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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Στις 16 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00-2:00, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας καλεί σε ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ στο Πολιτιστικό Κέντρο-Εντευκτήριο του 

Πανεπιστημίου Αθηνών «Κτίριο Κ. Παλαμάς» (Ακαδημίας 48-Σίνα) προκειμένου να ανακοινώσει 

επίσημα την ανάληψη από την Ελλάδα του 23ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

στην Αθήνα το 2013. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας έτυχε αυτής της τιμής, στη 

διάρκεια ενός και πλέον αιώνος από την καθιέρωση του θεσμού. Το Παγκόσμιο Συνέδριο της 

Φιλοσοφίας έχει πραγματοποιηθεί από το 1900 κάθε πέντε χρόνια, σε όλες τις μεγάλες πόλεις του 

κόσμου: Παρίσι (1900, 1937), Βοστώνη (1926, 1998), Γενεύη (1904), Χαϊδελβέργη (1906), Μπολόνια 

(1911), Νεάπολη (1924), Οξφόρδη (1930), Πράγα (1934), Άμστερνταμ (1948), Βρυξέλλες (1953), 

Βενετία (1958), Μεξικό (1963), Βιέννη (1968), Βάρνα (1973), Ντύσσελντορφ (1978), Μοντρεάλ 

(1983), Μπράιτον (1988), Μόσχα (1993), Κωνσταντινούπολη (2003), και τον Αύγουστο του 2008 

στην Σεούλ.  

Πρόκειται για ένα κορυφαίο γεγονός για τη χώρα μας, η πραγματοποίηση του οποίου θα 

προσφέρει την ευκαιρία στην οικουμενική φιλοσοφική κοινότητα να συγκεντρωθεί στην Αθήνα, στην 

πόλη που απετέλεσε το λίκνο της Φιλοσοφίας, στο πλαίσιο μιας εθνικής προσπάθειας για την ανάδειξη 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία είναι ταυτόχρονα κληρονομιά όλης της Ευρώπης, αλλά και 

ευρύτερα όλου του πολιτισμένου κόσμου.  

Η διοργάνωση ενός τέτοιας κλίμακας ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ—

υπολογίζεται ότι θα έρθουν περίπου 3.000 Σύνεδροι— έχει ανάγκη τόσο από ηθική όσο και από 

οικονομική στήριξη, λόγω του μεγέθους του, από όλους τους φορείς που συνδέονται με τη Φιλοσοφία, 

την Παιδεία και τον Πολιτισμό. Πρωτίστως όμως έχει ανάγκη από την στήριξη όλων μας. Για το λόγο 

αυτό καλούμε τον κάθε ένα και την κάθε μία από εσάς σε μία πανστρατιά για να συμβάλουμε όλοι 

μαζί στην την επίτευξη του στόχου μας. 

Η παρουσία όλων σας θα συμβάλει στην επιτυχία της εκδήλωσης και θα δώσει την ευκαιρία 

για μία πληρέστερη ενημέρωση τόσο κατά την επίσημη ανακοίνωση, όσο και από τη συζήτηση που θα 

έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε στη δεξίωση που θα ακολουθήσει. 
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