
 
 

 

Τι άραγε χρειάζεται η Φιλοσοφία σ’ ένα κόσμο που όλο 

και περισσότερο κυριαρχείται από τις τεχνικοποιημένες 

επιστήμες, οι οποίες όλο και περισσότερο καταλαμβάνουν 

τον χώρο που κάποτε ανήκε σε εκείνη και που ποτέ δεν 

διεκδικήθηκε έκτοτε από αυτήν; Μήπως βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με το «Τέλος της 

Φιλοσοφίας»; Ποιόν ρόλο επιφυλάσσει σήμερα η 

Φιλοσοφία για τον εαυτό της, εκτός από την κλασική 

ενασχόλησή της με τις «οριακές για την γνώση» περιοχές, 

όπως η οντολογία ή γνωσιολογία και οι διασυνδέσεις 

τους; Τι απαντήσεις μπορούν να δοθούν  στα σημερινά 

πρακτικά φιλοσοφικά προβλήματα των ανθρώπων και της 

ανθρωπότητας; Τι πρέπει να σκεφτώ, τι πρέπει να 

σκεφτούμε για το όν, για τη γνώση του όντος, για μένα, 

για μας, για την πόλιν, για τη δικαιοσύνη, για τους 

άλλους; Γιατί δεν υπάρχει, ουσιαστικά, καμία 

δυνατότητα να απορροφηθεί η Φιλοσοφία από την 

τεχνοεπιστήμη; 

Στα παραπάνω θέματα θα επιχειρηθεί να δοθούν 

απαντήσεις μέσω του σεμιναρίου που έχουμε σχεδιάσει 

με γενικό τίτλο: 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΚΟΣΜΟ; 

Ο  εμπνευσμένος  πανεπιστημιακός δάσκαλος, διανοούμενος και 

συγγραφέας Κώστας Μελάς  θα διδάξει  έναν φιλοσοφικό κύκλο 

στο The Secret Place. 

  



 

 

Πρόκειται για ένα κύκλο 7 μαθημάτων. 

Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να επανατοποθετηθούν 

στην πορεία τους προς την αλήθεια, να εμβαθύνουν σε βαθύτερες  

φιλοσοφικές έννοιες, να ανακαλύψουν την κρυμμένη τους 

αλήθεια μέσω της μελέτης των μεγάλων φιλοσόφων. Όσοι διψούν  

για γνώση, όσοι επιζητούν την  αυτοεξέλιξη ή απλά όσοι έχουν 

την ανάγκη να φροντίσουν την πνευματική τους διάσταση/ 

υπόσταση θα απολαύσουν τα μαθήματα του Καθηγητή Κώστα 

Μελά. 

Διάλεξη πρώτη. 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

Φιλοσοφία, Επιστήμη, Ιδεαλισμός -Υλισμός, Πνεύμα- Ύλη, 

Ορθολογισμός –Ανορθολογισμός, 

Γνωσιολογία,  Οντολογία, Μέθοδος, Μεθοδολογία. 

Διάλεξη δεύτερη. 

Αρχαία ελληνική φιλοσοφία : Φυσικοί φιλόσοφοι, Πλάτων, 

Σοφιστές, Αριστοτέλης. 

Διάλεξη τρίτη. 

Ελληνιστική εποχή: Κυνικοί, Σκεπτικιστές, Επικούρειοι, Νέο  

Πλατωνιστές. 

Μεσαίωνας: Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης, Όκαμ. 

Διάλεξη τέταρτη. 

Αναγέννηση : Νεύτων, Γαλιλαίος, Λάιμπνιτς, Μακιαβέλι, Χομπς. 

Μπαρόκ: Ντεκάρτ, Σπινόζα, Λοκ, Χιουμ. 

  



 

 

Διάλεξη πέμπτη. 

Περίοδος Διαφωτισμού:  Ρουσώ, Βολταίρος, Μοντεσκιέ, 

Κοντορσέ,  Βίκο, Χέρντερ, 

Διάλεξη έκτη. 

