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Με την τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας η επιστημονική Ημερίδα για τον

Επίκτητο την Κυριακή στην Πρέβεζα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημαντική επιστημονική ημερίδα με θέμα “Επίκτητος και

Ελευθερία”  που θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (πρώην ΟΑΣΗ). 

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Δήμο Πρέβεζας και τον τοπικό 'Ομιλο για την  UNESCO  ενώ

τελεί  υπό την αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.  Προκοπίου Παυλοπούλου , ο

οποίος και θα την τιμήσει με την παρουσία του κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών. 

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει  η  Γενική  Γραμματέας  Α΄θμιας  ,  Β΄  Θμιας  Εκπαίδευσης και

Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κα Αναστασία Γκίκα.

Διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων της χώρας θα μιλήσουν για τον Επίκτητο τον Ελληνα

στωϊκό φιλόσοφο ο οποίος έζησε και έδρασε στη Νικόπολη όπου και ίδρυσε φιλοσοφική σχολή .
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Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:

Ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  Πρέβεζας  κ.  Νίκος  Γεωργάκος  με  αφορμή  τη  διοργάνωση  της

συγκεκριμένης ημερίδας δήλωσε:

“Η επιστημονική ημερίδα για τον φιλόσοφο Επίκτητο και η ιδιαίτερα τιμητική παρουσία της Α.Ε

του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου στο Δήμο μας αποτελούν ένα γεγονός

το  οποίο  σηματοδοτεί  μια  νέα  θεώρηση  για  την  προβολή  της  ανεκτίμητης  πολιτιστικής

κληρονομιάς του τόπου μας.

Ο φιλόσοφος Επίκτητος μπορεί να μη γεννήθηκε στη Νικόπολη , ωστόσο την επέλεξε ως τόπο όχι

μόνο για να ζήσει  αλλά και  να απελευθερώσει  τον  κόσμο των ιδεών του,  που τον  έκαναν να

ξεπεράσει τις σωματικές του ή όποιες άλλες αδυναμίες και να κινηθεί ως ελεύθερο πνεύμα στο

χώρο και το χρόνο.

Θα ήθελα να  καλέσω όλους  τους  συμπολίτες  και  τις  συμπολίτισσες  να παρακολουθήσουν  την

ημερίδα τιμώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους εκλεκτούς εισηγητές και το πολιτιστικό και

πνευματικό μας παρελθόν.”
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