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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013, ο πρώτος κύκλος 

παρουσιάσεων και δράσεων του συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» στην 

Καβάλα. Ήταν μια χρονιά πλούσια σε επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες, που στόχο είχε 

την αναβίωση του φιλοσοφεῖν και την προώθηση της θετικής δράσης στην τοπική κα ευρύτερη 

κοινωνία. Βασικό έργο του συλλόγου ήταν οι συναντήσεις του Σαββάτου στα τμήματα των 

ενηλίκων και των παιδιών, καθώς και το μάθημα αρχαίων ελληνικών για ενήλικες.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Στα τμήματα των ενηλίκων, με εισηγήτρια την πρόεδρο του συλλόγου, φιλόλογο-γλωσσολόγο 

Κατερίνα Χατζοπούλου, παρουσιάστηκε σταδιακά μια συνολική εικόνα της σκέψης των αρχαίων 

Ελλήνων φιλοσόφων, κυρίως από τους σωκρατικούς και πέρα, μέχρι τα κυριότερα ρεύματα της 

ελληνιστικής φιλοσοφίας, με κέντρο τον Στωικισμό, αλλά και την διαλεκτική του σχέση με τους 

Επικούρειους και τους Σκεπτικούς. Ο πολιτικός στοχασμός των αρχαίων, ο οποίος ξεκινά ήδη από 

τους επτά σοφούς, εκτέθηκε με αφορμή την πλατωνική Πολιτεία και την έννοια της δικαιοσύνης 

σ’αυτήν, ενώ εξετάστηκαν παράλληλα αποσπάσματα και από αριστοτελικά έργα. Η εξέταση των 

κειμένων αυτών αυτονομήθηκε μετά τον Φεβρουάριο 2013 από τις βασικές συναντήσεις των 

ενηλίκων, με την σύσταση της ομάδας μελέτης πλατωνικών και αριστοτελικών συγγραμμάτων 

κάθε δεύτερο Σάββατο, που συνεχίζονται ακόμη. Το υλικό που παρουσιάστηκε στόχο έχει να 

λειτουργήσει ως έναυσμα προς προβληματισμό και διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων και να 

προσανατολίσει τη σκέψη μας προς παραγωγικές κατευθύνσεις.  

 

Κατερίνα Χατζοπούλου-

Τζημαγιώργη, 

Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του 

συλλόγου, κλασική φιλόλογος, 

Δρ Γλωσσολογίας,  

εισηγήτρια των τμημάτων των 

ενηλίκων 

 

 



Στο τμήμα των παιδιών, η εισηγήτρια φιλόλογος-ιστορικός και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου, 

Ελένη Χατζάτογλου, παρουσίασε υλικό από τους επτά σοφούς και τους προσωκρατικούς με σκοπό 

την εξοικείωση των παιδιών με τον χώρο και την πρακτική της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, 

προσφέροντας παράλληλα σφαιρική γνώση της ιστορίας και των πραγμάτων της εποχής. Αναφορά 

έγινε και στην ρητορική και τα δικαστήρια στην αρχαιότητα. Τα παιδιά  ήρθαν ακόμη σε επαφή με 

προτομές και άλλο υλικό αρχαιολογικής φύσης, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν και πειράματα 

των αρχαίων υπό την επίβλεψη της εισηγήτριας, κάνοντας το μάθημα πιο διασκεδαστικό. Ο κύκλος 

μαθημάτων της πρώτης χρονιάς ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των μικρών φιλοσόφων στην πόλη 

της Καβάλας, με θέμα την αρχαία και νεότερη ιστορία της πόλης. 

                     

           

         

Ελένη 

Χατζάτογλου, 

Φιλόλογος-

ιστορικός, 

Ιδρυτικό μέλος, 

εισηγήτρια του 

τμήματος των 

παιδιών 

 

 

Φωτογραφίες από την 

ξενάγηση των μικρών 

φιλοσόφων στην 

πόλη της Καβάλας. 



 

     

 

Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών για ενήλικες, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 

συνδιοργάνωση με τον όμιλο για την διάδοση-διεθνοποίηση της ελληνικής γλώσσας, Ο.Δ.Ε.Γ. 

