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                                    «ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ» 

 
 

Ο αλζξώπηλνο βίνο θαη νη θνηλσλίεο δηαρξνληθά ραξαθηεξίδνληαη από ηε ζπλερή ελαιιαγή 

εηξεληθήο ζπλύπαξμεο θαη εκπόιεκεο θαηάζηαζεο. Απηή ε ελαιιαγή επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηνλ ηξόπν 

δσήο ηνπ αλζξώπνπ ηεο αξραηόηεηαο ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ από ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο έσο 

ηε δεκόζηα δσή θαη ηνπο ζεζκνύο. 

Σην πιαίζην απηνύ ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ην Τκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πξόθεηηαη λα δηνξγαλώζεη πεξί ηα ηέιε Οθησβξίνπ - αξρέο 

 Ννεκβξίνπ 2017, ζην θεληξηθό θηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ην Πρώηο Πανελλήνιο σνέδριο 

μεηαπηστιακών θοιηηηών και σπουηθίφν διδακηόρφν Αρταίας Ιζηορίας και Κλαζικής 

Αρταιολογίας   με   ηίηλο:   « Πόλεμος   και   ειρήνη   ζηην   Αρταιόηηηα:   Οι   όυεις   μιας     

διηηής πραγμαηικόηηηας (1100 π.Υ. έφς ηην ύζηερη Αρταιόηηηα)». Σκοπόσ του ςυνεδρίου είναι να 

δοθεί η ευκαιρία ςτουσ νζουσ ερευνητζσ να εκθζςουν τα πορίςματα των ερευνών τουσ ςε ζνα 

ευρφτερο ακαδημαϊκό κοινό και παράλληλα να ςυμμετάςχουν ςε ζναν κριτικό και γόνιμο επιςτημονικό 

διάλογο με φοιτητζσ των ςχετικών αντικειμζνων από όλα τα Πανεπιςτήμια τησ Ελλάδασ. 

Τν ζπλέδξην απεπζύλεηαη ζε θνηηεηέο α΄ θαη β΄ θύθινπ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηεο Αξραίαο 

Ιζηνξίαο θαη ηεο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο όισλ ησλ Τκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ησλ 

ειιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ. Οη επηζπκνύληεο λα ζπκκεηάζρνπλ παξαθαινύληαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή 

κέρξη ηελ Παραζκεσή 7 Απριλίοσ 2017  5 Μαΐνπ 2017 θαηαζέηνληαο ηίηιν θαη πεξίιεςε 250-300 

ιέμεσλ ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνηίζεληαη λα παξνπζηάζνπλ. Οη αηηήζεηο ζα εμεηαζζνύλ από ηελ επηζηεκνληθή 

επηηξνπή. Τα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ πξόθεηηαη λα δεκνζηεπζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηηο 

αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα κέιε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. 

 

 Οξγαλσηηθή επηηξνπή 

Βάζηα Γεκεηξαθνπνύινπ (Κιαζηθή Αξραηνινγία, vassia7@gmail.com) 

Κπξηάθνο Λνπιαθνύδεο (Κιαζηθή Αξραηνινγία, kiriakos-loulakoudis@hotmail.com) 

Γήκεηξα Μαξγαξίηε (Αξραία Ιζηνξία, dmargar90@gmail.com) 

Γηώξγνο Μεηξόπνπινο (Αξραία Ιζηνξία, g.mitro@hotmail.com) 

 
 Δπηζηεκνληθή επηηξνπή 

Τα κέιε ΓΔΠ Αξραίαο Ιζηνξίαο θαη Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο 

ηνπ ηκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο 

Σρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ   
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