφηγητοΰ τής φιλοσοφίας), έπικρινομένη ύπο Περικλέους Γρηγοριάδου (ύφηγητοΰ τής
φιλοσοφίας). Έν ’Αθήναις, 1880.

9. Για τον Χρ. Παπαδόπουλο βλ. Κισσάβου ό.π. σ. 32.



Στις 6 Φεβρουάριου 18811 ο Γρηγοριάδης διορίστηκε έκτακτος καθηγη
τής της ιστορίας της φιλοσοφίας και στις 11 Μαρτίου 18812 έκανε την εναρ
κτήρια παράδοσή του με τίτλο ((Ή θέσις τών Ελλήνων έν τη φιλοσοφί^»3.

Ως έτος θανάτου του Γρηγοριάδου αναφέρεται συνήθως το 18824 με τη δι- 
ευκρίνση ότι πέθανε στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν όμως δύο αδιάψευστες 
μαρτυρίες του γεγονότος ότι ο Γρηγοριάδης πέθανε το 1881. Η πρώτη μαρτυ
ρία προέρχεται από το περιοδικό (("Έσπερος» της Λειψίας, το οποίο ήδη στις 
αρχές του Νοεμβρίου του 1881 δημοσίευσε την εξής νεκρολογία: «Περικλής 
Γρηγοριάδης καθηγητής τής Φιλοσοφίας έν τώ Πανεπιστημίω Αθηνών, άπέ- 
θανεν έν Κωνσταντινουπόλει νεώτατος τήν ήλικίαν. Ή  έπιστήμη έστερήθη 
άνδρός ύποσχομένου πολλά»5. Η δεύτερη μαρτυρία προέρχεται από την εφη
μερίδα «Αιών» (Άθήναι), η οποία ήδη στο φύλλο της Πρωτοχρονιάς του 1882 
αναφέρει τον θάνατο του Γρηγοριάδου ο̂ ς εξής: «Θανόντες κατά το 1881 επι
στήμονες: Ρουδόλφος Έρμανν Λότσε, γερμανός φιλόσοφος, Περικλής Γρηγο
ριάδης και Φραγκίσκος Πυλαρινός, καθηγηταί τής φιλοσοφίας έν τώ Πανεπι
στήμιο) * Αθηνών»6. Όπως προκύπτει από όλα αυτά τα στοιχεία, ο Γρηγοριά
δης πέθανε σε ηλικία 31 ετών.

III
Η ανασυγκρότηση της βιογραφίας και η σύντομη αναφορά στα έργα δεί

χνει ότι τα ενδιαφέροντα του Γρηγοριάδου είχαν τρία σημεία αναφοράς, τη λο
γοτεχνία, τη θρησκεία και τη φιλοσοφία, αλλά στο έργο του είναι διάσπαρτες 
οι απόψεις του για την παιδεία στην ελεύθερη Ελλάδα. Παρουσιάζεται βέβαια 
κάποια μετατόπιση ενδιαφερόντων από την αισθητική θεώρηση στον ορθολο
γικό στοχασμό. Αυτή η παρατήρηση διατυπώνεται ως μερικό συμπέρασμα που 
προκύπτει από τα δημοσιεύματα του Γρηγοριάδου. Ό πως φαίνεται από τον 
σύντομο πρόλογο7 που έγραψε ο Γρηγοριάδης για την ελληνική μετάφραση του 
μυθιστορήματος του I. Κ. ΤθΙίγ, ο ίδιος ενδιαφέρεται για το ιστορικό 
μυθιστόρημα και γνωρίζει σε γενικές γραμμές τις κατευθύνσεις του. Μάλιστα 
ως προς αυτό ο Γρηγοριάδης ανήκει μαζί με τον Κωνσταντίνο Κούμα8 και τον

1. Βλ. Πανταζίδης ό.π.
2. Βλ. περιοδ. Άθήναιον, Άθήναι 9 (1880) σ. 399.
3. Π. Γρηγοριάδης, Ή  θέσις τών Ελλήνων έν τή φιλοσοφία στο: Άθήναιον, Άθήναι,

9 (1880) σσ. 399-415 ως ανάτυπο με τον ίδιο τίτλο, Έν Άθήναις, 1881. Φαίνεται ότι ο τό
μος του περιοδικού κυκλοφόρησε με καθυστέρηση και γι* αυτδ μπόρεσε να δημοσιευτεί και 
η παράδοση του Γρηγοριάδου.

4. Βλ. π.χ. Πανταζίδης ό.π.
5. Βλ. Έσπερος, Λειψία, Α' (1881-1882) τεύχος 13 (1 /13 Νοεμβρίου 1881) σ. 206.*
6. Βλ. Αιών, Άθήναι 1 Ίανουαρίου 1882 σελ. 1 στ. 3.
7. Στο: I. Κ. Τθΐί^, Οί τριάκοντα τύραννοι ό.π. σσ. α'-ιβ'.
8. ( Ο ΐΓ .  \νίβ1&Π(1==) Βειλάνδου, Άγάθων. ΜεταφρασθεΙς άπό τήν γερμανικήν γλώσ

σαν υπό Κ. Μ. Κούμα. Τόμοι 1-3. Βιέννη, 1814. ( Ο ι γ . ν^ίβίαηά: Βειλάνδου, Τών Α β
δηριτών ή Ιστορία. Μεταφρασθεΐσα άπό τήν γερμανικήν γλώσσαν υπό Κ. Μ. Κούμα. Τό
μοι 1-2. Βιέννη, 1827.

Η ζωή και το έργο του Περικλέους Γρηγοριάδου 135
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Δρόσο Μανσόλα1 σε εκείνους τους εκπροσώπους της νεοελληνικής φιλοσοφίας, 
που ενδιαφέρονταν για το ιστορικό μυθιστόρημα και μετέφρασαν οι ίδιοι ιστο
ρικά μυθιστορήματα στα ελληνικά. Οι πρόλογοί τους στις μεταφράσεις είναι 
ενδεικτικοί για την απήχηση που είχαν στην Ελλάδα του περασμένου αιώνα οι 
ξένες θεωρίες για το μυθιστόρημα ως ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Γρηγοριάδης αντιμετωπίζει τη θρησκεία βρίσκε
ται ανάμεσα στην αισθητική θεώρηση και στον ορθολογισμό, και μάλιστα φαί
νεται να υπερέχει το πρώτο στοιχείο, έστω και αν ο Γρηγοριάδης παρουσιάζει 
την τοπογραφία, την ιστορία και τη διοίκηση της Μονής του Σινά. Πίσω από 
αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, υπάρχει το παραστατικό στοιχείο, οι εντυπώ
σεις, η φυσική ομορφιά και ο υπερβατικός παραπεμπτικός χαρακτήρας της, οι 
δημιουργικές-αισθητικές προεκτάσεις αυτών που φαίνονται. Το βιβλίο του Γρη
γοριάδου για τη Μονή του Σινά αποτελεί τελικά μια «αισθητική» δικαίωση του 
θρησκευτικού φαινομένου και υπαινικτικά αντιπαρατίθεται στην κριτική που 
άσκησαν στον χριστιανισμό ο Ό-Ρ. 31γ80188 και ο Ε. Ββη&η2, η οποία ήταν τό
τε και στον ελληνικό χώρο σημείο αμφιλεγόμενο.

