ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σημείωμα των επιμελητών
Οι 34 μελέτες που επιμεληθήκαμε συγκροτώντας έναν ενιαίο επιστημονικό τόμο είναι
το απόσταγμα του προβληματισμού που κοινοποιήθηκε σε διάστημα δύο περίπου
ετών από πολλούς κι έγκριτους μελετητές και συνομιλητές, κατά την
πραγματοποίηση πέντε περίπου δημόσιων φόρουμ φιλοσοφικού, πολιτικού και
επιστημονικού προβληματισμού που συντόνισε το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο
Ανάδρασις (με την υποστήριξη κι επιστημονική εποπτεία του Τομέα Φιλοσοφίας –
Τμήματος Φιλοσοφίας, ΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Διεθνούς
Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, του Δήμου Ηλιούπολης
και του Aegean College).
Ως πρώτη και κύρια οφειλή για την πραγματοποίηση των ημερίδων, διημερίδων και
συνεδρίων αυτών χρωστούμε στους αρχικούς εμπνευστές δημιουργίας της έννοιας
του Φιλοσοφικού Φόρουμ, στον ακαδημαϊκό καθηγητή φιλοσοφίας, κ. Ευάγγελο
Μουτσόπουλο – πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής και στον καθηγητή μουσικής
και μέλος της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, κ. Ηλία Δεμιρτζόγλου. Πρόκειται για δύο
πολυέμπειρους εμβριθείς εκπροσώπους της φιλοσοφίας και της τέχνης που από το
βήμα της μακρόχρονης τριβής τους με θέματα του χώρου της παγκόσμιας
δημιουργίας – δίνοντας τις καίριες κατευθυντήριες γραμμές στις διοργανώσεις αυτές
– υπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα της κοινωνικοποίησης και πλατιάς
εφαρμογής του φιλοσοφικού στοχασμού στη συζήτηση των καυτών προβλημάτων
του σύγχρονου ανθρώπου.
Η πρωτοβουλία, ο εθελοντισμός, η δημιουργικότητα, το δημοκρατικό ήθος και η
συνεργατικότητα είναι οι αρετές που επέτρεψαν την υλοποίηση των φόρουμ: τον
Οκτώβριο του 2014 στο Κτήριο Κωστή Παλαμά του Πανεπιστημίου Αθήνας, τον
Νοέμβριο του 2014 στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ηλιούπολης, τον Ιούνιο του
2015 στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής και το Νοέμβριο του 2015 στο αμφιθέατρο
εκδηλώσεων του Aegean College. Τέλος, η Ανάδρασις φιλοξενήθηκε στην ημερίδα
του τομέα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2016 στο Κτήριο Κωστή
Παλαμά και στην Ίριδα της Πανεπιστημιακής Λέσχης, έχοντας τον συμβολικό τίτλο
«Το ανθρώπινο πρόσωπο της φιλοσοφίας».
Η θεματολογία των ομιλιών στηρίχθηκε τόσο στα ενδιαφέροντα των ερευνητών και
στοχαστών όσο και στις κατευθύνσεις της UNESCO για το περιεχόμενο και τους
στόχους της φιλοσοφίας στο σύγχρονο κόσμο. Απλώθηκε όμως και σε συνάφειες με
την επιστημονική αναζήτηση και μάλιστα εκείνη που τονίζει την αρχαιοελληνική
καταγωγή κι έμπνευση των μεγάλων θεωριών της φύσης και της ηθικής, που
διατρέχουν αιώνες πολιτισμού και ιστορίας της ανθρωπότητας.
