
 

 

Ιωάννινα, 31/01/2023 

 

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 των Εργαστηρίων Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας 

ανακοινώνεται η διοργάνωση του 8ου Συμποσίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων 

Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας. Το συγκεκριμένο Συμπόσιο θα διεξαχθεί δια ζώσης στις 19–20 

Μαΐου 2023, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Απώτερος στόχος του Συμποσίου είναι η ανάδειξη της επιστήμης της Κλασικής Φιλολογίας και η 

προώθηση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, 

τους δύο θεμελιώδεις πυλώνες του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Συμποσίου, δίνεται η δυνατότητα σε νέους επιστήμονες στον κλάδο 

της Κλασικής Φιλολογίας να παρουσιάσουν πορίσματα των ερευνών τους, να επικοινωνήσουν και να 

ανταλλάξουν απόψεις με άλλους επιστήμονες του κλάδου τους και να αναδειχθούν με αυτό τον τρόπο 

στον τομέα τους. 

Στο Συμπόσιο μπορούν να λάβουν συμμετοχή Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι 

Διδάκτορες Κλασικής Φιλολογίας (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία & Λατινική Φιλολογία) των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συμποσίου 

8th.classics.conf.uoi@gmail.com με θέμα «8ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων 

Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας» τα εξής: 

• Μία Βεβαίωση Σπουδών από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο υπάγονται.  

• Ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο αρχείο (doc ή docx) με την περίληψη της εισήγησης (δηλ. 

αποστολή δύο αρχείων συνολικά), η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400 λέξεις, 

συνοδευόμενη από ενδεικτική βιβλιογραφία (μέχρι 15 τίτλους), καθώς και 5 λέξεις-κλειδιά. 

Η ενδεικτική βιβλιογραφία και οι λέξεις-κλειδιά δεν προσμετρώνται στο όριο των λέξεων της 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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περίληψης. Στο επώνυμο αρχείο θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των 

εισηγητών: 

1. Ονοματεπώνυμο εισηγητή 

2. Ιδιότητα εισηγητή (Μετ. Φοιτ. / Υπ. Διδ.) 

3. Το πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο εκείνος υπάγεται  

4. Ένα προσωπικό e-mail 

5. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 

 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να συμμορφώνονται στις εξής προϋποθέσεις: 

 

1. Γραμματοσειρά: Times New Roman (ή άλλη τύπου Unicode, αν είναι  

αναγκαίο) 12pt. 

2.   Διάστιχο: 1,5. 

3.   Στοίχιση κειμένου: πλήρης. 

4.   Τίτλος: (κεντραρισμένος) με επιτονισμένα στοιχεία (bold). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιλήψεις που δεν συμμορφώνονται με όλες τις ανωτέρω οδηγίες, 

απορρίπτονται αυτομάτως. 

 

 Η χρονική διάρκεια της κάθε εισήγησης ορίζεται αυστηρά σε είκοσι λεπτά (20΄) της ώρας και 

έπεται συζήτηση συνολικής χρονικής διάρκειας πέντε-δέκα λεπτών (5- 10΄). Ως γλώσσα των 

εισηγήσεων ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική. 

 

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 28/02/2023 

Απάντηση Αποδοχής: 30/03/2023 

 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου που 

απαρτίζεται από καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Οι εργασίες των ομιλητών που θα παρουσιαστούν στο 8ο Συμπόσιο, αφού αξιολογηθούν, θα 

εκδοθούν σε Πρακτικά. 

 Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν 

με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 8th.classics.conf.uoi@gmail.com ή να 

επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συμποσίου https://sites.google.com/view/8th-classics-conf-uoi-gr . 
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Η Οργανωτική Επιτροπή  

Αγόρη Βασιλική (Υπ. Διδ.) 

Αντωνιάδου Στεφανία (Μετ. Φοιτ.) 

Νεοφύτου Δέσποινα (Υπ. Διδ.) 

