Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Δίκαιο ως πραγματικότητα της ελευθερίας»
250 χρόνια Χέγκελ  200 χρόνια Φιλοσοφία του Δικαίου
Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης [ΠΕΔΔ] του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [ΕΚΠΑ] (www.pss.pspa.uoa.gr), το Εργαστήριο
Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ (www.emes.pspa.uoa.gr) και η Εταιρία
Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (www.emea-topika.gr) διοργανώνουν Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές και θέμα

«Το Δίκαιο ως πραγματικότητα της ελευθερίας»
250 χρόνια Χέγκελ  200 χρόνια Φιλοσοφία του Δικαίου
Αθήνα 8 – 10 / 5 / 2020
Η συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την κυκλοφορία του Βασικές κατευθύνσεις της
φιλοσοφίας του δικαίου ή φυσικό δίκαιο και πολιτειακή επιστήμη, όπως είναι ο πλήρης
τίτλος της έκδοσης, συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννηση του συγγραφέα του έργου.
Η διπλή επέτειος δίνει την ευκαιρία ενός απολογισμού της πολιτικής και δικαιικής σκέψης
που καθόρισε τους δύο αιώνες που μεσολάβησαν. Με αυτή την αφετηρία μπορούν να
διερευνηθούν ακόμη οι αλλαγές και οι προοπτικές της σημερινής εποχής αβεβαιότητας και
διακινδύνευσης.
Γιατί η κληρονομιά αυτού του θεμελιώδους διανοητικού τεκμηρίου του νεωτερικού κόσμου
αποδείχθηκε επίδικο διακύβευμα για το σύνολο των αντιλήψεων που διαδέχθηκαν τον
εγελιανό στοχασμό. Καθώς ο συγγραφέας του επιχειρεί να συμπυκνώσει το σύνολο των
νεωτερικών πολιτικών αντιλήψεων μέσω της εννοιολόγησης της πραγματικότητας που
δημιουργείται με τη Γαλλική Επανάσταση, ρίχνει τη σκιά του στη σκέψη που ξεκινά με τον
Μαρξ, όσο και στις φιλελεύθερες αντιλήψεις του ύστερου 19ου αιώνα. Συνεχίζει να
στοιχειώνει στη συνέχεια τις προσπάθειες τόσο της συντηρητικής όσο και της φιλελεύθερης
θεωρίας τον 20ο, χωρίς να πάψει να αποτελεί στοίχημα για τα εγχειρήματα που ανιχνεύουν
νέους ορίζοντες στο τέλος αυτού του αιώνα. Και βέβαια αφήνει βαθειά ίχνη σε ολόκληρη
την ευρωπαϊκή νομική σκέψη και συνταγματική ιστορία.
Την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων τροφοδοτεί πέρα από τα γνωστικά
διαφέροντα και τη συγκυρία της πρόσληψης του έργου, το πολύπλευρο σχέδιο της σύνθεσης
του, καθώς με τη διαλεκτική σύλληψη της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας ο
Χέγκελ επιστρατεύει την ισχύ του Λόγου, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα τα όριά του. Και αυτό
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είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα, το οποίο μας υποχρεώνει να επιστρέφουμε στη
Φιλοσοφία του Δικαίου.

Θεματικοί άξονες οργάνωσης των εργασιών
• η σύνθεση της Φιλοσοφίας του Δικαίου και η θέση της στο εγελιανό σύστημα
• η ηθικοπολιτική σκέψη του Χέγκελ στην παράδοση του νεωτερικού φυσικού δικαίου από
τον Χομπς στον Καντ
• η σημασία του έργου για τη φιλοσοφία του Δικαίου και τη θεωρία του κράτους και της
κοινωνίας τον 20ο αιώνα - Μαξ Βέμπερ, Καρλ Σμιτ, Χανς Κέλσεν, Νορμπέρτο Μπόμπιο
• η κριτική του Μαρξ στην εγελιανή Φιλοσοφία του Δικαίου ως ιδρυτική πράξη της
πολλαπλότητας των παραδόσεων που αναφέρονται σε αυτόν, από τον Λούκατς στον
Αλτουσέρ
• σύγχρονες εννοιολογήσεις της ηθικής, της πολιτικής και του Δικαίου που βρίσκονται πέρα
από τη σκιά του Χέγκελ, σε επίγνωση όμως ότι αυτή παραμονεύει σε κάθε βήμα – Φουκώ,
Λεφόρ, Ρανσιέρ

