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Κύκλορ: Σεμείον Ανηιλεγόμενον: 
Γιασπονικοί και Σύγσπονοι Πποβλεμαηιζμοί  

 
Γεπηέξα 23 Μαΐνπ 2011 

Ώξα έλαξμεο 7 κκ. 

 
Δίζνδνο ειεύζεξε κε δειηία πξνηεξαηόηεηαο 

Η διανομή ηων δεληίων αρχίζει ζηις 5.30 μμ. 
 
Έρνληαο πάληα ην βιέκκα ζηξακκέλν ζε δηαρξνληθά θαη ζύγρξνλα κείδνλα δεηήκαηα, 
ην MegaronPlus θαιεί ην θνηλό ηνπ λα παξαθνινπζήζεη δύν νκηιίεο κε ζέκα «Μαξμ 
θαη Βίβινο», πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Κύθιν Σεμείονανηιλεγόμενον: Γιασπονικοί και 
ζύγσπονοι πποβλεμαηιζμοί. 
Σηελ ηδηαίηεξε απηή ζπλάληεζε πνπ ζα γίλεη ηε Γεπηέξα 23 Μαΐνπ ζην Μέγαξν 
Μνπζηθήο Αζελώλ, νκηιεηέο ζα είλαη ν Γηάλλεο Βελέξεο, Καζεγεηήο 
Πιεξνθνξηθήο ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ν νπνίνο ζα κηιήζεη κε ζέκα: 
«Μαξμ: επηζηεκνληθόο ζνζηαιηζκόο ή ζξεζθεπηηθή επαγγειία;» θαη ν Μ. Ε. 
Κνπηδάθεο, θαζεγεηήο Κιαζηθήο Φηινινγίαο ζην Τκήκα Μεζνδνινγίαο, 
Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ε εηζήγεζε 
ηνπ νπνίνπ ζα έρεη ηίηιν «Ο ειιεληζηήο Έλγθειο θαη ν βηβιηθόο Μαξμ». Η επζύλε 
ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ε παξνπζίαζε ηεο εθδήισζεο αλήθνπλ ζηνλ Μ. Ε. Κνπηδάθε.  
 
Ο θύθινο ησλ δηαιέμεσλ απηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρνξεγία 
θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα Κνηλσληθνύ θαη 
Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ). 
 

 
Φνξεγoi επηθνηλσλίαο ηνπ Megaron Plus: 
 



 
Όπσο ιέεη ν Μ. Ε. Κνπηδάθεο, «ν Κάξνινο Μαξμ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, 
αιιά ηδίσο κεηά ζάλαην ελέπλεπζε αηζζήκαηα ιαηξείαο θαη αθαηάιιαθηνπ 
κίζνπο. Τα αηζζήκαηα απηά εθθξάζηεθαλ κε όξνπο ιατθήο ή αξηζηνθξαηηθήο, δειαδή 
αξραηνειιεληθήο ζξεζθεπηηθόηεηαο. Γηα ηνπο αγηνγξάθνπο ηνπ ήηαλ ν νιύκπηνο Δίαο 
θαη ν Πξνκεζεύο ειεπζεξσηήο. Γηα ηνπο δαηκνλνιόγνπο ηνπ ν δαίκσλ Σαιώρ θαη ν 
Αληίρξηζηνο. Γηα ηνπο ζνζηαιηζηέο πνπ είραλ ρξηζηηαληθή αγσγή ν Μαξμ ήηαλ ν λένο 
Πξνθήηεο θαη ν Μεζζίαο. 
Τν έξγν ηνπ άζενπ θηινζόθνπ βξίζεη από βηβιηθά παξαζέκαηα θαη από 
εθθιεζηαζηηθνύο όξνπο. Δπζλόεηνη όξνη ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο δηαζαθελίδνληαη 
κε αλαινγίεο θαη ζπγθξίζεηο ζενινγηθέο. Τν ρξήκα γηα παξάδεηγκα πξνζιακβάλεη 
ζετθέο ηδηόηεηεο: είλαη παληαρνύ παξόλ θαη παληνδύλακν. 