Παπαγεωργίου Βασίλειος (Υπ. Διδ.) 

Παπαδημητρίου Ελένη (Μετ. Φοιτ.) 

Τζιόρα Βασιλική (Μετ. Φοιτ.) 

Τσούμπος Ευάγγελος (Μετ. Φοιτ.) 

 

  



 

Ioannina, 31/01/2023 

 

CALL FOR PAPERS 

 

The Department of Philology at the University of Ioannina is announcing the organization of the 8th 

Conference of MA students and PhD candidates in Classics. The conference is an important part 

of the actions of the Postgraduate Programme in Classics, the Division of Classics and the laboratories 

of Classics and the Ancient Greek and Latin. This conference will take place in person on the 19th and 

20th of May 2023, at the Department of Philology of the University of Ioannina.  

The objective of the conference is to promote classical studies and encourage original scientific 

research on the ancient Greek and Roman civilizations, both of which have highly contributed to 

shaping modern European culture. Moreover, this Conference is providing new researchers of 

Classical Studies with the opportunity to present their research findings, communicate and discuss 

with colleagues and therefore further develop as researchers.  

Any MA student or PhD candidate of Classics of any University of Greece or abroad (Ancient 

Greek and Latin Philology/Language and civilization) is welcome to participate in this Conference. 

Anyone interested in taking part is required to send an e-mail to the following address 

(8th.classics.conf.uoi@gmail.com) including ‘8th Conference of MA students and PhD Candidates in 

Classics’ as a Subject and attach the following documents: 

 

• A Student verification letter provided by the University they are enrolled in. 

• Two files providing an abstract of their proposal in the form of a doc or a docx file. One 

of these should include the name of the potential participant and the other should be 

anonymous. The files need to include select bibliography (up to 15 works) and 5 key words, 

as well. The word limit is 400 words, excluding the select bibliography and the key words. 

The file with the participant’s name should also provide their personal data. More 

specifically:  

 

1. Their name and surname. 

2. Their status at the University (whether they are an MA student of a PhD candidate) 

3. The name of the University they are enrolled in. 

4. Their personal e-mail address. 

5. Their phone number. 

 

 All abstracts should have the following features:  

UNIVERSITY OF IOANNINA 
FACULTY OF PHILOSOPHY 

DEPARTMENT OF PHILOLOGY 

DIVISION OF CLASSICS 

POSTGRADUATE PROGRAMME IN CLASSICS 

LABORATORY OF CLASSICS 

LABORATORY OF ANCIENT GREEK AND LATIN 
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1. Font: Times New Roman (or another type of Unicode, if needed) 12pt.  

2. Line spacing: 1,5. 

3. Text justification: full. 

4. Title: centred and bold.  

 

NOTE: Any abstract which does not follow all the instructions above, will be automatically 

rejected. 

 

The presentation / talk should not be longer than 20 minutes and each talk will be followed by a 

5-to-10-minute discussion. The presentations/talks should be in English or Greek. 

 

Abstracts Submission Deadline: 28/02/2023 

Notification for results: 30/03/2023 

 

The abstracts will be evaluated by the Scientific Committee of the Conference which consists of 

scholars teaching at the Department of Philology of the University of Ioannina. 

The participants’ papers will be published in the proceedings of the conference after evaluation. 

For any inquiries, you may visit the Conference website or contact the Organizing Committee, by 

sending an e-mail to the following address 8th.classics.conf.uoi@gmail.com or visit the Conference 

website https://sites.google.com/view/8th-classics-conf-uoi-gr . 

 

The Organizing Committee: 

Agori Vasiliki (PhD Cand.) 

 

Antoniadou Stefania (MA Student) 

 

Neophytou Despoina (PhD Cand.) 

 

Papageorgiou Vasileios (PhD Cand.) 

 

Papadimitriou Eleni (MA Student) 

 

Tziora Vasiliki (MA Student) 

 

Tsoumpos Evangelos (MA Student) 
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