Διεθνείς Συμμετοχές





Andreas Arndt, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Χούμπολντ, Βερολίνο
Eduardo Cadava, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον, Νιού Τζέρσεϋ
Andrew Cole, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον, Νιού Τζέρσεϋ
Michael Staedler, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ

Σε ολομέλεια θα γίνουν οι διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών, όπως και δυο ή τρεις
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στη βάση εισηγήσεων της επιστημονικής επιτροπής του
συνεδρίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι σχετικές θεματολογίες θα ανακοινωθούν μόλις
οριστικοποιηθούν τα ανωτέρω.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων για
εισηγήσεις διάρκειας 15' που να συνδέονται με τους παραπάνω κύριους άξονες. Φόρμα
υποβολής περίληψης στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.emea-topika.gr/congresses/
Προθεσμίες
Υποβολή περιλήψεων για Εισηγήσεις: 20 Μαρτίου 2020
Ενημέρωση συγγραφέων για την αποδοχή των προτάσεών τους: 23 Μαρτίου 2020
Εγγραφή: 27 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου: 10 Απριλίου 2020
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Εγγραφή
 Εισηγητές: 50€
 Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες & υποψήφιοι/ες διδάκτορες: 30€
Προϋπόθεση για την συμμετοχή μιας εισήγησης στο τελικό πρόγραμμα είναι η καταβολή του
ποσού εγγραφής από τον κάθε εισηγητή. Προθεσμία καταβολής εγγραφής: 27 Μαρτίου
2020.
 Απλή παρακολούθηση (με βεβαίωση συμμετοχής): 10€
 Δωρεάν παρακολούθηση για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των σχολών και για
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους/ες διδάκτορες του τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Αριθμός
τραπεζικού
λογαριασμού
για
καταβολή
της
εγγραφής
(ΙΒΑΝ):
GR2501401010101002101446280 – Alpha Bank. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
καταβολής του ποσού της εγγραφής θα πρέπει να αποσταλεί το παραστατικό στην
ηλεκτρονική διεύθυνση emea.topika@gmail.com. Σε περίπτωση καταβολής μέσω e-banking
τα έξοδα της συναλλαγής θα πρέπει να βαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα.

Επιτροπές
Γενικός Συντονισμός:
 Δημήτρης Καρύδας, Πανεπιστήμιο Χούμπολντ, Ακαδ. Επιστημών ΒερολίνουΒραδεμβούργου
 Γεράσιμος Κουζέλης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Επιστημονική Επιτροπή:
 Θανάσης Γκιούρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Μαρία Δασκαλάκη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 Γιώργος Ηλιόπουλος, Ε.ΔΙ.Π., ΕΚΠΑ
 Παναγιώτης Θανασάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 Αλίκη Λαβράνου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Ανδρέας Μιχαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 Γρηγόρης Μολύβας, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 Θωμάς Νουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 Γιάννης Πίσσης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Κωνσταντίνος Ράντης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Γιώργος Σαγκριώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 Γιώργος Φαράκλας, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Προσκεκλημένοι Εισηγητές:
 Γεωργία Αποστολοπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 Περικλής Βαλλιάνος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 Παναγιώτης Θανασάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 Αλίκη Λαβράνου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 Παύλος Σούρλας, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
 Γιώργος Φαράκλας, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Οργανωτική Επιτροπή:
 Lena Rennerich, Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων
 Ορέστης Κωνσταντάς, ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
 Γεωργία Παπαδοπούλου, ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
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