Καβάλας, διεξήγαγε η φιλόλογος και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου, καθώς και μέλος του 

διοικητικού του Ο.Δ.Ε.Γ. Καβάλας,  Μαρία Τέλλια. Μέσα σε φιλική και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα τα 

μαθήματα αυτά δίνουν την ευκαιρία σε ενήλικες να καλλιεργήσουν την γνώση της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας με συστηματικό τρόπο. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι άλλωστε το βασικό 

εργαλείο προσέγγισης και κατανόησης των φιλοσοφικών κειμένων από το πρωτότυπο, πράγμα που 

αν και δεν είναι απαραίτητο για την κατανόηση της σκέψης των φιλοσόφων, είναι χρήσιμο και 

ιδιαίτερα επιθυμητό. Η ομάδα επέδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό και φιλομάθεια. 

    

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του συλλόγου εμπλουτίστηκε και με παρουσιάσεις σε σχολεία, 

τόσο στην Καβάλα (4ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, 5ο Γενικό Λύκειο Καβάλας), όσο και στην 

Θεσσαλονίκη (12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης), που πραγματοποίησαν μέλη του συλλόγου «σὺν 

Ἀθηνᾷ» κατόπιν πρόσκλησης. Οι παρουσιάσεις στα σχολεία έχουν στόχο την περαιτέρω 

καλλιέργεια της πολιτικής ηθικής στα παιδιά και στους νέους και τον προσανατολισμό προς την 

αναζήτηση και την έρευνα, μέσα από την προβολή ενός αξιόλογου μέρους του εγχώριου 

πολιτισμού, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, με υγιή και μετριοπαθή τρόπο.  

Μαρία Τέλλια 

Φιλόλογος, Φ/Π,  

Ιδρυτικό μέλος, 

εισηγήτρια στο 

μάθημα αρχαίων 

ελληνικών 

ενηλίκων 

 

 

 

Στιγμιότυπα 

από τα 

μαθήματα 

αρχαίων 

ελληνικών 

ενηλίκων του 

πρώτου έτους 



ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Οι δράσεις του συλλόγου πλαισιώθηκαν και από μια σειρά ομιλιών με καλεσμένους συμπολίτες 

μας επιστήμονες, καθώς και διακεκριμένους ερευνητές στον χώρο της φιλοσοφίας και της 

ελληνικής διανόησης γενικότερα. 

16 Δεκεμβρίου 2012 Για το θέμα της αυτοχειρίας και της έγκαιρης αντιμετώπισής της μας μίλησαν 

οι ψυχολόγοι  Μαρία Μπανανή, μεταπτυχιακή Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας, ΑΠΘ, και η 

Ελένη Φώτου, υπ. διδάκτωρ Δικαστικής Ψυχολογίας, ΔΠΘ, και μέλος του συλλόγου, ενώ τις θέσεις 

των αρχαίων φιλοσόφων παρουσίασε ο φιλόλογος και ταμίας του συλλόγου Δημήτρης Πυθαράς 

στον χώρο της καφετέριας «Παλιά Βιβλιοθήκη».  

   

20 Μαρτίου 2013 Για την συμβολή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στον παγκόσμιο πολιτισμό 

μας μίλησε ο ιστορικός-συγγραφέας Σαράντος Ι. Καργάκος στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας. Ο ιδιαίτερα αγαπητός κύριος Καργάκος παρουσίασε μια 

εντυπωσιακή και τεκμηριωμένη εικόνα για την σχέση του αρχαιοελληνικού φιλοσοφεῖν με την 

επιστήμη και τον πανανθρώπινο πολιτισμό και μίλησε με επαινετικά λόγια για την προσπάθεια 

του συλλόγου μας. 

 

 

 

[από αριστερά προς δεξιά] 

Δημήτρης Πυθαράς, φιλόλογος, ιδρυτικό μέλος, 

ταμίας του συλλόγου, 

Μαρία Μπανανή, μεταπτυχιακή Κοινωνικής και 

Κλινικής Ψυχολογίας, ΑΠΘ, 

Ελένη Φώτου, Υπ. Δρ Δικαστικής Ψυχολογίας, 

ΔΠΘ. 

