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Αγαπεηά κέιε, θίινη θαη ζύλεδξνη, ζαο επραξηζηνύκε γηα ην έθδειν ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

αληαπόθξηζε ζπκκεηνρήο ζαο ζην 29ν Δηεζλέο πλέδξην Φηινζνθίαο ηνπ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟΤ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

εβόκαζηε θαη ζαο εθθξάδνπκε ηελ επαξέζθεηά καο γηα ηελ πξνζπκία ζαο λα βξεζνύκε θαη 

πάιη ζηηο θηινζνθηθέο καο ζπλεζηηάζεηο, νη νπνίεο έιεηςαλ ζε όινπο καο, σο βίσκα νπζίαο, 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. Ωζηόζν είκαζηε ππνρξεσκέλνη σο Δηνηθεηηθό πκβνύιην, παξά ηελ 

πεγαία ζέιεζή καο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πλεδξίνπ, λα ιάβνπκε ππόςε καο ηα 

επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη ηηο παξνύζεο δύζθνιεο ζπλζήθεο ή ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

εγθπκνλεί ε ζπλερηδόκελε παλδεκία. Μόιηο ζηηο 16 επηεκβξίνπ έιεμε ε ηζρύο ησλ κέηξσλ 

(lockdown) ζε πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη ε Ηιεία. Αθόκε, 

ζηελ πεξηνρή απηή έρνπλ αλαβιεζεί όια ηα πλέδξηα απηήο ηεο πεξηόδνπ.  

Καηά ζπλέπεηα ε θαηάζηαζε απηή δελ επηηξέπεη λα γίλεη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πλεδξίνπ όπσο 

ζπλάδεη πξνο ην θύξνο θαη ηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ θνξέα ηνπ. Η αίζνπζα  ηνπ Πλεπκαηηθνύ 

Κέληξνπ ηνπ Δεκαξρείνπ, όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηα πλέδξηά καο, κε ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ιόγσ θνξνλντνύ, όπσο αξκόδηνη καο πιεξνθόξεζαλ, 

κπνξεί λα δερζεί πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζπλέδξσλ θαη ζπκκεηερόλησλ. Απηό όκσο ζα 

δπζαξεζηήζεη θαη ζα νδεγήζεη ζε αλεπηζύκεηνπο απνθιεηζκνύο θαη εμαηξέζεηο  κε 

αθηεξσκαηηθό ζέκα ηνπ πλεδξίνπ πνπ αθνξά έλα έπνο ζηελ ηζηνξία ηνπ Ειιεληζκνύ. Ο 

ενξηαζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο Επαλάζηαζεο ηνπ ’21, απ’ όπνπ αληιείηαη θαη ην ζέκα, ζα 

ζθηαζηεί από ηελ αλαγθαζηηθή επηιεθηηθή ζπκκεηνρή ζπκκεηερόλησλ, γεγνλόο πνπ απνηειεί 

ην κεηέσξν βήκα κεηαμύ ειεπζεξίαο θαη αλαγθαηόηεηαο.  

Επνκέλσο, ζπλαηζζαλόκελνη ηελ επζύλε γηα ηε δηνξγάλσζε ελόο επηηπρεκέλνπ πλεδξίνπ 

θαη ιακβάλνληαο όια απηά ππόςε, νδεγεζήθακε κε πξνβιεκαηηζκό θαη βάζαλν ςπρήο ζηελ 

απόθαζε γηα ηελ μεηακίνηζη ηου Συνεδρίου από 8-10 Απριλίου 2022, εθόζνλ ην 

επηηξέςνπλ θαη ηόηε νη ζπλζήθεο, νη νπνίεο ελίνηε είλαη αλππέξβιεηεο.  

Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε ππνβνιή πεξηιήςεσλ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη 

31-10-2021. Αθνινύζσο, ζα εηδνπνηεζείηε γηα ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ θεηκέλσλ/ησλ 

εηζεγήζεώλ ζαο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 

αο επραξηζηνύκε γηα ηελ θαηαλόεζε 

Καιή δύλακε θαη ζπλέρεηα 

Με ηηκή, 
 γηα ην Δ.. ηνπ ΟΚΦΠ, 

 

Πνξηειάλνο ηακάηεο, 

Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ, 

Πξόεδξνο ηνπ Οιπκπηαθνύ Κέληξνπ Φηινζνθίαο θαη Παηδείαο  


