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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ημερίδα Consciousness and Self-hood

Η ομάδα φιλοσοφίας και ιστορίας της επιστήμης Γκαβαγκάι // Gavagai σας προσκαλεί στην
ημερίδα που διοργανώνει με τίτλο Consciousness and Self-hood, την Παρασκευή 23
Νοεμβρίου 2018 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών [Πειραιώς 256, Αγ. Ιωάννη, Ρέντη]. Η
ομάδα αποτελείται από φοιτητές και νέους ερευνητές από το χώρο της φιλοσοφίας, των
τεχνών και της αρχιτεκτονικής. Στόχος της είναι η διαμόρφωση ενός χώρου επικοινωνίας
ανάμεσα σε φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς σε ένα πλαίσιο ευκαιριών, πλουραλισμού
και φιλοσοφικού διαλόγου. Σε συνέχεια των δράσεων της ομάδας (έκδοση περιοδικού
φιλοσοφίας, συμμετοχή στη Νύχτα Φιλοσοφίας - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, διοργάνωση
Πανελλήνιου Προπτυχιακού Συνεδρίου/ ημερίδων/ κύκλων συζητήσεων/ συνεντεύξεων κά),
διοργανώνεται η εν λόγω ημερίδα, στην οποία θα συμμετάσχουν υποψήφιοι διδάκτορες, νέοι
διδάκτορες και καθηγητές, προκειμένου να τοποθετηθούν σε μια ιδιαίτερη θεματική περιοχή.
Πρόκειται για το σημείο διεπαφής ανάμεσα στη φαινομενολογία (κυρίως του Husserl) και τη
φιλοσοφία του νου, το οποίο προσφέρεται για τη μελέτη θεμάτων όπως ο εαυτός, η
προσωπική ταυτότητα, η συνείδηση, το Εγώ, τα συναισθήματα κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν
προσκληθεί οι ακόλουθοι ομιλητές:
Μίλτος Θεοδοσίου, Υπ. Διδάκτορας, EHESS, Παρίσι
Κώστας Παγωνδιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου
Πατρών
Κώστας Πίκολας, Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
Νίκος Σουελτζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Διδάσκων, Τμήμα Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Αντώνης Χατζημωϋσής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας
της Επιστήμης ΕΚΠΑ
Διονύσης Χρηστιάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Διδάσκων, Τμήμα Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Επίτιμος προσκεκλημένος:
Dan Zahavi, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης & Πανεπιστήμιο Οξφόρδης
Οι ομιλίες θα είναι στα αγγλικά. Θα υπάρξει βιντεοσκόπηση και μικρή έκθεση βιβλίου.
Η ημερίδα διεξάγεται με την υποστήριξη των Εκδόσεων Ευρασία.
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PRESS RELEASE
TOPIC: Consciousness & Self-hood Conference

Gavagai, a philosophy and history of science collective, invites you to the conference
Consciousness & Self-hood which will be taking place on Friday 23rd of November 2018 at the
Athens School of Fine Arts [Pireos 256, Ag. Ioannis Rentis]. The Gavagai collective is a group of
undergraduate and graduate students and young researchers from the fields of philosophy,
the arts and architecture. Our aim is to create a platform for communication between
students, researchers and academics in the context of equal opportunity, pluralism and
philosophic dialogue. This conference follows an array of the collective’s activities (publishing
of a philosophy journal, participating in the Night of Philosophy – French Institute of Greece,
organizing the Panhellenic Undergraduate Conference of Philosophy/ conferences/ discussion
circles/ interviews etc.) and through its invited guests’ presentations will aim to address a
specific area of study. In particular, the point where phenomenology (Husserl’s mostly) meets
the Philosophy of mind, which in turn offers for the study of subjects such as the self,
personal identity, consciousness, Ego, emotions etc. In said context the following speakers
have been invited:
Miltos Theodosiou, Phd Candidate, EHESS, Paris
Costas Pagondiotis, Assistant Professor, Department of Philosophy, University of
Patras
Costas Picolas, Phd Candidate, Department of Philosophy, University of Patras
Nicos Soueltzis, Post Doctorate Researcher, Department of Philosophy, University of
Patras
Antonis Hatzimoysis, Associate Professor, Department of History and Philosophy of
Science, University of Athens
Dionysis Christias, Post Doctorate Researcher, Department of Philosophy, University
of Patras

Keynote speaker:
Dan Zahavi, Professor, University of Copenhagen & University of Oxford
All the conference presentations will be in English. The will be a video recording of the
conference and a book exhibition will take place outside the auditorium. The conference is
supported by Eurasia Publications.

