Ημερίδες

Ημερίδες « Πανεπιστήμιο: Ιδιότητα του Πολίτη και Παγκοσμιοποίηση»

Η ιδιότητα του πολίτη είναι μια κεντρική έννοια της θεωρίας της δημοκρατίας με διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιεχόμενο, παρά τις δύο σταθερές ιδιότητες που της αποδίδονται από τη
θεωρία, δηλαδή την ελευθερία και την ισότητα των πολιτών. Από την αρχαία πόλη μέχρι τις
μέρες μας αντιστοιχεί σε διαφορετικά καθήκοντα και δικαιώματα των πολιτών και σε
διαφορετικές μορφές σχέσεων με το κράτος και την πολιτική κοινότητα: στην αρχαία πόλη
αυτό που έκανε τον πολίτη ήταν το «να μετέχει κρίσεως και αρχής», ενώ για τον σύγχρονο
πολίτη είναι η απόλαυση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων που του εξασφαλίζει το
γεγονός του ανήκειν σε μια εθνική πολιτική κοινότητα. Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση
μετέβαλε σημαντικά το περιεχόμενο της σύγχρονης ιδιότητας του πολίτη, προσδίδοντάς
της νέες ιδιότητες και νέα καθήκοντα ή ανακατανέμοντας και επανορίζοντας τα κοινωνικά
δικαιώματα που απέκτησε μεταπολεμικά. Οι εξελίξεις στο διεθνές και πλανητικό επίπεδο,
όπως τα προβλήματα του περιβάλλοντος, της φτώχειας, της μετανάστευσης και η
παγκοσμιοποιημένη οικονομία μετέβαλαν τους όρους και τις συνθήκες της ιδιότητας του
πολίτη: το αποδυναμωμένο έθνος-κράτος, η άρση των οικονομικών συνόρων, τα
περιβαλλοντικά προβλήματα και το ανθρωπιστικό πρόβλημα στις υπανάπτυκτες χώρες
άλλαξαν ριζικά την εθνοκεντρικά αντιληπτή ιδιότητα του πολίτη και της έδωσαν ένα πιο
διεθνικό και πιο κοσμοπολίτικο περιεχόμενο, ενώ παράλληλα κατέστησαν την κοινωνική
ιδιότητα του πολίτη πιο ευάλωτη στις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης μεταβάλλοντας
ταυτόχρονα το ηθικό της περιεχόμενο, κυρίως ως προς το ζήτημα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Η ιδιότητα του πολίτη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης συνιστά ένα επίκαιρο ζήτημα
της δημοκρατίας και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, παραγωγής γνώσης και διάχυσής
της στην κοινωνία. Το διεπιστημονικό ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης
Εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να προωθήσει και να μεταδώσει τον επιστημονικό Λόγο για
την ιδιότητα του πολίτη και την παγκοσμιοποίηση στην κοινωνία μέσω ημερίδων (έχουν
προβλεφθεί τέσσερις) με σχετικές θεματικές οι οποίες θα πραγματοποιούνται δύο φορές
τον χρόνο. Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι σημαντικές προσωπικότητες της δημόσιας
και πνευματικής ζωής της χώρας και πανεπιστημιακοί.
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