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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φίλες και φίλοι,
Αν κάτι επιπλέον αναδεικνύεται σε περιόδους οικονομικών

Είναι βέβαιο ότι η σύζευξη αυτών των δυο μεγάλων κεφαλαίων

κρίσεων, όπως μια τέτοια βιώνει η χώρα μας, κατά γενική ομολογία

της επιστήμης, της ιστορίας και της φιλοσοφίας, όπως θα επιχει-

είναι η κρίση αξιών που διαμορφώνουν την ταυτότητα των λαών,

ρηθεί από έγκριτους πανεπιστημιακούς δασκάλους, θα συμβάλλει

η οποία χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο πλαίσιο αντιλήψεων και

αποφασιστικά στην ενίσχυση του αισθήματος της ιστορικής

συμπεριφορών.

εθνικής αυτογνωσίας και της ατομικής και συλλογικής λειτουρ-

Στοιχεία της ταυτότητας ενός λαού είναι -εκτός των άλλων- η ιστο-

γίας ως βαθιά σκεπτόμενων και λειτουργούντων οντοτήτων. Οι

ρική και κοινωνιολογική αυτογνωσία, που ενδυναμώνουν τη θέση

κορυφαίες όψεις της εθνικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς,

του έναντι των οποιωνδήποτε ιστορικών και πολιτικών προκλή-

με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που την χαρακτηρίζουν και την

σεων. Όταν γνωρίζει κανείς την ιστορική αλήθεια που διαμόρ-

ακολουθούν, όταν συναντούν τη φιλοσοφική σκέψη, τη νηφάλια

φωσε το παρόν, λειτουργώντας μέσα σε ένα πλαίσιο ιδεολογικών

ανάλυση και ερμηνεία των γεγονότων και καταστάσεων, τότε ανοί-

και αξιακών νηφάλιων αναζητήσεων, που καταλήγουν στην κοινή

γουν νέους δρόμους που ενισχύουν τη θέση και το ρόλο μας στη

ερμηνευτική παραδοχή των γεγονότων, τότε με μεγαλύτερη ασφά-

διεκδίκηση οραμάτων.

λεια και αποτελεσματικότητα μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμε-

Σ’ αυτούς τους δρόμους θα πορευτούμε και φέτος μαζί…

τωπίσει τις προκλήσεις που ανακύπτουν στο διάβα του χρόνου.
Με τις σκέψεις αυτές το Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο, που

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών

για 14η συνεχή χρονιά διοργανώνεται από τον δήμο μας, προχώ-

Σίμος Δανιηλίδης

ρησε φέτος στην κρίσιμη επιλογή να αφιερωθεί σε δυο κεντρικούς
άξονες:
• την ιστορία, και ειδικότερα την ιστορική μας καταγωγή που
συνέθεσε την κοινωνική σύνθεση του δήμου Νεάπολης-Συκεών
μπολιάζοντας διαφορετικούς πλην όμως κοινής καταγωγής πολιτισμούς, όπως μεταφέρθηκαν με τα κύματα των προσφύγων από τις
αλησμόνητες πατρίδες και συνάντησαν τον ντόπιο πληθυσμό, και
• την φιλοσοφία, που αναλύει, ερμηνεύει γεγονότα και συμπεριφορές, και ταυτόχρονα αναδύει το ορθόν της σκέψης και της
συμπεριφοράς των ανθρώπων ως πολιτικών οντοτήτων με
αίσθημα κοινωνικής συνευθύνης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ
Κάθε Τετάρτη 6 μ.μ.
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών (Οδ. Φωκά 46)
Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 217 376

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

«Οι Μεγάλοι Καππαδόκες και η συνεισφορά τους στον
ελληνισμό, στο χριστιανισμό και στον οικουμενικό
πολιτισμό»

«Το ενδιαφέρον της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την
Ανατολή και τον Πόντο»
Θεοδόσης Κυριακίδης, διδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας

Νίκος Ιντζεσίλογλου, ομότιμος καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου
«Γενοκτονία των Ελλήνων»
Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
«Πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις Κορυτσάς και Σμύρνης
κατά τον 19ο αιώνα»
Αδελαϊδα Ισμυρλιάδου, διδάκτωρ Ιστορίας

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου
«Η Καθ’ ημάς Ανατολή»

«Συγκριτική προσέγγιση της Παιδείας στον οθωμανικό
Πόντο, στην τσαρική Ρωσία και στη Σοβιετική Ένωση»
Σοφία Ηλιάδου Τάχου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
«Οι Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου»
Στάθης Πελαγίδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Κώστας Νίγδελης, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
«Ο Καζαντζάκης και οι Έλληνες του Καυκάσου»
Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
«Το Βασίλειο της Καππαδοκίας»
Παντελής Νίγδελης, καθηγητής Ιστορίας Α.Π.Θ.

«Έξοδος. Εμπειρίες των Προσφύγων από τον Πόντο»
Άρτεμις Ξανθοπούλου Κυριακού, ομότιμη καθηγήτρια
Ιστορίας Α.Π.Θ.

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου
«Διατροφική Κληρονομιά της Ανατολής»
Θωμάς Σαββίδης, καθηγητής Βιολογίας Α.Π.Θ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Κάθε Δευτέρα 6 μ.μ.
στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης
(Ελ. Βενιζέλου 125, Δημοτικό κατάστημα Νεάπολης)
Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 635 060

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

«H στοχαστική φαντασία και η πολιτική πράξη»

«Πολιτικό και πραγματικότητα»

Παναγιώτης Δόικος, αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας
Α.Π.Θ.

Γιάννης Μήτρου, διδάκτωρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ., ψυχαναλυτής

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου
«Η ηθική της δέσμευσης και η κρίση των αξιών»
Βασιλική Καραβάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου
«Πολιτικές κακού και διαμεσολαβήσεις»
Σωκράτης Δεληβογιατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.,
διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής ‘Έρευνας πάνω
στο Φαντασιακό, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
σπουδών και του Περιοδικού Φιλοσοφείν. Πολιτικά
ανθρωπολογικά

Δευτέρα 5 Μαρτίου
«Φυσικό δίκαιο και ιστορικισμός: από τους Σοφιστές στον
Καστοριάδη»
Ηλίας Βαβούρας, διδάκτωρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.

Δευτέρα 12 Μαρτίου
«Ο άνθρωπος, η κοινωνία και η βιόσφαιρα στην εποχή του
τεχνοπολιτισμού»
Ιωάννης N. Μαρκόπουλος, καθηγητής Φιλοσοφίας της
Τεχνοεπιστήμης Α.Π.Θ.

Δευτέρα 19 Μαρτίου

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου

«Αντιλήψεις ηθικής αυτονομίας από τον Αριστοτέλη στον
Καντ»

«Η επικούρεια θεώρηση της πολιτικής πράξης»

Εύα Δεληβογιατζή, υπ. διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Α.Π.Θ.

Δημήτρης Φαρμάκης, διδάκτωρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.,
σχολικός σύμβουλος, καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δευτέρα 26 Μαρτίου

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου
«Ο φιλόσοφος - πολιτικός στον Πλάτωνα: προκλήσεις και
απολαύσεις»
Τζίνα Παπαλεξίου, διδάκτωρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ., σύμβουλος
Υπουργείου Παιδείας

«‘Ηθος και πολιτεία στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη»
Ελένη Καλοκαιρινού, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Φιλοσοφίας, Α.Π.Θ.

Νοέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018

