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Επιστημονική Εκδήλωση | Κράτη και πολίτες: 

κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα  

Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | 17:00-21:00 
 

Η επιστημονική εκδήλωση Κράτη και πολίτες: κοινότητα, ταυτότητα, 

διαφορετικότητα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, στην 

Ωνάσειο  Βιβλιοθήκη, με αφορμή την έκδοση του συλλογικού τόμου Κράτη και 

πολίτες: κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα, συνιστά ένα δίπτυχο δράσεων, 

όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται από Έλληνες ακαδημαϊκούς ο συλλογικός 

τόμος Κράτη και πολίτες: κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα (Σμίλη, Αθήνα 

2016) σε επιστημονική επιμέλειας Γκόλφως Μαγγίνη και Ελένης Λεοντσίνη, ενώ στο 

δεύτερο μέρος θα λάβει χώρα στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο Αριστοτέλης και η 

αριστοτελική παράδοση» με σκοπό  να αναδειχθεί μια επιμέρους ερευνητική 

προβληματική του τόμου, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την σπάνια 

συλλογή βιβλίων του Αριστοτέλη που ανήκουν στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.  

Η παρουσίαση του συλλογικού τόμου θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 

στρογγυλό τραπέζι για την αριστοτελική φιλοσοφία στην αγγλική.  

 

Ι. Βιβλιοπαρουσίαση: Γκόλφω Μαγγίνη, Ελένη Λεοντσίνη (επιμ.), Κράτη και 

πολίτες: κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα, εκδ. Σμίλη, Αθήνα 2016 

 

Ο τόμος Κράτη και πολίτες: κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα αποτελεί τον 

καρπό ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Ενίσχυσης Mελών Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση κατά τη διετία 2012-

2014 με βασικές ερευνήτριες την Γκόλφω Μαγγίνη και την Ελένη Λεοντσίνη, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Επίκουρη Καθηγήτρια του Παν/μίου Ιωαννίνων 

αντιστοίχως. Η επικαιρότητα του συγκεκριμένου έργου είναι προφανής, αν 

αναλογιστεί κανείς τη γενικότερη συγκυρία: σκεπτικισμός απέναντι στους 

δημοκρατικούς θεσμούς με αφορμή κυρίως φλέγοντα πολιτικά ζητήματα, όπως η 

κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σταδιακή κατάρρευση του κοινωνικού 

κράτους, η άνοδος του εθνικισμού, η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, η 

ανεργία, η περιθωριοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Με κριτήριο την 

επικαιρότητα της κρίσης – ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας – έγινε και η 

επιλογή των έντεκα κειμένων που εμπεριέχονται στον συγκεκριμένο τόμο. Σύμφωνα 

με τις επιστημονικές επιμελήτριες του τόμου Γκόλφω Μαγγίνη και Ελένη Λεοντσίνη, 

η οργάνωση αυτού του συλλογικού έργου σε τέσσερις θεματικές ενότητες επιδιώκει 

να αναδείξει όσο το δυνατόν περισσότερες συνάφειες των θεματικών διπόλων 

κοσμοπολιτισμός-πατριωτισμός, δημοκρατία-φιλία, ταυτότητα-διαφορετικότητα, 

δικαιώματα-ανεκτικότητα μέσα από διαφοροποιημένες και ενίοτε συγκρουόμενες, 

θεωρητικές προσεγγίσεις.  

 
Γιώργος Σιακαντάρης, «H κουλτούρα, η φιλία, η ανοχή», Τα Νέα/Βιβλιοδρόµιο, 16.7.2016  

Θωµάς Συµεωνίδης, «Κράτη και πολίτες στο µικροσκόπιο», www.bookpress.gr, 14.6.2016 

Γιώργος Σιακαντάρης, «Παρεξηγήσεις για την πολυπολυτισµικότητα [Κράτη και πολίτες]», The Books’ 

Journal, τχ. 71, Νοέµβριος 2016 

Ελένη Σπυράκου, «Για την ανατοµία των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών: Κράτη και πολίτες. Κοινότητα, 

Ταυτότητα, ∆ιαφορετικότητα», Περιοδικό ΑΩ. Περιοδική Έκδοση Συνδέσµου Υποτρόφων Ιδρύµατος 

Ωνάση 73 (2016), www.onassis.org/onassis-magazine/issue-73/Krati kai polites. 
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Την παρουσίαση προλογίζει η Γκόλφω Μαγγίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

 

Κράτη και πολίτες: κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα: από την έρευνα («Ειδικό 

Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος 

Ωνάση» 2012-2014) στην έκδοση (2016) 

 

Στην παρουσίαση του τόμου συμμετέχουν οι: 

 

Κώστας Δουζίνας, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου, Διευθυντής του Birkbeck 

