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Μετά την επιτυχία που είχε το 1ο συνέδριο του περιοδικού 
«Πελοποννησιακά Γράµµατα» µε θέµα «Αριστοτέλης και 
Πελοπόννησος», βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουµε τη διοργάνωση του 2ου συνεδρίου µας που θα είναι 
αφιερωµένο στον µεγάλο µας ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο, ο οποίος 
στο έργο του, εκτός των άλλων, ύµνησε την ιδιαίτερη πατρίδα του 
Λακωνία και τον Ταΰγετο. 

Το συνέδριο προγραµµατίζεται να γίνει περίπου µεταξύ 18 και 
20 Μαΐου 2018 στην Αθήνα ή και σε κάποια Λακωνική πόλη, αν αυτό 
καταστεί εφικτό. Η οργανωτική επιτροπή δεν αναλαµβάνει έναντι των 
συνέδρων καµιά υποχρέωση (ναύλα, φιλοξενία κλπ.). 

Οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς 
(joas@otenet.gr) το αργότερο µέχρι τέλος Mαρτίου. Όσοι 
συµµετάσχουν, πρέπει να καταθέσουν ―όσο το δυνατόν 
συντοµότερα, και οπωσδήποτε πριν από τη διεξαγωγή των εργασιών 
του συνε-δρίου― ηλεκτρονικώς το κείµενο της ανακοίνωσής τους, 



ώστε να ολοκληρωθεί η εκτύπω-ση των Πρακτικών µέχρι τα µέσα του 
καλοκαιριού. 

Επισυνάπτουµε αίτηση συµµετοχής, η οποία πρέπει να µας 
επιστραφεί το συντοµότερο δυνατόν συµπληρωµένη, γιατί ο αριθµός 
των συνέδρων δεν µπορεί να είναι απεριόριστος. 

Με τιµή 
Για την οργανωτική Επιτροπή 
Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος 
πρ. Καθηγ. Παν/µίου Πατρών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

R  E  G  I  S  T  R  A  T  I  O  N    F  O  R  M 

e-mail: joas@otenet.gr 

 

Επώνυµο / Surname / Nom: 

________________________________________________ 

Όνοµα / Name / Prénom: 

__________________________________________________ 

Διεύθυνση / Address / Adresse:  

 

___________________________________________________ 

Τηλ. / Tel: ______________________________ 

E-mail: __________________________________ 

__________________________________________________ 
Ιδιότητα / Position / Poste: 

__________________________________________________ 

Τίτλος ανακοίνωσης / Title /Titre*: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___ 

* Γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική, αγγλική, γαλλική και 
γερµανική. Congress’ languages: Greek, English, French and German.                  
 Ο τίτλος των ανακοινώσεων στην ελληνική να µεταφραστεί και στην 
αγγλική.  
 