Γερμανικός Ιδεολογισμός: Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ. 

Παρέκβαση : Μαρξ. 

Διάλεξη έβδομη. 

Νίτσε, Υπαρξισμός, (Κίρκεγκωρ, Σαρτρ). 

Σημερινή κατάσταση : Μεταμοντέρνο. 

 

 

Ο Κώστας Ι. Μελάς είναι διδάκτορας (Ph.D) του τμήματος 

Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου 

Πανεπιστημίου με ειδίκευση στα Διεθνή Νομισματικά. Τίτλος 

της Διδακτορικής Διατριβής: "Συναλλαγματικές Εξελίξεις στην 

Ελλάδα 1974-1985". Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.Sc.) του 

Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του ιδίου Πανεπιστημίου 

με ειδίκευση στο Διεθνές και Διαπεριφερειακό Εμπόριο. Τίτλος 

της Μεταπτυχιακής Διατριβής: "Θεωρίες Διεθνούς και 

Διαπεριφερειακού Εμπορίου". Πτυχιούχος της Σχολής 

Οικονομίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας 

(Ιταλίας), με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη.  



 
 

 

Τίτλος Πτυχιακής Διατριβής: "Vicende e condizioni dell’ 

agricoltura greca". Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο από το 1990. 

Έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικών Σπουδών του Παντείου 

Πανεπιστημίου τα μαθήματα "Μακροοικονομία" και "Διεθνείς 

Οικονομικές Σχέσεις" (1990-1993). Επίσης έχει διδάξει στο 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά τα 

μαθήματα "Νομισματική Θεωρία και Πολιτική", "Θεωρία 

Οικονομικής Πολιτικής", "Παγκοσμιοποίηση και Διεθνής 

Ανταγωνισμός" και "Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας" (1997-

2009). Επίσης διδάσκει στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου 

τα μαθήματα "Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας" και "Διεθνής 

Χρηματοοικονομική" (2001-σήμερα). Εργάσθηκε ως Σύμβουλος 

Διοίκησης της Εμπορικής Τραπέζης. Την περίοδο 1996-2005 

διετέλεσε Διευθυντής του Επιμορφωτικού Τραπεζικού 

Ινστιτούτου της ίδιας τράπεζας, διδάσκοντας παράλληλα τα 

μαθήματα: "Διεθνής Τραπεζική", "Τραπεζική 

Χρηματοοικονομική Διοικητική" και "Διεθνείς Οικονομικές 

Σχέσεις".  Έχει διδάξει επίσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

University at Urbana, Derivates και Bank Management. Είναι 

Πρόεδρος του Ομίλου Πολιτικού και Οικονομικού 

Προβληματισμού. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών 

εργασιών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε 

πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί μεγάλο αριθμό 

βιβλίων. 

 

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 22/10/16 και θα 

συνεχιστούν για 7 συνεχόμενα Σάββατα,  5.30-7.00 στο The 

Secret Place, Περικλέους 21,Μαρούσι. 

Ο κύκλος 7 μαθημάτων κοστίζει 105 ευρώ, για εξόφληση έως την 

Δευτέρα 17/10 (early bird). 

Μετά την 17/10 ο κύκλος 7 μαθημάτων κοστίζει 130 ευρώ. 

Μεμονωμένα μαθήματα (drop in) 25 ευρώ ανά μάθημα.  



 

 

 

Σε όσους το επιθυμούν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Για συμμετοχές,  επικοινωνήστε μαζί μας! 

Τηλ:210-8060389, καθημερινά 5.30-8.30. 

Email: info@thesecretplace.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Με εκτίμηση, 

Ναταλί Μενεγάτου 

Pilates Studio The Secret Place  

www.thesecretplace.gr 

mailto:info@thesecretplace.gr
http://www.thesecretplace.gr/