Η έντονη στροφή προς τον ορθολογισμό παρουσιάζεται ιδίως όταν ο Γρη
γοριάδης βρίσκεται στη Λειψία, όπου διδάσκει ο \Υ. λΥυπάΐ. Η προσπάθεια 
του Γρηγοριάδου να γνωρίσει όσο γινόταν περισσότερο όχι μόνον τη φιλοσοφία 
αλλά και τις ειδικές επιστήμες της εποχής του, ίσως να έχει την αφετηρία της 
στην επίδραση3 την οποία άσκησε στον ίδιο η προσωπικότητα του \ν. λΥαπάΙ, 
ο οποίος υποστήριζε τη σύνδεση της φιλοσοφίας με τις επιμέρους επιστήμες. 
Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι ο \Υ. λΥυπάΙ ως φιλόσοφος εκπροσω
πούσε μια ρεαλιστική θεωρία για την πραγματικότητα και ότι ήταν από τους

1. (Α. Ο. ΜθίδδηβΓ:) Αλκιβιάδης του Μάιζνερ. Μεταφρασθείς έλευθέρως έκ του Γερ
μανικού παρά Δρόσου Μανσόλα. Τόμοι 1-4. Έν Άθήναις, 1837.

2. Βλ. Γρηγοριάδης, Ή  Ιερά Μονή του Σινά ό.π.
3. Η επίδραση του \νυη(ϋ στην Ελλάδα είναι ευρύτατη, αλλά δεν έχει γίνει αντι

κείμενο ιδιαίτερης έρευνας. Η παλιά μελέτη του 81. Ηαΐΐ, λΥίΙΙιβΙπι ^ΫυπάΙ. ϋθΓ Ββ^Γϋπ- 
άθΓ άβΓ πιοάβΓηθη Ρδγο1ιοΙθ£ΐΘ. ϋβθΓδβίζΙ υηά ππί ΑηπΐΘΓΐίΐιη£βη νβΓδβΙιβη νοη Η. 
8<Λππ(1ί. Γβΐρζί^, 1914 αναφέρεται με γενικό τρόπο και στην επίδραση που άσκησε ο \¥. 
^ υ η ά ΐ σε άλλες χώρες όχι όμως και στην Ελλάδα. Μαθητές του λΥυπάΙ υπήρξαν μετα
ξύ άλλων ο Γ. Βιζυηνός, ο Χρ. Ανδρούτσος, ο Δ. Γληνός, ο Θ. Βορέας και Α. Δαλέζιος, ο 
οποίος μετέφρασε: \¥ΐιηά1 Σύστημα Φιλοσοφίας. Τόμοι Α-Β. Άθήναι, 1915, \ν.
Πρωτόγονος Φιλοσοφία. Άθήναι, 1933, \Υ. λΥαπάΙ, Συμβολαί εις τήν ψυχολογίαν καί ήθι- 
κήν. Μετ* εισαγωγής υπό δρος Ί . Ά . Βέντσελ. Άθήναι, 1930. Κριτική στη μετάφραση του 
«Συστήματος φιλοσοφίας» άσκησε ο Κ. Λογοθέτης, Παρατηρήσεις εις τήν υπό του Ά . Δα- 
λεζίου μετάφρασιν του «Συστήματος φιλοσοφίας» του \ν.\νΐιη(11, στο: Άθηνά, Άθήναι, 33 
(1921) σσ. 3-24. Άλλες μεταφράσεις: \¥. λΥυπάΙ, Περί τής νυν καταστάσεως τής φιλοσο
φίας έν Γερμανί^. Μετ. Π. Γρηγοριάδης, στο: Πλάτων, Άθήναι, 2 (1880) σσ. 161-176 και 
209-228, ν^. \νΐιηάί, 'Υπνωτισμός καί υποβολή. Μετ. Ά . Πολυμέρης. Άθήναι, 1912. Για 
τον \¥. ^ ιιη ά ί βλ. και Θ. Βορέας, \νίΙ1ιβΙπι λΎιιηάΙ καί ΗβΓηΐδΐηη ΕβΜη^ϊΐδΐυδ. Άθήναι, 
1911.



πρωτοπόρους της ψυχολογίας ως αυτόνομης επιστήμης. Φαίνεται ότι την επι
λογή των μαθημάτων του Γρηγοριάδου ίσως προσδιόρισε έμμεσα η αντίλη
ψη του \ν. \νυη(1ί για την ψυχολογία ως ειδική επιστήμη που δεν στηρίζεται 
αποκλειστικά στη φιλοσοφία, αλλά αξιοποιεί τα πορίσματα των επιστημών 
που ασχολούνται με το πρόβλημα και με τις μορφές της ζωής ως βιολογικού 
φαινομένου, ως φαινομένου της φύσης.

Αν και ο Γρηγοριάδης δεν ασχολήθηκε με την ψυχολογία, όμως υπάρχουν 
ορισμένα στοιχεία που δείχνουν πόσο τουλάχιστον τον εντυπώσιασε η φυσιολο
γική ψυχολογία του \Υ. \νιιη(1ί. Η ψυχολογία του \Υ. λΥιιικϊΙ άσκησε τέτοια 
επίδραση στην Ελλάδα, ώστε συχνά να τονίζεται η συμβολή του \¥. λΥυπάΙ 
μόνο στην ψυχολογία και να λησμονείται το φιλοσοφικό έργο του. Η αντιπαρά
θεση της ψυχολογίας του \¥. λΥιπκϊΙ προς την ψυχολογία του Ιοίι&ηη Ρπθά- 
ποίι ΗθγΜ γΙ (1776-1841) είχε απήχηση και στην Ελλάδα, όπου όμως ο ερ- 
βαρτιανισμός - κυρίως οι θεωρίες των μαθητών του ΗθΛ ειγΙ - είχε το προβά
δισμα για δεκαετίες1.

Ο Γρηγοριάδης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του \¥. λΥαικ!! στην 
ανάπτυξη της «φυσιολογικής ψυχολογίας». Ό ,τι ο Γρηγοριάδης θεωρεί σημαν
τικό, είναι η στροφή προς τη θεμελίωση της ψυχολογίας στη φυσιολογία2. «Δό
κιμος φυσιολόγος» είναι για τον Γρηγοριάδη ο\Υ. \νιιη<3ΐ3, «μέγας φυσιολό
γος» ο Ηθπηαηη νοη Ηβίπιΐιοΐίζ (1821-1894)4, ενώ πρόδρομοι5 της φυσιολο
γικής ψυχολογίας είναι ο Κ.Η. Εοίζβ, ο Επίδΐ ΗβίηποΙιΛνΘ^θΓ (1795-1878) 
ο Οιΐδίαν ΡβοΙιηθΓ (1801-1887).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Γρηγοριάδης είχε παρακολουθήσει τα μαθήματα 
ψυχολογίας του λΥ ιιικϋ και ίσως και του Ε ο Ι ζ θ . Ο Γρηγοριάδης τονίζει τη 
σημασία των παραδόσεων της φυσιολογικής ψυχολογίας του \Υ. λΥιιικΙί καθώς 
και του έργου του «Ο ιιηάζα^β άθΓ ρ1ιγ8ΐο1θ£ΐ8θ]ΐθη Ρ8γ<3ΐιο1θ£ΐ6»6. Επιπλέον 
αναφέρει με σαφήνεια την κριτική και την αντιπαράθεση του Εοίζβ προς τον 
ΗθΛαιΊ και προσπαθεί έμμεσα να αποδεσμεύσει τον Εοίζβ από τον ερβαρτια- 
νισμό και να τον συνδέσει με την κατεύθυνση της ψυχολογίας το6 \Υ. λΥιιικΙί. 
Αλλά με τον τρόπο αυτό ο Γρηγοριάδης προσδιορίζει και τον χαρακτήρα των 
δικών του απόψεων για την ψυχολογία: Αποστασιοποίηση από τον ερβατιανι-

1. Βλ. και την κριτική παρατήρηση του Γ. Παναγιωτίδου, 'Ιστορία της Ψυχολογίας. 
Αθήναι, 1927 σ. VIII.

