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Dear Participants, colleagues and friends, 

It is with great pleasure that I welcome you to the homeland of Aristotle. The 
impressive number of Aristotle scholars, from forty countries all over the world and, 
at the same time, of so many diverse traditions and cultural environments, stands as 
an excellent example of the way Aristotle can be an intellectual force uniting people. 
What we all have in common is our desire to pay tribute to Aristotle and to study in 
depth, analyze, understand and share his ideas. Indeed, the unique impact of his work 
in the history of human thought continues to exercise an influence on our intellectual 
life on a global scale. His ideas of democracy, justice, law, city-state, are only some 
of the debts of the Western world to Aristotle; his work spreads over the broadest 
range of topics, covering all major branches of Philosophy and extending in an 
impressive way into areas related to all fundamental fields of science. The latter is an 
essential aspect of his work that the Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies 
(DI.K.A.M.) has set as one of its central goals to highlight along with the 
interdisciplinary approach of Aristotle’s work. 

The proclamation by UNESCO of the year 2016 as the “Aristotle Anniversary 
Year”—an initiative which was launched by the Interdisciplinary Centre for Aristotle 
Studies”, A.U.Th., in 2013 and was succesfully realized with the collaboration of the 
Hellenic National Commission for UNESCO—provides the ground for highlighting 
the fact that Aristotle belongs to the entire world; that his work is an essential part of 
the World Cultural Heritage. We believe, that among all the events to be organized in 
the year 2016, the World Congress “Aristotle 2400 Years” is the most important and 
prestigeous celebration attended by internationally renowned Aristotle scholars all 
over the world. 
 
In 1978 the Greek State organized a World Congress at this University in celebration 
of the 2300 years from Aristotle’s death, and took full responsibility for the 
organization and the financial support of the Congress. Today, the situation in Greece 
has changed dramatically. The financial crisis has deeply affected Greek society and 
consequently all the Universities of the country. However, three years ago, the 
Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies, which had only two years of life since 
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its establishment, took the bold decision to organize a World Congress, without any 
promise for financial support whatsoever. And the progressively deepening crisis all 
these last three years has not made us, even for a moment, stop working for the 
successful organization of the Congress.  
 
The fact that it is taking place at the Aristotle University of Thessaloniki, but also in 
ancient Stageira, Aristotle’s birthplace, and in ancient Mieza, where Aristotle taught 
Alexander the Great, will offer a thrilling, once in a life time experience, for those 
who admire the Stageirite philosopher and have a high esteem for his legacy. 
 
I wish to thank wholeheartedly all of you, who have decided to be part of this great 
event. I would also like to thank the Rector of the Aristotle University of 
Thessaloniki, our distinguished Invited Speakers, the Members of the Scientific and 
Organizing Committee, and all those involved in the preparation and organization of 
the World Congress “Aristotle 2400 Years”. 
 
Dear Participants, colleagues and friends, we welcome you to the homeland of 
Aristotle and we promise you a memorable and intellectually exciting week. We hope 
that this worldwide recognition of the philosopher, who has offered more than any 
other in the history of human intellect, will become a point of reference worldwide 
and will prove that Aristotle’s teachings have much of value to offer us today, as they 
can lead us to a deeper understanding of concepts, ideas and problems of our own era. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2400 ΧΡΟΝΙΑ” 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ 

23 Μαΐου 2016 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Καθηγήτρια Δήµητρα Σφενδόνη-Μέντζου 

Πρόεδρος του Συνεδρίου &  

Του “Διεπιστηµονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών”, ΑΠΘ 

	  
Αγαπητοί Σύνεδροι, συνάδελφοι και φίλοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόµαστε στην πατρίδα του Αριστοτέλη. Ο εντυπωσιακός 

αριθµός των ειδικών Αριστοτελιστών, από 40 χώρες από όλον τον κόσµο, και 

ταυτόχρονα, από τόσο διαφορετικές παραδόσεις και πολιτιστικά περιβάλλοντα, 

αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να αποτελέσει ο 

Αριστοτέλης µία πνευµατική δύναµη που ενώνει τον κόσµο. 

Αυτό που µας ενώνει όλους είναι η επιθυµία να αποτίσουµε φόρο τιµής στον 

Αριστοτέλη, να µελετήσουµε σε βάθος, να αναλύσουµε, να κατανοήσουµε και να 

µοιρασθούµε τις ιδέες του. Πράγµατι, η µοναδική στην ιστορία του ανθρώπινου 

πνεύµατος επίδραση του έργου του συνεχίζει να ασκεί µίαν επίδραση στην 

διανοητική ζωή σε παγκόσµια κλίµακα. 

Οι ιδέες του για τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη, το δίκαιο, την πολιτεία, αποτελούν 

µόνον ένα µέρος της οφειλής του Δυτικού κόσµου στον Αριστοτέλη. Το έργο του 

απλώνεται σε µά τεράστια ευρύτητα θεµάτων, που καλύπτουν όλους τους βασικούς 

κλάδους της φιλοσοφίας και εκτείνονται µε έναν τρόπο εντυπωσιακό σε περιοχές που 

συνδέονται µε όλους τους βασικούς κλάδους των επιστηµών. Η µελέτη και η 

ανάδειξη αυτής της διεπιστηµονικής άποψης του Αριστοτελικού έργου, έχει τεθεί ως 

ένας από τους βασικούς σκοπούς του Διεπστηµονικού Κέντρου Αριστοτελικών 

Μελετών. 

