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        Το Νόημα της Ιστορίας 

 

   Εκδηλώσεις εβδομάδας 16 – 22 Νοεμβρίου 

                                         και 

                           Σεμινάριο 2ο  

           Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 

 

 

 

 



 

Την εβδομάδα αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει τρεις εκδηλώσεις. 

 

                                 

                                Ι 

 

Την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, 5.30 – 8.30 μ.μ., διοργανώνεται με την Εταιρεία 

Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών (Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ) και την συμμετοχή 

οργανώσεων Αποφοίτων Ξένων Πανεπιστημίων (Harvard, NYU, 

Princeton, George Washington, Columbia) Συμπόσιο με τίτλο: 

Διαλογισμοί πάνω στο Θέμα «Ποιος είναι ο Σημαντικότερος                                                      

Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος;» 

Θέσεις για συζήτηση θα αναπτύξουν 8 ειδικοί ομιλητές. 

Η δική μου συνεισφορά θα έχει  άξονα: 

                                      Σκέψη και Μορφή 

Η Λογική της Ιστορίας της Προπλατωνικής Φιλοσοφίας           

(c. 600   – 400 π.Χ.) και το Παρμενίδειο Αίνιγμα 

 

Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο 

«Παρνασσός», στο κτίριο του Συλλόγου, ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό μνημείο, 

Πλατεία Καρύτση 8, Αθήνα. 

 

                               *** 

 



 

                               ΙΙ 

 

 

Την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 7 – 9 μ.μ., θα μιλήσω προσκεκλημένος της 

Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Παράρτημα Πατρών), 

στην αίθουσα των γραφείων της Ένωσης, Λεωφ. Δημ. Γούναρη 77 – 79, με 

θέμα: 

 

             Η Τερματική κρίση του Νεοελληνικού Κράτους: 

                                Αδυναμία και Αλλοτρίωση 

 

[Ο Θεμιστοκλής έλεγε ότι αυτό που εγνώριζε καλά να κάνει ήταν «πόλιν 

μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι”. 

Πλούταρχος, Θεμιστοκλής, 2, 4 ] 

 

                               *** 

 

                                ΙΙΙ 

 

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, συνεχίζουμε τον νέο 

κύκλο των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού λόγου αυτής της περιόδου 

που αρχίσαμε την προηγούμενη Πέμπτη. 



Στην πρώτη φάση του Κύκλου ασχολούμαστε με τα προλεγόμενα για μια 

καινοτόμο κλασσική φιλοσοφία της ιστορίας, στην οποία θα καταλήξουμε 

κατά την τελευταία φάση του. 

Το συστατικό βίωμα του Ελληνισμού είναι το Δωρικό βίωμα του Κάλλους. 

Το κάλλος, ως μορφή του όντος, είναι η ουσία, η δύναμη, ο σκοπός και το 

νόημα της ύπαρξης. Η πραγματικότητα είναι πεδίον κάλλους. Η 

μεταφυσική διατύπωση αυτού του θεμελιώδους βιώματος συνίσταται 

στην ταυτότητα Είναι και Φαίνεσθαι. Θα μελετήσουμε την διαλεκτική 

αυτής της μεταφυσικής στην σχέση του κρυφού προς το φανερό, 

εμβαθύνοντας στο φανερό και ανοίγοντας το κρυφό. Θα προβάλλουμε 

την μεταφυσική ταυτότητα είναι-φαίνεσθαι και την διαλεκτική σχέση 

κρύφιου-φανερού (ή μυστικού – αποκεκαλυμμένου) στην άμεση 

ανθρώπινη εμπειρία, επικεντρωνόμενοι στις απορίες «Τί είναι απόλυτα 

κρυφό;» και «Τί είναι κρυφό εδώ και τώρα;». 

Η θεματική του 2ου Σεμιναρίου είναι λοιπόν: 

                                  

                                 Το Κρύφιο και το Φανερό 

                                                      Ή  

                       Δεν Υπάρχει Αφανέρωτη κρυφιότητα 

 

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Διαλέξεων του 

Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α’, 2ος όροφος.  

 

                                 *** 

 

Η είσοδος και στις τρεις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.       

  

   


