
 

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013-2014 

Το περασμένο Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το δεύτερο έτος φιλοσοφικών 

συναντήσεων, δράσεων, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών ευκαιριών του Συλλόγου Αρχαίας 

Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» που πραγματοποιούνται στην πόλη της Καβάλας. Ο 

σύλλογος φέτος προσέφερε (i) τέσσερα εβδομαδιαία τμήματα κάθε Σάββατο στην Αίθουσα 

Εργαστηρίων του οικήματος «Πυθαγόρας»: (α) δύο τμήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 

(τμήμα παιδιών και τμήμα ενηλίκων) και (β) δύο τμήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας για 

ενήλικες (αρχαρίων και προχωρημένων), τα τελευταία σε συνδιοργάνωση με τον Όμιλο για την 

Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, ΟΔΕΓ Καβάλας, (ii) τρεις ομιλίες με καλεσμένους 

διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές (Μαρία Ζαφρανά, Χριστίνα Κούρφαλη, Αντώνιο 

Χατζόπουλο), (iii) μια βραδιά παραδοσιακής ελληνικής μουσικής με το μουσικό σχήμα Μελουργοί, 

(iv) το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας και (v) 

συμμετείχε στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα το άγχος των εξετάσεων μαζί με το Ινστιτούτο κατά 

της βίας «ΒIA-STOP», την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και λοιπούς τοπικούς φορείς. 

(i) ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

(α) Αρχαία ελληνική φιλοσοφία  

Φιλοσοφικές συναντήσεις παιδιών και εφήβων Το τμήμα φιλοσοφίας παιδιών και εφήβων με 

εισηγήτρια τη φιλόλογο και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Ελένη Χατζάτογλου, έχοντας 

εντρυφήσει την προηγούμενη χρονιά στους προσωκρατικούς φιλοσόφους, φέτος εστίασε σε τρεις 

από τους μείζονες φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας: Σωκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Με 

οπτικοακουστικό υλικό και μέσα από ποικιλία επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών 

παρουσιάστηκαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των τριών φιλοσόφων και μελετήθηκαν 

αποσπάσματα από τα πλατωνικά συγγράμματα Πολιτεία και Πρωταγόρα, καθώς και από το 

αριστοτελικό έργο Ηθικά Νικομάχεια. Παράλληλα αναγνώσθηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο 

του Δημήτρη Σαραντάκου Τι μας έμαθαν επιτέλους οι αρχαίοι Έλληνες. Τα παιδιά συμμετείχαν 

αυτοβούλως και με ενθουσιασμό στις συναντήσεις, των οποίων το απώτερο σκεπτικό είναι η 

αναβίωση του φιλοσοφεῖν και του μετριοπαθούς ερευνητικού πνεύματος, ενώ επίσης προωθούν 

τις έννοιες της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και της φιλίας.  

Φιλοσοφικές συναντήσεις ενηλίκων Το τμήμα φιλοσοφίας ενηλίκων με κεντρική εισηγήτρια την 

φιλόλογο και πρόεδρο του συλλόγου Κατερίνα Χατζοπούλου συνέχισε και φέτος δύο διαφορετικές 

εναλλασσόμενες θεματικές με (1) τις συναντήσεις φιλοσοφίας γενικών θεμάτων και (2) την ομάδα 

μελέτης πλατωνικών και αριστοτελικών συγγραμμάτων. Στις συναντήσεις φιλοσοφίας γενικών 

θεμάτων οι παρουσιάσεις εστίασαν κυρίως στον Σκεπτικισμό, το τρίτο από τα μείζονα ρεύματα 



της ελληνιστικής φιλοσοφίας (μαζί με τους Στωικούς και τους Επικούρειους που εξετάσαμε την 

προηγούμενη χρονιά) και έγινε αναλυτική παρουσίαση από το πρωτότυπο και από μετάφραση 

του έργου Πυρρώνειαι υποτυπώσεις του Σέξτου Εμπειρικού. Κεντρική θέση στο έργο έχει η έννοια 

της εποχής, δηλαδή της αναστολής τοποθέτησης και επιφύλαξης που μετριάζει τον φανατισμό 

