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1. Φιλόσοφοι – φυσικοί φιλόσοφοι

http://www.indiana.edu/~leach/2000/arete
ARATE OF CYRENE
(Αρήτη της Κυρήνειας)
Αρχαία Ελλάδα – φιλόσοφος
5ος αιώνας π.Χ.
Η Αρήτη ήταν σύγχρονη του Σωκράτη. ∆ίδασκε φιλοσοφία στη σχολή της Αττικής. Ήτανε
κόρη του Αριστίππου, του ιδρυτή της Κυρηναϊκής Σχολής της φιλοσοφίας. Ακόµη και την
εποχή του Βοκάκιου (1313-1375 µ.Χ.) χίλια χρόνια αργότερα µνηµονευόταν ως πολύτιµη
πηγή γνώσεων, συγγραφέας 40 βιβλίων, και δασκάλα περισσοτέρων από 110 φιλοσόφων.
Ο γιος της Αρίστιππος επίσης φιλόσοφος, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση ως
διευθυντής της Κυρηναϊκής Σχολής. Ονοµάστηκε «Μητροδίδακτος», επειδή διδάχτηκε τη
φιλοσοφία από τη µητέρα του, πράγµα σπάνιο για την εποχή εκείνη.
Πηγή: http://www.astr.ua.edu/Arate_of_Cyrene
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http://www.google.images
DIOTΙMA
∆ιοτίµα από τη Μαντινεία
Αρχαία Ελλάδα - φιλόσοφος
Ο Πλάτωνας έγραψε ότι τιµήθηκε από τον Σωκράτη (469-399 π.Χ.) ως δασκάλα του. Ο
Πλάτωνας δίδαξε δύο γυναίκες στο σχολείο του: τη Λασθένια και Αξιόθεα του Φύλου (350
π.Χ). Υπήρξε επίσης ιέρεια στην Μαντινεία της Αρκαδίας. Σήµερα, κέντρα µελετών και
ιδρύµατα φέρουν το όνοµά της.
Πηγή:
http://www.astr.au.edu/4000WS/Diotima
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http://www.google.images
HERRAD
(Χέρραντ)
Ηγουµένη του Χόχενµπουργκ, Αλσατία, επιστήµονας
1125 – 1195 µ.Χ.
Κατά τη διάρκεια του µεσαίωνα οι γυναίκες, που βρίσκονταν στα µοναστήρια µπορούσαν να
ασχοληθούν µε την επιστήµη περισσότερο απ’ ότι ο µέσος πληθυσµός. Ανάλογη υπήρξε η
περίπτωση της Χέρραντ. Ήταν ηγουµένη της γυναικείας µονής του Ste Odile του
Hohenbourg. Υπήρξε συντάκτρια και διαφωτίστρια του Hortus Deliciarium (Κήπος της
απόλαυσης). Αυτό το πόνηµα αποτελούνταν από 324 σελίδες και 636 µικρές εικόνες που
απέδιδαν βιβλικές σκηνές και αλληγορικές εικόνες. Εκεί παρατίθενται χιλιάδες κείµενα από
διαφορετικούς συγγραφείς για διάφορα θέµατα. Περιλαµβάνει επίσης ποιήµατα από την ίδια
την Χέρραντ. Είναι ένα επίτοµο έργο της µεσαιωνικής εποχής που περιέχει όλη τη γνώση και
την ιστορία του κόσµου. Αυτό το εγκυκλοπαιδικό έργο καλύπτει βιβλικά, ηθικά και
θεολογικά θέµατα.
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/Herrad
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http://www.google.images
VON BINGEN, HILDEGARD
(Φον Βίνγκεν, Χίλντεγκαρντ)
Ηγουµένη, µυστικίστρια , συγγραφέας
1099 – 1179 µ. Χ.
