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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλασική Φιλολογία» 

του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των δραστηριοτήτων 

του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας και του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας 

ανακοινώνεται η διοργάνωση του 7ου Συμποσίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & 

Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας, που θα πραγματοποιηθεί μέσω 

τηλεδιάσκεψης (Msteams) στις 05–06 Ιουνίου 2021. 

 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε ενεργούς Μεταπτυχιακούς 

Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες να παρουσιάσουν τα πορίσματα των εργασιών 

τους και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την 

κλασική φιλολογία. Η θεματική του Συμποσίου είναι ανοιχτή, αλλά θα πρέπει να 

σχετίζεται με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών ή εκπονούν Διδακτορική Διατριβή) να αποστείλουν 

ηλεκτρονικά ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο αρχείο doc ή docx, το οποίο θα 

περιλαμβάνει τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους (έως 300 λέξεις), θα 

συνοδεύεται από συνοπτική βιβλιογραφία και πέντε λέξεις–κλειδιά. Στα επώνυμα 

αντίγραφα των περιλήψεων θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία: 

ονοματεπώνυμο, ιδιότητα (Μετ. Φοιτ. / Υπ. Διδ.), το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο 

οποίο υπάγονται, ένα e-mail, και τον τηλεφωνικό τους αριθμό. Το θέμα του 

ηλεκτρονικού μηνύματος οφείλει να είναι: «7ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας». Οι περιλήψεις θα 

κριθούν από Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του Τμήματος 

Φιλολογίας Ιωαννίνων. 

 

Η διάρκεια της κάθε εισήγησης ορίζεται αυστηρά στα είκοσι λεπτά (20΄), ενώ θα 

ακολουθεί συζήτηση πέντε έως δέκα λεπτών (5-10΄). Ως γλώσσες του Συμποσίου 

ορίζονται η Ελληνική και η Αγγλική. 

 

Για την υποβολή των περιλήψεων και για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, 

παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική 

Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση classics.conf.uoi@gmail.com ή να 

επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συμποσίου: classicsconfuoi.wixsite.com/website. 

 

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 14/04/2021 

 

Απάντηση Αποδοχής: 30/04/2021 

 

 

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στο 7ο Συμπόσιο, θα εκδοθούν κατόπιν 

αξιολόγησης από την Επιστημονική Επιτροπή σε ηλεκτρονικά Πρακτικά. 
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                                                 Η Οργανωτική Επιτροπή 

                                              Βήττα Μαρία-Χαϊδή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

                                            Μπριάκου Ειρήνη-Νίκη, Υποψήφια Διδάκτωρ 

     Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

                                   Πιπεριάς Παύλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ 

                                                Τσιατσούλη Αντιγόνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

                                         Ψωμιάδου Αναστασία, Υποψήφια Διδάκτωρ 

 

 


