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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2014-2015 (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ) 

1. Ομάδα μελέτης πλατωνικών και αριστοτελικών 

συγγραμμάτων (Πολιτεία, Ηθικά Νικομάχεια: Πολιτικά) 

2. Φιλοσοφία Γενικών Θεμάτων 

3. Μαθηματικά στην αρχαία Ελλάδα  

4.  Σταθμοί στην ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού από την 

αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό  

5. Αρχαία ελληνικά ενηλίκων  (συνδιοργάνωση με τον ΟΔΕΓ 

Καβάλας) 

6. Παιδικό τμήμα (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2015) 

7. Παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας 

o Α’ παρουσίαση (συμμετοχή: 1) 

o Β’ παρουσίαση (συμμετοχή: 3) 

o Γ’ παρουσίαση (συμμετοχή: 3) 



ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Έκδοση του δεύτερου ημερολογίου του συλλόγου (2015) 

(επιμέλεια: Ελένη Χατζάτογλου) 

 



ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

(διαχείριση ιστοσελίδας από το 2012-: Ζαφείρης Παπαβαρύτης) 

synathena.wordpress.com 

 
 



ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

(διαχείριση σελίδων συνεδρίων 2014-: Ζαφείρης Παπαβαρύτης) 

synathena.gr/political-philosophy 

 



ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

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 

 

14 Νοεμβρίου 2015 ΗΜΕΡΙΔΑ: ‘Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ’ από τους Καλδρυμίδου, Μαρία, 

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χαράλαμπος 

Σακονίδης, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, ΔΠΘ, 

Μαριάννα Τζεκάκη, Καθηγήτρια Μαθηματικών, Τμήμα 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ)  



 

                   

            

 



 



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). 

Μάρτιος-Μάιος 2015 και Οκτώβριος 2016-σήμερα (εισηγήσεις: 

Κούρφαλη, Χατζοπούλου) 

 



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-III 

 



8. 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. 

 

• 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 

mailto:christikou@gmail.com


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 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας 

o Α’ παρουσίαση (συμμετοχή: 1 Καλανταρίδης) 

o Β’ παρουσίαση (συμμετοχή: 3 Γραμμένος, Καλανταρίδης, 

Μουριάδης) 

o Γ’ παρουσίαση (συμμετοχή: 3 Μουριάδης, Σιμιτσής, 

Φιλόσογλου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας 

 

o Οι παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ήταν 

δράση που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 21ης 

Μαρτίου 2015 και έγινε δεκτή από τις αρχές της πόλης. 

 

o Το σκεπτικό είναι πως η φιλοσοφική ενημέρωση των 

υπαρχόντων φορέων εξουσίας είναι μορφή αντίδρασης στον 

πολιτικό μηδενισμό και την ανθρωποαποδόμηση, τα οποία 

είναι κυρίαρχες ιδεολογικές τάσεις του παρόντος.  

 

 

 

 



Παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας 

 

o Δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, άλλος 

φορέας ή χώρος που να αντιτάσσεται στον πολιτικό 

μηδενισμό και να έχει πρόταση πολιτική, η οποία να μην 

συνοψίζεται στο ‘Οι άλλοι είναι χειρότεροι από μας’. 

o Το διδακτό της αρετής ως θέση των φιλοσόφων, ηθικής και 

διανοητικής αρετής, είναι νομίζουμε μια δύσκολη, αλλά 

υπεύθυνη στάση. 

o Υπενθυμίζουμε ότι δεν λέμε ότι διδάσκουμε εμείς την αρετή, 

αλλά ότι υποστηρίζουμε το διδακτό της, όσο γίνεται 

τεκμηριωμένα. 

o Η δράση είναι ακόμη σε εξέλιξη, μολονότι το ενδιαφέρον είναι 

μειωμένο, αλλά υπαρκτό. 



 

 

 
 

 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

20 Φεβρουαρίου ΟΜΙΛΙΑ: Ο Μέγας Αλέξανδρος του 

βυζαντινού ελληνισμού: ιστοριογραφία, αποκαλυπτική 

φιλολογία, ιδεολογία και τέχνη (Δημήτρης 

Κουγιουμτζόγλου, Αρχαιολόγος-Φιλόλογος) 7 μ.μ.  

12 Μαρτίου ΟΜΙΛΙΑ: Ασκούμενοι στο φιλεῖν: η στωική 

αντίληψη για τη φιλία (Χριστίνα Κούρφαλη, Δρ. 

Φιλοσοφίας-Συγγραφέας) 7 μ.μ. 

07 Μαϊου  ΗΜΕΡΙΔΑ: ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ’ (ομιλητές: Γιώργος Ρίζος, Δρ. Ψυχολογίας-

Συγγραφέας, υπεύθυνος της Ελληνικής Εταιρείας 

Φιλοσοφικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, Μιχάλης 

Σωτηρίου, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος, Γενικό 

Νοσοκομείο Καβάλας) 6 μ.μ. 