Υπήρξε ηγουµένη της µονής του St. Rupert στο Bingen-am-Rhine. Ήταν ένα από τα δέκα
παιδιά της οικογένειας και δόθηκε στους Βενεδικτίνους µοναχούς στην ηλικία των οκτώ
ετών. Υπήρξε παραγωγική συγγραφέας, ίσως και η παραγωγικότερη του Μεσαίωνα. Τέσσερα
από τα βιβλία της είναι τα εξής : «Κnow Thy Ways», «Book of Life's Merits», «Book of Divine
Works», και «Medicine». Επίσης έγραψε µουσική και εκτελέσεις των έργων της είναι σήµερα
διαθέσιµες σε CD. Έχουν διασωθεί παραπάνω από 300 επιστολές και πολλά επίτοµα έργα
της. Πολλά από αυτά τα οποία έχει γράψει περιλαµβάνουν µυστικιστικούς όρους. Παρ’ όλα
αυτά οι ιδέες της είναι αρκετά σύγχρονες. Οι θέσεις της για την παγκόσµια βαρύτητα είναι
σωστές και χρονολογούνται ορισµένους αιώνες πριν από τον Νεύτωνα.
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/Hildegard
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(λείπει φωτογραφία)
LASTHENIA
(Λασθινία)
Αρχαία Ελλάδα - Φυσική φιλόσοφος
Ο Πλάτωνας αναφέρει αρκετές γυναίκες οι οποίες ήτανε αναγνωρισµένες φιλόσοφοι στην
αρχαία Ελλάδα. Η Λασθινία ήτανε µία από αυτές.
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/Lasthenia
---

http://www.google.images
MERIAN, MARIA SIBYLLA
(Μέριαν, Μαρία Σίβυλλα)
Γερµανία- φυσική ιστορικός
1647 – 1717
Υποστηρίχτηκε από τον πατριό της, ο οποίος αναγνώριζε το ταλέντο της θετής του κόρης, και
ο οποίος την ανέθρεψε υπό την επιµέλεια του. Έλαβε συνεπώς µια πολύ καλή εκπαίδευση και
έµαθε βοτανολογία. Αργότερα είχε επιρροές από δασκάλους στο Άµστερνταµ, οι οποίοι
διέγειραν την επιθυµία να κάνει ένα µακρύ και επικίνδυνο ταξίδι. Έλαβε οικονοµική βοήθεια
από την πόλη του πατέρα της, το Άµστερνταµ. Η Μαρία στην ηλικία των 52 χρόνων
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συνοδευόµενη από την έφηβη κόρη της, ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς το Σουρινάµ το 1699,
µια παλαιότερη Ολλανδική αποικία στη Νότιο Αµερική. Για δύο χρόνια, όχι µόνον ταξίδεψαν
σε καταυλισµούς και φυτείες αλλά οι δύο γυναίκες εξερεύνησαν ολόκληρο το εσωτερικό της
χώρας αντιµετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Η περιπετειώδης περιπλάνησή τους αναδύεται
πολύ ζωντανά από τα σχόλια της στο έργο «Metamorphosis Insectorum Surinamensium” του
1705. Η κόρη της εξέδωσε για πρώτη φορά τα τρία µέρη της εργασίας της µητέρας της.
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/
---

http://www.google.images
PAN CHAO
(Παν Τσάο)
Κίνα- επιστήµονας
50 - 112 µ.Χ.
Η Pan Chao ή Ban Zhao ήταν η αυτοκρατορική επιστήµονας του αυτοκράτορα Χο της Κίνας.
Ήτανε η επίσηµη ιστορικός της αυλής η οποία είχε υπ’ ευθύνη της την αυτοκρατορική
βιβλιοθήκη, όπου και δίδασκε. Ένα από τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά έργα της ήταν:
«Μαθήµατα για µια γυναίκα».
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/Pan_Chao
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http://www.google.images
PERICTIONE
(Περικτιώνη)
Αρχαία Ελλάδα - Φυσική φιλόσοφος
Υπήρξε µαθήτρια του Πυθαγόρα (569 – 475 π.Χ.) και πιθανόν δίδασκε στη σχολή του. ∆ύο
από τα έργα της που έχουν διασωθεί µέχρι σήµερα και αποδίδονται σ’ αυτήν είναι η «Σοφία»
και «Αρµονία της Γυναίκας».
