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Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 19-20 επηεκβξίνπ 2020 

 

   Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο Κιαζηθήο Δηδίθεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ δηνξγαλώλνπλ ην 2ο  Πανελλήνιο Σςνέδπιο Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

και Υποτηθίυν Διδακηόπυν Κλαζικήρ Φιλολογίαρ, ην νπνίν ζα ιάβεη ρώξα ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ζηελ Πάηξα από ηιρ 19 έυρ ηιρ 20 Σεπηεμβπίος 2020. 

  Σν πλέδξην απεπζύλεηαη ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ησλ 

Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο ρώξαο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ελεξγά ζην πεδίν ησλ 

θιαζηθώλ ζπνπδώλ θαη επηζπκνύλ λα κνηξαζηνύλ ηα πνξίζκαηα ηεο (ηξέρνπζαο) έξεπλάο ηνπο. Η 

ζεκαηηθή είλαη επξεία, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη αλνηρηή ζε αλαθνηλώζεηο πνπ 

πηνζεηνύλ ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζε δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή θαη ηε ξσκατθή 

αξραηόηεηα. ηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη, κεηαμύ άιισλ, λα θηινμελεζνύλ θαη ζπλαθείο κε ηε 

Φηινινγία επηζηεκνληθνί θιάδνη πνπ δύλαληαη λα παξάζρνπλ ηε δηθή ηνπο κεζνδνινγηθή νπηηθή 

ζηνλ ρώξν ησλ θιαζηθώλ ζπνπδώλ, όπσο: 

 Φηινζνθία 

 Ιζηνξία  

 Αξραηνινγία. 
 

Οη αλαθνηλώζεηο ζα έρνπλ αςζηηπά δηάξθεηα 20 λεπηών. Θα αθνινπζεί ζπδήηεζε 10-15 ιεπηώλ. 

  Πξνζθαινύκε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε αλαθνίλσζε ζην πλέδξην λα ζηείινπλ 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε abstracts.pms.up@gmail.com ηελ αίηηζη ζςμμεηοσήρ, ε νπνία 

επηζπλάπηεηαη ζηε ζπλέρεηα (ή βξίζθεηαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ζπλεδξίνπ) θαη ζηελ νπνία 

δεηείηαη λα ζπκπιεξσζνύλ α) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη β) ηα βαζηθά 

ζηνηρεία θαη ηελ πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζήο ηνπ, ε νπνία ζα έρεη έκηαζη από 250 έυρ 300 λέξειρ, 

ζε γξακκαηνζεηξά TimesNewRoman, κε κέγεζνο 12 θαη δηάζηηρν 1,15. 

mailto:abstracts.pms.up@gmail.com


Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ: 10/04/2020. 

Θα ζηαιεί άκεζα επηβεβαησηηθό κήλπκα όηη ιάβακε ηελ αίηεζή ζαο.  

Οι θοιηηηέρ, ηυν οποίυν οι πεπιλήτειρ θα γίνοςν δεκηέρ, θα ενημεπυθούν μέσπι ηιρ 

20/04/2010.  

Σν πλέδξην ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα «Όιγα Βαξηδηώηε» (Ο.Β.) ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζην Ρίν Πάηξαο (ζα βξείηε ηνλ ράξηε θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ 

ηζηνζειίδα καο: https://2o-synedrio-metaptychiakon-oititon-ilologias-patron0.webnode.gr/ ). 

Σν ηειηθό πξόγξακκα θαη όιεο νη απαξαίηεηεο γηα ην πλέδξην πιεξνθνξίεο ζα αλαθνηλσζνύλ 

ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηνπ ζπλεδξίνπ (https://2o-synedrio-metaptychiakon-oititon-ilologias-

patron0.webnode.gr/). 

 

Αθνινπζεί ζηηο δύν επόκελεο ζειίδεο ε Αίηεζε πκκεηνρήο. 

 

Με εθηίκεζε, 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2o-synedrio-metaptychiakon-oititon-ilologias-patron0.webnode.gr/
https://2o-synedrio-metaptychiakon-oititon-ilologias-patron0.webnode.gr/
https://2o-synedrio-metaptychiakon-oititon-ilologias-patron0.webnode.gr/


 

2ο  Πανελλήνιο Σςνέδπιο Μεηαπηςσιακών και Υποτήθιυν Διδακηοπικών 
Φοιηηηών Κλαζικήρ Φιλολογίαρ, με ηίηλο: 

«Σύγτρονες Προζεγγίζεις ζηα Κείμενα: Αναγνώζεις και Ερμηνείες. 
Η Σύγτρονη Μεηαπηστιακή Έρεσνα ζηις Κλαζικές Σποσδές» 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 
 

 

Σηοισεία Επικοινυνίαρ 

 

Για μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ 

Ολνκαηεπώλπκν: 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Φνίηεζεο:  

Έηνο πνπδώλ: 

Σει. επηθνηλσλίαο (θηλεηό): 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:   

 

Για διδακηοπικούρ θοιηηηέρ 

Ολνκαηεπώλπκν: 

Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: 

Δπόπηεο Καζεγεηήο: 

Έηνο πνπδώλ: 

Σει. επηθνηλσλίαο (θηλεηό): 

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε:  

 

Σηοισεία Ανακοίνυζηρ 

Σίηινο Αλαθνίλσζεο: 

Θεκαηηθή Πεξηνρή:  

Λέμεηο-Κιεηδηά (1-5):  

 

Περίληψη (250-300 λέξεις): 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία: 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 



 

 