2. Βλ. Π. Γρηγοριάδης, Περί γενέσεως τών φιλοσοφικών συστημάτων. Άθήνησιν, 
1880 σ. 20.

3. Βλ. τη σημείωση του Γρηγοριάδου στο: \¥. \νυη<11, Περί τής νυν καταστάσεως τής 
φιλοσοφίας... ό.π. σ. 161.

4. ό.π. σ. 168.
5. ό.π. σ. 228.
6. \¥. ν^ιιηάί, Οπιηάζϋ^Θ άβΓ ρ1ιγδίο1ο£ίδ1ΐ6η Ρδ^οβοΐο^ίβ. Ι^βίρζί^, 1874.
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σμό, αποδοχή των απόψεων του \ν. \νιιη(3ί, οι οποίες βεβαίως εκείνη την επο
χή αποτελούσαν το ανώτερο επίπεδο της ψυχολογίας ως επιστήμης. Ο Γρηγο
ριάδης σκόπευε να παρουσιάσει σε ιδιαίτερο δημοσίευμα τις βασικές αρχές της 
φυσιολογικής ψυχολογίας1, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τον σκοπό 
του.

Ο Γρηγοριάδης δηλώνει ότι ακολουθεί τη θεωρία του \Υ. \νυη(1ί, είναι 
όμως καλά ενημερωμένος και για τον ερβαρτιανισμό, τον επικρίνει, αλλά δεν 
αρνείται τη συμβολή του στην ψυχολογία και στη φιλοσοφία. Έ τσι δεν διστά
ζει να διαλύσει τυχόν εσφαλμένες εντυπώσεις ότι οι οπαδοί του ΗθΛ&γΙ δεν 
καλλιεργούσαν την ιστορία της φιλοσοφίας και να υπαινιχθεί κάποια κριτική 
εναντίον του \ν. λΥιπκΙί που δεν αναφέρει τα αντίστοιχα έργα επειδή δεν τα 
εκτιμάει2. Επειδή ο Γρηγοριάδης γνώριζε καλά τον ερβαρτιανισμό, μπόρεσε να 
διαπιστώσει ότι η υφηγεσία του Χρ. Παπαδόπουλου όχι μόνον επαναλάμβανε 
τις θεωρίες των οπαδών του Ηθΐώ&Γί χωρίς να διατυπώνει νέες απόψεις3, αλλά 
ότι πολλά σημεία της ήσαν αντιγραφή του έργου του ερβαρτιανού \νί11ΐθ1πι 
νοίΐίΐϊΐ&ηη ΚίίίβΓ νοη νοΙΙαη&Γ (1822-1877) «ΕθΙιγΙηιοΙι (Ιθγ Ρδγο1ιο1ο§ίθ 
νοιη δίαηάρηηΐίΐθ άθδ Κθαίίδπιπδ ηηά ηαοΐι §θηθΙΐ8οΙιβΓ ΜβΙΙιοάβ»4.

Αν λάβουμε υπόψη τα μαθήματα που παρακολούθησε ο Γρηγοριάδης κα
θώς και το γεγονός ότι οι καθηγητές που τα δίδασκαν ανήκουν στους σημαντι
κότερους εκπροσώπους της φιλοσοφίας και των ειδικών επιστημών, τότε μπο
ρούμε να υποθέσουμε ότι ο Γρηγοριάδης ήθελε να συνδυάσει τα πορίσματα των 
ειδικών επιστημών με τη φιλοσοφική θεωρία για την πραγματικότητα. Ενδει
κτικές ως προς αυτό είναι οι θεωρίες του Γρηγοριάδου για τη σχέση της φιλο
σοφίας με τη νεότερη επιστήμη. Ο Γρηγοριάδης υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία 
ως γενική θεωρία της πραγματικότητας αξιοποιεί τα πορίσματα των επιμέρους 
επιστημών για να φτάσει στις έσχατες αρχές που διέπουν το σύνολο της πραγ
ματικότητας. Σύμφωνα με τον Γρηγοριάδη η φιλοσοφία πρέπει να αναλάβε1 
τη διερεύνηση των ερωτημάτων που αναφέρονται στις οντολογικές και στις 
γνωσιολογικές προϋποθέσεις των επιστημών καθώς και στα όρια της επιστη
μονικής γνώσης5.

Ο Γρηγοριάδης αναγνωρίζει ότι η νεότερη φιλοσοφία δεν αξιοποίησε θεω
ρητικά τα πορίσματα στα οποία έφτασαν οι επιστήμες κατά τη νεότερη εποχή. 
Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ο γεωλόγος Βθγπ1ι 6ιγ(1 νοη Οοίίει (1808-1879) έχει

1. \ν\ \νυη(11, Περί τής νυν καταστάσεως τής φιλοσοφίας... ό.π. σ. 228.
2. ό.π. σσ. 218-219.
3. Βλ. Περί άφομοιώσεως έν τφ ψυχικώ βίω... ό.π. σ. 50.
4. ό.π. σσ. 51-58. Οόίΐιβη, 1875-1876, 2η έκδοση του Οπιηάπδδ άθΓ Ρδγο1ιο1θ£ίβ 

νοιη 81αηάριιη1ίί άβδ ρΜΙοδορΜδοΙιβη Κβαΐίδΐηυδ υηά η&οϊι ^βηβίίδοίιβΓ ΜβΙΙιοάβ. 
Ηαΐΐβ, 1856.

5. Βλ. Π. Γρηγοριάδης, Περί γενέσεως τών φιλοσοφικών συστημάτων. Άθήνησιν, 
1880 σ. 9.
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δίκαιο, όταν γράφει ότι οι φιλόσοφοι μετά τον Καπί μάλλον έβλαψαν παρά ωφέ
λησαν τις φυσικές επιστήμες1. Μάλιστα ο Γρηγοριάδης επικρίνει έντονα τον 
Ιοίι&ηη ΟτοΙΙΙίβΙ) ΡιοΜ θ (1762-1814), τον ΡΓΐβάηοΙι λΥίΙΙιβΙιη ΙοδβρΙι νοη 
δοΐιβίΐίη^ (1775-1854) και τον ΟβθΓ£ \νίΠιβ1πι Ρρίβοϋοΐι Ηθ£β1 (1770-1831) 
για την αρνητική στάση τους απέναντι στις φυσικές επιστήμες και παρατηρεί 
ότι ο δοΐΐθΐΐιη^ και ο Ηβ§β1 έκαναν λάθος, όταν προσπάθησαν να εξηγήσουν τη 
φύση με απριορικές κατασκευές, και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουν εις «άλ- 
λόκοτόν τινα κενολογίαν»2.

