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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

7ο πανελλήνιο συνέδριο 

 

 

µε θέµα: 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

(Χανιά, 20 και 21 Αυγούστου 2003) 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, 1 

Προς τους συνέδρους 

 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και το Ίδρυµα Ανάπτυξης του 

Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου οργανώνουν στα Χανιά της Κρήτης, σε συνεργασία µε την οικεία 

Νοµαρχιακή και ∆ηµοτική Αυτοδιοίκηση, στις 20 και 21 Αυγούστου 2003, το 7ο 

πανελλήνιο συνέδριο της σειράς: Προβλήµατα σοσιαλισµού µε θέµα: 

 

Το πρόβληµα του πολιτισµού στο σύγχρονο κόσµο. 
 

Παρακαλείσθε να δηλώσετε συµµετοχή, ως τις 15 Ιουνίου 2003, συµπληρώνοντας το 

εσώκλειστο ∆ελτίο. 

 



Στη θεµατολογία του Συνεδρίου περιλαµβάνονται 

και εργασίες σχετικές µε τα παρακάτω: 

 

 

1. Πορίσµατα σχετικών ερευνών και µελετών και δηµιουργία αρχείου και βάσης 
δεδοµένων Τοπικών Πολιτισµών της Ηπείρου και της Κρήτης, (µελετών, 
ερευνών, µελετηµάτων, βιβλίων, περιοδικών για την ανάδειξη, την προστασία 
και τη δηµιουργική αλληλεπίδραση και ανάπτυξη των τοπικών πολιτισµών 
συγκεκριµένων γεωγραφικών/πολιτισµικών περιφερειών, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή µε πλήρη τεκµηρίωση). 
Αναλυτική εισαγωγή και περιγραφή µε αναφορά στην αρχιτεκτονική, στη 
µουσική, στο χορό, στις παραδόσεις, στα έθιµα, στα τραγούδια, στους µύθους, 
στους θρύλους, στις πεποιθήσεις, στα τεχνικά έργα, στις εκκλησίες, στα 
µοναστήρια, στα φυσικά τοπία, στις προστατευόµενες περιοχές, στα νερά κ.λ.π. 

 
2. Η πολιτισµική διάσταση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης στη 

διαδικασία προστασίας και ανάπτυξης του ορεινού περιβάλλοντος και των 
τοπικών πολιτισµών της Ηπείρου, της Κρήτης, της Ελλάδας, των 
Βαλκανίων και της Ευρώπης. 

 
3. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε πλήρη τεκµηρίωση και διασυνδέσεις (links) 

µε αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, για τα στοιχεία ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών και πολιτισµικών φορέων της Ηπείρου, της Κρήτης, της 
Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης (ιστορικό, αντικείµενο, στόχοι, 
φιλοσοφία, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες, έντυπα, δηµοσιεύσεις, δικτυακοί 
τόποι, διευθύνσεις, υπεύθυνοι κ.λ.π.) 
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµατεπώνυµο:……………………………………………………………………...... 

Ιδιότητα-Θέση:…………………………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση:……………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………… 

FAX:……………………………………………………………………………………. 

 

Τίτλος της εισήγησης:………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ηµεροµηνία      Υπογραφή 

 


