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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών ΑΠΘ: Διεθνής 
εκδήλωση για τον εορτασμό 10 χρόνων πλούσιας δράσης 

 
Θεσσαλονίκη, 15/2/2022 

 
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από την ίδρυσή του μοναδικού σε 
παγκόσμια κλίμακα Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) του 
ΑΠΘ, το οποίο έχει φέρει στην πρώτη γραμμή τη διεπιστημονική προσέγγιση του 
Αριστοτελικού έργου, θα πραγματοποιηθεί επετειακή διαδικτυακή Διεθνής Ημερίδα, 
με θέμα: «Ο Αριστοτέλης και οι Επιστήμες/Aristotle and the Sciences», τη Δευτέρα 
21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 15:00 με 22:30. 
 
Στην Ημερίδα, με Επίτιμο Πρόεδρο τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. 
Παπαϊωάννου, θα συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες του πνεύματος και 
της πολιτείας και κορυφαίοι Αριστοτελιστές φιλόσοφοι και επιστήμονες διεθνούς 
κύρους. 
 
Το Συνέδριο θα τιμήσει με τη συμμετοχή του ως ομιλητής ο τ. Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπιος Παυλόπουλος. 
 
Στην Ημερίδα θα μιλήσουν οι: Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Dermot Moran, Christof 
Rapp, Χρήστος Ζερεφός, Θεοδόσιος Τάσιος, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Richard 
McKirahan, Jeffrey D. Sachs, Παντελής Γκολίτσης, Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης και 
James Lennox. 
 
Στόχος της επετειακής εκδήλωσης είναι να καταδειχθεί η συμβολή του Σταγειρίτη 
φιλοσόφου Αριστοτέλη στη θεμελίωση των επιστημών. Ειδικότερα, θα εξετασθούν 
πτυχές του Αριστοτελικού έργου που ανήκουν στον χώρο της Φυσικής, της Βιολογίας, 
της Αστρονομίας, της Μετεωρολογίας, της Τεχνικής, του Δικαίου, της Ψυχολογίας, της 
Οικονομίας, και παράλληλα θα φωτισθεί ο επίκαιρος χαρακτήρας τους. 
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Αυτός είναι, άλλωστε, και ο κύριος στόχος του Διεπιστημονικού Κέντρου 
Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙΚΑΜ) του ΑΠΘ, το οποίο ιδρύθηκε το 2011, με ομόφωνη 
απόφαση της Συγκλήτου, για τη μελέτη και προβολή σε παγκόσμια κλίμακα του 
έργου του Μακεδόνα Φιλοσόφου Αριστοτέλη, το οποίο έχει μοναδική επίδραση στην 
ιστορία της ανθρώπινης σκέψης για περισσότερες από δύο χιλιετίες και συνεχίζει να 
δίνει το παρόν στην πνευματική μας ζωή. 
 
Η καινοτόμα θεματική του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του 
ΑΠΘ, η οποία αποτυπώνεται στον τίτλο του, το καθιστά μοναδικό σε παγκόσμια 
κλίμακα, εφόσον έχει φέρει στην πρώτη γραμμή τη διεπιστημονική προσέγγιση του 
Αριστοτελικού έργου. Έχει επιτύχει, άλλωστε, να καταστεί πόλος έλξης και σημείο 
αναφοράς για τους μελετητές του Αριστοτελικού έργου παγκοσμίως. 
 
Την ευθύνη της διοργάνωσης της επετειακής Ημερίδας, έχει η Οργανωτική Επιτροπή 
αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του ΔΙΚΑΜ, 
με Πρόεδρο και ιδρύτρια του ΔΙΚΑΜ την Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης, Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου. 
 
Η δράση των 10 χρόνων αποτυπώνεται στο βιβλίο, το οποίο παρουσιάζεται σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: http://www.dikam.auth.gr/el/node/1360  
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή και την ελεύθερη παρακολούθηση της 
Διεθνούς Διαδικτυακής Ημερίδας στον σύνδεσμο: www.dikam.auth.gr  
Promo video: https://www.youtube.com/watch?v=dtua7CeHPcY  
 
Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης. 
____________________________________________________ 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση 
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