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Η πληθώρα των γραπτών καταθέσεων ακόμη περισσότερων διαλέξεων και
προφορικών ανακοινώσεων οργανώθηκε με βάση τη διάκριση δύο κύριων θεματικών
ενοτήτων, της σχέσης Ηθικής και Οικονομικής κρίσης (1η θεματική ενότητα) και της
σχέσης της Φιλοσοφίας με την Τέχνη (διάκοσμος, μουσική, χορός) και την Επιστήμη
(Μαθηματικά, Αστρονομία, Φυσική), (2η θεματική ενότητα). Άλλο χαρακτηριστικό
των φόρουμ, η σύζευξη νεότερων με ωριμότερους στοχαστές στα θέματα αυτά,
καθώς νεότεροι επιστημονικοί συνεργάτες και μεταπτυχιακοί φοιτητές μοιράστηκαν
το βήμα του επιστημονικού διαλόγου με τους καθηγητές, τους ομότιμους, ακόμα και
με τα ερίτιμα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Έτσι, προέκυψαν γόνιμες και
πρωτότυπες συνομιλίες, δίνοντας ένα ουσιαστικό νόημα στην καινοτομία, στην
έρευνα και στην ευρύτατη κοινωνική εφαρμοσιμότητα της φιλοσοφικής διανόησης –
εκτεινόμενης από την έννοια του όντως όντος και του μηδενός, μέχρι τη θεωρία
συστημάτων και τα φιλοσοφικά παραμύθια..
Με την κειμενική πολυμορφία αυτού του τόμου, η σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη,
πορευόμενη στις αδρές γραμμές που χάραξε η αρχαιοελληνική διανόηση, θ’
απαντήσει με εσωτερικό δυναμισμό στο καθηλωτικό πνευματικό αδιέξοδο που
διαμορφώνεται σήμερα υπό το πρόταγμα της υλοφροσύνης και του ηθικού
σκεπτικισμού. Επομένως συνιστά πλάνη ο ισχυρισμός κάποιων σχετικά με το
«τέλος» της φιλοσοφίας, καθόσον ο σύγχρονος προβληματισμός, επί τη βάσει των
διαχρονικών ανθρωπιστικών αρχών του μέτρου και της ανθρώπινης αξίας, αποτελεί
τη μοναδική διέξοδο στην πολιτισμική ηθική κρίση που μαστίζει το σύγχρονο κόσμο.

Το έργο της επιμέλειας του τόμου που μας ανατέθηκε – καθώς είμαστε ενεργά εξ
άλλου μέτοχοι όλων των προαναφερθέντων συνεδρίων – ήταν εύκολο και απλό και
συνίστατο, μετά την εξασφάλιση του απαραίτητου κωδικού έκδοσης (ISBN), στο να
συνδέσουμε τα διαφορετικά πεδία προβληματισμού θέτοντας στη σωστή σειρά τα
θέματα των ανακοινώσεων και ενοποιώντας ορισμένα ζητήματα μορφοποίησης των
κειμένων. Η συνεργασία μας άψογη, μια και στηρίζεται για άλλη μια φορά στους
μακροχρόνιους δεσμούς της μεταξύ μας φιλίας.
Δίνουμε στο αναγνωστικό κοινό το έργο αυτό συλλογικής προσπάθειας πολλών, μην
παραλείποντας να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής
(Ξ. Μουσά, Π. Νιάρχο, Κ. Νιάρχο, Χ. Σπυρίδη, Α. Μάνο, Κ. Γογγάκη, Δ.
Κωνσταντινίδη, Ευ. Μαραγγιανού), καθώς και να αναφερθούμε στην συνεισφορά
των Στ. Ψαρουδάκη και Δ. Λέκκα στην επιμέλεια των μουσικολογικών άρθρων.

Για την επιμέλεια,
Π. Δημάκη, Ά. Λάζου, Κ. Καλαχάνης *
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* Η Πηνελόπη Δημάκη υπηρέτησε ως επιστημονική συνεργάτιδα του Τομέα
Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι
φιλόλογος και συγγραφέας.
Η Άννα Λάζου υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας στο
Εθνικό
και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
και
είναι
επιστημονική/καλλιτεχνική υπεύθυνη της ομάδας μελέτης αρχαίας όρχησης του
θεάτρου «Δόρα Στράτου».
Ο Κώστας Καλαχάνης είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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