
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ιωάννινα, 20 Νοεμβρίου 2018 
 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 
 

η Οργανωτική Επιτροπή της Γ΄[Ι΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία 
απαρτίζεται από τα μέλη της Ειδίκευσης Βυζαντινών Σπουδών των Τμημάτων 
Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έναν 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, σας προσκαλεί να 
συμμετάσχετε στη Συνάντηση των Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα 
πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου  2019 
το απόγευμα έως την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 το βράδυ.  

Στο συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν Έλληνες Βυζαντινολόγοι και 
υποψήφιοι διδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ξένοι 
Βυζαντινολόγοι που εργάζονται ή ευρίσκονται σε ελληνικά ιδρύματα, οι οποίοι 
θεραπεύουν τομείς της βυζαντινολογίας, όπως ιστορία, αρχαιολογία και τέχνη, 
φιλολογία, δίκαιο, μουσική, πρόσληψη του Βυζαντίου κατά τους νεότερους χρόνους, 
κ.ά. 

Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια δεκαπέντε λεπτών και θα γίνουν κατά 
προτίμηση στην ελληνική γλώσσα και δευτερευόντως στην αγγλική, γαλλική και 
γερμανική. Εκτός των θεματικών ανακοινώσεων προβλέπονται και ανακοινώσεις 
ερευνητικών προγραμμάτων. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση παρακαλούνται να 
στείλουν στην ηλεκτρ. διεύθυνση synant.byzantinol3@gmail.com δήλωση συμμετοχής 
έως τις 30 Απριλίου 2019 και περίληψη της ανακοίνωσής τους (μέχρι περίπου 350 
λέξεις) έως τις 30 Ιουνίου 2019. Οι ανακοινώσεις υποψήφιων διδακτόρων θα πρέπει 
να συνοδεύονται από γραπτή έγκριση του επόπτη καθηγητή. Όσοι επιθυμούν να 
συμμετάσχουν (χωρίς ανακοίνωση) στις εργασίες της Συνάντησης παρακαλούνται να 
το δηλώσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, συμπληρώνοντας επίσης τη συνημμένη 
δήλωση. Οι υποβληθείσες περιλήψεις θα κριθούν από τα μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής. 

Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ωστόσο 
η οργανωτική επιτροπή θα καταβάλει προσπάθεια, ώστε να υπάρξουν καλύτερες 
προσφορές από τα ξενοδοχεία της πόλης των Ιωαννίνων ειδικά για τους 
συμμετέχοντες στη Συνάντηση. 

Στους ενδιαφερομένους θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις 
εργασίες της Συνάντησης. 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή 

 Πρόεδρος: Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής 

 Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής 
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 Γραμματέας: Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Λέκτορας 

 Μέλη: Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Καθηγητής 

  Απόστολος Μαντάς, Επίκουρος Καθηγητής 

  Ελένη Καλτσογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια 