και τις αδιέξοδες απόλυτες τοποθετήσεις. Ανεξάρτητα μελετήθηκε ξανά ο κατάλογος των άκυρων 

επιχειρημάτων, που ξεκινά ήδη από τον Αριστοτέλη στο έργο του Σοφιστικοί έλεγχοι και 

συνεχίζεται μετά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σειρά από 

εσφαλμένα σκεπτικά που αξιοποιούνται στην προπαγάνδα και τον επηρεασμό της κοινής γνώμης 

και οδηγούν στην εξαπάτηση ή και στην αυταπάτη. Η ομάδα μελέτης πλατωνικών και 

αριστοτελικών συγγραμμάτων ολοκλήρωσε την εξέταση των 10 βιβλίων της πλατωνικής 

Πολιτείας, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριου του 2013 και συνέχισε με τη συστηματική εξέταση των 

Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη, όπου εξετάστηκαν τα πρώτα πέντε βιβλία του έργου 

(συνολικά δέκα βιβλία). Το έργο Ηθικά Νικομάχεια αφορά τη σύνδεση της αρετής με την ευτυχία, 

ενώ παράλληλα ερμηνεύει και προωθεί έννοιες όπως η γενναιοδωρία, η πραότητα, η 

συγχωρητικότητα, αλλά και η αίσθηση ευθύνης. Στις συναντήσεις φιλοσοφίας ενηλίκων 

παρουσιάσεις πραγματοποίησαν επίσης οι φιλόλογοι Παρασκευή Αραβοσιτά, Δημήτρης Πυθαράς 

και Ειρήνη Τσαμκιράνη, καθώς και τα μέλη Ζελιάνα Κρυωνά και Θεοδοσία Μυρωδή (βλ. 

περισσότερα στην ιστοσελίδα του συλλόγου: synathena.wordpress.com). 

(β) Αρχαία ελληνική γλώσσα (τμήμα Α’, τμήμα Β’)  

ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις (Αντισθένης) 

Στις συναντήσεις εκμάθησης αρχαίας ελληνικής γλώσσας (αττική διάλεκτος) ενηλίκων, που 

πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με τον ΟΔΕΓ Καβάλας, συνεχίστηκε και φέτος το τμήμα 

της προηγούμενης χρονιάς (τμήμα Β’) με εισηγήτρια την Μαρία Τέλλια, φιλόλογο, ιδρυτικό μέλος 

του συλλόγου και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΕΓ Καβάλας, ενώ προστέθηκε και 

τμήμα αρχαρίων (τμήμα Α’) με εισηγήτρια την φιλόλογο και ιδρυτικό μέλος Μαρία Θεμελή. Στο 

τμήμα Α’ έγινε εισαγωγή στο γενικότερο σκεπτικό και τη χρησιμότητα της εκμάθησης αρχαίων 

ελληνικών σήμερα και συστηματική παρουσίαση της δομής της αττικής διαλέκτου (εγκλίσεις, 

χρόνοι, ετυμολογία, πολυτονικό σύστημα γραφής, παραγωγή ουσιαστικών και επιθέτων και 

ρηματικοί τύποι: απαρέμφατο και μετοχή) και εκμάθηση μέσα από ασκήσεις και κείμενα. Στο 

τμήμα Β’ εξετάστηκαν αναλυτικά αποσπάσματα από ποικίλους συγγραφείς (Ξενοφώντας, 

Παυσανίας, Πολύβιος, Πλούταρχος, Αιλιανός, Λουκιανός, Ιωάννης Χρυσόστομος) με βάση κυρίως 

το σχολικό βιβλίο των αρχαίων ελληνικών της Β’ Γυμνασίου και έγινε πλήρης γραμματική και 

συντακτική ανάλυση. Η γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση του σκεπτικού των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, είναι όμως χρήσιμη σαν εργαλείο 

για την προσέγγιση των κειμένων από το πρωτότυπο, αλλά και αποκαλύπτει τη συστηματικότητα 

και υπόγεια λογική στην ανθρώπινη γλώσσα εν γένει.  

