
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
σας προσκαλεί στην παρουσίαση της έκδοσης

 Ένας πολιτισμός ελευθερίας. Η αρχαία Ελλάδα  
και οι απαρχές της Ευρώπης 

του Christian Meier

Την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:30
Στο café στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου

(Πανεπιστημίου 12, Αθήνα)

Πέρας προσέλευσης: 19:15 
Καθώς ο αριθμός παρισταμένων θα είναι περιορισμένος, λόγω των υγειονομικών μέτρων, θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας
Παρακαλούμε δηλώστε την προσέλευσή σας στο ακόλουθο τηλέφωνο ή ηλεκτρονική διεύθυνση
Τηλ. 210 373 5244 ή e-mail foundationpress@parliament.gr
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Πότε και πού τοποθετούνται οι απαρχές της Ευρώπης; 
Ίσως τελικά στους Έλληνες. Αλλά ποιοι ήταν πράγματι 
αυτοί οι Έλληνες; Και από πού προήλθε αυτό που στη 
συνέχεια τους έκανε ξεχωριστούς; Δέχτηκαν έντονες 
επιρροές από την αρχαία Ανατολή, όμως αυτό που δη-
μιούργησαν, ήταν κάτι εντελώς άλλο, κάτι εντελώς και-
νούριο: μία και μοναδική φορά στην παγκόσμια ιστορία 
ένας πολιτισμός δεν διαμορφώθηκε χάριν της εξουσίας, 
αλλά μέσα από ευρύτερους κύκλους της κοινωνίας, οι 
οποίοι αντιμετώπιζαν την πρόσκληση να ισορροπήσουν, 
να εδραιώσουν και να ξεδιπλώσουν –παρά τις όποιες 
απαιτήσεις αυτή θέτει– την ελευθερία τους. 

Η αρχαια Έλλαδα
και οι απαρχΈς τΗς ΈυρώπΗς

Christian Meier
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