
            
 

 

Δελτίο Τύπου 
 

«Η σκέψη είναι από τη φύση της πολεμική» 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ (1943-1998) 

 

«Δεν υπάρχουν ιδέες. Υπάρχουν μόνον ανθρώπινες υπάρξεις μέσα σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις, οι οποίες δρουν και αντιδρούν με τον ειδοποιό τους εκάστοτε τρόπο· ένας απ’ 

αυτούς συνίσταται, σύμφωνα με την τρέχουσα ορολογία, στην παραγωγή ή υιοθέτηση ιδεών. 

Σε αμοιβαία επαφή δεν έρχονται ιδέες, παρά μόνο ανθρώπινες υπάρξεις, οι οποίες μέσα σε 

οργανωμένες κοινωνίες είναι αναγκασμένες να ενεργούν στο όνομα ιδεών· οι συνδυασμοί 

ιδεών αποτελούν έργο ανθρωπίνων υπάρξεων, οι οποίες, όταν επιδίδονται σ’ αυτό το έργο, 

αφορμώνται από τη δική τους σχέση προς άλλες υπάρξεις· και, τέλος, οι ιδέες ούτε νικούν 

ούτε νικιούνται, παρά η νίκη ή η ήττα τους εκπροσωπεί συμβολικά την επικράτηση ή την 

καθυπόταξη ορισμένων ανθρώπινων υπάρξεων.»  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Ισχύς και Απόφαση, 1984 

 

ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ του κορυφαίου Έλληνα στοχαστή, και 

με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά της μελέτης του Συντηρητισμός: 

Ιστορικό περιεχόμενο και παρακμή (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015), 

η εξαμηνιαία επιθεώρηση λόγου και ιδεών Νέο Πλανόδιον σε συνεργασία με 

το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής διοργανώνουν στην Αθήνα συμπόσιο 

αφιερωμένο στη σκέψη του. Μετέχουν πανεπιστημιακοί, συγγραφείς, 

παλαιότεροι και νεώτεροι μελετητές οι οποίοι θα θίξουν ποικίλες πλευρές 

της: ζητήματα πολιτικά, οικονομικά, ιστορικά αλλά και αμιγώς φιλοσοφικά. 

Ιδιαίτερο βάρος θα τεθεί σε θέματα που αφορούν την νεοελληνική ιστορία 

και την παρούσα κρίση.   

 

Το Συμπόσιο θα έχει διήμερη διάρκεια και θα λάβει χώρα στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, Πανόρμου 

59, στις 9 και 10 Απριλίου 2016.  

 



Στις 9 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, και ώρα 19.00, το Συμπόσιο θα ανοίξει με 

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και θέμα:  
 

2010-2016: Ευκαιρίες και χίμαιρες 

 Η ελληνική διανόηση απέναντι στην Κρίση 
 

Μετέχουν οι: 

– Ανδρέας Ανδριανόπουλος, διευθυντής του Ινστιτούτου Διπλωματίας 

του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδος, πρώην υπουργός 

– Γιάννης Κιουρτσάκης, μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος 

– Κώστας Μελάς, οικονομολόγος, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου 

– Παντελής Μπουκάλας, δημοσιογράφος, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας 

– Νίκος Ξυδάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, δημοσιογράφος, 

τεχνοκριτικός 

Συντονίζει ο Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας, διευθυντής του Νέου 

Πλανόδιου. 