 

 

 



(ii) ΟΜΙΛΙΕΣ 

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» ανεξάρτητα από τις συναντήσεις του 

Σαββάτου διοργάνωσε κατά το διδακτικό έτος 2013-2014 τρεις ομιλίες για το ευρύτερο κοινό με 

καλεσμένους ομιλητές ερευνητές και εκπαιδευτικούς. 

 

17 Ιανουαρίου 2014 Ομιλία της Μαρίας Ζαφρανά με θέμα Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: η 

επίδραση της προσχολικής αγωγής στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και των ικανοτήτων του 

παιδιού στον χώρο του ξενοδοχείου Εσπέρια στην Καβάλα. Η προσκεκλημένη ομιλήτρια Μαρία 

Κάτσιου-Ζαφρανά, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. έκανε 

παρουσίαση με θέμα τις βιολογικές βάσεις της μάθησης και συγκεκριμένα τη σχέση ανάμεσα στη 

δομή και λειτουργία του εγκεφάλου και την ενεργοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων 

κατά την προσχολική ηλικία. Η παιδαγωγική μέθοδος Ζαφρανά βασίζεται στην μοντεσσοριανή 

εκπαιδευτική μέθοδο με επιπλέον νεωτερισμούς και αξιοποιεί μεταξύ άλλων τα «παράθυρα 

ευκαιριών», που είναι συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι κατά την προσχολική ηλικία, στις οποίες 

η ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων του παιδιού μέσα από το παιχνίδι και με παντελή έλλειψη 

επίπληξης ή οποιουδήποτε άλλου αγχογόνου παράγοντα έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα. Η 

μέθοδος αυτή αναπτύσσει όχι μόνο τις νοητικές/λογικές, αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες του 

παιδιού, με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην συγκρότηση του χαρακτήρα, ειδικά στον 

τομέα της συνεργατικότητας και της συναισθηματικής ωριμότητας.  

 

 
 

 

Η πρόεδρος του συλλόγου Κατερίνα 

Χατζοπούλου και η εισηγήτρια φιλοσοφίας 

ανηλίκων Ελένη Χατζάτογλου απονέμουν 

τιμητική πλακέτα στη Μαρία Ζαφρανά, 

ομότιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας της 

Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. 

 



22 Φεβρουαρίου 2014 Ομιλία της Χριστίνας Κούρφαλη, Η στωική τέχνη του βίου: φιλοσοφική 

άσκηση στη χαρά  στην αίθουσα του ξενοδοχείου Εσπέρια στην Καβάλα. Η Χριστίνα Κούρφαλη, 

φιλόλογος, Δρ. Φιλοσοφίας και διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ν. Καλλικράτειας, Χαλκιδικής, 

έδωσε μια κατανοητή και προσιτή εικόνα για το γενικότερο πνεύμα της διδασκαλίας των Στωικών 

φιλοσόφων, την επιδίωξη της αρετής με στόχο την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Έγινε αναφορά 

στη στωική θεωρία των παθών κατά την οποία τα ψυχικά πάθη, με τη σημασία που τους έδιναν οι 

Στωικοί φιλόσοφοι (4 γένη: φόβος, λύπη, επιθυμία, ηδονή), στέκονται εμπόδιο στην κατάκτηση 

της ευτυχίας. Στους αντίποδες των άλογων παθών τοποθετούσαν οι Στωικοί τις ευπάθειες, τα 

καλά και υγιή συναισθήματα, την ευλάβεια (έλλογη εκδοχή του φόβου), τη βούληση (έλλογη 

εκδοχή της επιθυμίας) και την χαρά (έλλογη εκδοχή της ηδονής με μονιμότερο χαρακτήρα). 

Παράλληλα δόθηκε έμφαση στη σημασία της φιλοσοφικής άσκησης. Οι φιλοσοφικές ασκήσεις 

των Στωικών, που αποτελούν και το ειδικότερο ερευνητικό αντικείμενο της ομιλήτριας, αφορούν 

σωματικές ασκήσεις, αλλά και νοητικές ασκήσεις ελέγχου της σκέψης, συγκέντρωσης, ελέγχου 

των ψυχικών παθών και γενικότερα ελέγχου της επιθυμίας. Στόχος ήταν όχι η στέρηση, αλλά η 

απαλλαγή από τη δυστυχία.  