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/
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http://www/google.images
DΕ PISAN, CHRISTINE
(Ντε Πιζάν, Κριστίν)
Ιταλία, επιστήµονας, φιλόσοφος, µουσικός , συγγραφέας, ηγουµένη
1383 – 1431 µ.Χ.
Η Ντε Πισάν κέρδιζε τα προς το ζην µε τη συγγραφή κειµένων, στις αρχές του 15ου αιώνα.
Έγραψε τουλάχιστον 12 βιβλία και 10 έργα σε έµµετρη γραφή. Πολλές διδακτορικές
διατριβές του 20ου αιώνα µελέτησαν τα έργα της. Παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται
επιστήµονας είναι γνωστή σε πολλούς τοµείς. Ένα από τα πιο γνωστά έργα της λέγεται «Η
πόλη των γυναικών». Αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι επίσης µεταφρασµένο και στα ελληνικά
περιγράφει αφενός την προσωπική της ιστορία της αλλά και η ιστορία όλων των γυναικών.
Στο βιβλίο αυτό εξυµνεί µια πόλη η οποία θα διοικείται από χρηστούς ηγεµόνες, κατά το
παράδειγµα του Πλάτωνα, µε τη διαφορά ότι στην εξουσία θα είναι γυναίκες.
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/Christin_di_Pisan
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http://www.google.images
PISCOPIA, ELENA CORNARO
(Πισκόπια , Έλενα Κορνάρο)
Ιταλία- φυσική φιλόσοφος
1646 – 1684 µ.Χ.
Ήτανε «τέρας» µορφώσεως. Έλαβε διδακτορικό στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήµιο της
Πάδουα υπό την παρουσία χιλιάδων µελετητών. Το Πανεπιστήµιο έχει ένα µετάλλιο στην
µνήµη της και υπάρχει ακόµα ένα µαρµάρινο άγαλµα. Το κολέγιο Βάσσαρ, στη Νέα Υόρκη,
έχει ένα ζωγραφισµένο γυάλινο τζάµι το οποίο αναπαριστά τα επιτεύγµατά της. Μελέτησε
λατινικά, ελληνικά , µουσική , θεολογία και µαθηµατικά και τελικά έµαθε εβραϊκά, αραβικά,
χαλδέϊκα (νότιας Μεσοποταµίας), καθώς και γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά. Μελέτησε
φιλοσοφία και αστρονοµία. Έχοντας το µουσικό ταλέντο όταν ήταν σε ηλικία 17 ετών
µπορούσε να τραγουδήσει, να συνθέσει και να παίξει όργανα όπως το βιολί, την άρπα και
πιάνο της εποχής. Γι’ όλα αυτά αξίζει κανένα άγαλµα και κανά δυο αναπαράστεις σε
παράθυρα!.
Πηγή:
http://www.astr.ua.edu/4000WS/Piscopia
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(λείπει φωτογραφία)
THEMISTA
Θυµίστα
Αρχαία Ελλάδα-φυσική φιλόσοφος
Ήταν σύζυγος του Λέοντος, και επιστολογράφος του Επίκουρου (371 – 271 π.Χ.).
Ονοµαζόταν "η θηλυκή Σόλων" και ήταν γνωστή ως φιλόσοφος.
(Ο Σόλων ήταν ο µεγάλος νοµοθέτης της Αρχαίας Αθήνας)
Πηγή: http://www.astr.ua.edu/4000WS/Themista
---

http://www.jambore.freedom-in-education.co.uk/images
HIPPARCHIA OF CYNIC
(Υππαρχία του Κυνικών)
360 – 280 π.Χ.