■ . Με όσα αναφέρει ο Γρηγοριάδης, προσδιορίζει τα όρια του φιλοσοφικού 
λόγου σε σχέση με τον επιστημονικό λόγο, αλλά δεν ανυψώνει τον επιστημονι
κό λόγο σε αποκλειστικό παράδειγμα ορθολογικότητας ούτε ταυτίζει την επι
στημονική γνώση με το σύνολο της γνώσης για την πραγματικότητα ως ολό
τητα. Αντίθετα ο Γρηγοριάδης υποδηλώνει ότι η γνώση της πραγματικότητας 
είναι προϊόν που μπορεί να προκύψει μόνον από τη διαρκή συνεργασία της φι
λοσοφίας με την επιστήμη, και αποδίδει την προτεραιότητα στη φιλοσοφία.
. Ο Γρηγοριάδης είχε σαφή εικόνα για την ιστορία της ευρωπαϊκής φιλο
σοφίας και για τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής του. Πολλές είναι οι αναφο
ρές του σε γνώμες φιλοσόφων όλο̂ ν των εποχών, οι οποίες όμως εντάσσονται 
κριτικά στην ανάπτυξη φιλοσοφικών προβλημάτων. Ο Γρηγοριάδης διακρίνε- 
ται για τη συνέπεια της επιχειρηματολογίας του, για τη θεμελίωση των από- 
ψεών του, για την κριτική και συνθετική αντιμετώπιση των φιλοσοφικών προ
βλημάτων. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δίνουν πρωτοτυπία 
στον στοχασμό του και συντελούν αποφασιστικά, ώστε ο Γρηγοριάδης να μην 
είναι παθητικός φορέας ξένων φιλοσοφικών επιδράσεων αλλά κριτικός συζητη
τής σημαντικών φιλοσοφικών θέσεων, ο οποίος διαφοροποιείται από αυτές και 
τις χρησιμοποιεί για να φτάσει σε δικές του απόψεις. Η στάση του Γρηγοριά- 
-δου απέναντι κυρίως στη γερμανική φιλοσοφία του αιώνα του είναι χαρακτη
ριστική. Είναι κριτικός αλλά όχι απορριπτικός απέναντι στον Ηθ̂ θΙ, δέχεται 
ως ένα βαθμό τις απόψεις του Εάπ&Γά ΖθΙΙθγ (1814-1908) γιαΎτην ιστορία 
της φιλοσοφίας και ακολουθεί ως ένα βαθμό τις απόψεις του \Υ. ΛΥυπάΙ για 
την ιδιομορφία της φιλοσοφίας.

Αναφέρθηκε ήδη η κριτική του Γρηγοριάδου στη φιλοσοφία της φύσης, 
που είχε διατυπώσει ο Ηβ^βΐ. Ο Γρηγοριάδης δεν δέχεται την ενότητα της λο
γικής με τη μεταφυσική3, που αποτελούσε κεντρικό εγελιανό δόγμα, αλλά υπο
στηρίζει την αυτονομία της λογικής ως φιλοσοφικού κλάδου. Απορρίπτει όχι

1. ό.π. σ. 18 με παράθεμα από το βιβλίο του Β. νοη Οοίία, Όίθ Οβοΐο^ίθ άθΓ Οθ- 
£βη\ναΓί. Γ,βίρζί^, 18764, σ. 360.

2. .,Π. Γρηγοριάδης, ό.π. σ. 19.
3. Σύγκρ. τη σημείωση του Γρηγοριάδου, στο: \¥. λΥυπάΙ, Περί της νυν καταστάσε-

ως της φιλοσοφίας έν Γερμανί^, ό.π. σ. 165.



μόνον την εγελιανή φιλοσοφία της φύσης1 αλλά και την εγελιανή φιλοσοφία της 
ιστορίας της φιλοσοφίας2, γιατί θεωρεί τόσο τη μία όσο και την άλλη ως απριο- 
ρικές κατασκευές των αντιστοίχων τομέων της πραγματικότητας, οι οποίες δεν 
έχουν καμμιά σχέση με την αλήθεια. Έ τσι απορρίπτει και την άποψη του Ηβ- 
§θ1 ότι η διαδοχή των φιλοσοφικών συστημάτων στην ιστορία της φιλοσοφίας 
είναι η ίδια με τη λογική παραγωγή των εννοιακών προσδιορισμών της ιδέας3. 
Ύστερα από τις αντιρρήσεις αυτές προκύπτει ότι ο Γρηγοριάδης δεν δεχόταν 
καθόλου την φιλοσοφική θεωρία του Ηβ§θ1 για την εκδίπλωση του πνεύματος 
και την πορεία του προς την αυτοσυνειδησία. Σε πολλά σημεία όμως ο Γρηγο
ριάδης συμφωνεί με τον Ηβ§θ1 σε επιμέρους θέματα της ιστορίας της φιλοσο
φίας, αλλά τα συμπεράσματά του είναι διαφορετικά, γιατί έχει την τάση να 
θεωρεί την ιστορία ως αγώνισμα του ανθρωπίνου πνεύματος που δεν είναι όργα
νο για τους σκοπούς μιας άλλης δύναμης. Ο Γρηγοριάδης δέχεται-συμφωνών- 
τας με τον Ηβ§β1 όπως αναφέρει - ότι φιλόσοφοι είναι οι ήρωες του λόγου4 και 
χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα μέ τα οποία ο Ηθ£β1 υποστηρίζει τη φιλοσοφία 
ως νόμιμη δραστηριότητα του λόγου5. Σε ορισμένες περιπτώσεις επικαλείται 
τον Ηβ§θ1 ως ιστορικό της φιλοσοφίας για να υπογραμμίσει τη σημασία της 
φιλοσοφίας του Πλάτωνος6 ή του Αριστοτέλους7 για τη μετέπειτα εξέλιξη της 
φιλοσοφίας. Ο Γρηγοριάδης υποστηρίζει ότι ο Ηβ§β1 είναι «εις τών μεγίστων 
έν τοΐς νεωτέροις θεωρητικούς φιλοσόφοις»8 και υπογραμμίζει την έντονη φι
λοσοφική παρουσία των οπαδών του Ηθ§β19.

Ως προς την ιστορία της φιλοσοφίας ο Γρηγοριάδης δέχεται τη γνώμη του 
ΖθΙΙθγ που - όπως γράφει ο ίδιος - είναι «εϊς τών κορυφαίων ιστορι
κών της φιλοσοφίας»10, ότι η ιστορία της φιλοσοφίας έχει ως στόχο να δώσει με

1. Π. Γρηγοριάδης, Περί γενέσεως τών φιλοσοφικών συστημάτων ό.π. σ. 19.
2. ό.π. σ. 39.
3 . ό.π. σ. 3 8 . Ο Γρηγοριάδης παραθέτει σ τα  γερμανικά κα ι μεταφράζει το αντίστο ιχο  

χωρίο. Βλ. Ο. \ν. Ρ. Ηβ£β1, νοΓ ίθδ ΐιη^ βη ϋ&θΓ άίβ ΟθδοΜοΜβ άβΓ ΡΜΙοδορΙιίβ. Ει*δίβΓ 
Β αηά ( =  δ α π ιΐΐίο ΐιβ  λΥβΓίίβ, Β ά. 17, νίβιΊβ Α ιιίΐα ^ θ  άβΓ ^ Μ 1αυπΐδαιΐδ£8ώ 6 ). 8 ί ι ι ί ί -  
£3ΐΓ ί-Β 3ΐά  Ο α η η δ ία ίί, 1965 σ. 59.