 

 
 

 

[από αριστερά προς δεξιά: η ομιλήτρια, φιλόλογος Δρ. 

Φιλοσοφίας Χριστίνα Κούρφαλη, η Σοφία 

Παπαγεωργίου, μουσικολόγος, γραμματέας του 

συλλόγου και η πρόεδρος Κατερίνα Χατζοπούλου] 

 



9 Απριλίου 2014 Ομιλία του Αντώνιου Χατζόπουλου, Επιδράσεις της αρχαιότητας στον 

Χριστιανισμό: προσέγγιση μέσω των τεχνών στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μητρόπολης 

Καβάλας. Ο Αντώνιος Χατζόπουλος, Θεολόγος, Δρ. Μουσικολογίας και επίτιμος σχολικός 

σύμβουλος Θεολόγων Βορείου Ελλάδος, αναφέρθηκε στις πολλαπλές επιδράσεις της Ελληνικής 

Αρχαιότητας στις χριστιανικές τέχνες όπως στη μουσική, στη ζωγραφική, στην αρχιτεκτονική, 

στην ποίηση, στην  υμνογραφία, αλλά και στην τελετουργία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και οι 

Μονές είναι γνωστό πως διέσωσαν  πολλά έργα της, αλλά και οι  αρχαίες τέχνες επιβίωσαν εντός 

της Εκκλησίας. Πάρα πολλοί φιλόσοφοι εικονίζονται ως Άγιοι στις τοιχογραφίες των αρχαίων 

χριστιανικών Ναών, οι οποίοι  με τους κίονες, το διάζωμα, τον τρούλο, τα ψηφιδωτά, τα 

διακοσμητικά ανάγλυφα, αλλά και με την εν γένει αρχιτεκτονική τους θυμίζουν κατασκευές της 

αρχαιότητας. Η αντιφωνική ψαλμωδία, η δομή πολλών ύμνων, ο χορός, αλλά και αρκετά σημεία 

της χριστιανικής τελετουργίας  και των  Ακολουθιών  παραπέμπουν σε αρχαίες δομές.  Ακόμη 

αρκετά λογοτεχνικά-υμνογραφικά  έργα της πρώιμης βυζαντινής περιόδου έχουν επιδράσεις από 

την αρχαιότητα. Όπως επεσήμανε ο ομιλητής, εκκλησιαστικός χώρος είναι άλλωστε ο μόνος που  

διασώζει σήμερα την αρχαία/κοινή ελληνική γλώσσα.        

 

 
Ομιλία του Θεολόγου, Δρ. Μουσικολογίας, Αντώνιου Χατζόπουλου στην Αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, 

Νεαπόλεως και Θάσου. [από αριστερά προς δεξιά: ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Θεολόγος-Νομικός, Δρ. Θεολογίας και 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, η πρόεδρος του συλλόγου Κατερίνα Χατζοπούλου και ο ομιλητής 

Αντώνιος Χατζόπουλος] 

 

 

 

 



(iii) ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος (Δημόκριτος ο Αβδηρίτης) 

Στις 27 Μαρτίου 2014 ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργάνωσε 

βραδιά παραδοσιακής ελληνικής μουσικής με καλεσμένο το μουσικό σχήμα Μελουργοί και 

μέριμνα της μουσικολόγου και γραμματέως του συλλόγου Σοφίας Παπαγεωργίου στον χώρο του 

καφέ-μπαρ Παλιά Βιβλιοθήκη. Οι συντελεστές εκτέλεσαν παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια από 

όλη την Ελλάδα δημιουργώντας μια ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα. 