Αρχαία Ελλάδα – φιλόσοφος
Υπήρξε µέλος της µη δηµοφιλούς σχολής των κυνικών. H Υππαρχία παντρεύτηκε έναν άλλο
κυνικό φιλόσοφο που λεγόταν Κράτης και επέλεξαν τον τρόπο ζωής των κυνικών. Έτσι
διάλεξε µια ζωή χωρίς ανέσεις, ιδιοκτησία και τεχνητούς συµβατικούς κανόνες,
συµπεριλαµβανοµένου και του γάµου. Οι κυνικοί πίστευαν ότι για να γίνουν πολίτες του
σύµπαντος πρέπει να απορρίψουν την ισχύουσα κοινωνική και πολιτική τάξη πραγµάτων.
Πηγή: http://www.astr.ua.edu/4000WS/
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THERESA OF AVILA
(Θηρεσία της Αβύλης)
Ισπανία – Καθολική αναµορφώτρια, µυστικίστρια
1515 – 1582
Η αγία Θηρεσία της Αβύλης ήτανε µία σηµαντική µορφή της Καθολικής αναµόρφωσης και
πρόδροµος του Ισπανικού µυστικισµού, συγγραφέας και αναµορφώτρια του µοναχισµού. Η
ηµέρα που εορτάζεται είναι η 15η του Οκτώβρη. Αναγνωρίζεται από τους Καθολικούς του
Πατριαρχείου της Ρώµης ως µία από τους 33 γιατρούς της εκκλησίας: St. Teresa of Ávila 1970, St. Catherine of Siena - 1970 και St. Thérèse του Lisieux – 1997.
Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/THERASA_OF_AVILA
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2. Φιλόσοφοι στο σύγχρονο κόσµο

http://www.webster.edu/~woolffm/women
DE BEAUVOIR, SIMON
(Ντε Μπωβουάρ, Σιµόν)
Γαλλία – φιλόσοφος, λογοτέχνης, συγγραφέας, φεµινίστρια
1908 – 1986
Η Σιµόν στα 21 της χρόνια σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόννη και στη συνέχεια στη
Γερµανία. Έγινε µέλος της οµάδας φοιτητών οι οποίοι εκείνη την εποχή είχαν πολύ κακή
φήµη. Αυτοί ήτανε οι Paul Nizan, Andre Hermaid, and Jean-Paul Satre. Ο Σαρτρ έγινε ο
καλύτερος της φίλος, ήταν σύντροφός της και πνευµατικά ισάξιος. Η Σιµόν έµεινε µαζί του
µέχρι το θανατό του το 1980. Μαζί έσπασαν αυστηρά πρότυπα εκείνης της εποχής και
κοινωνικά ταµπού. Αργότερα η Ντε Μπουβουάρ αφοσιώθηκε στο φεµινιστικό κίνηµα και
πάλεψε εναντίον των Γάλλων που περιθωριοπούσαν τις φτωχές, ανύπαντρες µητέρες.
Ταξίδεψε και εργάστηκε στην ΕΣΣ∆, Κούβα, Ιαπωνία, Αίγυπτο, Ισραήλ και Βραζιλία. Το
γράψιµό της ήτανε εναλλακτικό. Μέχρι το 1943 η Σιµόν εκτός από το: « Ήρθε για να µείνει»
είχε ολοκληρώσει 4 άλλα έργα της. Αυτά ήτανε: «The Blood of Others» «Pyrrhus et Cineas»,
«Les Bouches Intulites (Useless Mouths)», και «All Men are Mortal». Ταυτόχρονα, ο Σάρτρ
έγραφε το «Χωρίς διέξοδο» από το κελί του. Η επιτυχία από τη δουλειά τους τους έφερε στον
κύκλο συναστροφών µε τους: Camus, Picasso, Georges Bataille και άλλων. Οι ιδέες της
διαδόθηκαν στον κόσµο µέσα από τον τρίτο της τόµο «Η δύναµη της περίστασης». Κατόπιν,
έγραψε «το δεύτερο φύλο», όπου επιγραµµατικά υποστηρίζει ότι «η γυναίκα δε γεννιέται
αλλά γίνεται» επίσης αποδοµεί τις διαφορές µε βάση το φύλο ερευνώντας τα επιστηµονικά
δεδοµένα της εποχής της. Το 1971 ολοκλήρωσε το τελικό της βιβλίο των αναµνήσεων «Όλα
ειπωµένα και πεπραγµένα» σε ηλικία 49 χρόνων. Αυτό είναι γνωστό ως το πιο διάσηµο και
δραµατικό έργο της. Στα ελληνικά έχουν µεταφραστεί αρκετά έργα της.