4. Π. Γρηγοριάδης ό.π. σ. 34. Ο Γρηγοριάδης ό.π. σ. 4 παραθέτει σε μετάφραση το 
αντίστοιχο χωρίο του Ηβ£β1 για την ιστορία της φιλοσοφίας ως πινακοθήκη των ηρώων του 
νοούντος λόγου, δεν υποστηρίζει όμως την άποψη του Ηβ£θ1 ως προς τη διαφοροποίηση του 
λόγου. Σύγκρ. Ο. \ν. Ρ. Ηθ£β1 ό.π. σ. 27.

5. Π. Γρηγοριάδης ό.π. σσ. 5-7 όπου χρησιμοποιούνται επιχειρήματα από τις Παρα
δόσεις του Ηβ£β1 για την ιστορία της φιλοσοφίας και από την Εγκυκλοπαίδεια των Φιλοσο
φικών επιστημών σε σύνοψη και παρατίθενται και σχετικά χωρία.

6. Π. Γρηγοριάδης, Περί άθανασίας της ψυχής κατά Πλάτωνα ό.π. σ. 3.
7. Π. Γρηγοριάδης, Οί "Ελληνες έν τη φιλοσοφία ό.π. σ. 11.
8. Π. Γρηγοριάδης, Περί γενέσεως τών φιλοσοφικών συστημάτων ό.π. σ. 31.
9. Βλ. τις σημειώσεις του Γρηγοριάδου στο: \Υ. ^Υιιηάί, Περί τής νυν καταστάσεως

τής φιλοσοφίας έν Γερμανί^ ό.π. σσ. 218 και 220.
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10. Π. Γρηγοριάδης, Περί άθανασίας τής ψυχής κατά Πλάτωνα ό.π. σ. 45.



επιστημονικά μέσα σαφή εικόνα της φιλοσοφίας κάθε φιλοσόφου, χωρίς να ε- 
πέμβει για νά άρει τις εσωτερικές αντιφάσεις που τυχόν περιέχει το σύστημα 
κάθε φιλοσόφου1. Το ιδεώδες της ιστορικής αλήθειας και το κριτήριο της επι
στημονικής ακρίβειας αποτελούν σύμφωνα με τον Γρηγοριάδη τα βασικά γνω
ρίσματα της ιστορίας της φιλοσοφίας ως επιστήμης2. Ο Ζ θΙΙθγ  είχε κατακρίνει 
την άποψη του Η θ § θ 1 για τη συνάφεια της διαδοχής των φιλοσοφικών συστη
μάτων με τη λογική απαγωγή των εννοιακών προσδιορισμών της ιδέας3. Μά
λιστα είχε επικρίνει τον Η θ£ β1 ότι χρησιμοποιεί απριορικές κατασκευές για την 
ιστορία της φιλοσοφίας4. Ο Γρηγοριάδης δεν αναφέρει την κριτική που άσκησε 
ο ΖβΗβΡ στον Η θ£ θ1, υιοθετεί όμως τις απόψεις του ΖβΙΙθΓ και τις εντάσσει σε 
διαφορετικά πλαίσια επιχειρηματολογίας. Συχνά παραπέμπει στο έργο του 
ΖθΙΙθγ « ϋ ίβ  Ρ Μ Ιο δ ο ρ Μ θ  (Ιθγ Οπβοΐΐθη ίη ίΙΐΓβΓ ^θβοΜοΙιίΗοΙίθη ΕηΙ\νίο1ί- 
1ιιη§»5 και γνωρίζει καλά τις αντιπαραθέσεις του Ζ θΙΙθγ προς άλλους μελετη
τές της ιστορίας της φιλοσοφίας6. Δέχεται την άποψη του Ζ θΙΙθγ ότι η ιστορία 
της φιλοσοφίας δεν πρέπει να άρει τις αντιφάσεις του εκάστοτε φιλοσοφικού 
συστήματος, αλλά να το παρουσιάσει με πιστότητα, χωρίς να επέμβει για να 
ενιδρύσει εσωτερική αρμονία7. Ο Γρηγοριάδης υποστηρίζει μια ιστορία της φ ι
λοσοφίας8, που να συνδυάζει την ιστορική έρευνα με τη συστηματική θεώρηση 
των φιλοσοφημάτων, που θα υπηρετεί την ιστορική αλήθεια και δεν θα είναι 
κατασκευή που να παραποιεί την ιστορική πραγματικότητα της φιλοσοφίας.

Ως ένα βαθμό οι απόψεις του Γρηγοριάδου για την ιστορία της φιλοσοφίας 
περιέχουν και την ερμηνεία εγελιανών θέσεων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας 
του \¥. \Υιιηά1. Αυτό συμβαίνει με τον έννοια της επιστήμης. Ενώ ο Γρηγο-

1. ό.π.
2. ό.π.
3. Βλ. Ε. ΖθΙΙθγ, Όιθ ΟβδοΜοΙιΙθ άθΓ αΐίβη ΡΜΙοδορϊιίθ ίη άβη ΙθίζίνβΓίΙοδδθηβη 

50 ^ Ι ιγθπ ιη ίί βθδοηάθΓθΓ Κϋο&δίοΜ δαιί άίθ ηθυβδίθη ΒθαΓβθίΙιιη^θη άθΓδθΙβθη, 
στο: τ. ί., ΚΙβίηβ 8οϊιπίίθη Βά. 1. ΒβιΊιη, 1910 σσ. 1-85 εδώ σσ. 52-53. Το άρθρο δημοσι
εύτηκε για πρώτη φορά το 1843 στα ^ δ ύ ΐΓ & ϋ ο Ι ίθ Γ  (Ι θ γ  Ο θ £ θ η \ ν & Γ ΐ, όταν τυπωνόταν (βλ. ό.π. 
σ. 85) τό έργο του ϋ ίθ  ΡΜΙοδορϊιίθ άβΓ Οπθοϊιθπ ίη ιΙιγθγ ^θδοΜοΜΙίοΙίθη 13ηί\νίο1ί1ιιη£. 
Βάθ. 1-3. Τϋί)ίη£θη, 1844-1852, όπου (τόμ. 1 σσ. 4-5) διατυπώνεται παρόμοια κριτική 
εναντίον του Ηθ£θ1. Για τη γερμανική «φιλοσοφία της ιστορίας της φιλοσοφίας» του πε
ρασμένου αιώνα βλ. και ί». Οθΐάδθίζβι*, ϋ ίβ  ΡΜΙοδορΙήθ^βδοΜοΜβ ίπι 19. «ίαΜιιιηοΙθΓΐ. 
Ζιιγ \νίδ8βηδθ1ΐ3ΐί1δί1ΐθοπθ άβΓ ΡΜ1θδορΜβ£βδοΜοΜδδθ1ΐΓθί1)ΐιη£. Μθίδβηΐιβίηι αιη ΟΙ&η, 
1968.

4. ΖθΙΙθγ ό.π.
5. Βλ. Π. Γρηγοριάδης, Περί τών μύθων παρά Πλάτωνι ό.π. σσ. 29, 36, 61, τ. ί., Ή 

άθανασία της ψυχής κατά Πλάτωνα ό.π. σσ. 8, 26, 34-36, 39, 45, τ. ί. Περί γενέσεως τών 
φιλοσοφικών συστημάτων ό.π. σσ. 15-27. Ο Γρηγοριάδης έχει υπόψη την τέταρτη έκδοση 
του έργου του ΖθΙΙθγ, Ι^θίρζί  ̂ 1876.

