INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY
5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS- GREECE
TEL: +30210- 99 56955, +30210-727.7545, 30210-727.7548, 3022730-62166
FAX: +30210- 9923281, +30210-7248979
website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr θαη
********
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY ( IAGP )
&THE INTERNATIONAL CENTER OF GREEK PHILOSOPHY & CULTURE
are pleased to announce the:

25th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY
ΟΝ ΣΖΔ ΣΟPIC:

«ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΕΩΖ»
«THE CONCEPT OF FORM AND WAY OF LIFE»
ΑΘΖΝΑ-ATHENS:4-10 OF AUGUST 2013
H Γηεζλήο Δηαηξεία Διιεληθήο Φηινζνθίαο(ΓΔΔΦ) σο κέινο ηεο FISP απεθάζηζε ζηε δηάζθεςε ησλ
Πξνέδξσλ ηεο( θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24νπ ICOP ζην Ππζαγόξεην ηεο άκνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2012) λα κεηάζρεη
επηζήκσο ζην 23ν Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο, πνπ ζα γίλεη ζηελ Αζήλα από ηελ 4 ε έσο θαη ηελ 10ε
Απγνύζηνπ 2013.
{Ήδε ε ΓΔΔΦ θαη ην ΓΗΚΔΦΗΠ έρνπλ δείμεη εκπξάθησο ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο γηα ηελ επηηπρή
νξγάλσζε ηνπ 23νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο, πνπ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ζηε Υώξα πνπ γέλλεζε θαη
αλέδεημε ηε θηινζνθία}.
Πξνο ηνύην ε ΓΔΔΦ ( ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΗΚΔΦΗΠ) ζα νξγαλώζεη Επιζηημονική Εκδήλωζη και Σςνάνηηζη
ησλ απαληαρνύ ηεο Γεο κειώλ ηεο, πξνθεηκέλνπ, εθηόο ησλ άιισλ, λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα πξνζσπηθήο επαθήο,
αιιεινγλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο θαη δηαζθέδαζεο (good time) ζην πιαίζην ηνπ 23νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ
Φηινζνθίαο. Έηζη ε Δθδήισζε-πλάληεζε ηεο ΓΔΔΦ ζα έρεη δηηηό ραξαθηήξα ,ήηνη επηζηεκνληθό θαη θνηλσληθό.
Επιζηημονική Εκδήλωζη και Σςνάνηηζη ηηρ ΔΕΕΦ (και ηος ΔΙΚΕΦΙΠ) έσει ωρ θέμα ηο εξήρ:

«ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΕΩΖ»
«THE CONCEPT OF FORM AND WAY OF LIFE».
ην πιαίζην ηεο θύξηαο απηήο ζεκαηηθήο ζα ππάξμνπλ 6-8 δίσξεο πλεδξίεο (Sessions), αλάινγα
κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ζειήζνπλ λα κεηάζρνπλ θαη λα νκηιήζνπλ. Κάζε πλεδξία
ζα πεξηιακβάλεη 3 (ηξεηο) Αλαθνηλώζεηο δηαξθείαο 30΄ ιεπηώλ εθάζηε θαη ρξόλν γηα ζπδήηεζε.
Οη επί κέξνπο άμνλεο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ελδεηθηηθά κπνξεί λα είλαη νη αθόινπζνη:
1. The concept of form and way of life in Greek Philosophy
2. The concept of form and way of life in European intellectual tradition and philosophy
3. The concept of form and way of life in Indian, Chinese, Korean, Japanese and generally
East intellectual traditions and philosophy
4. The concept of form and way of life in other people and cultures
5. The concept of form and way of life in our global era
6. Philosophy as a possibility of fashioning a way of life, then and now
7. Conceptual and methodological issues related to way and form of life

