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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΓΛΑΥΚΑΣ
Ελληνο-τουρκικό Φιλοσοφικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 23/9/2016
Ελληνο-τουρκικό Φιλοσοφικό Συνέδριο, με τίτλο «Το πέταγμα της γλαύκας. Μορφές
πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη Γερμανία» θα πραγματοποιηθεί
από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2016, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και διοργανώνεται από το Εργαστήριο Φιλοσοφίας
του ΑΠΘ «Κείμενα και Ερμηνείες», τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το γερμανικό ίδρυμα
«Alexander von Humboldt-Stiftung».
Θέμα του Συνεδρίου είναι η διαχρονική πορεία πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφίας στον γερμανικό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν ολόκληρο το
φάσμα παραγωγικής οικειοποίησης της ελληνικής σκέψης: από τον 18ο αιώνα και
τον γερμανικό ιδεαλισμό μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα.
«Το Συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει ένα μείζον φιλοσοφικό γεγονός, αλλά και να
λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική
φιλοσοφική κοινότητα. Εκτός από τη στενά επιστημονική του σημασία, το Συνέδριο
διεκδικεί και ένα ευρύτερο πνευματικό και πολιτιστικό στίγμα, ως συμβολή στην
αμφισβήτηση της κυρίαρχης νεοελληνικής αυτο-ερμηνείας. Τι σημαίνει, άραγε, το
«πέταγμα της γλαύκας»; Μετανάστευσε παροδικά, ή μήπως έχει αποχωρήσει
οριστικά; Το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα έθνος όπως το νεοελληνικό, το
οποίο οικοδόμησε την υπόστασή του στην υπόθεση ότι αποτελεί τον μοναδικό
κληρονόμο μεγάλων επιτευγμάτων ενδόξων προγόνων. Η συνάντηση Τούρκων,
Γερμανών και Ελλήνων μελετητών υποδηλώνει πάντως ότι η αρχαία φιλοσοφία δεν
αποτελεί αντικείμενο ‘κληρονόμησης’, αλλά ελεύθερης και πολύμορφης πρόσληψης
και ερμηνείας. Το συνέδριο επιδιώκει, επίσης, να σπάσει τον πάγο μεταξύ των δύο
φιλοσοφικών κοινοτήτων και να δώσει μια ευκαιρία επαφών και δικτύωσης νέων
αλλά και πεπειραμένων επιστημόνων από τις δύο χώρες. Η Θεσσαλονίκη, με τη
μεγάλη συμβολική σημασία που έχει για τους δύο λαούς, αποτελεί τον ιδεώδη τόπο
για μια τέτοια συνάντηση» αναφέρει ο διοργανωτής του Συνεδρίου και Διευθυντής
του Τομέα Φιλοσοφίας του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Θανασάς.
Ομιλητές του συνεδρίου θα είναι υπότροφοι του Ιδρύματος Humboldt, διαπρεπείς
επιστήμονες από τη Γερμανία, καθώς και νέοι επιστήμονες.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, την Παρασκευή 7/10 και ώρες 18.00 με 19.00, θα
πραγματοποιηθεί παρουσίαση των προγραμμάτων υποτροφιών του Ιδρύματος
«Alexander von Humboldt-Stiftung», τα οποία απευθύνονται τόσο σε νέους
διδάκτορες όσο και σε ώριμους επιστήμονες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους
παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες http://www.edlit.auth.gr/en/Humboldt-Kolleg
Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του ΑΠΘ,
Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Θανασάς, τηλ. 6944.320111
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