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Η Φιλοσοφία
Σήµερα
Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας
και η Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Χρυσάνθη Κεχρολόγου,

με τη συμμετοχή του εργαστηρίου
«Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό» (Α.Π.Θ),
οργανώνουν για τρίτο συνεχή χρόνο
τον κύκλο διαλέξεων με κύρια θεματική:
«Η Φιλοσοφία Σήμερα».

Έναρξη:

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ.
Κάθε δεύτερη Δευτέρα,
στην αίθουσα εκδηλώσεων
στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς
Δεκελείας 152, Νέα Φιλαδέλφεια

Είσοδος ελεύθερη

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ανέστιος φιλοσοφικά ο άνθρωπος του καιρού μας δυσχεραίνεται να
πραγματοποιήσει μια στροφή στο παρελθόν και να βρεθεί κοντά στις ρίζες του να
προσεγγίσει την αρχαϊκή σκέψη, ώστε να καταργηθούν ανεπάρκειες διανοητικού
και ηθικο-πολιτικού χαρακτήρα. Κατά τον Αριστοτέλη, ο βίος της φιλοσοφίας είναι
ο άριστος βίος. Λόγος και βίος συμπλέουν και στοχεύουν στην ευδαιμονία, σε
αντίθεση με την εποχή μας που η φιλοσοφία δεν αποτελεί αίρεσιν και τέχνη βίου.
Η φιλοσοφία, όμως, ορίζεται ως θεμελιώδης γνωστική έξις, ως «η μάλιστα επιστήμη
του μάλιστα επιστητού», ερευνά θεμελιώδη ερωτήματα, προβλήματα και αποτελεί
μια από τις μορφές της κοινωνικής συνείδησης, ως γενική θεωρία της φύσης, της
κοινωνίας, της γνώσης και πράξης.
Η φιλοσοφία μετέρχεται έννοιες στην ιστορικότητά τους. Το φιλοσοφικό
πρόπλασμα του παρόντος τελεί υπό όρους εμβάθυνσης με τη θεμελιώδη κατάφαση
του μέλλοντος, που μας προκαλεί. Γι’ αυτό καλούμαστε σήμερα να κοιτάξουμε
στοχαστικά ένα παρόν και μια εποχή κρίσης, έσχατης περιπλοκότητας, που
δυσχεραίνουν κάθε δυνατότητα πρόβλεψης μια εποχή έσχατης δυσμένειας.
Συγκεκριμένα, χρέος της φιλοσοφίας σήμερα είναι η ανάπτυξη της πραξεολογίας
και χρέος του σημερινού φιλόσοφου είναι η υπεύθυνη διακονία της φιλοσοφίας στη
χώρα που τη δημιούργησε, καθώς η ολιγωρία για τη φιλοσοφία είναι όσο ποτέ
άλλοτε ολιγωρία για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, διότι το
φιλοσοφείν πρέπει να αναδεικνύει μια μορφή επαναστατικού διαφωτισμού που να
αντιμάχεται τη δεσπόζουσα κοινωνική και ιδεολογική ισοπέδωση της εποχής μας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Δευτέρα 19 - 11 - 2018
«Ο Αριστοτέλης σήμερα»
Κωνσταντίνος Βουδούρης

Καθηγητής Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας, πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής
Φιλοσοφικής Εταιρείας, Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 23ου Παγκόσμιου
Συνεδρίου Φιλοσοφίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το 2013.

Δευτέρα 3 - 12 - 2018
«Η πολιτική ως κοινωνική ανάγκη και γνωστικό αντικείμενο παιδείας»
Γεώργιος Κασιμάτης

Νομικός, Πολιτειολόγος, τ. Διευθυντής του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος και επίτιμος πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Συνταγματικού
Δικαίου, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

Δευτέρα 17 - 12 - 2018
«Φιλοσοφία και κοινωνική αλλαγή»
Δημήτρης Πατέλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τρίτη 8 - 1 - 2019
«To ψεύδος της πολιτικής»
Θεοδόσης Πελεγρίνης

Καθηγητής Φιλοσοφίας, τ. Πρύτανης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
τ. Υφυπουργός Παιδείας

Δευτέρα 21 - 1 - 2019
«H μελαγχολία της πολιτικής»
Σωκράτης Δεληβογιατζής

Καθηγητής Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Σύνταξης
του «Φιλοσοφείν». Πολιτικά Ανθρωπολογικά και του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας
πάνω στο Φαντασιακό

Δευτέρα 4 - 2 - 2019
«Σε τι χρησιμεύει η φιλοσοφία;»
Σταυρούλα Τσινόρεμα

Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δευτέρα 18 - 2 - 2019
«Οι φιλοσοφικές συνέπειες των σημερινών επιστημών»
Ευτύχης Μπιτσάκης

Καθηγητής Φυσικής και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ακαδημαικός

Δευτέρα 4 - 3 - 2019
«Νεωτερική κρίση και φιλοσοφία»
Γιάννης Μαρκόπουλος

Καθηγητής Φιλοσοφίας της τεχνοεπιστήμης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 18 - 3 - 2019
«Η πολιτική ηθική σε απόσυρση;»
Χρυσάνθη Κεχρολόγου

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Ερευνήτρια στο Εργαστήριο «Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο
Φαντασιακό», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 1 - 4 - 2019
«Στρογγυλή τράπεζα»
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Σταυρούλα Τσινόρεμα, Γιώργος Κασιμάτης,
Χρυσάνθη Κεχρολόγου
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