
ΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Φιλοσοφική Σχολή 

Εταιρεία Ιστορικών της Ρωσικής Φιλοσοφίας που ονομάστηκε μετά από V.V. Zenkovsky στο Ρωσικό 
Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Κέντρο Φαινομενολογικής Φιλοσοφίας, Ρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" (“ΣΠΙΤΙ LOSEV”) 

Σας προσκαλούμε στο Δ’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 

"ΑΞΙΑ - ΕΝΝΟΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΟ:  
ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ" 

Ώρα: 13-16 Σεπτεμβρίου, 2020 
Τοποθεσία: Ελευσίνα - Λουτράκι - Κόρινθος, Ελληνική Δημοκρατία 

Η γενική κατεύθυνση της διάσκεψης είναι μια διεπιστημονική σύνθεση τριών τυπικά άσχετων 
επιστημονικών κλάδων που έχουν στην πραγματικότητα μια βαθιά εσωτερική σχέση: η θεολογία μιλάει 
για τον Θεό, η φιλοσοφία μιλάει για νοήματα και η αισθητική μιλά για την συγκεκριμένη ενσωμάτωσή 
τους σε σύμβολα και σημάδια. Ένα από τα βασικά σύμβολα του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι το σύμβολο 
της Εδέμ: ο τόπος του Θεού και του Πρώτου ανθρώπου, η γενέτειρα των εννοιών, η οντολογική ρίζα όλων 
των συμβόλων. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι μια λαχτάρα για τον παράδεισο και την αληθινή ύπαρξη 
του ανθρώπου στην άρνηση ή στο κέρδος. 
Ο τόπος διεξαγωγής του τέταρτου συνεδρίου «ΑΞΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΛΟ» επιλέχθηκε στην Ελλάδα 
ως τόπος γέννησης της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και κουλτούρας. Οι αφετηρίες του προβληματισμού, 
όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις, είναι η κατανόηση των φαινομενολογικών και υπαρξιακών 
αρχών της σύγχρονης ανθρωπολογικής φιλοσοφίας , την εσωτερική της εμπειρία και τον συμβολισμό της 
εξωτερικής ενσωμάτωσής του. 
Θέματα Συνεδρίου: 
1) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ: οντοθεολογία, φαινομενολογία θρησκείας, ιστορία της μυστικιστικής θεολογίας της 
χριστιανικής εκκλησίας, βιβλικές μελέτες 
2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ: η ιστορία της φαινομενολογικής φιλοσοφίας, η ιστορία της ρωσικής φιλοσοφίας, οι 
σύγχρονες φαινομενολογικές μελέτες 
3) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: σημασίες και οικόπεδα της ασημένιας εποχής της ρωσικής κουλτούρας, φιλοσοφία του 
ρωσικού συμβολισμού, μυστικιστικές έννοιες της ευρωπαϊκής και ρωσικής σκέψης 
Γλώσσες εργασίας των συνεδρίων: Ρωσικά, Αγγλικά 
Επιβεβαίωση συμμετοχής, πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη απόκτησης θεώρησης, θέματα εκθέσεων, 
πληροφορίες για τον ομιλητή, καθώς και περιλήψεις στις γλώσσες εργασίας του συνεδρίου με 
υποχρεωτική αγγλική σχολιασμό (100-150 λέξεις) και λέξεις-κλειδιά, στείλτε με e-mail: 
symbolroma@yandex.ru, dadorohina@gmail.com το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2020. Το συνολικό ποσό 
των περιλήψεων είναι μέχρι 3000 χαρακτήρες. 
Τέλη εγγραφής: 250 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020. 
Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει: διαμονή σε ξενοδοχείο στο Λουτράκι (4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις, 
τουριστικός φόρος), γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, μπουφέ και καφέ), μεταφορές, μουσείο 
Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τα στοιχεία της μεταφοράς πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού: 
symbolroma@yandex.ru 
Προσοχή! Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στο συνέδριο και ενημέρωσης της Οργανωτικής Επιτροπής 
μετά την 1η Αυγούστου του 2020, δεν θα επιστραφεί το τέλος εγγραφής! 
Οδηγίες: εις βάρος της πλευράς αποστολής. 
Όσοι δεν έχουν θεώρηση Σένγκεν θα λάβουν συνοδεία. 
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα βασιστεί σε διαγωνισμό, τα αποτελέσματα των οποίων θα 
ανακοινωθούν στις 10 Ιουνίου 2020. 



Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει τις περιλήψεις χωρίς εξήγηση