Πηγή: http://www.webster.edu/~woolffm/women
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http://www.bulgarie.net/images/Julia-Kristeva
KRISTEVA, JULIA
(Κρίστεβα, Τζούλια)
1941Bουλγαρία/Γαλλία – φιλόσοφος, ψυχαναλύτρια, συγγραφέας
Η Kristeva έχει διαπρέψει στην κριτική ανάλυση και τη πολιτισµική θεωρία, µετά την έκδοση
του πρώτου της βιβλίου Semeiotikè το1969.
Τα πολυάριθµα βιβλία, δοκίµια και πρόλογοι εκδόσεων είναι αρχιτεκτονικής σηµασίας για τη
γλωσσολογία, τη θεωρία λογοτεχνίας και της κριτικής, την ψυχανάλυση, τη βιογραφία και
αυτοβιογραφία, την πολιτική και την πολιτισµική ανάλυσης, την τέχνη και την ιστορία της
τέχνης. Τα έργα της κατέχουν µια σηµαντική θέση στην στρουκτουραλιστική και
µεταστρουκτουραλιστική σκέψη.
Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/KRISTEVA_JULIA
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http://www.wikipedia.org/wiki/STEIN_EDITH
STEIN, EDITH
(Στέιν, Έντιθ)
Γερµανία – φιλόσοφος, εκπαιδευτικός, µοναχή Carmelite, αγία της Καθολικής εκκλησίας
1891 – 1942
Φοίτησε στο Πανεπιστήµιο του Goettingen, όπου αργότερα έγινε βοηθός του Edmund
Husserl (γνωστού φιλοσόφου). Το 1916, κατέκτησε το διδακτορικό δίπλωµα στη φιλοσοφία
υπό την επίβλεψη του Husserl, «Στο πρόβληµα της εµπάθειας». Εν συνεχεία έγινε µέλος του
διδακτικού προσωπικού του Freiburg. Το 1932 έγινε λέκτορας στο Ινστιτούτο παιδαγωγικής
του Μünster, αλλά η αντισηµιτική νοµοθεσία, που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση των Ναζί
την ανάγκασε να παραιτηθεί από τη θέση της το 1933. Στη συνέχεια εισήλθε στο µοναστήρι
των Καρµελιτών, στην Κολωνία, το 1934 και πήρε το όνοµα Τερέζα Βενεδικτίνη του
Σταυρού. Έγραψε πολλά σηµαντικά φιλοσοφικά και µεταφυσικά βιβλία, αλλά δολοφονήθηκε
από τους Ναζί στο κρεµατώριο, στο στρατόπεδο συγκεντρώσης, του Άουσβιτς.
Πηγή:
http://www.wikipedia.org/wiki/STEIN_EDITH
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http://en.wikipedia.org/wiki/ARENDT_HANNAH
ARENDT, HANNAH
(Άρεντ, Άννα)
Γερµανία/ ΗΠΑ – φιλόσοφος, πολιτική επιστήµων, δηµοσιογράφος
1906 – 1975
Περιέγραψε τον εαυτό της ως πολιτική επιστήµων, γιατί κεντρική ιδέα στο έργο της είναι ότι
οι «άνθρωποι, όι ο άνθρωπος, ζουν στη γη και κατοικούν τον κόσµο».
