23ο ΠΑΓΚOΜΗO ΤΝΔΓΡΗO ΦΗΛOOΦΗΑ
Ζ ΦΗΛOOΦΗΑ Ω ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΡOΠO ΕΩΖ
ΑΘΖΝΑ ΑΠO ΣΖΝ 4 ΔΩ ΣΖΝ 10 ΑΤΓOΤΣOΤ 2013

1η Eγκύκλιορ
Σα Παγθόζκηα πλέδξηα Φηινζνθίαο νξγαλώλνληαη θάζε πέληε ρξόληα από ηε Γηεζλή Oκνζπνλδία Φηινζνθηθώλ Δηαηξεηώλ (FISP) ζε
ζπλεξγαζία κε κία από ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη κέιε ηεο. Σν 23ν Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο ζα δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα από ηελ 4 έσο ηελ 10 Απγνύζηνπ 2013 ππό ηελ επνπηεία ηεο Διιεληθήο Oξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο πνπ
ζπγθξνηείηαη από ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία.
Σν πλέδξην έρεη αξθεηνύο θαη πνιιαπινύο ζηόρνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα λνεζνύλ σο ζπκπιεξσκαηηθνί. Έηζη επηδηώθεη :
Να δηεξεπλήζεη ηηο θηινζνθηθέο παξαδόζεηο ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ θαη λα πξνβεί ζε ζύγθξηζε αλακεηαμύ ηνπο
αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαη πνηθίιεο ζπκβνιέο ηνπο θαη ηηο ηπρόλ αιιειεπηδξάζεηο ηνπο.
Να αλαζηνραζηεί θαη λα ππνβάιεη ζε θξηηηθή εμέηαζε ηελ αληίιεςε γηα ηελ απνζηνιή, ην έξγν θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο θηινζνθίαο ζην
ζύγρξνλν θόζκν, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπκβνιέο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηε θηινζνθηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κε άιινπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο, κε ηηο πνιηηηθέο, ηηο ζξεζθεπηηθέο, ηηο θνηλσληθέο, ηηο νηθνλνκηθέο, ηηο ηερλνινγηθέο θαη
ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηηο πνηθηιόκνξθεο πνιηηηζηηθέο παξαδόζεηο.
Να ηνλίζεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ θηινζνθηθνύ ζηνραζκνύ ζην δεκόζην ιόγν (discourse) γηα ηα παγθόζκηα δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ
ηελ αλζξσπόηεηα.
Λόγσ ηεο πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηεο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ε Αζήλα απνηειεί ηνλ ηδεώδε ηόπν γηα γόληκν δηάινγν αλάκεζα
ζε θηινζόθνπο θαη θηινζνθνύληεο, αθαδεκατθνύο δαζθάινπο θαη κε, από όιν ηνλ θόζκν. Σν θύξην ζέκα ηνπ πλεδξίνπ πνπ ζα γίλεη ην
2013 «Η θηινζνθία σο έξεπλα θαη ηξόπνο δσήο», κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεη θαη ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε, αλαθαιεί ζηε κλήκε ηε
δηαθήξπμε ηνπ σθξάηε «ν αλεμέηαζηνο βίνο νπ βησηόο αλζξώπσ».
Σν Παγθόζκην πλέδξην Φηινζνθίαο ηνπ 2013 θαιεί ζε ζπδήηεζε γηα ηε θύζε, ην ξόιν θαη ηηο επζύλεο ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ
θηινζόθσλ ζήκεξα. Γεζκεύεηαη λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα πξνβιήκαηα, ζηηο ζπγθξνύζεηο, ζηηο αληζόηεηεο θαη ζηηο αδηθίεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ελόο πιαλεηηθνύ πνιηηηζκνύ πνπ είλαη ζπγρξόλσο πνιύκνξθνο θαη ηερλν-επηζηεκνληθόο.
Σν θύξην ζέκα ηνπ πλεδξίνπ ζα εμεηαζζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ Παγθνζκίσλ πλεδξίσλ Φηινζνθίαο, ζηηο αθόινπζεο
ηέζζαξεο Oινκέιεηεο θαη ζηα επηά πκπόζηα.
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OΛOΜΔΛΔΙΔ
Φηινζνθηθή κέζνδνο
Φηινζνθία θαη επηζηήκεο
Η Φηινζνθία σο πξαθηηθή ζνθία θαη ηξόπνο δσήο
Φηινζνθία θαη δεκόζηνο βίνο

ΤΜΠOΙΑ
1.
Η ζεκαζία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο ζήκεξα
2.
Έξσο
3.
Φηινζνθία θαη ζξεζθείεο
4.
Σέρλε θαη πνιηηηζηηθά κνξθώκαηα
5.
Σερλνινγία θαη πεξηβάιινλ
6.
Σξέρνπζεο ηάζεηο ζηελ επηζηεκνινγία
7.
Η θηινζνθία ζηε λεόηεξε θαη ζηε ζύγρξνλε Διιάδα
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ
01. Αηζζεηηθή θαη θηινζνθίεο ηεο ηέρλεο
02. Απσαία Δλληνική Φιλοζοθία:
02i. Πποζωκπαηική θιλοζοθία
02ii. Κλαζική Δλληνική Φιλο-ζοθία
02iii. Δλληνιζηική Φιλοζοθία
02iv. Νεοπλαηωνική Φιλοζοθία
03. Βηνεζηθή
04. Βνπδηζηηθή θηινζνθία
05. Ηζηθή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ θόζκνπ

06. Βςζανηινή θιλοζοθία
07. Υξηζηηαληθή θηινζνθία
08. πγθξηηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή θηινζνθία
09. Κνκθνπθηαλή θηινζνθία
10. ύγρξνλε θηινζνθία
11. Πεξηβαιινληηθή θηινζνθία
12. Ηζηθή

13.Τπαξμηαθή θηινζνθία
14. Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο
15. Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
16. Ιλδηθή θηινζνθία
17. Ιζιακηθή θηινζνθία
18.Ινπδατθή θηινζνθία
19. Λνγηθή

20. Ιαηξηθή εζηθή
21. Μεζαησληθή θηινζνθία
22. Μεηαθηινζνθία
23. Μεηαθπζηθή
24. Νεόηεπη και ζύγσπονη ελληνική θιλοζοθία
25. Ηζηθή ςπρνινγία
26. Oληνινγία
27. Φαηλνκελνινγία
28. Φηινζνθηθή αλζξσπνινγία
29. Φηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θύισλ
30. Φηινζνθηθή εξκελεπηηθή
31. Φηινζνθηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο θπιέο
32. Φηινζνθηθέο παξαδόζεηο ζηελ Αθξηθή
33. Φηινζνθηθέο παξαδόζεηο ζηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθό
34. Φηινζνθηθέο παξαδόζεηο ζηελ Δπξώπε
35. Φηινζνθηθέο παξαδόζεηο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή
36. Φηινζνθηθέο παξαδόζεηο ζηε Βόξεηα Αθξηθή θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή
37. Φηινζνθηθέο παξαδόζεηο ζηε Βόξεηα Ακεξηθή

38. Φηινζνθία θαη γισζζνινγία

39. Φηινζνθία θαη ινγνηερλία
40. Φηινζνθία θαη κέζα γεληθήο ελεκέξσζεο
41. Φηινζνθία θαη πξνθνξηθέο παξαδόζεηο ηεο γλώζεο
42. Φηινζνθία θαη ςπραλάιπζε
43. Φηινζνθία γηα παηδηά
44. Φηινζνθία ηεο πξάμεο
45. Φηινζνθία ησλ γλσζηηθώλ επηζηεκώλ
46. Φηινζνθία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο
47. Φηινζνθία ηνπ πνιηηηζκνύ
48. Φηινζνθία ηεο αλάπηπμεο
49. Φηινζνθία ηεο νηθνλνκίαο
50. Φηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο
51. Φηινζνθία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
52. Φηινζνθία ηεο ηζηνξίαο
53. Φηινζνθία ηεο γιώζζαο
55. Φηινζνθία ηνπ δηθαίνπ
55. Φηινζνθία ηεο ινγηθήο
56. Φηινζνθία ησλ καζεκαηηθώλ
57. Φηινζνθία ηνπ λνπ
58. Φηινζνθία ηεο θύζεσο
59. Φηινζνθία ησλ λεπξνεπηζηεκώλ
60. Φηινζνθία ηεο θπζηθήο επηζηήκεο
61. Φηινζνθία ηεο ζξεζθείαο
62. Φηινζνθία ηεο επηζηήκεο
63. Φηινζνθία ηνπ αζιεηηζκνύ
64. Φηινζνθία ηεο ηερλνινγίαο
65. Φηινζνθία ηνπ ζώκαηνο
66. Φηινζνθία ησλ επηζηεκώλ ηεο δσήο
67. Φηινζνθία ησλ θνηλσληθώλ επη-ζηεκώλ

68. Φηινζνθία ησλ αμηώλ

69. Πνιηηηθή θηινζνθία
70. Αλαγέλλεζε θαη λεόηεξε θηινζνθία
71. Ρσζηθή θηινζνθία
72. θνηλσληθή θηινζνθία

73.Σαντζηηθή θηινζνθία
74. Γηδαθηηθή ηεο θηινζνθίαο
75. Θεσξίεο ηεο γλώζεο θαη επηζηεκνινγία
ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΛΔΞΔΙ
Θα δνζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαιέμεηο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί κε ρνξεγία ζην όλνκα ηξηώλ δηαζήκσλ θηινζόθσλ ηνπ παξειζόληνο,
ήηνη ηνπ Ibn Rνshb (Averroes), ηνπ Maimonides θαη ηνπ Kierkegaard.
YΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ
Οη Αλαθνηλώζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ:
(α) ε ειεθηξνληθή κνξθή κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) σο πξνζαξηεκέλα αξρεία (attached documents) ζε Word (θαηά
πξνηίκεζε Word 97-2003) θαη ζε pdf, ζε γξάκκαηα (fonts) Arial θαη γηα ηα ειιεληθά πνιπηνληθά θείκελα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γξάκκαηα
(fonts) Palatino, ζηελ εμήο ειεθηξνληθή δηεύζπλζε :Secretariat@www.wcp2013.gr
(β) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο έλα δαθηπινγξαθεκέλν αληίηππν κε δηπιό δηάζηηρν ζηε δηεύζπλζε ηεο Διιεληθήο Oξγαλσηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ 23νπ ΠΦ:
23 ΠAΓKOMIO YNEΓPIO ΦIΛOOΦIA
Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελώλ
5νο όξνθνο, Γξ. 501-02
EΛTA Παλεπηζηεκηνύπνιεο
15703 ZΩΓPAΦO -ΑΘΗΝΑ.
Σν θείκελν ηεο Aλαθνίλσζεο πνπ ζα ππνβιεζεί δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 1800 ιέμεηο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από Πεξίιεςε
200 ιέμεσλ. Η ππνβνιή ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επθξηλή ένδειξη ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο (βι. αλσηέξσ Nν 01-75) γηα ηελ
νπνία πξννξίδεηαη ε Αλαθνίλσζε θαη ηε γλώζζα ζηελ νπνία έρεη γξαθεί.
Γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο βιέπε ηα ζρεηηθά Γείγκαηα (samples) θαη ηα Γειηία (Σemplate Forms).
Οινη νη ελδηαθεξόκελνη λα ιάβνπλ κέξνο ζην πλέδξην πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ FORM No. 1
Η Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερζεί ή λα κε δερζεί Αλαθνηλώζεηο ζύκθσλα κε θξηηήξηα πνηνηηθά.
Μόλν θηινζνθηθνύ ραξαθηήξα Αλαθνηλώζεηο ζα ιεθζνύλ ππόςε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ.
ΑΛΛΔ ΤΝΔΓΡΙΔ
Η Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο ζα απνθαζίζεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα γηα Πποζκεκλημένοςρ ομιληηέρ (Ιnvited Speakers).
Πξνηάζεηο γηα ζπλεδξίεο ηπογγςλήρ ηπάπεζαρ (Roundtables) ζε πην ζπγθεθξηκέλα θηινζνθηθά ζέκαηα είλαη απνδεθηέο. Oη
νξγαλσηέο ζπλεδξηώλ ηξνγγπιήο Σξάπεδαο πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο όηη νη πλεδξίεο απηέο πξέπεη ζπλήζσο λα πεξηιακβάλνπλ
νκηιεηέο από ηρεις ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξίεο απηέο πξέπεη λα εγγξαθνύλ γηα λα έρνπλ
απνθηήζεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πλέδξην. Σόζν νη νξγαλσηέο όζν θαη ηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηώλ απηώλ πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηε
Γηεζλή Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο.
Μπνξνύλ επίζεο λα ππνβιεζνύλ πξνηάζεηο γηα ζεκαηηθά Eξγαζηήξηα (Workshops) θαη πλεδξίεο γηα Φνηηεηέο (Student Sessions).
Γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο βιέπε ηα ζρεηηθά Γείγκαηα (samples) θαη ηα Γειηία (Σemplate Forms).
Οινη νη ελδηαθεξόκελνη λα ιάβνπλ κέξνο ζην πλέδξην πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ FORM No. 1
ΤΝΔΓΡΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠOΤ ΔΙΝΑΙ ΜΔΛΗ ΣΗ ΓΙΔΘΝOΤ OΜOΠOΝΓΙΑ ΦΙΛOOΦΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ [FISP] Ή
ΚΑΙΙ ΑΛΛΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ
Δηαηξείεο πνπ είλαη κέιε ηεο Γηεζλνύο Oκνζπνλδίαο Φηινζνθηθώλ Δηαηξεηώλ παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ Διιεληθή
Oξγαλσηηθή Δπηηξνπή έσο ηελ 1ε Ινπλίνπ ηνπ 2012. Δλδερνκέλσο ζα ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκό ησλ πλεδξηώλ πνπ
νξγαλώλνληαη από θάζε Eηαηξεία πνπ είλαη κέινο ηεο Γηεζλνύο Oκνζπνλδίαο Φηινζνθηθώλ Δηαηξεηώλ [FISP].
Γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο βιέπε ηα ζρεηηθά Γείγκαηα (samples) θαη ηα Γειηία (Σemplate Forms).
Οινη νη ελδηαθεξόκελνη λα ιάβνπλ κέξνο ζην πλέδξην πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ FORM No. 1
ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΗΜΔΡOΜΗΝΙΔ
Σελ 1ε Oθησβξίνπ 2012 ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηε παξαιαβή ησλ Αλαθνηλώζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα πλεδξίεο ηξνγγπιήο
Σξάπεδαο (Roundtables), ησλ θεμαηικών Eπγαζηηπίων (Workshops) θαη ησλ Φοιηηηικών ςνεδπιών (Student Sessions).
Αλαθνηλώζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, αιιά πξηλ από ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013, κπνξεί λα
γίλνπλ δεθηέο, εάλ ππάξρεη αθόκε δηαζέζηκνο ρώξνο.
Oη Αλαθνηλώζεηο θαη νη πλεδξίεο γηα ηξνγγπιέο Σξάπεδεο (Round-tables) θαζώο θαη Πξνηάζεηο γηα αλάξηεζε ζέζεσλ θαη

πποηάζεων ζε «πανώ» (Poster Sessions) λα ζηαινύλ ζηε δηεύζπλζε ηεο Διιεληθήο Oξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο (βιέπε αλσηέξσ).
ΚOΗΝΩΝΗΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
Θα αλαγγειζεί αξγόηεξα
ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣOΥΖ [ΔΓΓΡΑΦΖ}
Σο δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηο 23 Παγκόζμιο ςνέδπιο Φιλοζοθίαρ έσει ωρ εξήρ:
200.00 επξώ (euros) γηα δήισζε ζπκκεηνρήο [εγγξαθή] πξν ηεο 1/10/2012.
225.00 επξώ (euros) γηα δήισζε ζπκκεηνρήο [εγγξαθή] πξν ηεο 2/2/2013.
250.00 επξώ (euros) γηα δήισζε ζπκκεηνρήο [εγγξαθή] κεηά ηελ 1/1/2013.
100.00 επξώ (euros) γηα πξόζσπα πνπ ζπλνδεύνπλ ηνπο πλέδξνποή άιινπο ζπκκεηέρνληαο ρσξίο Αλαθνίλσζε
50.00 επξώ (euros) γηα Φνηηεηέο θαη Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο
ΣΔΓΑΖ ΚΑΗ ΣΑΞΊΓΗΑ
Θα αλαγγειζνύλ αξγόηεξα
ΔΚΘΔΖ ΒΗΒΛΗOΤ
Θα αλαγγειζεί αξγόηεξα

