
 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ» 

25-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΚΑΒΑΛΑ 

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

 

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνει ανοιχτό συνέδριο πολιτικής 

φιλοσοφίας υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας στις 25-27 Απριλίου 2014 στην πόλη της Καβάλας. Τα 

θεµατικά πεδία του συνεδρίου είναι: (α) πολιτικός στοχασμός από την αρχαιότητα και τη διαχρονία της 

Ελλάδας, οι ποιότητες της δημοκρατίας, πολιτική ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση, αποτίμηση της 

συμβολής των κομμάτων στο νέο Ελληνικό κράτος, (β) νεότερος και σύγχρονος πολιτικός στοχασμός, ο 

ρόλος του πολίτη σήμερα, πολιτικά μοντέλα, θεωρία παιγνίων, θέματα βιοπολιτικής, θέματα κοινωνικής 

και πολιτικής ανθρωπολογίας, (γ) η πολιτική πράξη στην Ελλάδα σήμερα, προτάσεις για το μέλλον.   

  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

Χρήστος Γιανναράς, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Συγγραφέας 

Κώστας Ζουράρις, Πολιτειολόγος, Πολιτικός Επιστήμονας, Συγγραφέας 

Δημήτριος Νικήτας, Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Γιώργος Ν. Οικονόμου, Δρ. Φιλοσοφίας, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας 

Ηλίας Παπαγιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Γιάννης Παραβάντης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Γεώργιος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης 

 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Πολιτικός στοχασμός από την αρχαιότητα και τη διαχρονία της Ελλάδας, οι ποιότητες της 

δημοκρατίας, πολιτική ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση, αποτίμηση της συμβολής των κομμάτων στο 

νέο Ελληνικό κράτος 

 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Σύγχρονος πολιτικός στοχασμός, ο ρόλος του πολίτη σήμερα, διεθνείς σχέσεις, πολιτικά 

μοντέλα, θεωρία παιγνίων, θέματα βιοπολιτικής, θέματα κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας 

 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Η πολιτική πράξη στην Ελλάδα σήμερα: ο λόγος στους πολίτες 

 

Πολίτες και εγχώριοι πολιτικοί/πολιτευτές από την πόλη της Καβάλας που θα δηλώσουν ότι θέλουν να 

κάνουν συνοπτική παρουσίαση εκφράζοντας προτάσεις και θέσεις με θετικό περιεχόμενο, οι οποίες θα 

υποβληθούν ένα μήνα πριν στην επιτροπή του συνεδρίου. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση ή με αφίσα θα πρέπει να 

υποβάλουν τις περιλήψεις τους σε δύο αντίτυπα (επώνυμο και ανώνυμο) μέχρι τις 10/3/2014, είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση philosophia.ancilla@gmail.com, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του 

συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», στο οίκημα «Πυθαγόρας», 7ης Μεραρχίας 1, 

Καβάλα 65403. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει μέχρι τις 27/3/2014. Τα 

κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση όχι παραπάνω από δύο σελίδες (μαζί με ενδεχόμενη 

βιβλιογραφία) και να αποσταλούν σε μορφή word ή pdf ή έντυπη. Παρακαλούμε η περίληψη να πληροί τις 

παρακάτω προδιαγραφές:    

Γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt   

Περιθώρια: όλα 3 εκατοστά 

Διάστημα: μονό   

 

Για το επώνυμο αρχείο: τίτλος/θέμα, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας (προαιρετικά), ηλεκτρονική 

διεύθυνση. 

Για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος/θέμα.  

  

 Οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις 50 και για κάθε μία θα 

διατεθούν συνολικά 30 λεπτά.  

 Οι περιλήψεις για τις προφορικές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του 

συνεδρίου.   

 Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).   

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 30 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο) στα 20 € και καταβάλλεται την ημέρα εγγραφής.  Εγγραφή στο συνέδριο απαιτείται 

μόνο για τη λήψη Βεβαίωσης και λοιπού ενημερωτικού υλικού. Η απλή παρακολούθηση είναι δωρεάν και 

ανοιχτή σε όλους. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Για παρουσίαση την τρίτη μέρα θα γίνουν δεκτές παρεμβάσεις από όλους τους πολίτες της Καβάλας με την 

υποβολή περίληψης που δεν θα υπερβαίνει τη μία σελίδα σε έκταση. Ο χρόνος που θα διατεθεί για την 

καθεμία θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων. Οι περιλήψεις αποστέλλονται μέχρι 

τις 30 Μαρτίου 2014, σε δύο μορφές, ανώνυμη και επώνυμη, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

philosophia.ancilla@gmail.com, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής 

Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», στο οίκημα «Πυθαγόρας», 7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403, έντυπη ή 

χειρόγραφη. Η επιλογή θα γίνει από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, σύμφωνα και με τον αριθμό 

των ενδιαφερομένων και με βάση την θετικότητα του περιεχομένου, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν άμεσες 

επιθέσεις κατά προσώπων ή επιθέσεις κατά ιδεολογικών ή άλλων χώρων γενικευτικά. Το περιεχόμενο της 

παρέμβασης μπορεί να αφορά θέματα τοπικού ή ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος και η αξιολόγησή του 

από την οργανωτική επιτροπή: (α) θα γίνει από την ανώνυμη μορφή (δηλαδή οι κριτές δεν θα έχουν γνώση 

της ταυτότητας του/της συγγραφέα), (β) θα εστιάζει στο περιεχόμενο του κειμένου και όχι στη διατύπωση 
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και (γ) θα είναι αμερόληπτη από πλευράς ιδεολογικών ή άλλων τοποθετήσεων. Η συμμετοχή 

(παρακολούθηση ή παρέμβαση) στην τρίτη μέρα του συνεδρίου είναι δωρεάν.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:  

Τηλ:              2510-232-315, 6946-522-288 

E-mail:   philosophia.ancilla@gmail.com 

Ταχ. Διευθ.:   7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403   

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Η αίθουσα ‘Βασίλης Βασιλικός’ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας 

Συνεδριακό Κέντρο Αγίας Λυδίας Φιλιππισίας 

Κινηματοθέατρο ‘Όσκαρ’ 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Στάθης Λαζαρίδης, Δρ. Φιλοσοφίας, Εκπαιδευτικός 

Γιώργος Ν. Οικονόμου, Δρ. Φιλοσοφίας, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας 

Θοδωρής Παπαδόπουλος, Επιστημονικός Επιμελητής, Εκπαιδευτικός 

Γιάννης Παραβάντης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Γεώργιος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης 

Θανάσης Στογιαννίδης, Λέκτορας του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Παρασκευή Αραβοσιτά, Φιλόλογος 

Βάσω Βασιλειάδου, Μαθηματικός 

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Θεολόγος-Νομικός 

Κωνσταντίνα Κατσαρού, Θεολόγος 

Θεοδοσία Μυρωδή, Αρχιτέκτονας 

Ελένη Φώτου, Ψυχολόγος 

Κατερίνα Χατζοπούλου, Γλωσσολόγος 

 

 

 

                                  


