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Περιλήψεις  

Αίτηση συμμετοχής.  
Τίτλος και περίληψη 300-350 λέξεων.  
Times New Roman 12.  
Ελληνική/Αγγλική γλώσσα.  
Αποστολή έως 31 Δεκεμβρίου 2019 στο  
8o.psfa.uoi@gmail.com.  

Οι φοιτητές του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

διοργανώνουν το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 

Αρχαιολογίας στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων με θέμα:  
 

«Το άυλο μέσα από το υλικό: θρησκεία, μαγεία, ιδεολογία 

και πρακτικές» 
 
Το θέμα του συνεδρίου επιδιώκει την μελέτη των 

θρησκευτικών, μαγικών και κάθε είδους τελετουργικών 

πρακτικών, μέσω της εξέτασης των αρχαιολογικών 

καταλοίπων, άυλων και υλικών, σε όλη τη διάρκεια της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Επιπλέον, στόχος είναι να 

εμβαθύνει τις γνώσεις του ευρύ κοινού σε ζητήματα 

πρόσληψης του θέματος από τις άλλες επιστήμες.  
Οι συμμετοχές στο συνέδριο θα πρέπει είτε να εστιάσουν 

στην υλική όψη των θρησκευτικών και μαγικών πρακτικών 

στοχεύοντας στην μελέτη και ανασύσταση των 

σχετιζόμενων ιδεολογιών, είτε στην θεωρητική τους 

προσέγγιση και την εικονική τους αναπαράσταση. 

 

 
Οι προτεινόμενες θεματικές του συνεδρίου που δεν 

πρέπει να εκληφθούν ως δεσμευτικές για τους αιτούντες 

είναι οι ακόλουθες: 

 
Άυλο & υλικό  
–Το άυλο σώμα: πνεύματα, ψυχές, νεκροί.  
–Ταφικές ιδεολογίες και πρακτικές.  
–Ταφικές λατρείες.  
-Χθόνιοι θεοί και θεότητες 

 
Μαγεία  
–Προκαταλήψεις, ιδεολογίες, τελετές, «μαγικά» 

αντικείμενα.  
–Φύση και μεταφύση. 

 
Θρησκεία  
–Θεοί & Ηρωες.  
–Μυθολογία & Αρχαιολογία.  
–Ιερά, μαντεία, ιερείς, μάντεις, θυσίες, λατρευτικές 

πρακτικές, χρησμοί.  
–Ιάση και θρησκεία, θεραπευτικά κέντρα, 

θεράποντες θεοί. 

 
Σκοπός  
Πρόκειται για ένα συνέδριο που διοργανώνεται από 

φοιτητές με την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη 

καθηγητών του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 

του Παν/μιου Ιωαννίνων και απευθύνεται σε 

φοιτητές. Σκοπός του είναι να εισάγει διοργανωτές 

και συμμετέχοντες στον κόσμο της έρευνας 

προσφέροντας στους ομιλητές την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τις σκέψεις τους σε ένα φιλικό 

περιβάλλον δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. 

 
 
Δικαίωμα συμμετοχής  
Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή 

ομαδικές. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρον μπορούν 

να δηλώσουν Προπτυχιακοί και Απόφοιτοι φοιτητές 

που, όμως, δεν φοιτούν σε κάποιο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και φοιτητές άλλων 

τμημάτων (πέρα των τμημάτων Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας) εφόσον, όμως, η εργασία τους έχει 

αρχαιολογικό πυρήνα. Η συμμετοχή στο συνέδριο 

μπορεί να γίνει με ομιλία ή με επιτοίχια ανακοίνωση 

(poster) και είναι δωρεάν.  

 

    

 #uoi2020 

 
Πρακτικά Ζητήματα  

Τα έξοδα μετακίνησης από και προς τα 

Ιωάννινα δεν καλύπτονται από το συνέδριο. 

 
Τα έξοδα της διαμονής στην πόλη 

ενδεχομένως να καλυφθούν μερικώς ή 

ολικώς από τους διοργανωτές. Θα υπάρχει 

συνεχής ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας 

μας.  
Η Επιστημονική Επιτροπή  

Α. Αλεξανδρίδου - Κλασική Αρχαιολογία  
Α. Βλαχόπουλος - Προϊστορική Αρχαιολογία 

Κ. Καθάριου - Κλασική Αρχαιολογία  

Ι. Λώλος - Προϊστορική Αρχαιολογία  

Α. Μαντάς - Βυζαντινή Αρχαιολογία  

Α. Σαραφιανός – Ιστορία της Τέχνης  

Χ. Σταυράκος – Βυζαντινή Ιστορία 

Οργανωτική Επιτροπή  

Π. Κύρκος  

Π. Τακορού  
Α. Αναγνωστοπούλου  
Χ. Τασιαδάμη  
Δ. Σαμλίδου  
Χ. Φωτιάδου 

Θ. Παναγιωτοπούλου 

Πληροφορίες 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών  
Αρχαιολογίας 
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8o.psfa.uoi@gmail.com 
 
Θεώνη: 6989455184 
Χριστίνα: 6958411044 

Site: https://psfa8.hist-arch.uoi.gr/  
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