6. Βλ. π.χ. Π. Γρηγοριάδης, Ή άθανασία τής ψυχής κατά Πλάτωνα ό.π. σσ. 34-36.
7. ό.π. σ. 45.
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8. Διεξοδική παρουσίαση του θέματος βλ. Άποστολοπούλου ό.π,
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ριάδης παραπέμπει στον Ηθ^θΐ για την εξέλιξη της φιλοσοφικής γνώσης ως 
επιστήμη του πνεύματος, δίνει στην επιστήμη την έννοια της επιστήμης που 
δεχόταν ο \Υ. λΥιιικΙΙ1, δηλ. της ορθολογικής επιστημονικής γνώσης 
των τομέων της πραγματικότητας, και έτσι παραμερίζει ακόμα μια 
φορά την εγελιανή άποψη για το πνεύμα. Ο Γρηγοριάδης υιοθετεί την ά
ποψη του \ν. \νυη(1ί ότι στη φιλοσοφία κάθε εποχής αντικατοπτρίζεται και 
επίπεδο της επιστήμης κάθε εποχής2. Βέβαια ο Γρηγοριάδης μεταβάλλει την 
άποψη αυτή σε ρυθμιστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση το̂ ν σχέσεων της φι
λοσοφίας με τις ειδικές επιστήμες. Η συσχέτιση της ιστορίας της φιλοσοφίας 
με την εκάστοτε ειδική επιστήμη είναι φανερή στα δύο δοκίμια του Γρηγοριά
δου, τα οποία αναφέρονται σε θέματα της φιλοσοφίας του Πλάτωνος. Εκεί ο 
Γρηγοριάδης ακολουθεί τη μέθοδο της εσωτερικής ερμηνείας, αλλά δεν παρα
λείπει να συγκρίνει τις φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνος με τα πορίσματα 
της νεότερης επιστήμης και της ψυχολογίας του περασμένου αιώνα3. 
Αυτή η σύνδεση του επίκαιρου στοιχείου με το ιστορικό παρουσιάζεται και σε 
συγκρίσεις των απόψεων άλλων φιλοσόφων, π.χ. του Δημοκρίτου με τον νεό
τερο υλισμό και με τη νεότερη φυσική4. Έ τσι ο Γρηγοριάδης κατορθώνει να 
επικαιροποιήσει τα προβλήματα που είχαν θέσει οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι 
και να δείξει και τη διαχρονικότητα των φιλοσοφικών προβλημάτων γενικό
τερα.

IV

Το φιλοσοφικό έργο του Περικλέους Γρηγοριάδου αναφέρεται στην ιστο
ρία της φιλοσοφίας. Οι δύο εναρκτήριες παραδόσεις του αναφέρονται-σε προ
βλήματα φιλοσοφίας της ιστορίας της φιλοσοφίας και τα δύο δοκίμιά του ανα
φέρονται σε προβλήματα της φιλοσοφίας του Πλάτωνος. Ο Γρηγοριάδης έχει 
σαφή γνώση των μεθοδολογικών προβλημάτων της ιστορίας της φιλοσοφίας 
και των προβλημάτων που αναφέρονται στη θεμελίωση της ιστορίας της φιλο
σοφίας ως επιστημονικού κλάδου. Τα προβλήματα που απασχολούν τον Γρη- 
γοριάδη είναι χαρακτηριστικά για τη νεοελληνική φιλοσοφία του περασμένου 
αιώνα. Η φιλοσοφική διερεύνηση των προβλημάτων της φιλοσοφίας του Πλά
τωνος δεν απασχολεί μόνον ορισμένους Έλληνες που υποβάλλουν σε ξένα πα
νεπιστήμια εναίσιμες διατριβές για θέματα της φιλοσοφίας του Πλάτωνος5,

1. Βλ. Π. Γρηγοριάδης, Περί γενέσεως τών φιλοσοφικών συστημάτων ό.π. σσ. 12 και 
17· . . -

2. ό.π. .
3. Βλ. Π. Γρηγοριάδης, Περί αθανασίας της ψυχής κατά Πλάτωνα ό.π. σσ. 6,11 15.
4. Βλ. Π. Γρηγοριάδης, Οί "Έλληνες έν τή φιλοσοφώ ό.π. σσ. 8-9.
5. Εκτός από τη διατριβή του Γρηγοριάδου βλ. π.χ. και Μ. Αύθεντόπουλος, Συμβολαί 

εις τήν θεωρίαν τής έμπνεύσεως καί ιδιοφυίας κατά Πλάτωνα καί Αριστοτέλη. Έν Κωνσταν-
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αλλά συνδέεται και με την εξέλιξη του επτανησιακού εγελιανισμού1. Η ιστορία 
της φιλοσοφίας είναι επίσης ένα σημαντικό ερώτημα - ίσως το σημαντικότερο - 
της νεοελληνικής φιλοσοφίας του περασμένου αιώνα. Συχνά οδήγησε στο ερώ
τημα για την ιδιομορφία και για τη σημασία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 
και σε συγγραφή δοκιμίων που παρουσιάζουν την εξέλιξή της. Στις περιπτώ
σεις αυτές διαπιστώνεται βέβαια ο απόηχος του ιστορισμού που συχνά ως κρι
τική αντιπαράθεση στη φιλοσοφία του Ηθ§θ1 και στις απόψεις του για τη γνώ
ση της ιστορικής πραγματικότητας ήταν ένα από τα γνωρίσματα της γερμανι
κής φιλοσοφίας του περασμένου αιώνα.

Αλλά στην Ελλάδα το ερώτημα αυτό συνδεόταν με τον προσδιορισμό της 
θέσης της νεότερης Ελλάδας στην ιστορία και βέβαια και στην ιστορία της φι
λοσοφίας. Συνδεόταν όμως και με την υποστήριξη του δικαιώματος της νεότε
ρης Ελλάδας να είναι ελεύθερη. Η ελευθερία στις επιχειρηματολογίες αυτές δεν 
συνδεόταν μόνο με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών αλλά και με την 
προσφορά της Ελλάδας στον πολιτισμό και προβαλλόταν έτσι η ελευθερία ενός 
πολιτιστικού έθνους (ΚπΙΙιίΓηαΙίοη). Ο Γρηγοριάδης δεν είναι ξένος προς τις 
ιδέες αυτές. Ο τελικός στόχος της έρευνάς του δεν είναι η μουσειακή συντήρηση 
της ιστορίας του παρελθόντος, αλλά η δυνατότητα δημιουργίας νεοελληνικής 
φιλοσοφίας2, ως συνέχειας της μέχρι τότε ιστορίας της ελληνικής φιλοσοφίας. 
Ο Γρηγοριάδης δεν αρνείται την αξία της επιστημονικής γνώσης της ιστο
ρίας της φιλοσοφίας, αναγνωρίζει την επενέργεια της αρχαίας ελληνικής φιλο
σοφίας στη μετέπειτα εξέλιξη της φιλοσοφίας, θέτει όμως ως προοπτική της 
νεοελληνικής φιλοσοφίας το μέλλον με. παράλληλη αξιοποίηση του ιστορικού 
παρελθόντος.