Τν Μαληθέζην ηνπ Κνπκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο είλαη ηαπηόρξνλα ζεσξία ηεο 
ηζηνξίαο, νδεγόο επαλαζηαηηθήο δξάζεο, αλάιπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηαγγειία ηεο 
αληζόηεηαο. Όκσο ε επηηπρία ηνπ νθείιεηαη θαη ζε δύν άιινπο παξάγνληεο. Ο 
πξώηνο είλαη ε ινγνηερληθόηεηα ηνπ θαη ν δεύηεξνο ε «ζενινγηθή» ηνπ δηάζηαζε. Τν 
Μαληθέζην εκθαλίδεηαη σο εθθνζκηθεπκέλε Απνθάιπςε, σο πξνθεηεία θαη σο 
εζραηνινγηθό θαη ζσηεξηνινγηθό θήξπγκα. 

Ζ επαλαλάγλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Μαξμ πνπ επηρεηξνύλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 
αλαιπηηθνί θηιόζνθνη ζα καο απνθαιύςεη πνιιά γηα ηελ νδπλεξή ζρέζε έιμεο 
θαη απώζεζεο πνπ δηαηήξεζε εθ όξνπ δσήο ν θηιόζνθνο κε ηελ Βίβιν». 

Σρεηηθά κε ηελ νκηιία ηνπ «Μαξμ: επηζηεκνληθόο ζνζηαιηζκόο ή ζξεζθεπηηθή 
επαγγειία;», ν Γηάλλεο Βελέξεο ζεκεηώλεη: «Ο Μαξμ, ν Έλγθειο, θαη όινη νη 
κεηέπεηηα καξμηζηέο, εξγάζηεθαλ γηα ηε δηαηύπσζε επηζηεκνληθήο ζεσξίαο ηνπ 
ζνζηαιηζκνύ, πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζηελ πνιηηηθή δξάζε ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο κε επαλαζηαηηθό ηξόπν, θαη 
ζηελ νηθνδόκεζε λέαο, αηαμηθήο θνηλσλίαο, πνπ ζα ηθαλνπνηνύζε όιεο ηηο αλάγθεο 
ησλ κειώλ ηεο. Φαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ παξάδνμν όηη νη νηθνλνκίεο θαη νη θνηλσλίεο 
πνπ ‘νηθνδνκήζεθαλ’ κε βάζε απηήλ ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία θαηέξξεπζαλ, ή 
επηβηώλνπλ κε ηνλ ηξόπν πνπ επηβηώλνπλ». 
Σηελ νκηιία ηνπ ν Γηάλλεο Βελέξεο αλαδεηεί ηηο ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ησλ 
πξνβιεκάησλ, θαη ηηο αληρλεύεη πεξηζζόηεξν ζε ειιείςεηο ζηνλ ζεσξεηηθό 
ππξήλα πνπ δηαηύπσζε ν ίδηνο ν Μαξμ, παξά ζηηο 'αιινηώζεηο' πνπ 
αλακθίβνια δεκηνύξγεζαλ νη επίγνλνη, ειιείςεηο πνπ κεηά βίαο επέηξεςαλ 
ζηηο ρώξεο ηνπ ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ λα αθνινπζήζνπλ ηε βηνκεραληθή 
επαλάζηαζε, αιιά αλέζηεηιαλ ηελ έληαμή ηνπο ζην ξεύκα ηεο πιεξνθνξηθήο 
επαλάζηαζεο. Οη πξνζπάζεηεο δηνξζώζεσλ ήηαλ ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ 
θαπηηαιηζκνύ, πνπ επαλήιζε σο αλαγθαηόηεηα, παξά σο ππνλόκεπζε. 
 

Οη ζεσξίεο ηνπ Κάξνινπ Μαξμ, ε ζενινγηθή ηνπο δηάζηαζε, αιιά θαη νη 
θαηαβνιέο ησλ ειιείςεώλ ηνπο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ δηαρξνληθνύ 
πξνβιεκαηηζκνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη ζηηο 23 Μαΐνπ δύν εθιεθηνύο θαιεζκέλνπο 
ηνπ Megaron Plus. To θνηλό ηεο δεκνθηινύο Σεηξάο ζα παξαθνινπζήζεη ηελ 
ελδηαθέξνπζα απηή ζπδήηεζε, ζα ζπλνκηιήζεη κε ηνπο νκηιεηέο θαη ζα ζέζεη ηηο 
εξσηήζεηο ηνπ! 
 
