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Γεώργιος Χρ. Στείρης
Η παράδοση της αναγέννησης

K υ κ λ ο φο ρ ο ύν

Η διάλυση της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας συνέπεσε
με την ακμή της ιταλικής Αναγέννησης. Η ιστορική απόκλιση
συνέβαλε τα μέγιστα στον τρόπο που ο ένας κόσμος αντιλαμβανόταν τον άλλο. Η υστεροβυζαντινή διανόηση βρέθηκε αντιμέτωπη με το πρόβλημα της διαχείρισης της φιλοσοφικής και
επιστημονικής προόδου που είχε συντελεστεί και συντελείτο
στην περιφέρειά της, τόσο στην καθ’ ημάς Ανατολή όσο και τη
Δύση. Ήδη από τον 14ο αιώνα, με το κίνημα του βυζαντινού
Θωμισμού, είχε τεθεί μετ’ επιτάσεως το θέμα του πως η βυζαντινή διανόηση θα συνδιαλεχθεί με τη φιλοσοφική παιδεία
του μέσου και ύστερου Μεσαίωνα. Ταυτόχρονα, Έλληνες λόγιοι
μετοίκησαν ή παρέμειναν για μεγάλα διαστήματα στην Ιταλία,
μεταφέροντας, πέρα από αρχαιοελληνικά κείμενα, τις γνώσεις
τους και τον ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης της αρχαιοελληνικής
φιλοσοφίας. Οι ίδιοι φρόντισαν να μεταφέρουν γνώση από τη
Δύση στις περιοχές της πάλαι ποτέ βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Η ελληνική Ανατολή και η λατινική Δύση βρίσκονταν τον 15ο
αιώνα σε συνεχή διάλογο, ο ένας κόσμος γονιμοποιούσε τον
άλλο. Τέλος, ο διάλογος των αναγεννησιακών στοχαστών με
την αρχαιοελληνική φιλοσοφία καθορίστηκε κατά μέρος από
τον τρόπο που αναπτύχθηκε και σχολιάστηκε η αρχαιοελληνική
σκέψη στο πλαίσιο του βυζαντινού πολιτισμού.
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Ο Γεώργιος Στείρης είναι επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Είναι
συγγραφέας τεσσάρων μονογραφιών: Η
θεωρία του Niccolo Machiavelli για την
ηθική και το νόμο (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2003), Φιλοσοφία και Κόσμος, Κοσμολογικές αντιλήψεις κατά τους
Μέσους Χρόνους και την Αναγέννηση (Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα,
Αθήνα 2010²), Φιλοσοφία του κράτους
και του δικαίου, Οι Μέσοι Χρόνοι και η
Αναγέννηση (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα 2010²), Η θεμελίωση της μεσαιωνικής πρακτικής φιλοσοφίας, Η περί
ηθικής και πολιτικής φιλοσοφία του alFarabi (Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2011. Έχει συνεπιμεληθεί
τρεις συλλογικούς τόμους: Σ. Περεντίδης,
Γ. Στείρης (επιμ.), Ιωάννης και Θεοδόσιος
Ζυγομαλάς, Πατριαρχείο – Θεσμοί – Χειρόγραφα (Δαίδαλος – Ι. Ζαχαρόπουλος,
Αθήνα 2009), G. Steiris, S. Mitralexis, G.
Arabatzis (eds), The Problem of Modern
Greek Identity: from the Εcumene to the
Nation-State (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016), S.
Mitralexis, G. Steiris, M. Podbielski, S.
Lalla (eds), Maximus the Confessor as
a European Philosopher (Cascade/ Wipf
& Stock, Eugene OR 2017, υπό έκδοση). Άρθρα του για την φιλοσοφία και την
επιστήμη στην ύστερη αρχαιότητα, τον
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό
σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Το 2015
του απονεμήθηκε το Jubilee Medal “80
years of Al-Farabi Kazakh National University” του Al-Farabi Kazakh National
University για την προσφορά του στις
σπουδές του al-Farabi.
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