
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΙΔΕΩΝ 
  

Έτος 7ο 
  

στο Καφέ Έναστρον, Σόλωνος 101, στις 7.30 μ.μ. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣΙΑ 
  

Υπεύθυνος Προγράμματος-Συντονιστής: Μίλτος Ν. Θεοδοσίου 

www.facebook.com/pages/Εργοτάξιο-Ιδεών/142090709238221 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
OKTΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

  
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 

  
Το μίσος για τη Φιλελεύθερη Δημοκρατία 

  
με τον 

 
Φίλιππο Βασιλόγιαννη  

(Αναπληρωτής Καθ. Φιλοσοφίας του Δικαίου,  
Νομική Σχολή Παν/μίου Αθηνών)  

  
Ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επίσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το συγγραφικό του έργο 
και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ιδίως σε ζητήματα φιλοσοφίας του 
δικαίου, πολιτικής φιλοσοφίας, βιοηθικής και μεταηθικής. Είναι ένας από τους μεταφραστές 
της Θεωρίας της δικαιοσύνης του Τζον Ρωλς στα ελληνικά και πρόσφατα κυκλοφόρησε η 
μελέτη του Πρόσωπα, λόγοι, και πράγματα: ιδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη 
(Ευρασία, 2016). 
  
  

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 
  

Ποια η σημασία των επιχειρημάτων  
για την ύπαρξη του Θεού; 

  
με τους επιμελητές του συλλογικού τόμου 

  
Επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού  

και άλλα δοκίμια  
αναλυτικής φιλοσοφίας της θρησκείας  

και φιλοσοφικής θεολογίας  
(Άρτος Ζωής, υπό έκδοση) 

  
 

Στέλιο Βιρβιδάκη  
(Καθ. Φιλοσοφίας, Παν/μιο Αθηνών) 



  
και  

  
Μιχάλη Φιλίππου 

(Δρ Φιλοσοφίας Παν/μίου του Λονδίνου) 
  

Προλογίζει ο  
  

Σταύρος Ζουμπουλάκης  
(πρόεδρος Άρτου Ζωής, συγγραφέας) 

  
Ο Στέλιο ς Βιρβιδάκης είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Prin ceto n  και Καθηγητής 
Φιλοσοφίας στο Τμήμα Iστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και φιλοσοφικά 
λεξικά, στο χώρο της γνωσιολογίας, της ηθικής και της ιστορίας της φιλοσοφίας, καθώς και 
τη μονογραφία Η υφή της ηθικής πραγματικότητας (Leader Books, 2009) [ανεπτυγμένη μορφή 
στα ελληνικά του La robustesse du bien.Essai sur le réalisme moral, (Jacqueline Chambon, 
1996)], και είναι ένας από τους συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου φιλοσοφίας της Β´ 
Λυκείου. Εκπροσωπεί  την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία στη Διοικούσα Επιτροπή της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) και είναι μέλος της συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού Δευκαλίων. 
  
Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε το 1953 στη Συκιά Λακωνίας. Σπούδασε νομική και 
φιλολογία στην Αθήνα και φιλοσοφία στο Παρίσι. Υπηρέτησε πολλά χρόνια στη Μέση 
Εκπαίδευση. Από το 1998 ώς το 2012 ήταν διευθυντής του περιοδικού Νέα Εστία. Είναι 
πρόεδρος, από το 2008, του Δ.Σ. του Βιβλικού Ιδρύματος «Άρτος Ζωής» και, από το 2013, 
του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Το 2015 αναγορεύτηκε 
επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2017 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο δοκιμίου-κριτικής για 
το βιβλίο του Υπό το φως του μυθιστορήματος (2015) και με το Βραβείο της Ακαδημίας 
Αθηνών – Ίδρυμα Πέτρου Χάρη για το βιβλίο του Ο στεναγμός των πενήτων. Δοκίμια για τον 
Παπαδιαμάντη (2016). 
  
Ο Μιχάλης Φιλίππου είναι Δρ Φιλοσοφίας Παν/μίου του Λονδίνου. 
  
   

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 
  

Ο φιλοσοφικός βίος ως πρόβα για το επέκεινα;  
Ξαναδιαβάζοντας τον πλατωνικό Φαίδωνα 

  
με την 

 
Χλόη Μπάλλα  

(Αναπληρώτρια Καθ. Φιλοσοφικής Σχολής  
Παν/μίου Κρήτης)  

  
Η Χλόη Μπάλλα διδάσκει αρχαία φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα 
κείμενα των Σοφιστών, τους ιπποκρατικούς συγγραφείς, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. 
Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τη μονογραφία: Πλατωνική πειθώ: Από τη ρητορική στην 
πολιτική (εκδόσεις Πόλις, 1997), τον τόμο Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική Αθήνα 



(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2008) και την Αθηναίων Πολιτεία (εκδόσεις 
Νήσος/Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 2015).  
  
  

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 
  

Πρόσεχε τι ελπίζεις και τι εύχεσαι  
(ο Αριστοτέλης για όσα δεν εξαρτώνται από εμάς) 

  
με τον 

 
Παύλο Κόντο  

(Καθηγητής Παν/μίου Πατρών)  
  
Ο Παύλος Κόντος είναι καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 
διατελέσει ερευνητής ή επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Λουβαίν (UCL, 
Βέλγιο), του Φράιμπουργκ (ALU-Freiburg, Γερμανία) και του Τσάπελ Χιλλ (UNC, Βόρεια 
Καρολίνα). Έχει βραβευτεί με πολλές ελληνικές και διεθνείς ερευνητικές υποτροφίες. Η 
έρευνά του συμβάλλει στη διερεύνηση ερωτημάτων οντολογίας και πρακτικής φιλοσοφίας τα 
ο πο ία θέτουν η φαινο μενολο γική παράδο ση και η αριστοτελική ηθική.  Αναφορικά με την 
αριστοτελική ηθική, το έργο του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: Τα δύο ευ της 
ευτυχίας. Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη (ΠΕΚ: 2018)· (επιμ.), Evil in 
Aristotle (Cambridge University Press: 2018)· Aristotle's Moral Realism Reconsidered 
(Routledge: 2013)· (επιμ.), Gadamer et les Grecs (Vrin: 2005)· L'action morale chez Aristote 
(Presses Universitaires de France: 2002)· Η αριστοτελική ηθική ως οντολογία (Κριτική: 2000). 

 

Oι εισηγήσεις διαρκούν 20΄ έως 30΄ και ακολουθεί σύντομη συζήτηση με το 
συντονιστή και το κοινό. 

Για τη συμμετοχή/παρακολούθηση δεν απαιτείται εγγραφή. 

Δεν δίδονται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά παρακολούθησης. 

 