Institute for the Humanities, Birkbeck College, University of London 

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Τη συζήτηση συντονίζει ο  Αντώνης Χατζημωϋσής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αναλυτικής και Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

 

 

ΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα:  «Ο Αριστοτέλης και η αριστοτελική παράδοση» 

 

Θα εξεταστούν οι πολλαπλές πτυχές της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και της 

αριστοτελικής φιλοσοφίας εν γένει, καθώς και η επικαιρότητά της σήμερα, 2400 

χρόνια μετά τη γέννησή του. Πράγματι, ήδη από τη δεκαετία του 1980, ο Alasdair 

MacIntyre εύστοχα παρατήρησε πως « … καμία διδασκαλία δεν επικράτησε τόσο 

πολύ σε μια ποικιλία νοηματικών συναφειών όπως αυτή του Αριστοτελισμού: 

Ελληνική, Ισλαμική, Εβραϊκή και Χριστιανική· και, όταν η νεωτερικότητα επιτέθηκε σε 

έναν παλαιότερο κόσμο, οι περισσότεροι διορατικοί εκπρόσωποι της νεωτερικότητας 

συνειδητοποίησαν πως ήταν ο Αριστοτελισμός που θα έπρεπε να καταρριφθεί. Όμως 

όλες αυτές οι ιστορικές αλήθειες, όσο κρίσιμες και αν είναι, είναι ασήμαντες όταν 

συγκριθούν με το γεγονός ότι ο Αριστοτελισμός είναι φιλοσοφικώς η πιο ισχυρή από 

όλες τις προ-νεωτερικές μορφές της ηθικής σκέψης (After Virtue, 1985, σ. 118). Η 

παρατήρηση αυτή είναι ακόμη επίκαιρη σήμερα, αν όχι ακόμη περισσότερο, 

καθόσον βιώνουμε μία αξιοσημείωτη αναβίωση της αριστοτελικής φιλοσοφίας σε 

πολλούς κλάδους της φιλοσοφίας, αλλά και γενικότερα της μελέτης της φιλοσοφίας 

του Αριστοτέλη εν γένει. Χρειάζεται όμως να σημειωθεί ότι, παρόλο που τα κείμενα 

του Αριστοτέλη χρησιμεύουν ως κοινή πηγή αναφοράς, οι σύγχρονοι 

«Αριστοτελισμοί» σπάνια συνιστούν μία καταρτισμένη ανάλυση ή μια 

εμπεριστατωμένη εξήγηση των αριστοτελικών κειμένων. Αντιθέτως, συνήθως 

στηρίζονται κυρίως σε ένα γενικό αριστοτελικό πλαίσιο που προσφέρει ένα κοινό 

ιδίωμα, το οποίο χρησιμεύει για την υπεράσπιση σύγχρονων και αξιοσημείωτων 

φιλοσοφικών προσεγγίσεων ή για την εξαγγελία νέων φιλοσοφικών θεωριών, οι 

οποίες δεν είναι όμως αρχαιοπρεπείς στην έκφρασή τους και επομένως καθιστούν 

την σκέψη του Αριστοτέλη συναφή με τις σύγχρονες φιλοσοφικές διαμάχες. Στο 

συγκεκριμένο στρογγυλό τραπέζι, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη γεφύρωση του 

χάσματος αυτού μέσω της συζήτησης της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, της 

κληρονομιάς της και της επίδρασής της στη μεσαιωνική, νεότερη και σύγχρονη 
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φιλοσοφία (ηθική, πολιτική, γνωσιοθεωρία, λογική και μεταφυσική) καθώς και στην 

εξέταση της ανάπτυξης της νεοαριστοτελικής θεωρίας και τις ποικίλες σύγχρονες 

νεοαριστοτελικές φιλοσοφικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί στον 20ό και στον 21ο 

αιώνα (αρεταϊκή ηθική, αρεταϊκή πολιτική θεωρία και οικονομία, αρεταϊκή 

γνωσιοθεωρία, λογική και μεταφυσική).  

 

 

Συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι:  

 

Christof Rapp, Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας και Ρητορικής, Διευθυντής του Center 

for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität, Μόναχο, Γερμανία  

Andrius Bielskis, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Institute of Political Science, 

Mykolas Romeris University, Βίλνιους, Λιθουανία 

Βασίλης Καρασμάνης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας και Επιστήμης, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Δούκας Καπάνταης, Διευθυντής Ερευνών, Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία 

Αθηνών  

Γεώργιος Καραμανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας, Institut für 

Philosophie, Universität Wien, Βιέννη, Αυστρία  

 

Τη συζήτηση συντονίζει η Ελένη Λεοντσίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της 

Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

 

 

Είσοδος Ελεύθερη - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη η κράτηση θέσης 

στο education@onassis.org ή στο  210 37 13 000 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00).  

 

 

 

Με την υποστήριξη της Ωνασείου Βιβλιοθήκης 

 

 
 

 

 

 