τινουπόλει, 1889. Χρ. Άνδροΰτσος, Τό κακόν παρά Πλάτωνι. Τμήμα Α'. ’Έννοια του κα
κού. Έν Άθήναις, 1896. Και οι δύο είχαν υποβληθεί ως εναίσιμες διατριβές στο Πανεπιστή
μιο της Λειψίας.

1. Βλ. π.χ. τις σχολιασμένες μεταφράσεις των διαλόγων του Πλάτωνος Παρμενίδης 
και Τίμαιος από τον Παύλο Κ. Γρατσιάτο (Άθήναι, 1912). Για το θέμα βλ. Γ. Άποστολο- 
πούλου, Μνήμη Παύλου Κ. Γρατσιάτου (1843-1917), στο: Νέα Εστία, Άθήναι, Τόμος 
115ος, τεύχ. 1359, σσ. 223-226 εδώ σσ. 224-225.

2. Βλ. Π. Γρηγοριάδης, Οί "Ελληνες έν τή φιλοσοφία ό.π. σσ. 17-19.



144 Γεωργία ΑττοστολοπούλοΟ

(· ίΰ ί/ ά ι̂

φ ΐ ΐ α

Μ* αν»*£ιι ΧΫΙ ια^ ίΜ
^ΗΡ«Οα £9*^ Ρ γΛ ίΰ ι/  ̂ ίΛΐ* $&ΦΧ€#<χύ 
^ β ϊ/ ί^ α  $/*ιϊ*πίΜΙΛΐ ΛΗΡΙ*Ψ<\&
&*$'£ (α* ·4#Μ *̂ 4 #ί<αχί),

£$λ&%(Κ*** 3*&* 1**4#&49 *(ψηΜ
,4*Αφ\ $ά.*έ$ίψΦΙ*ί«*Μ& Ι^Ι* ρ&Μφ*ύ&φ~ 

/?*ν ^ίψ44η$«ΐΜ  ♦ ^ (Ι^ ί*  Ι&Ι 4**α&4Ϊ :
<νη*4 Μ Ρ ία ίΧ Π - & 8™ *»« ■

’ΐβ^ίίηι //'Α&ιιΖ#)^ Λ̂£ρΜ*ΐ'/αΜ{
(φΗ*η &&η .

^ηη#  + / (ίβ  //**&&&£* &*'
*<&&*Μ** &&/ /&ψ<&

4η4*&€&ι '&/&& *ά* £ * / * { %
Οχ ̂ Ι  ίΧ̂ * , 4ϊ&€/Ψ ~Μ*£η*̂  /'/
//* }ΐ$*Λ, χί*·#χ£4&ΐί* {̂ 4^άκ**η*
Ο#**/ ί&%Λ4η4'ί &(***

ί& # ί
ίζαβαχ Ίί */γ' /ϊ&&#η&νν} ■■.

ρΐ*%4 ΦΜ(* 4ΚΛ&ΜΙ & #α*4η***ί<4

4*ΐ*#ρια<* γί&* ρ***&*ί 4?*η
/&*&<&* / ' ί



ΟΕΟΗΟΙΑ ΑΡΟΒΤΟΙ,ΟΡΟυΐ,Ου

ΌΑδ Ι,ΕΒΕΝ ΙΙΝϋ ϋΑ δ \¥ΕΗΚ νΟΝ ΡΕΗΙΚΙ,Εδ ΟΚΕΟΟΗΙΑΒΕδ 

(Ζιΐδαιηπίθηίαδδυπ^)

ϋβΓ ΡΙιίΙοδορΜθΙιίδΙοπΙίθΓ ΡβηΚΙβδ Οθ^οπ&άθδ (1850-1881) \ν&Γ ίϋΓ 
ΙίΐΐΓΖθ ΖβίΙ ϋοζβηΐ ιιηά αηδοΐιΐίθδδθηά Ργοϊθ880γ &η άβΓ ΙΙηίνθΓδίΙαί Αΐΐιβη. 
Απδ δθίηβΓ Βΐ0£ΐ*&ρΜθ7 άίβ ΙιίβΓ αιιί^πιηά νοη δβΙίυηά&ΓΐίΙβΓαΙιΐΓ υηά Μα- 
ίβη&ΐίθη αιΐ8 άβη υηίνβΓδίΙ&Ιδ&ΓοΜνβη νοη Οόϋίη^βη ιιηά Εβίρζί^ άεΐΓ- 
^βδίβΐΐΐ \νπ·ά, θγ^ιΜ δίοΐι, άαδδ ΟΓβ^οπαάβδ \Υ. \Υιιηά1: ιιηά βθάβιιίβηάβ 
Ν&ίηΓ\νΐ88θη8ο1ΐ8ΐϊ11θΓ ίη ί,βίρζί^ Κ. Η. ίιοίζβ ιιηά I. Β&υηΐδιηη ίη Οόίίίη- 
£βη §θ1ι0γ1 Ιι&ϋβ. Ώιβ Τΐιβηΐδΐΐίΐί άβΓ λΥθΗίθ νοη Ογθ§οπ&(1θ8 ΙϋδδΙ βίηβ Ιη- 
ΐβΓθ88θηνβΓ8θ]ιΐΘΐ)ΐιη£ νοη άθΓ ΙίΙβΓ&ηδοΙι - αδίΐΐθίίδοΐΐθη ΒβίΓβιοΙιΙιιη^ ζυιη  
Καΐίοηαϋδηιηδ νβπηιιΐθη, άίβ δίοΐι ίη ίίβίρζί^ ηηίβΓ άβπι Είηίΐιΐδδ νοη \Υ. 

\ΥιιηάΙ νοίΐζο^θη 1ι&1. ΟτΓβ^οπαάθδ νβΓδΙβΙιΙ άίθ ΡΜΙοδορΜβ &1δ βίηβ ΤΙιθογιθ 
άβΓ \νΐΓΐί1ίο]ι1ίθί1, άίθ αιιοΐι άίθ ΕΓ^β&ηίδδβ άθΓ δρβζία1\νί88θηδοίΐδΐί1θη ίη 
δίοΐι δοιίηίπιιηΐ. ιιπι ζιι άβη Ρηηζίρίβη άθ8 δβίβηάβη ζιι £β1βη£βη. Αιΐδ- 
δβΓάβηι Ιιαί η&οΐι ίΐιιχι άίθ Ρΐιίΐοβορίιίθ άίθ Αυ%Εώθ, άίθ Ργ&£Θ ηαοΐι άβη 
Οηιηά1&£βη ηαοΐι άβη ΟΓθηζβη άθΓ ΛνίδδβηδοΙιαΗΙίοΙίθη ΕΗίβηηίηίδ ζιι 
1)θδΐη1\νθΓίθη.

