ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ»
3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΥΝΕΠ 3
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
30/08/2019 - 01/09/2019, ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνει το 3ο Συνέδριο
Επιστημολογίας στις 30 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου 2019 στην πόλη της Καβάλας, με γενικό θέμα
Επιστήμη & ιδεολογία. Μετά το 1ο Συνέδριο (2015), Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα της γνώσης, και
το 2ο Συνέδριο (2017), Διδακτική των επιστημών, το φετινό συνέδριο εστιάζει στη σχέση ανάμεσα
στην επιστήμη και την προθεωρητική έννοια της ιδεολογίας, ειδικότερα: (i) στους μηχανισμούς
συγκέντρωσης και αξιολόγησης της πληροφορίας, (ii) στους τρόπους διαχείρισης της πληροφορίας
και ερμηνείας της πραγματικότητας και (iii) στα όρια ή τη φασματική σχέση μεταξύ
υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας όσον αφορά το τί είναι αληθές και το τί είναι καλό, τί
αποτελεί γνώση και πως είναι χρήσιμο η γνώση να αξιοποιείται στις επιμέρους επιστημονικές
περιοχές. Προσκαλούνται εισηγήσεις από όλους τους επιστημολογικούς χώρους και ειδικότερα
φέτος από περιοχές που να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
•
•
•
•
•

Ιδεολογία & φυσικές επιστήμες
Ιδεολογία & κοινωνικές επιστήμες
Γλώσσα & ιδεολογία
Οικονομία & ιδεολογία
Βιοηθική

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Θωμάς Βουγιουκλής, Ομ. Καθηγητής Μαθηματικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αναστασία Γιαννακίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Σικάγο
Ελένη Καλοκαιρινού, Αν. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση θα πρέπει να
υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 18 Μαΐου 2019 μέσω του πλαισίου EasyChair στον
σύνδεσμο: easychair.org/cfp/conep3. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα
γίνει μέχρι τις 08 Ιουλίου 2019. Τα κείμενα των περιλήψεων πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 500
λέξεις χωρίς τη βιβλιογραφία (σύνολο μέχρι δύο σελίδες). Για τις προφορικές ανακοινώσεις που θα
γίνουν αποδεκτές θα διατεθούν 20 λεπτά παρουσίασης. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να
συμμετάσχει μόνο με μία ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Αριθμός λέξεων: μέχρι 500 χωρίς τη βιβλιογραφία
Αριθμός σελίδων: μέχρι δύο σελίδες μαζί με τη βιβλιογραφία
Όλοι οι σύνεδροι-εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν άρθρο για πρακτικά του
συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τα πρακτικά θα δοθούν κατά τις ημέρες του συνεδρίου.
Γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή είναι 30 € και ειδικά για φοιτητές/τριες (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) και
μέλη του συλλόγου στα 25 €. Η προεγγραφή στο συνέδριο έχει μειωμένο κόστος (γενική συμμετοχή:
20 €), η προθεσμία είναι μέχρι 20 Ιουλίου 2019. Το κόστος συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί πριν
από τις ημέρες του συνεδρίου. Η καταβολή του αντίστοιχου ποσού μπορεί να γίνει με κατάθεση στον
τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» (Τράπεζα
Πειραιώς, Αριθμός λογαριασμού 5245-060227-986, IBAN GR4401722450005245060227986, BIC:
PRIBGRAA).
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δημοτική Βιβλιοθήκη ‘Βασίλης Βασιλικός’ (Κασσάνδρου 6, Καβάλα), λοιποί χώροι θα κοινοποιηθούν
το επόμενο διάστημα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Για υποβολή περίληψης (προθεσμία):
18 Μαΐου 2019
Ενημέρωση αποδοχής:
8 Ιουλίου 2019
Προεγγραφή με μειωμένο κόστος (προθεσμία):
20 Ιουλίου 2019
Ημέρες συνεδρίου (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή):
30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2019
Υποβολή άρθρου για τα πρακτικά (προθεσμία):
30 Νοεμβρίου 2019
*ενημερώνουμε ότι τα πρακτικά των συνεδρίων δημοσιεύονται σε βάση διετίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ:
6946-522-288, 6948-210-296
Ταχ. Διευθ.: 7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403