Ο Μ. Ε. Κνπηδάθεο ζπνύδαζε Κιαζζηθή Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 
ηεο Χατδειβέξγεο. Από ην 1975 σο ην 1998 ππεξέηεζε σο βνεζόο, ιέθηνξαο, επίθνπξνο, 
αλαπιεξσηήο θαη θαζεγεηήο ζην Φηινινγηθό Τκήκα ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ 
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Από ην 1998 σο ην 2010 ππεξέηεζε σο 
θαζεγεηήο ζην Τκήκα Μεζνδνινγίαο, Ιζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελώλ. Γηα πνιιά ρξόληα ηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξώζεθαλ ζηελ πθνινγηθή 
αλάιπζε θαη ζην ζξεζθεηνινγηθό ππόβαζξν ηεο κεηάθξαζεο ησλ Εβδνκήθνληα, ηεο Καηλήο 



Δηαζήθεο θαη ηεο Ειιελόθσλεο Ινπδατθήο Γξακκαηείαο. Μειέηεζε ηδηαίηεξα θαηλόκελα 
«ζπγθξεηηζκνύ», πώο δειαδή από εηεξόθιεηα ζηνηρεία ζπγθξνηείηαη έλα ινγνηερληθό θείκελν 
θαη θαη΄ επέθηαζε κηα ζξεζθεπηηθή δνμαζία. Ο Μ. Ε. Κνπηδάθεο έρεη επίζεο ζπγγξάςεη 
άξζξα θαη κνλνγξαθίεο γηα ηελ αξραία ινγνηερληθή θξηηηθή, ηνπο παξνηκηνγξάθνπο, ηε 
κπζνινγία, ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηε λενειιεληθή πνίεζε. 
 
Ο Γηάλλεο Βελέξεο είλαη Καθηγηηής ηοσ Εθνικού Μεηζόβιοσ Πολσηετνείοσ, ζηελ πεξηνρή ηεο 
Πιεξνθνξηθήο. Είλαη δηπισκαηνύρνο Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη έρεη PhD από ην University of Newcastle upon Tyne, UK, 
ζην αληηθείκελν Informatics, Cybernetics and Mathematical Modeling. Έρεη ζπγγξάςεη ζηα 
Ειιεληθά ηα βηβιία: Πληροθορική Επανάζηαζη (1986), πνπ θαιύπηεη δηεξεύλεζε ηάζεσλ θαη 
νηθνλνκηθώλ ζεσξηώλ· Οι Πόλεις Αύριο: τωρική αναδιάρθρωζη ζηην Εποτή ηης 
Πληροθορικής Επανάζηαζης (1992), πνπ θαιύπηεη δηεξεύλεζε ηάζεσλ θαη ζεσξηώλ γηα ηελ 
πόιε θαη ηελ πεξηθέξεηα· θαη Μίμηζις Πληροθορική: έννοιες και ηετνολογίες (2007), ην νπνίν 
θαιύπηεη επξύ θάζκα ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ ζεκάησλ, εθηείλεηαη ζε θηινζνθηθά θαη 
ηζηνξηθά ζέκαηα, κε άμνλα ηελ έλλνηα ηεο ‘κίκεζεο’, πνπ αλαδεηθλύεηαη ζε θεληξηθή γηα ηελ 
Πιεξνθνξηθή. Σηηο αξρέο ηνπ 2011 θπθινθόξεζε ην λέν βηβιίν ηνπ Πληροθορική και 
Αρτιηεκηονική: έννοιες και ηετνολογίες, πνπ θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ ζεσξεηηθώλ θαη 
ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηνλ ζρεδηαζκό, ζηελ θαηαζθεπή, ζηε 
ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ, κε πνιιά ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά ζηνηρεία. Η εξγαζία ηνπ Telehealth 
in the Future Electronic Home εηζήγαγε δηεζλώο ηελ έλλνηα ηεο ‘ηηλεϋγείας’, πνπ αλαθέξεηαη 
ζηα ζρεηηθά βαζηθά ζπγγξάκκαηα, ελώ νη κειέηεο ηνπ γηα ηελ Πιεξνθνξηθή Επαλάζηαζε 
αλαθέξνληαη ζε δεθάδεο online πεγέο, ζε πνιιέο γιώζζεο. Έρεη δεκνζηεύζεη άξζξα ζε 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Επηπιένλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 
έξεπλαο, έρεη κεγάιν εθαξκνζκέλν έξγν ζε ζπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο, αζύξκαηα δίθηπα θαη 
ηειεκεηξία, βηνκεραληθά ζπζηήκαηα, θιπ. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Διεύθυνση Προβολής & Επικοινωνίας 

Τομέας Τύπου 

Ράνια Βουγιουκαλάκη, 210 7282717,  

rvou@megaron.gr 

Πληροφορίες για το δελτίο τύπου αυτό: 

Ευανθία Καϊρη, 210 7282709, 

kairi@megaron.gr 