Μας τιµούν βαθύτατα η απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας κυρίου 

Προκοπίου Παυλοπούλου να θέσει υπό την αιγίδα του το Συνέδριο και να απευθύνει 

σήµερα χαιρετισµό, ο χαιρετισµός του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Martin 

Schulz, η παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και πολιτισµού Silvia 
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Costa και του Ευρωβουλευτή και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

Καθηγητή Γιώργου Γραµµατικάκη. Αποτελεί επίσης µεγάλη τιµή και χαρά για εµάς η 

παρουσία του Προέδρου της “Διεθνούς Οµοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών,” 

Καθηγητή Dermot Moran, ο χαιρετισµός του Ακαδηµαϊκού και Προέδρου του 

“Ιδρύµατος για την Έρευνα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας,” Ευάγγελου 

Μουτσόπουλου, µαζί, βεβαώς, µε την παρουσία 250 διακεκριµένων 

Αριστοτελιστών/οµιλητών από 40 χώρες από όλον τον κόσµο. Όλα αυτά 

σηµατοδοτούν µε τον καλύτερο τρόπο τον παγκόσµιο χαρακτήρα του Συνεδρίου.  

Αριστοτέλη”—µία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Διεπιστηµονικό Κέντρο 

αριστοτελικών Μελετών, ΑΠΘ, το 2013 και πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία σε 

συνεργασία µε την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO—προσφέρει το 

έδαφος για τονίσουµε το γεγονός, ότι ο Αριστοτέλης ανήκει σε ολόκληρον τον 

κόσµο. Ότι το έργο του αποτελεί ουσιαστικό µέρος της Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. Μεταξύ των εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά το 2016, το 

Παγκόσµιο Συνέδριο “Αρστοτέλης 2400 Χρόνια” θεωρούµε ότι είναι ο 

σηµαντικότερος από άποψη κύρους εορτασµός, στον οποίο συµµετέχουν διεθνώς 

διακεκριµένοι Αριστοτελιστές από όλον τον κόσµο. 

Το 1978 η Ελληνική Πολιτεία είχε διοργανώσει σ’ αυτό το Πανεπιστήµιο Παγκόσµιο 

Συνέδριο για τον εορτασµό των 2300 χρόνων από τον θάνατο του Αριστοτέλη, και 

ανέλαβε τότε καθολοκληρίαν την ευθύνη για την διοργάνωση και τις απαιτούµενες 

δαπάνες. Σήµερα, η κατάσταση στην Ελλάδα έχει αλλάξει δραµατικά. Η οικονοµιή 

κρίση κατά τα τελευταία 6 χρόνια έχει επηρεάσει όλα τα επίπεδα της Ελληνικής 

κοινωνίας και κατά συνέπεια και τα Πανεπιστήµια της χώρας. Ωστόσο, το νεο-

ιδρυθέν Κέντρο Αριστοτελικών Σπουδών, έλαβε πριν από τρία χρόνια τη φιλόδοξη 

απόφαση να διοργανώσει ένα Παγκόσµιο Συνέδριο αυτής της κλίµακας, χωρίς καµία 

απολύτως υπόσχεση για οικονοµική στήριξη από οποιονδήποτε φορέα. Παρόλα αυτά, 

και παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση συνεχίζει προοδευτικά να βαθαίνει κατά 

τα τελευταία αυτά χρόνια, δεν σκεφθήκαµε, ούτε για µια στιγµή, να σταµατήσουµε 

να δουλεύουµε για την επιτυχία του στόχου µας. 

Το γεγονός ότι το Συνέδριο λαµβάνει χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, αλλά 

επίσης και στα αρχαία Στάγειρα, γενέτειρα του Αριστοτέλη, και στην αρχαία Μίεζα, 

τον τόπο οπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο, πρόκειται να προσφέρει 
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µία µοναδική συγκίνηση, σε όλους αυτούς που θαυµάζουν τον Σταγειρίτη φιλόσοφο 

και τρέφουν ιδιαίτερη εκτίµηση για την κληρονοµιά του. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς, που αποφασίσατε να 

συµµετάσχετε, και µάλιστα τόσοι πολλοί από εσάς έχετε ταξιδέψει από ιδιαίτερα 

µακρινά µέρη, για να πάρετε µέρος σ’αυτό το µεγάλο γεγονός. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω τον Πρύτανη και τους αντιπρυτάνεις του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, τους διακεκριµένους προσκεκληµένους οµιλητές µας, τα µέλη της 

Επιστηµονικής και Οργανωτικής επιτροπής και όλους όσους συνέβαλαν στην 

προετοιµασία και διοργάνωση του Παγκοσµίου Συνεδρίου “Αριστοτέλης 2400 

χρόνια.” 

Αγαπητοί Σύνεδροι, συνάδελφοι και φίλοι, εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

του Συνεδρίου και του Δ.Σ. του Διεπιστηµονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, 

σας καλωσορίζω στην πατρίδα του Αριστοτέλη. Υποσχόµαστε µία πνευµατικά 

συναρπασική εβδοµάδα που θα την θυµάστε σε όλη σας τη ζωή. Ελπίζουµε, ότι αυτή 

η παγκόσµια αναγνώριση του φιλοσόφου που έχει προσφέρει στην ανθρώπινη 

ιστορία του πνεύµατος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον διανοητή, θα αποβεί 

σηµείο αναφοράς παγκοσµίως και θα αποδείξει, ότι τα διδάγµατα του Αριστοτέλη 

έχουν και σήµερα µέγαλη αξία, καθώς µπορούν να µας οδηγήσουν σε µία βαθύτερη 

κατανόηση των εννοιών, ιδεών και προβληµάτων της εποχής µας. 

 

 
 