 



2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως; 

«Ποια πρέπει να είναι η κυρίαρχη εξουσία της πολιτείας;» 

(Αριστοτέλης, Πολιτικά 3.1281a 11) 

 

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» 

διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας 

στις 18-20 Νοεμβρίου 2016 στην πόλη της Καβάλας, υπό την 

αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, με 

γενικό θέμα Πολιτική Θεωρία: τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως; 

«Ποια πρέπει να είναι η κυρίαρχη εξουσία της πολιτείας;» 

(Αριστοτέλης, Πολιτικά 3.1281a 11) και με ειδικότερα θεματικά 

πεδία τα ακόλουθα: 



 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  

− Πολιτικός στοχασμός από την αρχαιότητα και τη διαχρονία 

της Ελλάδας 

− Κλασική, νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία 

− Διεθνείς σχέσεις και το διακρατικό σύστημα 

− Ελευθερία και ισότητα 

− Oι ποιότητες της δημοκρατίας 

− Aποτίμηση της συμβολής των κομμάτων στο νέο Ελληνικό 

κράτος 

− Πολιτική φιλοσοφία και Θεολογία 

− Πολιτική φιλοσοφία και τέχνη  

− Θέματα κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας 

 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

 

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Ομ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Παναγιώτης Ήφαιστος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και 

Στρατηγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Αγλαΐα Μελά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Χαράλαμπος Σπυρίδης, Κοσμήτωρ της Διεθνούς 

Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 

Θεοφάνης Τάσης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Freie 

Universität, Βερολίνο 

Σωτηρία Τριαντάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 



 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναγνώστου, Ματούλα 

Βασιλειάδου, Βάσω 

Ναλμπάντης, Δημήτρης 

Ράδος, Αλέξανδρος 

Χατζάτογλου, Ελένη 

Χατζοπούλου, Κατερίνα 

 

 

 

 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βαβούρας, Ηλίας, Δρ. Φιλοσοφίας-Συγγραφέας 

Βούλτσος, Πολυχρόνης, Επ. Καθηγητής Βιοηθικής, ΑΠΘ 

Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος, Θεολόγος-Νομικός, Δρ. Δογματικής 

Θεολογίας 

Καραμπατζάκη, Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 

Καργάκος, Σαράντος, Ιστορικός-Συγγραφέας 

Κώστας, Αντώνης, Δρ. Κοινωνικών Επιστημών 

Μάνος, Ανδρέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας, ΔΠΘ 

Οικονόμου, Γιώργος Ν., Δρ. Φιλοσοφίας-Συγγραφέας 

Παπανίκου, Μαρία, Υπ. Δρ. Κοινωνιολογίας, Greenwich, Λονδίνο  

Παύλος, Γιώργος, Αν. Καθηγητής, ΔΠΘ 

Στογιαννίδης, Θανάσης, Επ. Καθηγητής Θεολογίας, ΑΠΘ 

Τσιριγώτης, Διονύσης, Επ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Φώτου, Ελένη, Υπ. Δρ. Δικαστικής Ψυχολογίας, ΔΠΘ 

Χατζόπουλος, Αντώνιος, Θεολόγος, Δρ. Μουσικολογίας 



ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

-Αύξηση του αριθμού των συνέδρων, το οποίο είναι αλληλένδετο 

με το οικονομικό μέρος. 
 

 

 

-Το οικονομικό μέρος, το οποίο είναι ίσως το αδύνατο και το 

δυνατό σημείο του συλλόγου. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

• Σε όλους τους εισηγητές των εβδομαδιαίων συναντήσεων, 

των ομιλιών και των συνεδρίων 

• Στην Κωνσταντίνα Καρέζη για δωρεά του γραφείου του 

συλλόγου. 

• Στην Παρασκευή Αραβοσιτά για δωρεά μικρού 

αποθηκευτική χώρου, που κλειδώνει, για το γραφείο. 

• Στον Δημήτριο Ναλμπάντη για παραχώρηση μηχανήματος 

προβολών [προτζέκτορα], το οποίο αποθηκεύουμε στον 

αποθηκευτικό χώρο στο γραφείο. 

• Στον Γεώργιο Αναγνώστου (σύζυγο Ματούλας Αναγνώστου) 

για τη δημιουργία του εμβλήματος του νέου συνεδρίου. 

• Τον Παναγιώτη Νικολαΐδη για την παρουσία του σε όλες τις 

παρουσιάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. 

• Τον Δήμο Καβάλας για τη στήριξη σε έντυπο υλικό και 

αφίσες. 



Θυμίζουμε το σύνθημα των δράσεων δημοτικής αρετής (όρος 

από το 6ο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα (VI 500 d8) από το 

1ο έτος λειτουργίας του συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής 

Φιλοσοφίας. 

 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 


