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Κάλεσμα για συμμετοχή 
 

στο 3ο Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών Κλασικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών  

 

«Η σύγχρονη μεταπτυχιακή έρευνα στις 
Κλασικές Σπουδές» 

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,  
7 – 9  Οκτωβρίου 2022 

 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος: «Σύγχρονες προσεγγίσεις 

στα κείμενα: Αναγνώσεις και Ερμηνείες» της Κλασικής Ειδίκευσης του Τμήματος 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν συνέδριο μεταπτυχιακών 

φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας στις 7 έως 9 

Οκτωβρίου 2022. 

 Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και 

υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν στο 

πεδίο έρευνας των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής γραμματείας. Οι 

ομιλητές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε σχετικό θέμα επιθυμούν, καθώς 

στόχος μας είναι η ανάδειξη των σύγχρονων ενδιαφερόντων των σπουδαστών της 

Κλασικής Φιλολογίας εν έτει 2022. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν και 

φοιτητές συναφών επιστημονικών κλάδων (Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας) 

η συνεισφορά των οποίων κρίνεται σημαντική για τον διεπιστημονικό χαρακτήρα 

της Κλασικής Φιλολογίας. 

 Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια είκοσι λεπτών και θα ακολουθεί 

δεκάλεπτη συζήτηση, όπου θα δίνεται η δυνατότητα έκφρασης ερωτήσεων και 

παρατηρήσεων.   
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 Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο συνέδριο 

καλούνται να επισυνάψουν έως 31/5/2022 στο confonclassics.upatras@gmail.com : 

❖ Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στον 

ιστότοπο του συνεδρίου στη ενότητα «Υποβολή Περιλήψεων») 

https://confonclassicsupat.wixsite.com/2022. 

❖  Περίληψη της ανακοίνωσης (250 – 500 λέξεων), η οποία θα 

συνοδεύεται με προτεινόμενη βιβλιογραφία για το θέμα. Η περίληψη 

θα αποσταλεί σε αρχείο .pdf με γραμματοσειρά Arial ή Times New 

Roman με μέγεθος γραμματοσειράς 12 και διάστιχο 1,5. Είναι 

απαραίτητο στο αρχείο να υπάρχει ο τίτλος της ανακοίνωσης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:  31/5/2022. 

Η ενημέρωση των επιλεγέντων θα γίνει μέχρι τις 15/7/2022. 

Ως γλώσσα του συνεδρίου ορίζεται η ελληνική και η αγγλική. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του 

συνεδρίου https://confonclassicsupat.wixsite.com/2022 ή να στείλετε email στο 

confonclassics.upatras@gmail.com. 

Με εκτίμηση, 

Η οργανωτική επιτροπή 

Τηλέμαχος Ασημακόπουλος 
Ευγενία Καρβέλη 

Ανδρέας Κοτοπούλης 
Μαρία Μανδηλαρά 

Θεοδώρα Πυλαρινού – Μαρκαντωνάτου 
Μαρία Σκλαβενίτη 
Αγγελική Χαϊκάλη 
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