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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αριστοτέλης σήμερα
Α΄ Κύκλος Διαλέξεων για τον Μακεδόνα φιλόσοφο
Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά
«Η θεολογία του Αριστοτέλη»
Θεσσαλονίκη 11/1/2019

Συνεχίζεται με επιτυχία ο Α΄ Κύκλος Διαλέξεων που διοργανώνει το Διεπιστημονικό
Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και
τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ.
Η έβδομη διάλεξη του Κύκλου, με τίτλο «Η θεολογία του Αριστοτέλη», θα δοθεί
από την Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας του ΑΠΘ και Αντεπιστέλλον Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
2019, στις 19.00, στο κτίριο Μ2 - αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης.
«Το βιβλίο Λ των Μετά τα Φυσικά θεωρείται ότι περιέχει τη θεολογία του
Αριστοτέλη. Χωρίς να είναι θεολογική πραγματεία, συνοψίζει την όλη μεταφυσική
σκέψη του Μακεδόνα φιλοσόφου. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο Αριστοτέλης
εκθέτει περιληπτικά τη θεωρία των αισθητών ουσιών, ενώ στο δεύτερο ερευνά τη
χωριστή, ακίνητη ουσία, δηλαδή την καθαρά νοητή ουσία. Η έρευνα τον οδηγεί στη

θεωρία του πρώτου κινούντος ακινήτου και στη θεωρία ότι η ουσία του θείου –του
θεού– είναι καθαρή νόηση», αναφέρει η ομιλήτρια Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά.
Σκοπός του Κύκλου Διαλέξεων είναι, μέσα από τις εισηγήσεις καταξιωμένων
μελετητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να γίνει γνωστό το Αριστοτελικό έργο
στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για ένα έργο που καλύπτει όλους τους κλάδους της
φιλοσοφίας, ενώ επεκτείνεται με τρόπο εντυπωσιακό και σε όλους τους βασικούς
τομείς των επιστημών. Αξίζει δε να μελετηθεί στο σύνολό του όχι μόνο για τη
μακροχρόνια επίδρασή του στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης, αλλά και για τις
προοπτικές που ανοίγει για μια βαθύτερη κατανόηση των ιδεών και των
προβλημάτων της εποχής μας.
Ο πρώτος αυτός Κύκλος Διαλέξεων ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2018 και θα
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019. Συντονίστρια είναι η Πρόεδρος του
ΔΙ.Κ.Α.Μ. ΑΠΘ, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΑΠΘ, Δήμητρα
Σφενδόνη-Μέντζου.
Η είσοδος σε όλες τις διαλέξεις είναι ελεύθερη για το κοινό και γίνεται με δελτία
εισόδου που διανέμονται από τα εκδοτήρια του Μ2 μία ώρα πριν από την έναρξη
της εκδήλωσης.
Οι ομιλίες μεταδίδονται και σε live streaming, μέσω της υπηρεσίας Δίαυλος
(https://diavlos.grnet.gr/ ).

Επισυνάπτονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά
και η αφίσα της εκδήλωσης.
____________________________________________________
Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση

