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ΔΙΚΤΥΟ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ CAMBRIDGE: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Πορίσματα έρευνας για τη 

φεμινιστική θεωρία του Βρετανού 

φιλοσόφου J. S. Mill παρουσιάστηκαν 

στο διεθνές συνέδριο «Knowledge 

Networks, the Grote Club and 

Cambridge Idealism», το οποίο 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 

Wolfson College του Πανεπιστημίου 

Cambridge από τη Δρ. Σταματούλα 

Παναγάκου (Ειδική Επιστήμονας, 

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου)   

Το συνέδριο διοργάνωσαν οι 

καθηγητές James Connelly  και John 

Gibbins σε συνεργασία με το Centre for Idealism and the New Liberalism 

(Πανεπιστήμιο του Hull) και τον οργανισμό Education Services 2010.  

 

Η Δρ. Παναγάκου μίλησε με θέμα «Μια Ιδεαλιστική Δέσμευση για το Κοινό Καλό; Ο 

J. S. Mill για την Ενδυνάμωση των Γυναικών και την Πρόοδο της Ανθρωπότητας».  

Υποστήριξε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και η κριτική της 

πατριαρχίας που γίνεται από τον Μιλλ δεν αναφέρεται μόνο σε ζητήματα ατομικής 

ελευθερίας, δικαιοσύνης και ισότητας.  Σύμφωνα με τον Μιλλ, η κοινωνική 

ενδυνάμωση των γυναικών, η αναγνώριση της προσφοράς τους στην οικογένεια, 

την πολιτεία και την κοινωνία, και η καλλιέργεια κλίματος σεβασμού, ισότητας, 

κατανόησης, συνεργασίας και φιλίας μέσα στην οικογένεια αποτελούν το θεμέλιο 

Η Δρ. Παναγάκου, με τους διοργανωτές του Συνεδρίου 
καθηγητές Connelly και Gibbins, στον κήπο του Κολλεγίου 
Wolfson, Cambridge. 
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για την οικοδόμηση μιας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας και για την 

προάσπιση του κοινού καλού. 

 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές τους συνεδρίου, καθηγητές Connelly και Gibbins, «Η 

Δρ. Παναγάκου ανέπτυξε ένα δυνατό επιχείρημα για την ενδυνάμωση των 

γυναικών, αντλώντας από τα γραπτά του Μιλλ και της συζύγου του, Χάριετ.  Η 

επιστημονική ανακοίνωση για την φεμινιστική θεωρία του Μιλλ προκάλεσε μια 

ενδιαφέρουσα συζήτηση από την οποία διεξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα».   

 

Η Δρ. Παναγάκου ανέφερε ότι η ενθουσιώδης υποδοχή της ανακοίνωσής της από 

τους συνέδρους καταδεικνύει την ανάγκη που έχουμε για νέες ερμηνείες της 

πολιτικής φιλοσοφίας του Μιλλ.  Ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την ευκαιρία 

που της δόθηκε να παρουσιάσει την έρευνα της στο διεθνές κοινό, και δήλωσε ότι 

ένα δίκτυο γνώσης δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Κύπρο και στο Cambridge το 

οποίο αντικατοπτρίζει την αναγνώριση και την σπουδαιότητα της έρευνας που 

διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

Τέλος Ανακοίνωσης 