 

 
 

 
 

 



(iv) 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 25-27 Απριλίου 2014 

Κεντρικό εγχείρημα του συλλόγου για αυτή τη χρονιά ήταν η διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας, 25-27 Απριλίου 2014, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 

Δήμου Καβάλας και με τη στήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, 

καθώς και άλλων σωματείων, φορέων και ιδρυμάτων. Οι χώροι του συνεδρίου, η αίθουσα ‘Βασίλης 

Βασιλικός’ της Δημοτική Βιβλιοθήκης Καβάλας, το κινηματοθέατρο ‘Όσκαρ’ και το Συνεδριακό 

Κέντρο της Αγίας Λυδίας, φιλοξένησαν εκτός από τους προσκεκλημένους ομιλητές (Χρήστος 

Γιανναράς, Κώστας Ζουράρις, Δημήτριος Νικήτας, Ηλίας Παπαγιαννόπουλος, Γιάννης 

Παραβάντης, Γιώργος Παύλος) συνολικά 29 ομιλητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και 

εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα. Οι θεματικές του συνεδρίου ήταν: (α) ο πολιτικός στοχασμός 

από την αρχαιότητα και τη διαχρονία του ελλαδικού χώρου, πολιτική ηθική και κοινωνική 

διαπαιδαγώγηση, (β) νεότερος και σύγχρονος πολιτικός στοχασμός, με προτάσεις και 

προσεγγίσεις από τη διεθνή έρευνα στον χώρο των πολιτικών επιστημών (θεωρία παιγνίων, 

διεθνείς σχέσεις, πολιτικά μοντέλα) και από τους χώρους της κοινωνικής και πολιτικής 

ανθρωπολογίας, καθώς και από τον χώρο των νευροεπιστημών (νευροεπιστήμες και εκπαίδευση).   

 

 

Ο Θανάσης Στογιαννίδης, Λέκτορας 

Θεολογίας Α.Π.Θ. και μέλος της 

επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου 

στην εναρκτήρια ομιλία. Προεδρεύουσα η 

φιλόλογος και μέλος της οργανωτικής 

επιτροπής, Παρασκευή Αραβοσιτά. 

(Αίθουσα ‘Βασίλης Βασιλικός’, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Καβάλας, 25-4-2014) 

 

 



 

Από τα μουσικά δρώμενα του συνεδρίου: η Μικτή Χορωδία του Ομίλου Φίλων Μουσικής Ν. Καβάλας, εκτέλεση του Ύμνου 

της Αρετής του Αριστοτέλη, μελοποίηση: Θωμάς Βουγιουκλής, μουσική διεύθυνση: Μαρία Σγουρίδου, στο κινηματοθέατρο 

Όσκαρ, 25-4-2014.  

 

Το συνέδριο ήταν ανοιχτό στον κόσμο της Καβάλας και ως εργαλείο έρευνας, αλλά και 

παρουσίασης επιμέρους ερευνητικών ευρημάτων από συναφείς αλλά ανεξάρτητες επιστημονικές 

περιοχές, η μεγαλύτερη συμβολή που νιώθουμε ότι είχε ήταν ότι έφερε όλους αυτούς τους 

ανθρώπους σε επαφή όχι μόνο με τον κόσμο της Καβάλας, αλλά και μεταξύ τους. Υλικό από το 

συνέδριο και τις ομιλίες είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα synathena.info, ενώ έχει βγει 

πρόσκληση για τα επίσημα πρακτικά από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και θα είναι 

διαθέσιμα εντός του 2015. Συνεδριακό συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Lucy της 

Καβάλας την τρίτη μέρα του συνεδρίου, ενώ οι εισηγήσεις πλαισιώθηκαν από ποικιλία μουσικών 

εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας του Ομίλου Φίλων Μουσικής Ν. Καβάλας, που 

εκτέλεσε μεταξύ άλλων τον Ύμνο της Αρετής του Αριστοτέλη σε μελοποίηση του Θωμά 

Βουγιουκλή, καθώς και τη συμμετοχή του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας με την εκτέλεση του 

Επιταφίου του Σεικίλου (βλ. περισσότερα synathena.info). Το συνέδριο στήριξαν επίσης ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας, ο Όμιλος για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας--ΟΔΕΓ, 

Καβάλας, ο Καθημερινός Τύπος, οι Αχεπανς Καβάλας, το κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

New York College, το ταξιδιωτικό πρακτορείο Eurocosmos, το Citypedia και το φωτογραφείο 

Καπάιος. 

