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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ο Τνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη ν Τνκέαο 

Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζπλδηνξγαλώλνπλ ην 8
ν
 Εηήζην Σπλέδξην 

ηεο International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME) κε ζέκα «Tradition, 

Modernity and Beyond» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 9 έσο 12 Ινπιίνπ 2014 ζηελ 

Αζήλα ζην θεληξηθό θηήξην ηνπ Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (Ακθηζέαηξν «Άιθε Αξγπξηάδε», Παλεπηζηεκίνπ 30). Η έλαξμε ηνπ 

ζπλεδξίνπ ζα γίλεη ηελ Τεηάξηε 9 Ινπιίνπ ζηηο 19.00 ζηελ Μεγάιε Αίζνπζα ηνπ 

Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Παλεπηζηεκίνπ 30). Σην 

ζπλέδξην ζα ιάβνπλ κέξνο εμήληα έιιελεο θαη μέλνη νκηιεηέο κε αλαθνηλώζεηο 

θπξίσο ζρεηηθέο κε ην έξγν ηνπ ακεξηθαλνύ θηινζόθνπ ζθσηηθήο θαηαγσγήο Alasdair 

MacIntyre, αιιά θαη κε άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη εζηθή θηινζνθία 

(δεκνθξαηία, ειεπζεξία, δηθαηνζύλε, ηζόηεηα, αξεηέο) θαη θηινζνθηθέο εζηθέο 

πνιηηηθέο ζεσξίεο, όπσο δενληνινγία, σθειηκηζκόο, εζηθή ηεο αξεηήο, καξμηζκόο, 

θηιειεπζεξηζκόο, θνηλνηηζκόο, αζηηθόο ξεπνπκπιηθαληζκόο. Η γιώζζα ηνπ 

ζπλεδξίνπ είλαη ε αγγιηθή. Η παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη 

ειεύζεξε ζην θνηλό.  

Η International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME) αζρνιείηαη κε ηε 

κειέηε ηεο θηινζνθηθήο ζεσξίαο ηνπ Alasdair MacIntyre θαη απηήλ ηεο 

αξηζηνηειηθήο θαη λεναξηζηνηειηθήο ζεσξίαο ελ γέλεη, ζηνρεύνληαο ζηε δεκηνπξγία 

κηαο «αξηζηνηειηθήο θηινζνθηθήο θνηλόηεηαο». Ο Alasdair MacIntyre (1929–), 

θπξίσο ζην βηβιίν ηνπ After Virtue (1981), αιιά θαη ζηα κεηαγελέζηεξα από απηό 

Whose Justice? Which Rationality? (1989), Three Rival Versions of Moral Enquiry 

(1990) θαη Dependent Rational Arguments (1999), έρεη δηαηππώζεη κία 

λεναξηζηνηειηθή εζηθή θαη πνιηηηθή ζεσξία πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα αληίιεςε ηνπ 

αλζξώπηλνπ αγαζνύ, ε νπνία ππνζηεξίδεη πώο ε εζηθή κπνξεί λα εμεγεζεί ππό όξνπο 

ηδηόκνξθσλ γλσξηζκάησλ ηνπ ραξαθηήξα, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε 

απηνύ ηνπ αγαζνύ. Οη αξεηέο θαηαιακβάλνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηελ εζηθή θαη πνιηηηθή 

θηινζνθία ηνπ MacIntyre θαη θπξίσο ε λεναξηζηνηειηθή αξεηνινγηθή ζεσξία 

δηαδξακαηίδεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηεο θξηηηθήο ηεο 

λεσηεξηθόηεηαο πνπ εθείλνο αζθεί. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ν Αξηζηνηέιεο 

είλαη «ν πξσηαγσληζηήο απέλαληη ζηνλ νπνίν έρσ αλακεηξήζεη ηηο θσλέο ηεο 

θηιειεύζεξεο λεσηεξηθόηεηαο».  



 


