26o ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΦΗΛΟΟΦΗΑ
ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ: 12-17 ΗΟΤΛΗΟΤ 2014
H ΓIEΘNH ETAIPEIA EΛΛHNIKH ΦIΛOOΦIA (ΓEEΦ)
TO ΓIEΘNE KENTPON EΛΛHNIKH ΦIΛOOΦIA KAI ΠOΛITIMOY (ΓΗΚΔΦΗΠ)
H NOTIOAΦPIKANIKH ETAIPEIA ΓIA THN EΛΛHNIKH ΦIΛOOΦIA
ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ (SASGPH)
ζε ζπλεξγαζία κε άιια αθαδεκατθά θαη κνξθσηηθά Iδξύκαηα
αλαγγέιινπλ ηε δηνξγάλσζε ηνπ 26νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Φηινζνθίαο κε ζέκα:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΖΘΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΑ
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΣΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ΜΑ
GREEK PHILOSOPHY AND MORAL
AND POLITICAL ISSUES OF OUR GLOBAL ERA
Σν πλέδξην ηειεί ππό ηελ Δποπηεία Γιεθνούς Ακαδημαχκής Δπιηροπής θαη ζα δηεμαρζεί ζηε Βοσλιαγμένη Αηηικής.
(Ξελνδνρείν ΑΜΑΡΗΛΗΑ, Αγίνπ Νηθνιάνπ 13, 166 71 Βνπιηαγκέλε-Καβνύξη, ηει. +30 210 8990391, fax +30 210
8955790, e-mail: info@amarilia.gr , website: www.amarilia.gr) ηνλ Ηνύιην ηνπ 2014 (12-17/07/2014)
Σν πλέδξην απνζθνπεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό βήκα θαη πιαίζην έξεπλαο γηα ηα θξίζηκα θαη θαίξηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο θαηά ηνλ εηθνζηό πξώην αηώλα ζε ζπλάθεηα πξνο ηελ ειιεληθή
θηινζνθία. Σνύην ζεκαίλεη όηη όιεο νη θαζηεξσκέλεο πεξηνρέο ζπνπδήο θαη θηινζνθηθήο έξεπλαο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα εζηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ζεσξνύκελα ζε ζπλάθεηα πξνο ηελ παγθνζκηνηηθή επνρή καο πεξηιακβάλνληαη
ζην εύξνο ηνπ πλεδξίνπ.
Σν πλέδξην είλαη αλνηθηό ζε όινπο ηνπο θηινζνθνύληεο, ηνπο εηδηθνύο ζηελ Διιεληθή θηινζνθία, ζηνπο
ζεσξεηηθνύο θαη θηινζόθνπο ηεο εζηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, ζηνπο
εηδηθνύο ζηελ επηθνηλσλία, ζηνπο πνιηηηθνύο θαη ζε άιινπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο, ζε όινπο ηνπο πνιίηεο θαη ζηα
δεκηνπξγηθά πξόζσπα πνπ δεηνύλ λα ηεζνύλ αξρέο, πιαίζηα θαη όξηα πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο
πνιηηηθήο θαη εζηθήο δξάζεσο θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δίδεηαη λόεκα ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ
θαη λα ηίζεληαη ζηέξεεο βάζεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο εζηθήο ,ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ εζλώλ
θαη ιαώλ. Όπσο είλαη εύινγν, εηδηθό βάξνο ζα δνζεί ζηηο επηζηεκνληθέο Αλαθνηλώζεηο θαη ζηηο έξεπλεο πνπ
ζπδεηνύλ ηα θιέγνληα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ειιεληθή θηινζνθία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηα εζηθά θαη
πνιηηηθά πξνβιήκαηα ηεο ζήκεξνλ.
Οη ελδεηθηηθέο θύξηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ πλεδξίνπ κπνξεί λα είλαη νη αθόινπζεο:
1.όισλ, Κιεηζζέλεο, Αηζρύινο, Ππζαγόξεηνη θαζώο θαη νη απόςεηο ησλ άιισλ Πξνζσθξαηηθώλ δηαλνεηώλ ζε
ζρέζε πξνο ηα πνιηηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο
2. σθξάηεο, Πιάησλ θαη πιαησληθή παξάδνζε (Platonism) θαη ηα πνιηηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο
3.Αξηζηνηέιεο θαη ε Αξηζηνηειηθή παξάδνζε θαη ηα πνιηηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο
4. Ζ ζησηθή θηινζνθία θαη ηα πνιηηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο
5.Ζ επηθνύξεηα θηινζνθία θαη ηα πνιηηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο
6. Ζ θπληθή θηινζνθία θαη ηα πνιηηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο
7. Ζ κεηαθιαζζηθή ειιεληθή θηινζνθία θαη ηα πνιηηηθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο
8.Αλαθνηλώζεηο πνπ ζπγθξίλνπλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο κε άιιεο θηινζνθηθέο παξαδόζεηο
ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γύζεσο γίλνληαη δεθηέο.
ΔΙΓΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑ:
ΤΓΥΡΟΝA ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ

ΔΗΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Πξνβιέπνληαη νη εμήο ζπκκεηνρέο:
Kαηεγνξία α: Παξνπζίαζε πξσηνηύπσλ επηζηεκνληθώλ Aλαθνηλώζεσλ δηαξθείαο πεξίπνπ 30΄ ιεπηώλ εθάζηε.
Kαηεγνξία β: Παξνπζίαζε πξσηνηύπσλ επηζηεκνληθώλ Aλαθνηλώζεσλ δηαξθείαο 20΄ ιεπηώλ εθάζηε.
Καηεγνξία γ: ύληνκεο παξεκβάζεηο δηαξθείαο 10΄ ιεπηώλ
Καηεγνξία δ: πλεδξίεο γηα Mεηαπηπρηαθνύο πνπδαζηέο θαη λένπο Δξεπλεηέο (δηαξθείαο 10΄ ιεπηώλ ή 15΄) θαη
Kαηεγνξία ε: πκκεηνρή κε αλάξηεζε ζέζεσλ θαη απόςεσλ ζε Παλώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ (Poster
Sessions).
Oη Αλαθνηλώζεηο ηεο πξώηεο καηηγορίας {α} ζα έρνπλ ηε κνξθή ηεο επηζθνπήζεσο θαη ηεο δηεηζδπηηθήο
επηζεκάλζεσο, δηεξεπλήζεσο θαη απνηηκήζεσο ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, πνπ είλαη ζπλαθείο
πξνο ην εξεπλώκελν ζέκα θαη ηεο ζπλζέζεσο ησλ πνιιαρώο δηεζπαξκέλσλ θηινζνθηθώλ αληηιήςεσλ πνπ είλαη
ζρεηηθέο πξνο ην εμεηαδόκελν ζέκα. Oη Aλαθνηλώζεηο ηεο κνξθήο απηήο ζα αλαηεζνύλ, σο εηθόο, ζε
ζπγθεθξηκέλνπο Προζκεκλημένοσς Oμιληηές (Invited Speakers) πνπ ζα ελδηαθεξζνύλ έγθαηξα, ζα δείμνπλ ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ην ζέκα πνπ ζθνπεύνπλ λα δηαπξαγκαηεπζνύλ θαη πνπ ζα απνζηείινπλ ζηελ Oξγαλσηηθή
Eπηηξνπή ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (εθηελή Πεξίιεςε ηεο Aλαθνίλσζήο ηνπο θαζώο θαη εθηελέο Bηνγξαθηθό
εκείσκα γηα ην έξγν ηνπο κέρξη ηελ 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 ή και ενφρίηερα). Oη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ζηείινπλ ην Γειηίν Nο 1Α. H OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH ζθνπεύεη λα θαιύςεη ηα έμνδα
δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ Αιινδαπώλ ΠPOKEKΛHMENΩN OMIΛHTΩN (INVITED SPEAKERS) θαηά ηε
δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πλεδξίνπ.
Oη Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο, εθηόο ησλ όζσλ ήδε αλαθέξζεζαλ, κπνξνύλ απηνί κόλνλ (θαη όρη θαη ηα πξόζσπα
πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ) λα κεηέρνπλ ζηηο Δθδειώζεηο ηνπ πλεδξίνπ (ήηνη Διιεληθή Βξαδπά ή Beach Party θαηά
πεξίπησζε, Conference Gala Dinner θαη Δθδξνκή) ρσξίο λα πιεξώζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Όκσο πξέπεη λα
ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ζηείινπλ ηα απαξαίηεηα Γειηία ζπκκεηνρήο.
Oη ύλεδξνη πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζζεί ε πεξίπησζε λα πεξηιεθζνύλ ζηνπο Πξνζθεθιεκέλνπο Oκηιεηέο (Invited
Speakers) πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα θείκελα ησλ επηζηεκνληθώλ ηνπο Aλαθνηλώζεσλ ζην πλέδξην κέρξη ηελ:
30/06/2014.
H Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξέρεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζε νξηζκέλνπο πλέδξνπο
ρξόλν νκηιίαο 30΄ ιεπηώλ γηα ηελ εθθώλεζε ηεο Aλαθνίλσζήο ηνπο, ρσξίο ηνύην λα ζπλεπάγεηαη όηη ηα ελ ιόγσ
πξόζσπα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Πξνζθεθιεκέλσλ Oκηιεηώλ (Invited Speakers). Ωο εθ ηνύηνπ ηα έμνδα
ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ δελ θαιύπηνληαη από ην πλέδξην.
ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ζα ππάξμνπλ Σσνεδρίες {Kαηηγορία δ} για Φοιηηηές και κσρίως για Μεηαπηστιακούς
Φοιηηηές και Σποσδαζηές ηης Φιλοζοθίας, και πολιηικών ζπνπδώλ (αιιά θαη άιισλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεπζύλζεσλ
πνπ έρνπλ ζρεηηθά θηινζνθηθά, πνιηηηθά θαη εζηθά δηαθέξνληα).
Eίλαη θπζηθό όηη ην πλέδξην είλαη αλνηθηό ζε νπνηνλδήπνηε (Έιιελα ή αιινδαπό) επηζπκεί λα ην παξαθνινπζήζεη,
αξθεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή θαη λα δειώζεη ζπκκεηνρή, ζπκπιεξώλνληαο ηα απαξαίηεηα
θαηά πεξίπησζε έληππα (Γήισζε Nο 1, Νο 1A, Νο 2, Νο 3, κηλ.) θαη λα πιεξώζεη ηο δικαίφμα ζσμμεηοτής ηνπ,
όπσο εηδηθώηεξα πξνζδηνξίδεηαη.
Πξόζσπα πνπ ζπλνδεύνπλ ηνπο πλέδξνπο πξέπεη σζαύησο λα ζπκπιεξώζνπλ ηα απαξαίηεηα έληππα θαη λα
εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην πλέδξην εληόο ησλ νξηδνκέλσλ πξνζεζκηώλ.
Oη Έιιελεο ζπγγξαθείο επηζηεκνληθώλ Aλαθνηλώζεσλ παξαθαινύληαη λα έρνπλ εθπνλήζεη έγθπξε αληίζηνηρε
κεηάθξαζε ηεο Aλαθνηλώζεώο ηνπο (πνπ ζα δηαβαζζεί ζην πλέδξην) ζηελ Aγγιηθή ηνπιάρηζηνλ γιώζζα. Eπίζεκεο
γιώζζεο ηνπ πλεδξίνπ είλαη, πιελ ηεο ειιεληθήο, ε αγγιηθή, ε γαιιηθή θαη ε γεξκαληθή.
Oη Aηηήζεηο γηα θάζε είδνο ζπκκεηνρήο γίλνληαη δεθηέο έσο ηελ: 28/02/2014 ή και ενφρίηερα.
H αίηεζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληύπνπ YMMETOXH Nν. 1.
H ΓHΛΩH YMMETOXH Nν 2 απνζηέιιεηαη σζαύησο κέρξη ηελ 28/02/2014 ή και ενφρίηερα. Mαδί κε ηε
ΓHΛΩH YMMETOXH Nν 2 απνζηέιιεηαη ε Πεξίιεςε ηεο Aλαθνίλσζεο. Eθ’ όζνλ δε πξόθεηηαη πεξί
Aλαθνηλώζεσο Eιιήλσλ επηζηεκόλσλ επηβάιιεηαη όπσο ζπλαπνζηαιή θαη κεηάθξαζε ηεο Πεξίιεςεο ζηελ αγγιηθή
ή ζε άιιε γιώζζα. Σα προς Ανακοίνφζη κείμενα δένλ είλαη λα απνζηαινύλ κέρξη 15 Ιοσνίοσ 2014.
Όπσο είλαη εύινγν νη ύλεδξνη κπνξνύλ λα ζηείινπλ όιεο ηηο δειώζεηο ηνπο εμ αξρήο.
Άπαληεο νη ύλεδξνη ζα εηδνπνηεζνύλ γξαπηώο πεξί ηνπ είδνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πλέδξην.
ANAKOINΩEI KAI TPOΠO YΠOBOΛH TOY
1.Δίλαη απαξαίηεην λα δεισζεί ζην ρώξν "ζέκα" ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) Πεξίιεςε ή
Aλαθνίλσζε, εθ’ όζνλ ε Πεξίιεςε ή ε Aλαθνίλσζε ζηαιεί σο πξνζαξηεκέλν αξρείν (attached document) ζε
κνξθή Word doc. θαη ζε PDF.
2.Oη Aλαθνηλώζεηο κπνξεί λα ππνβιεζνύλ ζε δύν (2) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα κε δηπιό δηάζηηρν. H
Αλαθνίλσζε πξέπεη θαη' αλάγθελ λα ζπλνδεύεηαη από Πεξίιεςε 10-20 γξακκώλ ή κηαο ζειίδνο. Eηδηθώηεξα ε
δαθηπινγξάθεζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ ειιεληθή ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή πξνο Aλαθνίλσζε κπνξεί λα γξαθεί ζε
δηζθέηα 3.5 H/Y ή ζε CD θαη ζε Windows (Word doc 2000-2003 ) θαη ζε γξακκαηνζεηξά Times New Roman .

3.Eπίζεο νη Aλαθνηλώζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθώο κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) σο
πξνζαξηεκέλα αξρεία (attachments) σο Word doc.θαη ζε κνξθή PDF ζηελ Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή κε ηηο ίδηεο σο
αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο. Όκσο είλαη απαξαίηεην λα απνζηαιή κε FAX ή ηαρπδξνκηθώο θαη ην έληππν θείκελν ηεο
Πεξίιεςεο ή θαη ηεο Aλαθνίλσζεο. Οκνίσο, αληί ηνπ εληύπνπ θεηκέλνπ (hard copy), κπνξεί λα ζηαιεί ην αξρείν
θαη ειεθηξνληθώο ζε κνξθή PDFή ζε εηθόλα (image).
4.Πιεξέζηεξα θείκελα ησλ αλσηέξσ Aλαθνηλώζεσλ κέρξη 15 (ή θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο 20 ζειίδσλ) είλαη
δπλαηόλ λα δεκνζηεπζνύλ ζε απηνηειείο επηζηεκνληθνύο ηόκνπο. Tα θείκελα απηά ζηελ ηειηθή ηνπο πξνο
δεκνζίεπζε κνξθή δελ πξέπεη λα λννύληαη σο Πξαθηηθά πλεδξίνπ αιιά φς ασηοδύναμες και πλήρεις από κάθε
άπουη ζσμβολές θαη λα ζηαινύλ ηο αργόηερο μέτρι ηην 30/08/2014.
Ζ Αλαθνίλσζε ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ζπγγξαθέα, πξέπεη, εθηόο ησλ άιισλ, λα είλαη
απνιύησο νξζή από γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή άπνςε. Αλαθνηλώζεηο πνπ πάζρνπλ γισζζηθά δελ ιακβάλνληαη ππ’
όςε νύηε θαηά ζπλέπεηα αθνινπζνύλ ηε δηαδηθαζία θξίζεσο. To ηειηθό ηππσκέλν θείκελν πξνο θξίζε θαη
δεκνζίεπζε πξέπεη λα θέξεη εκθαλώο ζηελ πξώηε ζειίδα ηελ έλδεημε: TEΛIKO KEIMENO.
5.Tν copyright ησλ Aλαθνηλώζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πλέδξην θαη πνπ επειέγεζαλ λα δεκνζηεπζνύλ
αλήθεη ζηε ΓEEΦ θαη ζην ΓIKEΦIΠ. Tα ελ ιόγσ θείκελα δελ κπνξνύλ λα αλαδεκνζηεπζνύλ αιιαρνύ, ρσξίο
έγγξαθε άδεηα.
6.Όπσο αλεθέξζε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα Aλαθνηλώζεσλ ζε εηδηθά "παλώ" (Poster sessions). Oη ζρεηηθέο πξνηάζεηο
πξέπεη λα απνηεινύληαη από πέληε ην πνιύ ζέζεηο θαη λα έρνπλ δαθηπινγξαθεζεί ζε κηα έσο ηξεηο ζειίδεο.
Πξνζεζκία γηα ηελ απνζηνιή ησλ Πξνηάζεσλ γηα αλάξηεζε ζε "παλώ" (Poster Session) είλαη ε 15η Iοσνίοσ 2014.
Πξνηάζεηο πνπ ζα ζηαινύλ κεηά από απηή ηελ εκεξνκελία κπνξεί λα γίλνπλ δεθηέο, εάλ ππάξρεη αθόκε δηαζέζηκνο
ρώξνο.
7.H Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερζεί ή λα κε δερζεί Aλαθνηλώζεηο, ζύκθσλα κε
πνηνηηθά θξηηήξηα. Mόλν θηινζνθηθνύ ραξαθηήξα Aλαθνηλώζεηο ζα ιεθζνύλ ππόςε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ
ζην Πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ. Kάζε άιινο ελδηαθεξόκελνο πνπ δελ ζα ιάβεη ηελ παξνύζα Eγθύθιην κπνξεί λα
παίξλεη πιεξνθνξίεο από ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΓEEΦ ζην Γηαδίθηπν:
http://www.hri.org/iagp θαη http://www.iagp.gr.
Kάζε αιιεινγξαθία ζρεηηθή κε ην πλέδξην πξέπεη λα πεξηέξρεηαη ζηε δηεύζπλζε:
Καζεγεηή θύξην
Κσλζηαληίλν Bνπδνύξε
Πξόεδξν ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ 26νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Φηινζνθίαο
ηκσλίδνπ 5
174 56 AΛIMO
E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr
Mε θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο
O Πξόεδξνο ηεο Oξγαλσηηθήο Eπηηξνπήο
Kσλζηαληίλνο Ησάλλνπ Bνπδνύξεο
Kαζεγεηήο ηεο Φηινζνθίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελώλ
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