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Έρευνα: 

Η έρευνά του έχει επικεντρωθεί στη φιλοσοφική θεολογία του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη. Ένα δεύτερο ερευνητικό αντικείµενο, µε το οποίο έχει ασχοληθεί, 

αφορά στην επίδραση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη στον Φίλωνα τον 

Αλεξανδρινό, στους Πατέρες της Εκκλησίας, και στους Γνωστικούς (τον Βασιλείδη 

της Αλεξάνδρειας).  

Κατά την τελευταία δεκαετία, το µεγαλύτερο µέρος της προσοχής του έχει 

επικεντρωθεί στον Αριστοτέλη. 

Σε συνεργασία µε τον καθηγητή G. Reale (Μιλάνο, Ιταλία), δηµοσίευσε έναν 

σχολιασµό για την πραγµατεία Περὶ  κόόσµμου (On the Cosmos, De Mundo), στον οποίο 



υποστήριξαν τη γνησιότητα του κειµένου και τη σηµασία του για τη µελέτη του 

Αριστοτέλη. 

Πρόσφατα έχει αναπτύξει µια νέα άποψη σχετικά µε την ψυχολογία του Αριστοτέλη. 

Υποστηρίζει, ότι η εξελικτική άποψη του W. Jaeger (1923), η οποία διέκρινε τρεις 

διαφορετικές φάσεις στη φιλοσοφική καριέρα του Αριστοτέλη, οφείλει να 

εγκαταλειφθεί. Ο Αριστοτέλης στους απολεσθέντες διαλόγους του, καθώς και στις 

σωζόµενες πραγµατείες του, υπερασπίστηκε µία και µόνο φιλοσοφική θέση. 

Σύµφωνα µε αυτή, η ψυχή θεωρείται άρρηκτα συνδεδεµένη µε ένα «οργανικό σώµα» 

(πνεῦµμα, ή ζωτική θερµότητα), το οποίο χρησιµοποιείται από την ψυχή, ώστε να 

παραγάγει και να κατευθύνει το ορατό σώµα. Ο Αριστοτέλης διακρίνει έντονα τον 

νου από την ψυχή, στον βαθµό που ο νους δεν χρειάζεται κάποιο σωµατικό όργανο. 

Το πιο πρόσφατο έργο, στο οποίο συµµετείχε, ήταν η συγγραφή ενός σχολιασµού για 

το Περὶ  πνεύύµματος (On the Life-Bearing Spirit, De Spiritu), που µας έχει παραδοθεί 

ως µέρος του Αριστοτελικού Corpus. Σύµφωνα µε όλους τους νεότερους µελετητές, 

το έργο αυτό χρονολογείται στα 250 π.Χ., δηλαδή πολύ µετά τον θάνατο του 

Αριστοτέλη. Σε µια νέα µετάφραση του εν λόγω κειµένου, µε εισαγωγή και σχόλια 

που έχουν συνταχθεί σε συνεργασία µε τον Dr. R. Ferwerda, υποστηρίζουν τη θέση, 

ότι ο συγγραφέας του είναι ο ίδιος ο Αριστοτέλης, ο οποίος συζητά µε τον Πλάτωνα 

και ορισµένους προσωκρατικούς φιλοσόφους για το εάν κεντρικός παράγοντας στα 

έµβια όντα είναι η αναπνοή ή το πνεύµα, µε την έννοια της ζωτικής θερµότητας που 

διαπερνά όλο το ζωντανό ον µέσω του αίµατος (ή κάποιου ισοδυνάµου του). 
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