E-mail:
philosophia.ancilla@gmail.com
Ιστοσελίδα: synathena.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνα Κατσαρού, Κυριάκος Μικέλης, Ζαφείρης Παπαβαρύτης,
Κυριακή Σαλβερίδου, Κατερίνα Χατζοπούλου

ASSOCIATION OF ANCIENT GREEK PHILOSOPHY «SYN ATHENA»
3rd CONFERENCE ON EPISTEMOLOGY - CONEP 3
SCIENCE & IDEOLOGY
30/08/2019 - 01/09/2019, Kavala, Greece
Call for abstracts
The Association of Ancient Greek Philosophy ‘syn Athena’ is organizing the 3rd Conference on
Epistemology ‘Science and ideology’, which will take place in Kavala, Greece on 30 August-1
September 2019. After the 1st conference ‘On the unity of knowledge’ (2015) and the 2nd conference
‘Didactics of science’ (2017), the present conference focuses on the relationship between science and
the pretheoretical notion of ideology. The role and impact of various ideologies on the sciences is
examined especially regarding: (i) the mechanisms of collection and evaluation of information, (ii)
the ways of management of information and interpretation of reality, (iii) the limits or spectral
relation between subjectivity and objectivity regarding what is true and what is good, what is
knowledge and how can knowledge be optimally used in the various scientific fields. Researchers are
invited to submit abstracts in English or Greek on one or more of the following topics.
MAIN TOPICS
• Ideology & natural sciences
• Ideology & social sciences
• Language & ideology
• Economy & ideology
• Bioethics
KEYNOTE SPEAKERS
Anastasia Giannakidou, Professor of Linguistics, University of Chicago
Eleni Kalokerinou, Associate Professor of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki
Thomas Vougiouklis, Emeritus Professor of Mathematics, Democritus University of Thrace
ABSTRACT SUBMISSION DETAILS
Those who would like to participate with a presentation are invited to submit their abstracts by May
18, 2019 through EasyChair at the link: easychair.org/cfp/conep3. Abstracts must not exceed 500
words excluding references (total of two pages). Each participant is entitled to only one (individual
or co-authored) oral presentation. Notification of acceptance will be sent by July 8, 2019. All
presentations will be allocated 20 minutes with joined sessions for discussion.

CONFERENCE PROCEEDINGS
All participants can further submit papers for publication in the conference Proceedings (by
November 30, 2019). Guidelines and more information will be provided during the conference.
IMPORTANT DATES
Abstract submission deadline
Notice of acceptance:
Early registration deadline:
Conference days (Friday-Saturday-Sunday):
Paper submission deadline:
*Conference proceedings are published biannually.

18 May 2019
8 July 2019
20 July 2019
30 August – 1 September 2019
30 November 2019

CONFERENCE FEE
Standard fee: 30 €
Student fee, member fee: 25 €
Early registration fee (by July 20, 2019): 20 €
All fees must be deposited prior to the conference.
Piraeus Bank, IBAN GR4401722450005245060227986, BIC: PRIBGRAA
CONTACT DETAILS
Tel:
(+30) 6946-522-288,
Address: 7th Merarhias 1, Kavala 65403, Greece

E-mail: philosophia.ancilla@gmail.com
Website: synathena.gr

MAIN LOCATION Vasilis Vasilikos Municipal Library, Kassandrou 6, Kavala, Greece
ORGANIZING COMMITTEE
Katerina Chatzopoulou, Konstantinos Georgiadis, Konstantina Katsarou, Kyriakos Mikelis,
Zafiris Papavarytis, Kyriaki Salveridou