Ι η  δ θ ίη β η  ρ Μ Ι ο δ ο ρ Ι ιίδ ο Ι ίθ η λ Υ θ Γ ΐίθ η  β θ ΐ ι& η ά β ΐ ΐ  Ο Γ θ ^ ο η α ά θ δ  Ρ γ ο Μ θ π ιθ  

Εαΐδ άβΓ Ρ Μ Ιο δ ο ρ Μ θ ^ β δ ο Ι ιίο Ι ιΙθ : Ώ ίθ  Μ γ ΐ ΐ ι β η  β θ ί  Ρ ΐα ίο η ,  ά ίβ  ΙΙη δ Ιθ Γ ΐίΙ ίο Ι ι-  

Ι ίθ ίΙ  άβΓ δ θ β ΐθ  β θ ί  Ρ Ι& Ιοη , ά ίθ  Ε η ίδ ίβ Ι ι ι ιη ^  άθΓ  ρ ΐ ι ί ΐο δ ο ρ ί ι ίδ ο ΐ ΐθ η  δ γ δ ίβ η ΐθ ,  

ά ίθ  δ ί θ ΐ ΐη η ^  άθΓ  Ο η β ο ΐ ΐθ η  ίη  άθΓ  Ο θ δ β Ι ιίο Μ θ  άθΓ  Ρ Μ Ιο δ ο ρ Μ θ . & Γ θ§ 0 Γίδΐάθδ 

Ι ίπ Ι ίδ ίβ Γ ΐ Η θ^ θ ΐδ  Α ι ι ί ία δ β ι ιη ^  ν ο η  άθΓ  Ο βδοΜ οΙιί,β  άβΓ Ρ Μ Ιο δ ο ρ Ι ιίβ , θΓ & β η η ί 
8.1) θγ Η β^ βίδ  ρ ΐ ι ί ΐο δ ο ρ ί ι ίδ ο ΐ ΐθ  Ε θ ίδ ΐ ι ιη ^  α η .  Ε γ ίο 1§1  π ιθ Ι ιγ  Ζ θΠ θγ, \ νβ η η  

θγ ά ίθ  Ο τθδοΜ οΜ β άβΓ Ρ ΐ ι ί ΐο β ο ρ ί ι ίβ  δάδ Ι ιίδ Ι ο η δ ο Ι ίθ  \ ν ίδ 8β η δ ο 1ι α ί ί  ν β Γ δ ίβ Ι ιΐ ,  

ά ίβ  ν ο η  άβΓ Ι ι ίδ Ι ο η δ ο Ι ίθ η  Μ θ ί ΐ ιο ά θ  Ο θΙ)γεο ιο}ι π ια ο Μ . Ε γ η β ί§1  ίβ ά ο ο ί ι  ά α ζ υ ,  

θ ίη ί^ β  Α υ ί ία δ δ η η ^ β η  Η θ^ θ ΐδ  ί ι η  Ε ίο Μ  άβΓ Ρ Μ Ιο δ ο ρ Μ β  \¥. \ ¥ ιιη ά Ι δ  ρ ο δ ί-  

ί ί ν  ζ ι ι  ίη Ιβ Γ ρ Γ β Ιίβ Γ β η . Ι η  δ β ίη β η  Α Β Ι ι& η ά Ι ιιη ^ θ η  ϋ β θ Γ  Ρ Ι& Ιοη ίο 1§1  θγ  ά β η  

Ρ η η ζ ίρ ί β η  άβΓ ίη ιη ι& η β η ΐθ η  Ιη Ιβ Γ ρ Γ β Ι& ϋ ο η . Ζ α ^ ΐβ ίο ΐ ι  αΙϋΙιι& Ιίβ ίβΓ ΐ θγ Ρ 1&- 
Ι ο η δ  Α υ ίί& δ δ η η ^ β η  ά ιΐΓ β Ι ι Β θ ζ ι ι£  α ι ι ί  ιΙ ιγ θ  λ Υ ΐΓ ΐίυ η ^ δ ^ β δ ο Ι ιίο Ι ι ίθ  ι ι η ά  α ι ι ΐ  
χ ν ίδ β β η δ ο ΐΐδ ΐ ίΐ ΐ ίο ΐ ΐθ  Ρ ο δ ίΙ ίο η β η  άβΓ  Ν β υ ζ β ί ΐ .  Ο Γ β ^ ο π α ά β δ  δ ίβ Μ  ά β η  ^ΓΟδδβη 

\Υ βΓ ΐ άβΓ Ο β δ β Μ ο Μ β  άβΓ  ^ π β ο ΐ ι ίδ ο ΐιβ η  Ρ ΐ ι ί ΐο δ ο ρ ί ι ίβ  Π\γ ά &8 η ιο ά β Γ η β  Ο η β -  

ο ΐ ιβ η ία η ά  ί η  ίΙΐΓβΓ Α η \ ν β η ά α η §  ζ ι ιγ  Η βΓ ααδ1) ί1ά α η §  β ίη β Γ  δβ11)8ΐ& η ά ί§ β η  
ηβιι^ΓΐβοΜδοΙιβη Ρΐιϋοβορίιΐβ.
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ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗ Μ ΕΙΩ Μ Α («ν ίΤ Α ») ΤΟΤ ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΑΔΟ Υ  

Οοίίίη§8ΐβ άίθ X X V  ιη. Οοΐοώπδ &η. Μ Β Ο Ο βΕ Χ Χ νίΙΙ

V  ί 1 α

Ε^ο Ρβποΐβδ (χΓθ§οπ€ΐ(1βδ άιβ XVI ιη. Ιιιΐϋ  αηπί 
ΜϋΟΟΟΕ ρ&Ιγθ Ογθ^οπο θ! ιϊι&Ιγθ ΡαΓ&δΙίθΐι&θ 
ΟθΓίγηβ Ρβίοροηηβηδΐ η&ίιΐδ δΐιπι. Ρίάθί 
8.(1(Ιίοοιΐ8 81ΙΠ1 ΟτΓαθοοοαΙΙιοΙίοδίΘ. Ρππιΐδ 
ΙίίβΓδίΠΐιη βΐθΐϊίβηϋδ άοιηΐ ίπώιιΐιΐδ, Ογιηη8ΐ- 
δίιιιη ΗίβΓΟδοΙγιηίί&ηιιπι ρβΓ ςυίηςιΐθ αη- 
ηοδ ίΓβςαβηίανί. Όβίικίθ ρθΓ ηη&ΙηοΓ 
δβπιβδίπδΐ, αηηοδ ΜΟΟΟΟΕΧΧΙ-ΙΙΙ υηίνθΓδί- 
ίαίβπι Αϋιβηίθηδθΐη ίΓβςιιβηΙδινί, υΐή  
0Γ(1ίηθ ρΜΙοδορΙιοπιιη ίηδβπρίαδ δηπι.
Αηηο Μ Β β β Ο Ε Χ Χ ν ί υηίνβΓδίί&Ιθίη 
Είρδίθηδθΐη αάϋ ώ ί^αβ ρβΓ ίπ α  8θ- 
ιηβδίΓίδΐ νίΓΟδ ΐΐΐπδίπδδΐιηοδ ^Υυικίί,
ΟιΐΓίίιΐδ, Ι^βιιοΙ^βίΓΐ, ΚοΙΒθ, Ειΐ(1\νί^ βί 
Ηαη&βΐ α ικϋνί. δβηιβδίΓθ αθδΙΐνιίΓη 
αηηί οχίΓΓβηίίδ Οοίϋη^αβ Ιταηδί^βηδ νίΓΟδ 
ϋΙπδίΓ. ίη Αοδκίβιηίδι ΟβθΓ§ία Αιι§υδ1α 1β- 
£θηΙβδ δακίίνί Εοίζβ θ! Β&ππιαηη, 
ςιιΛ πδ νίπδ οιηηΛπδ πιαχίπιβ άβ πιβ ιηβπΐίδ  
δΐιιχιηΐδΐδ ςυδίδ ροδδΐιπι §Γαϋαδ α§ο δβιη- 
ρβΓζΙΙΘ 1ΐ&1)βΙ)0.

Πηγή: υηίνβΓδίΙέίίδ - Α γοΜυ Οοίίίη^βη