 



 

[από αριστερά προς δεξιά: ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. Γιώργος Παύλος, ο Θεολόγος Βασίλης Ξυδιάς, ο 

καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας Α.Π.Θ., Δημήτριος Νικήτας, ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου 

Χρήστος Γιανναράς και ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ηλίας Παπαγιαννόπουλος στο Συνεδριακό 

Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, Λυδία, Καβάλα, 26-4-3014] 

 

 



 

[από αριστερά προς δεξιά: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος, ο πολιτειολόγος 

Κώστας Ζουράρις και ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. Γιώργος Παύλος] 

 

          

[αριστερά: ο πολιτειολόγος Κώστας Ζουράρις και ο Γιάννης Παραβάντης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, δεξιά: ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Χρήστος Γιανναράς και ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος, Συνεδριακό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως, Λυδία, Καβάλα, 26-

4-2014] 

 

 



 

[από την επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων με τον πρόεδρο του Ομίλου για τη Διάδοση της 

Ελληνικής Γλώσσας—ΟΔΕΓ, Καβάλας, Αντώνιο Κόντο] 

 

 

Το συνεδριακό συμπόσιο στο ξενοδοχείο Lucy. 



 

[από αριστερά προς δεξιά] ο Πολιτικός Επιστήμων-Πολιτειολόγος, Κώστας Ζουράρις και προεδρεύων ο Κοσμήτορας της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής, Θωμάς Βουγιουκλής την τρίτη μέρα του συνεδρίου (Ημέρα του Πολίτη, 27-4-2014) 

 

 

Από τα μουσικά δρώμενα του συνεδρίου, εκτελέσεις Καραΐνδρου, Κυπουργού και Μίσχου. 



(v) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Καταληκτική δράση του συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» για το διδακτικό-

φιλοσοφικό έτος 2013-2014 ήταν η συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα το άγχος των 

εξετάσεων στις 22 Μαΐου 2014 μαζί με το Ινστιτούτο κατά της βίας «ΒIA-STOP», το Γενικό 

Νοσοκομείο Καβάλας, την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας, 

τα ΚΕΔΔΥ και τη Β’/βάθμια Εκπαίδευση Καβάλας. Η ημερίδα έλαβε χώρα στον συνεδριακό χώρο 

του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, όπου πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις για το σχολικό άγχος 

και τη διαχείρισή του από τη Γνωστική Ψυχολόγο Αργυρώ Ζηκούλη, καθηγήτρια Ψυχολογίας του 

New York College και από τον σχολικό Ψυχολόγο Παναγιώτη Σαμαρά. Ακολούθησε απολογισμός 

του προγράμματος κατά του σχολικού εκφοβισμού από την υπεύθυνη του «ΒIA-STOP» Ελένη 

Φώτου, Δικαστική Ψυχολόγο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατά του σχολικού εκφοβισμού: 

Αλέξανδρο Τσακίρη, Αστυνόμο Β’, Υποδιοικητή Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης, Δρ. 

Σπυρίδωνα Κουτσούκη, Ειδικό Ιατροδικαστή, Αντιπρόεδρο του «ΒIA-STOP», Παρασκευή Τσίτση, 

Επισκέπτρια Υγείας, Ψυχιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Δρ. Εμμανουήλ Πατελάρο, 

Ψυχίατρο, Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καβάλας, που έδωσαν λεπτομερή εικόνα των 

δράσεων, της σοβαρότητας των θεμάτων και της σημασίας που έχει η έγκαιρη και κατάλληλη 

αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στον χώρο του σχολείου.  

Ευχαριστίες απευθύνουμε σε όλους τους συντελεστές, ενώ οι δράσεις του συλλόγου Αρχαίας 

Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» θα συνεχιστούν από τον Οκτώβριο με το νέο φιλοσοφικό έτος 

2014-2015. Ο χώρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας παραμένει ανοιχτός σε όποιον θα ήθελε 

να συμβάλει σε αυτήν την εθελοντική προσπάθεια ενημέρωσης, στήριξης και προσφοράς στο 

κοινό της Καβάλας και πάνω απ’ όλα προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής σκέψης 

σήμερα. 

 

 

 

 

Από την ομάδα των εισηγητών του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» 

 

 