Οη Αλαθνηλώζεηο ζα γίλνπλ ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή. Οη Έιιελεο ύλεδξνη ζα πξέπεη
λα έρνπλ εθπνλήζεη θαη παξαδώζεη ζηε Γξακκαηεία ηεο ΓΔΔΦ απζεληηθή κεηάθξαζε ηεο
Αλαθνίλσζήο ηνπο ζηελ Αγγιηθή κέρξη ην ηέινο Αππιλίος ηος 2013 θαη λα έρνπλ ζηείιεη ηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο (Σemplate Participation Form N 2) θαη ηελ Πεξίιεςε (Αbstract) ηεο
Αλαθνίλσζεο ζαο (Template Form N 3) κέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2013 ή θαη ελσξίηεξα.
********
Α. Οη κεηέρνληεο ζηελ Εκδήλωζη-Σςνάνηηζη ηηρ ΔΕΕΦ λννύληαη όηη κεηέρνπλ ζην 23ν
Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο. Γη απηό θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο (Congress fees) είλαη
εθείλν ηνπ 23νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο (ήηνη 200,00 Δπξώ γηα ηνλ ύλεδξν, 100,00
επξώ γηα ηα ζπλνδεύνληα πξόζσπα θαη 50,00 επξώ γηα ηνπο Φνηηεηέο). Σν ελ ιόγσ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πιεξσζεί ζην 23ν Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο θαη ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ππό ηνπ ελ ιόγσ πλεδξίνπ.
Έηζη νη κεηέρνληεο ζηελ Δθδήισζε-πλάληεζε ηεο ΓΔΔΦ έρνπλ όια ηα δηθαηώκαηα θαη
ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ νη ύλεδξνη ηνπ 23νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο (ήηνη
παξαιαβή Φαθέινπ ηνπ πλεδξίνπ κε ην Πξόγξακκα θαη ηνπο Σόκνπο ησλ Πεξηιήςεσλ,
παξαθνινύζεζε όισλ ησλ Δθδειώζεσλ θαη πλεδξηώλ, παξαθνινύζεζε ηεο Δπίζεκεο Έλαξμεο
θαη Λήμεο ηνπ πλεδξίνπ, Παξαθνινύζεζε ησλ 4 Δηδηθώλ πλεδξηώλ, θηι. πλαθώο πξνο ηηο ελ
ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο, παξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο ΓΔΔΦ λα κειεηήζνπλ ηηο ΑλαθνηλώζεηοΔγθπθιίνπο θηι ηνπ 23νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο θαη ελ γέλεη ό,ηη ππάξρεη ζην
Γηαδίθηπν πεξί απηνύ γηα λα κπνξνύλ, εθηόο ησλ άιισλ, λα εμππεξεηνύλ ηνλ εαπηό ηνπ θαη
εζεινληηθά λα θαηεπζύλνπλ θαη άιινπο)
Β. Οκνίσο θάζε ύλεδξνο πνπ κεηέρεη ζηελ Εκδήλωζη-Σςνάνηηζη ηηρ ΔΕΕΦ μποπεί, εθ
όζον επιθςμεί, να κάνει Ανακοίνωζη ζηο 23ο Παγκόζμιο Σςνέδπιο Φιλοζοθίαρ θαη
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ππό ηνπ ελ ιόγσ πλεδξίνπ, ήηνη λα επηιέμεη κηα από ηηο 75 ζεκαηηθέο
ελόηεηεο θαη λα θάλεη Αλαθνίλσζε. Γηα ηηο Αλαθνηλώζεηο απηέο αθνινπζνύληαη νη δηαδηθαζίεο
ηεο FISP πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο.
Οη Αλαθνηλώζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηελ Εκδήλωζη-Σςνάνηηζη ηηρ ΔΕΕΦ αλήθνπλ ζηε ΓΔΔΦ
(θαη ΓΗΚΔΦΗΠ) θαη ζα εθδνζνύλ ππό απηώλ.
Οη Φνηηεηέο θαη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο κπνξνύλ λα κεηάζρνπλ ζηηο Student Sessions ηνπ
23νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο.
ΤΝΣΟΜΔ ΟΓΖΓΗΔ
Γηα δηεπθόιπλζε ησλ κειώλ ηεο ΓΔΔΦ πνπ ζα κεηάζρνπλ ζηελ Εκδήλωζη-Σςνάνηηζη ηηρ
ΔΕΕΦ ( θαη σο εθ ηνύηνπ ζην 23ν Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο) παξαηίζεληαη νη
αθόινπζεο νδεγίεο:
1.Παξαθαιείζζε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ Template Participation Form No 1(ηνπ 23νπ ΠΦ) θαη
λα ζηείιεηε απηήλ ειεθηξνληθά ζην:Secretariat@wcp2013.gr θαη kboud714@ppp.uoa.gr
2. Παξαθαιείζζε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ Template Participation Form No 2 (ηεο ΓΔΔΦ) θαη
λα ζηείιεηε απηήλ ειεθηξνληθά ζην:kboud714@ppp.uoa.gr
3. Παξαθαιείζζε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ Template Participation Form No 3 (ΓΔΔΦ-Abstract)
θαη λα ζηείιεηε απηήλ ειεθηξνληθά ζην: kboud714@ppp.uoa.gr
4. Γηα λα θάλεηε Αλαθνίλσζε ζε κηα από ηηο 75 ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζην 23ν Παγθόζκην
πλέδξην Φηινζνθίαο παξαθαιείζζε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ Template Abstract and Paper
Submission Form (ηνπ 23νπ ΠΦ) θαη λα ζηείιεηε απηήλ ειεθηξνληθά ζην:

Secretariat@wcp2013.gr (ην Abstract and paper γηα ην Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο
ππνβάιινληαη καδί).
5. Γηα λα πιεξώζεηε ηα ρξήκαηα γηα ηελ εγγπαθή ζαο (Registration) ζην 23ν Παγθόζκην
πλέδξην Φηινζνθίαο ππάξρνπλ δύν ηξόπνη: ε ONLINE REGISTRATION θαη ε OFF-LINE
REGISTRATION [ζπκβνπιεπζείηε ηελ έλδεημε Registration ζην menu ηνπ Website
(www.23wcp2013.gr) ηνπ 23νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο]. Παξαθαιείζζε λα
ζηείιεηε ηελ Απόδεημε πιεξσκήο ζαο ηεο Σξάπεδαο ειεθηξνληθά σο ζπλεκκέλν αξρείν
(attachment) ζην: Secretariat@wcp2013.gr θαη ζην kboud714@ppp.uoa.gr.
Με εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΔΔΦ
ΚΑΘΖΓ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΤΓΟΤΡΖ

