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H ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ (ΔEEΦ) 
TO ΔIEΘNEΣ KENTPON EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY (ΔΙΚΕΦΙΠ) 

H NOTIOAΦPIKANIKH ETAIPEIA ΓIA THN EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (SASGPH 
σε συνεργασία με 

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Και το Δήμο 

ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
και  άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Iδρύματα 

αναγγέλλουν τη διοργάνωση του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας 

με θέμα: 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

(ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ) 

GLOBAL ETHICS AND POLITICS 
(IN RELATION TO ECOLOGICAL PHILOSOPHY AND OTHER CRUCIAL ISSUES OF OUR GLOBAL ERA). 

 
Το Συνέδριο, που τελεί υπό την Εποπτεία Διεθνούς Ακαδημαϊκής Επιτροπής, θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 

2015 (11-16/07/2015) στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΡΙΛΙΑ{Αγίου Νικολάου13,1667 ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗ}. 
 

Το Συνέδριο αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα και πλαίσιο έρευνας για την παγκόσμια ηθική 
και πολιτική σε συνάρτηση προς την οικολογική φιλοσοφία  και τα άλλα κρίσιμα και καίρια θέματα κατά τον εικοστό 
πρώτο αιώνα. 

Κατά συνέπεια όλες οι Ανακοινώσεις που ασχολούνται με την παγκόσμια ηθική και την οικολογική 
φιλοσοφία εντάσσονται στη θεματική του Συνεδρίου. 

Εξ άλλου, όπως στα προηγούμενα Συνέδρια, έτσι και στο παρόν υπάρχουν δύο βασικοί άξονες αναφοράς, 
ήτοι η αναφορά στην μακραίωνα ελληνική φιλοσοφική κληρονομιά (εν προκειμένω κυρίως στην ελληνική ηθική και 
πολιτική φιλοσοφία) και στη νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφική πραγματικότητα. 
Ειδικότερα, οι ενδεικτικές κύριες θεματικές περιοχές του Συνεδρίου μπορεί να είναι οι ακόλουθες: 

Ι. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 
1. Η ηθική και η Ελληνική πόλις 
2. Η ηθική και η κοσμόπολις 
3. Η Ελληνική φιλοσοφία και τα οικολογικά προβλήματα της εποχής μας (η φύση ως κόσμος και οι σχέσεις των όντων 
στην ελληνική φιλοσοφία). 
 
II.ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 

4.Οι ηθικές θεωρίες (δεοντοκρατία, συνεπειοκρατία, αρετολογική ηθική, η αναπτυξιακή ηθική ( capabilities ethics) και 
η σχέση τους προς το οικουμενικό περιβάλλον της εποχής μας. Ποια είναι η πλέον κατάλληλη ηθική θεωρία για 
αντιμετώπιση προβλημάτων οικουμενικής υφής; Είναι μόνο μία η καταλληλότερη ηθική θεωρία ή περισσότερες; 

Μήπως η καταλληλότητα μιας ηθικής θεωρίας συναρτάται προς την υφή του προς αντιμετώπιση προβλήματος; 
5. H οικουμενική ή παγκοσμιοτική ηθική και το περιβάλλον (ηθικές αρχές, έννοιες, αξίες και κανόνες με καθολικότητα 
σε σχέση προς το περιβάλλον: η φύση, τα αποθέματα και ο πλανήτης). Σκιαγράφηση των περιοχών όπου είναι ή 
κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή κοινών ηθικών αρχών και κανόνων δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος. 
6 Η ηθική μιας οικουμενικής πολιτικής (κανονιστικές ηθικές θεωρίες των διεθνών ή παγκοσμίων σχέσεων). Ο 
Θουκυδίδης, οι νεότεροι και σύγχρονοι για τις διεθνείς σχέσεις. 
7. O κοσμοπολιτισμός ως ηθικό ιδεώδες και οι αρχές του 
8. Η τεχνολογία, η νανοτεχνολογία και  η οικουμενική ηθική 



9. Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όλους τους φιλοσοφούντες, στους ειδικούς στην Ελληνική φιλοσοφία, στους 

θεωρητικούς και φιλοσόφους της ηθικής και της πολιτικής ζωής, στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στους 

πολιτικούς και σε κυβερνητικούς φορείς, σε όλους τους πολίτες και στα δημιουργικά πρόσωπα που ζητούν να τεθούν 

αρχές και όρια που να προσδιορίζουν τις δυνατότητες πολιτικής και ηθικής δράσεως κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

δίδεται νόημα στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και να τίθενται στέρεες βάσεις στη ζωή των εθνών και λαών 

για την προστασία του περιβάλλοντος. 

10. Όπως είναι εύλογο, ειδικό βάρος θα δοθεί στις επιστημονικές Ανακοινώσεις και στις έρευνες που συζητούν τα 

φλέγοντα προβλήματα που αφορούν την ελληνική φιλοσοφία και τη σχέση της με τα ηθικά, πολιτικά και οικολογικά 

προβλήματα της σήμερον. 

 

ΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές: 
Kατηγορία α: Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας περίπου 30  ́λεπτών εκάστη. 
Kατηγορία β: Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας 20  ́λεπτών εκάστη. 
Κατηγορία γ: Σύντομες παρεμβάσεις διαρκείας 10΄ λεπτών 
Κατηγορία δ: Συνεδρίες για Mεταπτυχιακούς Σπουδαστές και νέους Ερευνητές (διαρκείας 10  ́λεπτών ή 15΄) και 
Kατηγορία ε: Συμμετοχή με ανάρτηση θέσεων και απόψεων σε Πανώ κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου (Poster 
Sessions). 

I.Oι Ανακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας {α} πρέπει να  έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής 
επισημάνσεως, διερευνήσεως και αποτιμήσεως των προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς 
το ερευνώμενο θέμα και της συνθέσεως των πολλαχώς διεσπαρμένων φιλοσοφικών αντιλήψεων που είναι σχετικές 
προς το εξεταζόμενο θέμα. Oι Aνακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους 
Προσκεκλημένους Oμιλητές (Invited Speakers) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για 
το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Oργανωτική Eπιτροπή τα απαραίτητα 
στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Aνακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Bιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι 
την 28 Φεβρουαρίου 2015 ή και ενωρίτερα). Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν το 

Δελτίο συμμετοχής Nο 1Α. H OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής 
των Αλλοδαπών ΠPOΣKEKΛHMENΩN OMIΛHTΩN (INVITED SPEAKERS) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
Συνεδρίου. 
Oι Προσκεκλημένοι ομιλητές, εκτός των όσων ήδη αναφέρθησαν, μπορούν αυτοί μόνον (και όχι και τα πρόσωπα που 
τους συνοδεύουν) να μετέχουν στις Εκδηλώσεις του Συνεδρίου (ήτοι Ελληνική Βραδιά ή Beach Party κατά περίπτωση, 
Conference Gala Dinner και Εκδρομή) χωρίς να πληρώσουν το δικαίωμα συμμετοχής. Όμως πρέπει να συμπληρώσουν 
και να στείλουν τα απαραίτητα Δελτία συμμετοχής. 
Oι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Oμιλητές (Invited 

Speakers) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Aνακοινώσεων στο Συνέδριο μέχρι την: 

30/06/2015.  
H Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της σε ορισμένους Συνέδρους χρόνο ομιλίας 
30  ́ λεπτών για την εκφώνηση της Aνακοίνωσής τους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα 
εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Oμιλητών (Invited Speakers). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω 
προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο. 
II. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα υπάρξουν Συνεδρίες {Kατηγορία δ} για Φοιτητές και κυρίως για Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές και Σπουδαστές της Φιλοσοφίας (αλλά και άλλων ειδικοτήτων και κατευθύνσεων που έχουν σχετικά 
φιλοσοφικά, πολιτικά και ηθικά διαφέροντα). 
III Eίναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή αλλοδαπό) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, 

αρκεί να επικοινωνήσει με την Γραμματεία του Συνεδρίου και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα 
απαραίτητα κατά περίπτωση έντυπα (Δήλωση Nο 1, Νο 1A, Νο 2, Νο 3, κτλ.) και να πληρώσει το δικαίωμα 

συμμετοχής του, όπως ειδικώτερα προσδιορίζεται.στο συναφές έντυπο (βλέπε Δελτίο Ν 3). 
Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών.  
Oι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Aνακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη 
μετάφραση της Aνακοινώσεώς τους (που θα διαβασθεί στο Συνέδριο) στην Aγγλική τουλάχιστον γλώσσα. Eπίσημες 
γλώσσες του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική.  

IV.Oι Aιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την: 28/02/2015 ή και ενωρίτερα. 
H αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΣYMMETOXHΣ Nο. 1. 
H ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται ωσαύτως μέχρι την 28/02/2015 ή και ενωρίτερα. Mαζί με τη 
ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της Aνακοίνωσης. Eφ’ όσον δε πρόκειται περί 
Aνακοινώσεως Eλλήνων επιστημόνων επιβάλλεται όπως συναποσταλή και μετάφραση της Περίληψης στην αγγλική ή 
σε άλλη γλώσσα. Τα προς Ανακοίνωση κείμενα δέον είναι να αποσταλούν μέχρι 15 Ιουνίου 2015. 
Όπως είναι εύλογο οι Σύνεδροι μπορούν να στείλουν όλες τις δηλώσεις τους εξ αρχής. 
V. Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν γραπτώς περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο. 



 
 
 

YΠOBOΛH ΔΕΛΤΙΩΝ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
1.Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στο χώρο "θέμα" του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Περίληψη ή Aνακοίνωση, 

εφ’ όσον η Περίληψη ή η Aνακοίνωση σταλεί ως προσαρτημένο αρχείο (attached document) σε μορφή Word doc. και 
σε PDF. 
2.Οι Aνακοινώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ως προσαρτημένα 
αρχεία (attachments) ως Word doc.και σε μορφή PDF στη Γραμματεία του Συνεδρίου (Secretariat@iagp.gr).  
3.Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Aνακοινώσεων μέχρι 15-20 σελίδων (ή 5000-6000 λέξεων) είναι δυνατόν να 
δημοσιευθούν σε αυτοτελείς επιστημονικούς τόμους. Tα κείμενα αυτά στην τελική τους προς δημοσίευση μορφή 
δεν πρέπει να νοούνται ως Πρακτικά Συνεδρίου αλλά ως αυτοδύναμες και πλήρεις από κάθε άποψη επιστημονικές 

συμβολές και να σταλούν το αργότερο μέχρι την 30/08/2015.  

Η Ανακοίνωση στην τελική της μορφή, με αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα, πρέπει, εκτός των άλλων, να είναι 
απολύτως ορθή από γραμματική, συντακτική και ηλεκτρονική άποψη. Ανακοινώσεις που πάσχουν γλωσσικά δεν 
λαμβάνονται υπ’ όψη ούτε κατά συνέπεια ακολουθούν τη διαδικασία κρίσεως. 
4. To τελικό κείμενο προς κρίση και δημοσίευση πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: TEΛIKO 
KEIMENO, για να ακολουθήσει στη συνέχεια τη διαδικασία κρίσεως (Blind and Peer Review process). 
5.Tο copyright των Aνακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που τελικά επελέγησαν να δημοσιευθούν 

ανήκει στη ΔEEΦ και στο ΔIKEΦIΠ. Tα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν αλλαχού, χωρίς έγγραφη 

άδεια. 

6.Όπως ανεφέρθη υπάρχει η δυνατότητα Aνακοινώσεων σε ειδικά "πανώ" (Poster sessions). Oι σχετικές προτάσεις 

πρέπει να αποτελούνται από πέντε το πολύ θέσεις και να έχουν δακτυλογραφηθεί σε μια έως τρεις σελίδες. Προθεσμία 

για την αποστολή των Προτάσεων για ανάρτηση σε "πανώ" (Poster Session) είναι η 15η Iουνίου 2015. Προτάσεις που 

θα σταλούν μετά από αυτή την ημερομηνία μπορεί να γίνουν δεκτές, εάν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος χώρος. 

7. H Διεθνής Επιτροπή Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να μη δεχθεί Aνακοινώσεις, σύμφωνα με 
ποιοτικά κριτήρια. Mόνο φιλοσοφικού χαρακτήρα Aνακοινώσεις θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου να περιληφθούν 
στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 
  Kάθε ενδιαφερόμενος για το παρόν Συνέδριο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΔEEΦ 
στο Διαδίκτυο:http://www.hri.org/iagp και http://www.iagp.gr. 
Kάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο πρέπει να περιέρχεται στη διεύθυνση: 
Καθηγητή κύριο 
Κωνσταντίνο Bουδούρη 

Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας 
Σιμωνίδου 5 
174 56 AΛIMOΣ  
E-mail: Secretariat@iagp.gr 
 

Mε φιλικούς χαιρετισμούς 
O Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής 

Kωνσταντίνος Ιωάννου Bουδούρης 
Kαθηγητής της Φιλοσοφίας  
του Πανεπιστημίου Aθηνών 

 
(Προκαταρκτική  Εγκύκλιος: Iούλιος του 2014) 
Πρώτη Εγκύκλιος:Σεπτέμβριος του 2014 
Δελτία συμμετοχής κτλ: No.1, No.1A, No.2, No.3, No4, No.5, No.6, No.7, No. 8, No. 9, No.10 
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