Σπούδασε φιλοσοφία µε τους Martin Heidegger (Μάρτιν Χάιντεγκερ) και Karl Jaspers (Καρλ
Γιάσπερς) και έλαβε το διδακτορικό δίπλωµα σε µια διατριβή για το γενικό πλαίσιο της
αγάπης στη σκέψη του Saint Augustine (Αγίου Αυγουστίνου) το 1929. Η Αρέντ εµποδίστηκε
από την υφηγεσία (habilitating) (και έτσι και από τη διδασκαλία στα Γερµανικά
πανεπιστήµια) το 1933, διότι ήταν Εβραία. Έφυγε από τη Γερµανία και εγκαταστάθηκε
πρώτα στο Παρίσι και αργότερα στις ΗΠΑ. Το 1959, διορίστηκε ως η πρώτη γυναίκα
καθηγήτρια πανεπιστηµίου στο Princeton (Πρίνσντον). Η Αρέντ συνέβαλε αποφασιστικά
στη δηµιουργία των ∆οµικών Φιλελεύθερων Σπουδών (SLE). Ο αστεροειδής 100027
Hannaharendt ονοµάστηκε προς τιµή της. Έγραψε πολλά σηµαντικά βιβλία γύρω από τη
φιλοσοφική παράδοση της φαινοµενολογίας και την πολιτική θεωρία, όπως και βιβλία γύρω
από τη βία και την «ανθρώπινη κατάσταση».
Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/ARENDT_HANNAH
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http://en.wikipedia.org/wiki/NUSSBAUM_MARTHA
NUSSBAUM, MARTHA
(Νουσµπάουµ Μάρθα)
1947 ΗΠΑ – Φιλόσοφος
Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωµα το 1975 και το επιστηµονικό ενδιαφέρον της
επικεντρώνεται στην αρχαία φιλοσοφία, την πολιτική φιλοσοφία και την ηθική. ∆ίδαξε
φιλοσοφία και κλασικές σπουδές από το 1970 έως το 1980, πριν µετακινηθεί στο
πανεπιστήµιο του Μπράουν (Brown University). Το βιβλίο της «η ευθραυστότητα της
αρετής» (1985), αφορούσε την ηθική στον αρχαίο κόσµο. Υπήρξε σηµαντική η επιρροή του
και την έκανε παγκοσµίως γνωστή. Έχει διδάξει και στα πανεπιστήµια του Χάρβαρντ και του
Μπράουν, όπου κατείχε τη θέση της Καθηγήτριας Πανεπιστηµίου.
Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/NUSSBAUM_MARTHA
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MURDOCH, IRIS
(Μέρντοχ, Άϊρις)
1919 – 1999
Μεγάλη Βρετανία – φιλόσοφος, λογοτέχνης, συγγραφέας
Η κυρία (Dame) Jean Iris Murdoch γεννήθηκε στην Ιρλανδία, υπήρξε Βρετανή συγγραφέας
και φιλόσοφος, γνωστή για τα λογοτεχνικά της έργα (περίπου 27 βιβλία, που συνδυάζουν
πλούσια χαρακτηριστικά, πλοκή, συνθέτοντας συνήθως θέµατα ηθικής και φύλου. Η πρώτη
της νουβέλα «Κάτω από το δίχτυ», επιλέχθηκε το 2001 από το εκδοτικό κοινό της
Αµερικανικής Μοντέρνας Βιβλιοθήκης ως ένα από τις 100 καλύτερες αγγλόφωνες νουβέλες
του 20 αιώνα. Το 1987 ανακηρύχθηκε Dame Commander of the Order of the British Empire.
Εργάστηκε στην υπηρεσία των προσφύγων στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσµίου
πολέµου και αργότερα. Στο συγγραφικό της έργο προσπάθησε να απαντήσει φιλοσοφικά
ερωτήµατα τοποθετώντας τα σε καθηµερινό πλαίσιο, γι’ αυτό έγραψε νουβέλες, θεατρικά και
µυθιστορήµατα. Πρόσφατα η ζωή της γυρίστηκε σε ταινία. Πολλά από τα έργα της είναι
µεταφρασµένα και στα ελληνικά.
Πηγή:
http://en.wikipedia.org/wiki/MURDOCH_IRIS
***
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