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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2014-2015 (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ) 

1. Ομάδα μελέτης πλατωνικών και αριστοτελικών 

συγγραμμάτων (Πολιτεία: Κατερίνα Χατζοπούλου, Ηθικά 

Νικομάχεια: Παρασκευή Αραβοσιτά, Παρασκευή Φετά, Πολιτικά: 

Κωνσταντίνα Καρέζη) 

2. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία (Κατερίνα 

Χατζοπούλου) 

3. Μαθηματικά στην αρχαία Ελλάδα (Βάσω Βασιλειάδου) 

4.  Σταθμοί στην ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού από την 

αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό (ενότητα Α: Παρασκευή 

Αραβοσιτά) 

5. Αρχαία ελληνικά ενηλίκων (Μαρία Τέλλια) (συνδιοργάνωση με 

τον ΟΔΕΓ Καβάλας) 

6.  Αυτοτελείς εισηγήσεις: Ὁ ὀρθὸς (ἕλλην) λόγος στὸν Ἀριστοτέλη 

καὶ τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ (Κωνσταντίνος Γεωργιάδης), 

Δήλος: μια μυθολογική και ιστορική περιήγηση στο ιερό νησί των 

Ελλήνων (Παρασκευή Φετά) 



ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. Έκδοση του δεύτερου ημερολογίου του συλλόγου (2015) 

(επιμέλεια: Ελένη Χατζάτογλου) 

 



2. Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα της Ειρήνης 
 

 



3. Ομιλίες για ευρύτερο κοινό στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Καβάλας (παραχώρηση από τον Δήμο Καβάλας) 

 

31 Οκτωβρίου 2014, ‘Η τέταρτη πολιτική θεωρία του Alexander 

Dugin’ από τον Δημήτρη Ναλμπάντη, Χημικό Μηχανικό, M.Sc.,  

29 Νοεμβρίου 2014, 'Προσεγγίσεις στη Φιλοσοφία της 

Επιστήμης' από την Οικονομολόγο,  M.Sc., Zελιάνα Κρυωνά 

20 Δεκεμβρίου 2014, 'Η Νευροψυχολογία του καλού και του 

κακού' από τον Κλινικό Ψυχολόγο, Μηνά Νιτσόπουλο 

17 Ιανουαρίου 2015, ‘Οι πολιτικές θεωρίες των Στωικών’ από 

τη φιλόλογο, Δρ. Φιλοσοφίας, Χριστίνα Κούρφαλη,  

14 Φεβρουαρίου 2015: ‘Ο άνδρας, η γυναίκα και η πόλις ή 

άλλως έρως, παιδεία και ελευθερία’ από τον Γιώργο Παύλο, 

καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής, ΔΠΘ. 

 



 

                   



            

 



4. Σπιτάκι Χριστουγέννων στην πλατεία από τον Δήμο: 

ενημέρωση για τον σύλλογο και διάθεση πραγμάτων

 



5. Έναρξη συναντήσεων στην Θεσσαλονίκη: Τετάρτη, 4-3-

2015 και κάθε Τετάρτη 6-8 μ.μ., σε συνεργασία με τα 

Σεμινάρια Κήπος (κοντά στα Δικαστήρια, Σφέτσου 3). Γίναν 

8 παρουσιάσεις κυρίως γύρω από τους Στωικούς, αλλά και 

άλλους (εισηγήσεις: Κούρφαλη, Χατζοπούλου, Μπουρουτζή) 

 



6. Σειρά εκδόσεων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, 

πρακτικών συνεδρίων και λοιπών εγχειριδίων με την 

επωνυμία Philosophia Ancilla στις εκδόσεις ‘Σαΐτα’ 

(υπεύθυνος έκδοσης: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης) 

Έκδοση Philosophia Ancilla Academica I 

 



7. Διοργάνωση του 1ο Πανελληνίου Συνεδρίου 

Επιστημολογίας 22-24 Μαΐου 2015 υπό την αιγίδα του Δήμου 

Καβάλας 

 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

1.Ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στους επιμέρους 

επιστημονικούς χώρους (όπως θα θέλαν να μάθουν και οι 

φιλόσοφοι). 

2.Ειδικότερα ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις σε ό,τι 

αφορά την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων και των κοινωνικών συνόλων (πβ. Την 

αρχαιοελληνική αντίληψη για την ευδαιμονία). 

3.Επισημάνθηκε η σοβαρότητα του μείζονος θέματος της 

σύγκλισης των επιστημών και την ενότητας της γνώσης, της 

διαχείρισης της νέας αξιόπιστης πληροφορίας επ’αγαθώ. 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Δώσαμε μια πολύ καλή εικόνα σε ακαδημαϊκούς και 

ερευνητές από όλη την Ελλάδα, που έχουν κάνει αγώνες για 

την κατάκτηση και την διάδοση της γνώσης, μεγάλους 

ακαδημαϊκούς δασκάλους και επιστήμονες που ξέρουν καλά 

ότι το δώρο της γνώσης είναι η ίδια η γνώση. Η Καβάλα 

φάνηκε να είναι παρούσα στις επιστημονικές εξελίξεις και 

να συμμερίζεται τους προβληματισμούς της παγκόσμιας 

επιστημονικής κοινότητας όσον αφορά τη διαχείριση και 

αξιοποίηση της αξιόπιστης πληροφορίας. 