 

 

[από αριστερά προς δεξιά] 

Κατερίνα Χατζοπούλου, πρόεδρος του 

συλλόγου, 

Σαράντος Ι. Καργάκος, ιστορικός-

συγγραφέας, 

Ελένη Χατζάτογλου, 

Φιλόλογος, εισηγήτρια του τμήματος των 

παιδιών 

Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Νέας Πτέρυγας 

του Αρχαιολογικου Μουσείου Καβάλας. 



     

 

 

28 Μαΐου 2013 Για τον χαρακτήρα της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα, που ειδοποιό γνώρισμα 

είχε τις κληρώσεις και όχι τις εκλογές, σύμφωνα με μαρτυρία και του Αριστοτέλη, μας μίλησε ο 

διδάκτωρ φιλοσοφίας και συγγραφέας Γιώργος Ν. Οικονόμου, μαθητής και συνεχιστής της 

πολιτικής σκέψης του Κορνηλίου Καστοριάδη, του φιλοσόφου της αυτονομίας και της αυτοθέσμισης 

στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Εσπέρια».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Ομιλία Γιώργου Ν. Οικονόμου, ‘Η έννοια της δημοκρατίας στον Αριστοτέλη’.[αριστερή φωτογραφία], από δεξιά 

προς αριστερά: ο Γιώργος Ν. Οικονόμου, Δρ Φιλοσοφίας και συγγραφέας, η πρόεδρος του συλλόγου Κατερίνα 

Χατζοπούλου, ο φιλόλογος και ταμίας του συλλόγου, Δημήτρης Πυθαράς. [δεξιά φωτογραφία[, μέλη και φίλοι 

του συλλόγου στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Εσπέρια» της Καβάλας. 

 

Ομιλία του Σαράντου Ι. Καργάκου ‘Έλλην λόγος: το θαύμα των Ελλήνων’ στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
24 Μαΐου 2013 Ο σύλλογος πραγματοποίησε εκδρομή στην Θεσσαλονίκη και επισκέφτηκε την 

Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά στην Καλαμαριά, όπου έγινε παρουσίαση της προσπάθειας και 

των αποτελεσμάτων της από την ίδια την κυρία Μαρία Ζαφρανά, ομότιμη καθηγήτρια της 

Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ και τις συνεργάτιδές της. Στην παρουσίαση αυτή οι συμμετέχοντες 

γίναν μάρτυρες του εφικτού της βασικής θέσης των φιλοσοφικών σχολών της αρχαίας Ελλάδας, ότι 

η αρετή, με την ευρύτερη έννοια, είναι διδακτή, καθώς φάνηκε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει 

τουλάχιστον πενταπλάσιες ικανότητες, νοητικές και κοινωνικές, τις οποίες η μέθοδος αυτή 

αναδεικνύει μέσα από το παιχνίδι και καλλιεργόντας την φυσική περιέργεια του παιδιού στις 

κατάλληλες ηλικίες. Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Αγρόκτημα στο 

Ωραιόκαστρο, το οποίο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και στο οποίο θεματοποιείται η 

καθημερινότητα και ο τρόπος ζωής κατά την αρχαιότητα.  

    

[αριστερή φωτογραφία] η κυρία Μαρία Ζαφρανά, ομότιμη καθηγήτρια της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, 

πλαισιωμένη από μέλη και φίλους του συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. [δεξιά φωτογραφία] 

μαθητές της Μοντεσσοριανής Σχολής μαζί με τα μέλη του συλλόγου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε σε όλους τους συντελεστές και τους συμμετέχοντες, που 

με ποικίλους τρόπους στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε επίσης και τον δήμο 

Καβάλας για την παραχώρηση του χώρου στο οίκημα «Πυθαγόρας» για τις εβδομαδιαίες 

συναντήσεις και την διευκόλυνση σε άλλες περιπτώσεις. Οι δράσεις του συλλόγου θα συνεχιστούν 

από τον Σεπτέμβριο και απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους της Καβάλας, ενώ η πρόσκλησή 

μας παραμένει ανοιχτή προς φιλολόγους και άλλους επιστήμονες και μη, οι οποίοι θα θελήσουν να 

προσφέρουν στην πόλη και να γίνουν μέρος αυτής της εθελοντικής δράσης.  

 


