ΑπΟΛΑΥΣΗ + ΓνωΣΗ = !
Ένα μάθημα όπου ξαναβιώνουμε τη χαρά της αναζήτησης και την ηδονή της γνώσης
Μια πρωτότυπη συνάντηση που συνδυάζει τη Γνώση, το Εσωτερικό βίωμα, τη Συνειδητοποίηση και
την Απόλαυση. Όλοι οι αρχαίοι Σοϕοί μιλούν για τη χαρά της Γνώσης. Σε κάθε μάθημα θα συναντιόμαστε για να απολαύσουμε 2 ώρες όπου, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, ανακαλύπτουμε τα σημεία
επαϕής της Αυτογνωσίας και της Ηδονής. Μια πνευματική περιπέτεια με κοινό στοιχείο σε κάθε συνάντηση την αλληλεπίδραση της χαράς, του χιούμορ, της ϕιλοσοϕικής περιέργειας, της έρευνας, της απολαυστικής συνύπαρξης.
Εϕέτος, το τμήμα Απόλαυση + Γνώση θα λειτουργεί κάθε δεύτερη Πέμπτη, εναλλάσσοντας πότε
ένα συμπόσιο με ϕιλοσοϕική-διαλεκτική συζήτηση, με κρασί, ϕαγητά, γλυκά, κάποιες ϕορές και μουσική (ο κάθε συμμέτοχος ϕέρνει κάτι για το κοινό τραπέζι), και πότε την ανάγνωση και ερμηνεία ενός
ϕιλοσοϕικού ή ποιητικού κειμένου (θα μοιράζονται ϕωτοτυπίες του κειμένου). Κάποιες πέμπτες εμβόλιμα μπορεί να γίνεται ποιητική βραδιά για κάποιο θέμα ή ποιητή, ή η παρουσίαση ενός ζωγραϕικού
πίνακα. Τα θέματα του επόμενου διμήνου είναι:
Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ ΙΟΣ 2 0 2 0

13/2 στις 9:15 μ.μ.

Χέ ρμ αν Χ έσσε : Σιντάρτα.
Ένα από τα πιο διάσημα βιβλία του 20ού αιώνα του μεγάλου στοχαστικού συγγραφέα. Το ταξίδι της ψυχής
του ανθρώπου μέχρι τη φώτηση, μέσα από μία γοητευτική αλληγορία. Μια βραδιά εσωτερικής και πνευματικής απόλαυσης.
27/2 στις 9:15 μ.μ.

Συμπόσιο με διατροφή και ποτό με θέμα:
Ο Έρωτας, οι γνωριμίες, το φλέρτ, οι φιλίες στα χρόνια του διαδικτύου
πως οι σύγχρονη τεχνολογία έχει επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Μήπως η ευκολία της επαφής καταστρέφει κάθε αυθεντικότητα και είναι όλα παιγνίδι ρόλων; Γιατί ελέγχονται οι σχέσεις μέσω διαδικτύου, γιατί οι
άνθρωποι είναι καχύποπτοι και αντικανοποίητοι;

Μ Α Ρ Τ Ι ΟΣ 2 0 2 0

5/3 στις 9:15 μ.μ.

Β εν ι αμί ν Φ ραγκ λ ίνο ς: Φράσεις Σοφίας.
Απόσταγμα ζωής από ένα πολύπλευρο ταλέντο που θυμίζει πλατωνικό Φιλόσοφο ή Καλλιτέχνη της Αναγέννησης. Τυπογράφος, πολιτικός, συνταγματολόγος, εφευρέτης και πολλά άλλα, ο άνθρωπος που είπε ότι «ο
χρόνος είναι χρήμα» και σημάδεψε την ίδρυση της Αμερικής και του σύγχρονου τρόπου σκέψης.
19/3 στις 9:15 μ.μ.

Συμπόσιο με θέμα:
Μπορούν να γίνουν θαύματα;
Μπορεί κάποιος να θεραπευτεί ή να βοηθηθεί με «θαυμαστό» τρόπο; Ακούν οι Άγγελοι, οι Άγιοι και άλλες
δυνάμεις τις προσευχές μας; Μήπως τα θαύματα ειναι αυταπάτες ή και οργανωμένη εξαπάτηση για ανθρώπους απελπισμένους; Ένα μεγάλο διαχρονικό θέμα που όλους μας αφορά. Ένα συμπόσιο υψηλής διαλεκτικής
απόλαυσης.
Η συμμετοχή σε κάθε συνάντηση είναι αυτοτελής και ανέρχεται στα € 10.
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ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥνΑνΤΗΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Ένας κύκλος ομιλιών, δράσεων, μουσικών ή ποιητικών παρουσιάσεων με κέντρο
τη ϕιλοσοϕία και ζητούμενο την έκϕραση και την επικοινωνία, με όλο το δυναμικό μας.
πΡΟΓΡΑ Μ Μ Α

ΟΜ Ι Λ Ι ω ν

ΦΕ ΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-Μ ΑΡΤΙΟΣ 2020
Είσοδος ελεύθερη - Ώρα έναρξης 8:45 μ.μ.
Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΣ
8/2

Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΟν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Με τον Κώστα Δαρδανό.
15/ 2

3 ΣπΟΥδΑΙΟΙ ΕΛΛΗνΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙωνΑ

Μαρία Κάλας, Κορνήλιος Καστοριάδης, Μάνος Χατζηδάκις
Με τους Μάντω Κολλάρου, Δημήτρη Κωνσταντέλλο και Μίλτο Παπαστάμου.
22/ 2

δΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - πΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗνΗ

Μπορούμε να ζούμε χωρίς πόλεμο; Η Ειρήνη μας εξελίσσει ή μας παρακμάζει;
Με τους Δημήτρη Ρεμπάπη, Τίνα Ζωγοπούλου,
Ευδοξία Καρβούνη και Γρηγόρη Τσαμάκο.
Μ Α Ρ Τ Ι ΟΣ
7/3

ΣΤΟΟΥνΧΕνΤΖ - ΜΑΤΣΟΥ πΙΤΣΟΥ

δύο αινίγματα πολιτιστικά και Αρχιτεκτονικά.
Με τους Σμάρω Πετράτου, Εύη Τσιτσιρίκου,
Αθανασία Σπανού και Μαρία Σολάκη.
14/3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΡΕΜπΡΑνΤ ΕΜπνΕΥΣΜΕνΑ
ΑπΟ ΤΗν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑδΑ ΚΑΙ ΤΗν ΑΡΧΑΙΑ ΡωΜΗ

Ο κορυφαίος ζωγράφος συνδιαλέγεται
με την κορυφαία Μυθολογία και Φιλοσοφία. Με προβολή εικόνων.
Με τον Γιάννη Ανδριανάτο.
21/3

ΘΕΡΜΟπΥΛΕΣ, ΜΑνΙΑΚΙ, ΡΟΥπΕΛ

Αξίζει να δίνουμε μάχες που ξέρουμε ότι είναι «χαμένες»
και τι κρυφό κέρδος μπορούν να δώσουν;
Με τους Ναπολέοντα Διβάρη, Σταυρούλα Πανταζοπούλου, Γιώργο Χατζηδάκη.
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