
 

 

 

Περιπατητική Φιλοσοφική Σχολή "Στα μονοπάτια των Ανθρώπων" 

 

Η Κίνηση Οργανικότητας ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ συνεχίζει την κοσμική 

της δράση, οργανώνοντας μηνιαίες , ανοικτές συναντήσεις, με φιλική και φιλοσοφική 

διάθεση, στις οποίες είστε όλοι καλεσμένοι. Την Κυριακή, 17/1/2016, θα 

συναντηθούμε περί τις 10.30, μετά τη Θεία Λειτουργία, στο εκκλησάκι του Αγ. 

Τρύφωνα Ακαδημίας Πλάτωνος, απ' όπου θα κινηθούμε στον ευρύτερο χώρο της 

Ακαδημίας. Το θέμα που θα συζητηθεί είναι: «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ. Η κοινωνία των μελισσών , ένα φυσικό πρότυπο μελέτης της 

Οργανικότητας». Εισηγητής ο Δημήτρης Σελιανάκης. 

Λίγα λόγια για τους όρους του κοινού μας περιπάτου: 

• Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. 

• Περπατάμε παρέα σε μέρη της πόλης ή και εκτός αυτής, που 

προανακοινώνονται κι έχουν μια ιδιαίτερη αξία, την οποία αναζητούμε. Η 

συλλογικότητα κι η από κοινού δράση επαυξάνει την αξία αυτή. 

• Η διάρκεια του περιπάτου είναι 2 ώρες το μέγιστο. Σε περίπτωση άσχημων 

καιρικών συνθηκών, η συνάντηση θα γίνεται σε στεγασμένη αίθουσα της περιοχής. 

• Η συζήτηση έχει έναν συγκεκριμένο άξονα : Είναι το θέμα, που έχει 

ανακοινωθεί. 

• Υπάρχει ένας συμποσιάρχης, που διευθύνει την συζήτηση και ένας κεντρικός 

εισηγητής του θέματος. Η κεντρική εισήγηση έχει διάρκεια έως 20 λεπτά. 

• Μετά λαμβάνουν τον λόγο οι παριστάμενοι. Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά 

συνήθως αποδεικνύεται πολύ ουσιαστικό και καλό είναι να μιλήσουν όλοι (έως 30 

άτομα).  

• Ο χρόνος αυτών των πρωτομιλιών των παρευρισκομένων είναι συνήθως 3-4 

λεπτά, άρα είναι σημαντικό ο λόγος να είναι μεστός, περιεκτικός και εντός θέματος. 

• Ακολουθούν οι δευτερομιλίες (και του εισηγητού), που διαρκούν λιγότερο (1-

2 λεπτά). 

• Την σειρά των ομιλητών την καθορίζει ο συμποσιάρχης από την αρχή (κατά 

κανόνα γίνεται με σειρά αριστερόστροφα, όπως όταν χορεύουμε). 

• Ο συμποσιάρχης μπορεί να επιλέξει να γίνει ευέλικτος με τους γενικούς 

κανόνες -σε κάποιο βαθμό - πάντοτε με γνώμονα να διευκολύνει και να προαγάγει 

την συζήτηση με αμερόληπτο τρόπο.  

• Δεν μοχθούμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό συμπέρασμα, ούτε να 

επιβάλλουμε την γνώμη μας στους άλλους. 

• Εξυπακούεται ότι όταν κάποιος λαμβάνει τον λόγο, δεν διακόπτει κανείς 

(πάρα μόνον ο συμποσιάρχης και εφ’ όσον είναι απολύτως απαραίτητο). 

Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να φέρνουν μαζί τους φυσικά ποτά, τσάι, 

καφέ ή χυμούς, που έχουν οι ίδιοι παρασκευάσει, για μοίρασμα με τα μέλη της 

ομάδας. 

• Μέσω της συμμετοχής βιώνουμε την ελευθερία στην πράξη, τον 

αλληλοσεβασμό, το μοίρασμα του πνεύματος και της ψυχής, διευρύνοντας τα στενά 

όρια συνείδησης της ατομικότητας, μέσα από τη βίωση της συλλογικότητας της 

ομάδας, διαφορετικής κάθε φορά, συνδιαμορφώνοντας ένα υγιές κοινωνικό πρότυπο 

λειτουργίας, που μπορούμε να μεταφέρουμε μετά στη δική μας καθημερινότητα 

(στην οικογένεια, στους φίλους, στην εργασία κι αλλού). 

• Ολη η ουσία του εγχειρήματος περικλείεται στην εσωτερική μας 

προετοιμασία, για να ακούσουμε κι όχι μόνο να μιλήσουμε! Εκεί εδράζεται η 
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πνευματική εξέλιξη κι η σοφία. , στον αρμονικό συνδυασμό αποδοχής και 

προσφοράς, στον ιερό νόμο της αμοιβαιότητας! 

• Μέσω των φιλοσοφικών μας περιπάτων αναζητούμε τον κοινό 

ψυχοπνευματικό μας τόπο, το συγκερασμό των διαφορετικών μονοπατιών και 

προσεγγίσεων, προς τον κοινό μας στόχο, της ατομικής και συλλογικής ευημερίας, 

τον οποίο ονομάζουμε "Οργανικότητα", τη τη συνείδηση δηλαδή της ενότητας των 

ανθρώπων, όχι μόνον ως κεκρυμμένο κοσμικό νόμο, αλλά κι ως μια αναγκαιότητα, 

αν θέλουμε να καταστούμε όντως Άνθρωποι, από κοινού ευημερούντες. 