2.Ενημερώθηκαν όσοι θέλαν να ενημερωθούν (βιντεάκια από 

τις ομιλίες αναρτώνται ακόμη στο κανάλι του συλλόγου στο 

youtube.com, philosophia ancilla: 

https://www.youtube.com/channel/UChxBzzbo62n8fJPxPwgI4Y

g ). 

 

https://www.youtube.com/channel/UChxBzzbo62n8fJPxPwgI4Yg
https://www.youtube.com/channel/UChxBzzbo62n8fJPxPwgI4Yg


 

 
 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.Συμμετείχαν στη διοργάνωση και διεξαγωγή, καθώς και 

παρακολούθηση νέοι επιστήμονες εγχώριοι και Έλληνες 

ερευνητές, συμπολίτες μας, που εργάζονται σε πολλά μέρη 

του κόσμου (ενδεικτικά, Αμερική: Ρούμπος, Σταύρου, Αγγλία: 

Εριφυλλίδης, Καμπερίδης, Παπανίκου). 

[Αυτά είναι τα παιδιά της Ελλάδας που φεύγουν λόγω 

αντίξοων εγχώριων συνθηκών, οι συγκεκριμένοι νέοι και όχι οι 

αόριστοι, ιδεατοί, ‘υπάκουοι’ και ‘συνεσταλμένοι’ νέοι που θα 

έρθουν απλά να επιβεβαιώσουν τις λαθεμένες πεποιθήσεις 

μας. Δημιουργήσαμε συνεπώς άγκυρες με τη νέα ελληνική 

διανόηση της Ελλάδας και της ομογένειας και περάσαμε το 

μήνυμα ότι οι νέοι είναι χρήσιμοι και στον τόπο τους και ότι η 

βοήθεια και επιστημονική συμβολή τους εκτιμάται και εδώ.] 



 Πραγματοποιήθηκαν 30 εισηγήσεις από 31 ομιλητές από όλη 

την Ελλάδα και από την πόλη μας, ακαδημαϊκούς, φοιτητές 

και άλλους ανερχόμενους ερευνητές, σε ποικιλία θεματικών 

(11 θεματικές) που προβάλλουν το εύρος της αρχαίας 

ελληνικής σκέψης και τη συνάφειά της με πλήθος χώρων και 

επιστημονικών περιοχών:  

 

Φιλοσοφία και Τεχνολογία Φιλοσοφία και Μαθηματικά 

Φιλοσοφία της Επιστήμης Φιλοσοφία και Μύθος 

Φιλοσοφία και Αισθητική Φιλοσοφία και Κοινωνία 

Ελληνική Φιλοσοφία και 

Επιστήμη 

Φιλοσοφία και Επιστήμες 

Υγείας 

Φιλοσοφία και Αγωγή Φιλοσοφία και Τυπογραφία 

Φιλοσοφία και (Μετα)Φυσική  

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Όνομα: Απόστολος Χαραλαμπίδης 

Email: apochara@gmail.com 

Μήνυμα: Σας ευχαριστώ για την εμπειρία που μου προσφέρατε 

στο Συνέδριο Επιστημολογίας. Το συνέδριό σας αυτό άγγιξε ένα 

πολύ σημαντικό ζήτημα της εποχής μας, την ανάγκη επανένωσης 

της κατακερματισμένης γνώσης. Πιστεύω ότι πέτυχε να 

αναδείξει την ανάγκη αυτή με θετικό τρόπο, κυρίως με τη 

συνύπαρξη και τη συμβολή επιστημόνων από σχεδόν όλους τους 

τομείς του επιστητού. Προσωπικά, θα ήθελα να μη χάσω καμία 

εισήγηση, τόσο ενδιαφέρουσες μου φάνηκαν όλες. (Φυσικά, αυτό 

δεν σημαίνει ότι συμφώνησα με όλους τους εισηγητές, αλλά 

προφανώς δεν ήταν αυτό το ζητούμενο). Θέλω να τονίσω ότι ήταν 

πολύ μεγάλη χαρά για μένα να ακούσω πολλές υψηλού επιπέδου 

εισηγήσεις και να συνδιαλεχθώ με τόσο ενδιαφέροντες όχι μόνο 

επιστήμονες αλλά και ανθρώπους. Γιατί πρέπει να συνεκτιμήσει 

mailto:apochara@gmail.com


κανείς όχι μόνο τις συνεδρίες αλλά και τις συζητήσεις που τις 

ακολούθησαν. Δεν είναι συνηθισμένο να βρίσκεται κανείς με 

ανθρώπους διαθέσιμους να συζητήσουν τέτοια θέματα και να 

ανταλλάξουν απόψεις. 

