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Εισαγωγή Προέδρου 

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 

Όπως κάθε φορά θα κλείσουμε τον κύκλο των ομιλιών του Αριστείου, με την ομιλία ενός διακεκριμένου 

προσκεκλημένου σε ένα θέμα της δικής του επιλογής. 

Φέτος επιλέξαμε και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες 

επιστήμονες στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, λόγω των συχνών παρεμβάσεων του με άρθρα και βιβλία. 

Ο κ. Στάθης Καλύβας είναι από την αρχή του έτους καθηγητής στην έδρα Gladstone Professorship of 

Government στο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, καθώς και Fellow 

του All Souls College. Από το 2003 ως το 2017 διετέλεσε Καθηγητής στην έδρα Arnold Wolfers στο Τμήμα 

Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Yale, όπου ίδρυσε και ηγήθηκε του προγράμματος “Program on 

Order, Conflict and Violence”. 

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Πολιτικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου του Chicago. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στο New York University 

και στο Ohio State University, Αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Chicago, 

και Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια της Αμερικής, Ευρώπης, Βραζιλίας και Κίνας.  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως σε θέματα συγκρούσεων, ανταρσιών και πολιτικής βίας, 

εμφυλίων πολέμων καθώς και διαμόρφωσης πολιτικών διασπάσεων και συλλογικών ταυτοτήτων.  Το 

ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό βιβλίων και άρθρων και είναι ευρέως γνωστό στο 

διεθνές και ελληνικό κοινό.  Ανάμεσα στα βιβλία του που είχαν σημαντική επίδραση στο δημόσιο διάλογο 

στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια είναι τα «Καταστροφές και Θρίαμβοι» και «Εμφύλια πάθη».  

Το έργο του κ. Καλύβα έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ άλλων το Gregory Luebbert Best Article Award, 

το Mary Parker Follett Prize για το καλύτερο άρθρο και το J. David Greenstone Prize για το καλύτερο βιβλίο, 

που απονέμονται από τον τομέα Πολιτικής και Ιστορίας του American Political Science Association.  

Πολλοί από εμάς εδώ έχουν διαβάσει τα βιβλία του κ. Καλύβα. Το βιβλίο που έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση 

σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με την οικονομία είναι το «Καταστροφές και Θρίαμβοι». 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν, και ελπίζουμε πολύ σύντομα, θα διαβάσουμε από τον κ. Καλύβα την 

καταγραφή ενός νέου «θριάμβου» που θα ακολουθήσει την μεγάλη περίοδο κρίσης που διερχόμαστε την 

τελευταία δεκαετία. 
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Πράγματι, με τις αβεβαιότητες για τον οικονομικό προσανατολισμό της χώρας να παραμένουν, αλλά και με 

το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κύκλου να ολοκληρώνεται, μπορεί η χώρα να ανακτήσει έστω κάποιο μέρος 

της δυναμικής της? Μπορεί να οδηγηθεί σε έναν ακόμα «θρίαμβο»? Υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις? 

Ποια στοιχεία του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και της ελληνικής κουλτούρας μας 

κρατούν ακόμα πίσω? Αλλά και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για νέα 

και βιώσιμη μεγέθυνση? Ποιες είναι οι προτεραιότητες και πως θα τις εφαρμόσουμε?  

Ο λόγος στον Καθηγητή κ. Στάθη Καλύβα. - 