 

Στις 10 Απριλίου, σε τέσσερις πρωινές και απογευματινές συνεδρίες 

ακολουθούμενες από συζήτηση με τους παρισταμένους και το κοινό, θα 

εισηγηθούν οι: 

  

Α’ συνεδρία: Φιλόσοφοι και ιδέες  (11.00 - 12.20) 

– Σωτήρης Γουνελάς, συγγραφέας, πρώην διευθυντής περιοδικού 

Σύναξη ("Ο Μαρξ, ο Κονδύλης και η Αρχαία Ελλάδα") 

– Γιώργος Ξηροπαΐδης, αν. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ("Είναι-

προς-θάνατον: Κονδύλης και Χάιντεγγερ. Μια κριτική θεώρηση") 

– Πέτρος Πολυμένης, συγγραφέας, διδάκτωρ φιλοσοφίας 

("Διαθλάσεις ηδονισμού") 

 

Β’ συνεδρία: Διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική (12.40 -14.00) 

– Κώστας Μελάς, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου ("Το Οικονομικό 

στην προβληματική του Π. Κονδύλη. Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης") 

– Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας, διευθυντής περιοδικού Νέο 

Πλανόδιον ("'…ο συγκλονιστικότερος και τραγικότερος της ανθρώπινης 

ιστορίας'. Ο Π. Κονδύλης και ο 21ος αιώνας") 

– Κυριάκος Μικέλης, λέκτορας Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ("Το Διεθνές και οι Ιδέες στον Παναγιώτη Κονδύλη") 



 

Γ’ συνεδρία: Περί μεθόδου, συγκριτικής και προσλήψεως (17.00-18.20) 

–  Λεωνίδας Σταματελόπουλος, πολιτικός επιστήμονας, μέλος της 

συντακτικής ομάδας του Νέου Πλανόδιου ("Ο Παναγιώτης Κονδύλης 

ως ιστορικός των ιδεών και το πρόβλημα της μεθόδου") 

– Γιώργος Αντωνιάδης, διεθνολόγος, διευθύνων εταίρος του 

Ινστιτούτου Συντηρητικής Πολιτικής: ("Finis Graeciae ή Οι αιτίες της 

παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας: Γιανναράς και Κονδύλης") 

–  Δημήτρης Δικαίος, νομικός, πολιτικός επιστήμονας ("Η πρόσληψη 

του Παναγιώτη Κονδύλη από τη γερμανική διανόηση") 
 

Δ’ συνεδρία: Ζητήματα νεοελληνικής ιστορίας (18.40-20.00) 

– Ηλίας Παπαγιαννόπουλος, επ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

("Σκόρπιες μνήμες σε παράμερο τόπο: Ο Παναγιώτης Κονδύλης και το 

αίτημα της νεοελληνικής ιστορικότητας") 

– Κώστας Χατζηαντωνίου, συγγραφέας, ιστορικός  ("Νευρωτική 

παραδοσιολατρεία και ευρωφιλικός παρασιτισμός: η παρακμή ως 

εθνική ενότητα") 

– π. Ευάγγελος Γκανάς, θεολόγος ("Κράτος και Εκκλησία. Ιστορία και 

προοπτικές μιας περίπλοκης σχέσης: ένα σχόλιο υπό την προοπτική του 

έργου του Παναγιώτη Κονδύλη") 
 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για τους ενδιαφερόμενους θα διατεθούν 

βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι εισηγήσεις του Συμποσίου θα συγκεντρωθούν 

προσεχώς σε ειδικό αφιερωματικό τεύχος του Νέου Πλανοδίου. 

 
ΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 

Εξαμηνιαία επιθεώρηση  

λόγου και ιδεών  

 

Στ. Κουμανούδη 3, 11474 Αθήνα 

τηλ.: 210 6442386, 6982713957 

neoplanodion@gmail.com 

www.neoplanodion.gr  

www.facebook.com/NeoPlanodion 

 

οργανωτική επιτροπή: 

Γιώργος Αντωνιάδης,  

Κώστας Κουτσουρέλης,  

Κυριάκος Κωσταρέλος 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

(ΙΝΣΠΟΛ) 

 

 

Ναυάρχου Νικοδήμου 2 και Φιλελλήνων, 

10557 Αθήνα, τηλ. 6940272761 

inspol.gr@gmail.com 

www.inspol.gr 

www.facebook.com/conservatives.gr 

 

 

Με την υποστήριξη 

της 7ης Δημοτικής Κοινότητας 

του Δήμου Αθηναίων 
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