Και ένα σχόλιο για τη, μικρή οπωσδήποτε, συμμετοχή: μπορώ να 

σας βεβαιώσω ότι και στη Θεσσαλονίκη να είχε διεξαχθεί δεν θα 

υπήρχε αναλογικά μεγαλύτερη συμμετοχή. 

Είναι μεγάλη τιμή για τον σύλλογό σας ότι τόλμησε σε άνυδρους 

και αντιπνευματικούς καιρούς να διοργανώσει ένα τέτοιο 

συνέδριο στην πόλη της Καβάλας. Και τα μεγάλα τολμήματα δεν 

κρίνονται με βάση την άμεση ανταπόκριση αλλά με βάση το ίχνος 

που αφήνουν στην κοινωνία και την απήχηση σε βάθος χρόνου. 

Συγχαρητήρια 

Απόστολος Χαραλαμπίδης 

 

 



Όνομα: Κούρφαλη Χριστίνα 

Email: christikou@gmail.com 

Μήνυμα: Αξιότιμη πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του συλλόγου 

Συν Αθηνά, 

θα ήθελα να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου τις ευχαριστίες 

μου αφενός για την ευκαιρία που μου δώσατε να λάβω μέρος ως 

εισηγήτρια στο συνέδριο που με τόσο μεράκι και ευαισθησία 

προετοιμάσατε, αφετέρου για τις πολύτιμες γνώσεις που μου 

προσφέρατε ακούγοντας τους εκλεκτούς εισηγητές που 

πλαισίωσαν το συνέδριο αυτό. Θα ήθελα ακόμη να σας συγχαρώ 

για την άρτια διοργάνωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να 

χαρούμε οι συμμετέχοντες όλες τις στιγμές του συνεδρίου.  Η 

φιλοξενία και η προσήνεια με την οποία μας περιβάλατε θα μου 

μείνουν αξέχαστες. Ελπίζω η κοινωνία της Καβάλας να 

εκτιμήσει το πολύτιμο έργο που της προσφέρετε και να 

πλαισιώσει τις δράσεις σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η 
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ανταπόκριση μιας κοινωνίας σε παρόμοιες δράσεις απαιτεί 

υπομονή και φιλότιμη προσπάθεια μέχρις ότου αυξηθεί η 

ανάγκη των μελών της για ανώτερη μόρφωση και ποιοτική 

ψυχαγωγία. 

Καλή υπομονή στο έργο σας! 

Και πάλι συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ! 

Δρ Χριστίνα Ι. Κούρφαλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

 Δόθηκε και φέτος ένα φιλοσοφικό και ανθρώπινο παρόν με 

τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων, όλων των χώρων, όλων 

των κοινωνικών ομάδων και όλων των ηλικιών, οι οποίοι με 

χαρά προσέφεραν και συνέβαλαν στον εμπλουτισμό και τη 

βελτίωση των δράσεων του σωματείου.  

 

 Κατά τη στωική διάκριση των ἐφ’ ἡμῖν και των οὐκ ἐφ’ ἡμῖν, 

εστιάσαμε στα πρώτα, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, 

διαμορφώνοντας περαιτέρω έναν χώρο πρωτοβουλιών, 

επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών, για όποιον επιθυμεί να 

συμμετέχει. 

 

 



ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ..  

Απομακρυνθήκαμε από τη νοοτροπία της απόρριψης του 

κόσμου, της λατρείας της αποτυχίας και της θλίψης, της 

δαιμονοποίησης της επιτυχίας (η ίδια η ύπαρξή μας σαν 

άνθρωποι είναι επιτυχία) και επιδιώξαμε την ευδαιμονία 

απορρίπτοντας την προσέγγιση του αυτοοικτιρμού και της 

μοιρολατρίας, που σχετίζεται με την πεποίθηση ότι κάποιος 

πρόκειται να μας επιβραβεύσει για τη δυστυχία μας. 

Απομακρυνθήκαμε από την προσκόλληση στην αυθαίρετη 

πεποίθηση στο ότι τα πράγματα κινούνται αναπόδραστα προς 

την επιδείνωση, η οποία καλλιεργεί και αναπαράγει τη 

νοοτροπία του ‘πολιτισμικού τζαμπατζή’, όσων στέκονται απλά 

στη δυσαρέσκεια του ‘γιατί όλοι οι προηγούμενοι δεν μας 

ετοίμασαν τον τέλειο κόσμο’. Αναζητήσαμε και αναζητούμε 

τους παράγοντες των φαινομένων και όχι ‘τους κακούς 

ανθρώπους’ πάντα με αποδείξεις. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε σε όλους όσους συνέβαλαν και 

συμβάλλουν με όποιον τρόπο στην περαιτέρω επιδίωξη των 

στόχων αυτής της προσπάθειας, της σπουδής και αναβίωσης της 

αρχαίας ελληνικής σκέψης, με κατά το δυνατόν μετριοπαθή και 

συστηματικό τρόπο. 

 

Πάλι κοντά σας από τον Σεπτέμβριο! 

 

Για το ΔΣ, 

 

Κατερίνα Χατζοπούλου 

 

 


