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WORLD CONGRESS “ARISTOTLE 2400 YEARS” 

OPENING CEREMONY 

May 23, 2016 

The Rector of Aristotle University of Thessaloniki 

Professor Pericles A. Mitkas 

Honorary President of the Congress 

Dear Participants, 

The World Congress that celebrates the 2400 years from the birth of the great 
philosopher Aristotle is an extremely significant event for our University, which bears 
Aristotle’s name, and has the privilege to be located near ancient Stageira, the 
birthplace of Aristotle, and ancient Mieza, the place where the Macedonian 
philosopher taught Alexander the Great. It is also a happy coincidence that this year 
Aristotle University of Thessaloniki celebrates its 90 years since its founding.  

The universality and the interdisciplinarity that characterize Aristotle’s work, in 
correlation with the long and important tradition of Aristotle University of 
Thessaloniki in the field of Humanities in general, and in Philosophy in particular, 
were the reasons that led to the decision of our University, the largest multi-thematic 
University of Southeastern Europe, to establish -five years ago- the “Interdisciplinary 
Centre for Aristotle Studies” (DI.K.A.M.), which includes in its Board both 
philosophers and scientists of several scientific fields.  

The “Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies” (DI.K.A.M.) has already 
developed an intense activity for the study and the promotion of Aristotle’s work on 
an international scale, undertaking at the same time the initiative to prepare the 
proposal for the proclamation of 2016 as the “Aristotle Anniversary Year” in 
collaboration with the Hellenic National Commission for UNESCO. The culmination 
of the significant work accomplished by the “Interdisciplinary Centre for Aristotle 
Studies” is the organization of the World Congress “Aristotle 2400 Years”. It is also 
worth mentioning the initiatives of the “Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies” 
for the issuing of a Commemorative Set of Stamps by the Hellenic Post, as well as the 
initiative of the Aristotle University of Thessaloniki to create a calendar for all the 
events planned for the “Aristotle Anniversary Year” in Greece and worldwide.  

Dear Colleagues, Aristotle University of Thessaloniki pays tribute to Aristotle, one of 
the greatest thinkers, whose work exercised a continuous influence on the intellectual 
history of humanity for twenty four centuries.  

As the Rector of Aristotle University of Thessaloniki, I am proud and delighted for 
the realization of this World Congress at our Institution.  

I would like to thank the “Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies,” of A.U.Th., 
the Organizing Committee of the World Congress and all the younger scientific 
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collaborators and volunteers for their tireless efforts for the organization of the 
Congress. I also wish to thank the great number of distinguished Aristotle scholars, 
who shed led, with their work, on the different aspects of the multifarious Aristotelian 
work, as well as each and every one of the acknowledged participants from all over 
the world that honor us with their presence here.  
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2400 ΧΡΟΝΙΑ” 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ 

23 Μαΐου 2016 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας 

Επίτιµος Πρόεδρος του Συνεδρίου 

 

Aγαπητές και αγαπητοί Σύνεδροι, 

Το Παγκόσµιο Συνέδριο για τον εορτασµό των 2400 χρόνων από τη γέννηση του 
µεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός για το 
Πανεπιστήµιό µας, το οποίο φέρει το όνοµά του και έχει ταυτόχρονα την τύχη να 
βρίσκεται πολύ κοντά στα αρχαία Στάγειρα, την γενέτειρα του φιλοσόφου, αλλά και 
στην αρχαία Μίεζα, τον τόπο όπου ο Μακεδόνας φιλόσοφος δίδαξε τον Μέγα 
Αλέξανδρο, ενώ -συµπτωµατικά- γιορτάζει φέτος τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του, 

Η οικουµενικότητα και η διεπιστηµονικότητα που χαρακτηρίζουν το έργο του 
Αριστοτέλη και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων που αφορά, σε συνδυασµό µε 
τη µακρά και αξιόλογη παράδοση του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου στις 
ανθρωπιστικές σπουδές εν γένει, και ειδικότερα στη φιλοσοφία, ώθησαν το 
Πανεπιστήµιό µας, το µεγαλύτερο πολυθεµατικό Πανεπιστήµιο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, στην ίδρυση -πριν από πέντε περίπου χρόνια- του «Διεπιστηµονικού 
Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙΚΑΜ), το οποίο απαρτίζεται από επιστήµονες 
όλων των ειδικοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά των φιλοσόφων. 

Το ΔΙΚΑΜ έχει ήδη αναπτύξει µία έντονη δραστηριότητα για τη µελέτη και διεθνή 
προβολή του Αριστοτελικού έργου, αναλαµβάνοντας και την πρωτοβουλία να 
συνυπογράψει µε την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO την πρόταση που 
οδήγησε στην ανακήρυξη του 2016 ως Επετειακού Έτους Αριστοτέλη. 
Αποκορύφωµα της σηµαντικής δραστηριότητας του ΔΙΚΑΜ αποτελεί η διοργάνωση 
του Παγκόσµιου Συνεδρίου «Αριστοτέλης 2400 χρόνια». Αξίζει να αναφερθούν 
ακόµη, οι ενέργειες του ΔΙΚΑΜ για την έκδοση Επετειακού Γραµµατοσήµου από τα 
Ελληνικά Ταχυδροµεία, καθώς και  η πρωτοβουλία του ΑΠΘ για τη δηµιουργία του 
«Ηµερολογίου για το 2016: Επετειακό Έτος Αριστοτέλη», όπου παρουσιάζονται όλες 
οι σχετικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται από ελληνικούς και διεθνείς φορείς. 

Αγαπητές και αγαπητοί Σύνεδροι, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης τιµά 
τον Αριστοτέλη, έναν από τους µεγαλύτερους στοχαστές, το έργο του οποίου άσκησε 
αδιάλειπτη επίδραση στην πνευµατική ιστορία της ανθρωπότητας επί εικοσιτέσσερις 
αιώνες.  
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Ως Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου είµαι περήφανος και ευτυχής για 
την πραγµατοποίηση αυτού του Παγκοσµίου Συνεδρίου στο Ίδρυµά µας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διεπιστηµονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του 
ΑΠΘ, την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και όλους τους νεότερους 
συνεργάτες και  εθελοντές, για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν για την 
διοργάνωση του Συνεδρίου. Επίσης ευχαριστώ τον µεγάλο αριθµό εκλεκτών 
Αριστοτελιστών, οι οποίοι µέσα από την έρευνά τους φωτίζουν όλες τις πτυχές του 
πολυσχιδούς Αριστοτελικού έργου, καθώς επίσης και την καθεµία και καθέναν από 
τους εκλεκτούς Συνέδρους από όλον τον κόσµο, που µας τιµούν µε την παρουσία 
τους.  

 


