
 
ΙΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 
10ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

Ἀθήνα 18 – 23 Ὀκτωβρίου 2005 
 

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή    Τιµητικὴ Ἐπιτροπή 
Πρόεδρος: ∆ιαµαντὴς Τριαντάφυλλος   Μιχάλης Β. Σακελλαρίου, Ἀκαδηµαϊκὸς 
Ἀντιπρόεδρος: Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη     Βασίλης Πετράκος, Ἀκαδηµαϊκὸς  
Γενικὸς Γραµµατεύς: Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος    Νίκος Καλτσᾶς 
Ταµίας: Λουίζα Λουκοπούλου      Γιάννης Τουράτσογλου 
Μέλη:  Νικολίτσα Κοκκοτάκη      Χαράλαµπος Κριτζᾶς 

∆ηµήτρης Μάτσας 
Σελήνη Ψωµᾶ         

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Μὲ ἀνάθεση τῆς ∆ιεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ἰνδοευρωπαϊκῶν Σπουδῶν, ἡ ΙΘ΄ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων 
καὶ τὸ Κέντρον Ἑλληνικῆς καὶ Ρωµαϊκῆς Ἀρχαιότητος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύµατος Ἐρευνῶν ἀνακοινώνουν µὲ εὐχαρίστηση ὅτι 
ἀνέλαβαν τὴν διοργάνωση τοῦ Ι΄ ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου Θρακολογίας.  Το Συνέδριο θὰ πραγµατοποιηθεῖ στὸ ἀµφιθέατρο τοῦ 
Ἐθνικοῦ Ἱδρύµατος Ἐρευνῶν ἀπὸ 18 µέχρι 23  Ὀκτωβρίου 2005 καὶ θὰ ἔχει θέµα: 

«Ἡ Θράκη στὸν ἑλληνικὸ καὶ τὸν ρωµαϊκὸ κόσµο (8ος π.Χ. - 4ος µ.Χ. αἰ.)» 

Προκειµένου νὰ ἐπιτραπεῖ στοὺς Συνέδρους νὰ παρακολουθήσουν ἄνετα ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Συνεδρίου, ἡ 
Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε οἱ συνεδριάσεις νὰ εἶναι ἑνιαῖες καὶ ὁ συνολικὸς ἀριθµὸς τῶν προφορικῶν 
ἀνακοινώσεων νὰ µὴ ξεπερνᾶ τὶς εἴκοσι (20) ἡµερησίως. 

Τὸ Συνέδριο θὰ ἔχει τέσσερεις µεγάλες θεµατικὲς ἑνότητες, µία γιὰ κάθε ἡµέρα τοῦ Συνεδρίου, τὴν ὀργάνωση καὶ τὸν 
συντονισµὸ τῶν ὁποίων ἀνέλαβαν ὑπεύθυνοι ἐπιστηµονικοὶ συντονιστές: 

I. Ἔθνη καὶ πόλεις στὴν ἀρχαία Θράκη (Συντονιστὴς: Καθ. Z. Archibald, Πανεπιστήµιο τοῦ Λίβερπουλ) 
II. Οἰκονοµία καὶ κοινωνία τῆς ἀρχαίας Θράκης (Συντονιστής: Καθ. O. Picard, Πανεπιστήµιο Παρισίων, Σορβόννη) 

III. Θρησκεία καὶ τέχνη στὴν ἀρχαία Θράκη (Συντονιστής: Καθ. A. Fol, Πανεπιστήµιο τῆς Σόφιας) 
IV. Ἡ Θράκη στὸν ἀνταγωνισµὸ τῶν ἡγεµονικῶν δυνάµεων τοῦ ἀρχαίου κόσµου (Συντονιστής: Καθ. M. Zahrnt, 

Πανεπιστήµιο Κολωνίας) 

Ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπιθυµητὴ συνοχὴ τῶν ἀνακοινώσεων κάθε θεµατικῆς ἑνότητας ἀνατέθηκε στοὺς συντονιστὲς σὲ 
συνεργασία µὲ τὰ µέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς.  Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ συµµετάσχουν στὸ Συνέδριο καλοῦνται νὰ 
ὑποβάλουν στὴν Γραµµατεία τοῦ Συνεδρίου (κατὰ προτίµηση µὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδροµεῖο) τὸν τίτλο τῆς ἀνακοινώσεώς 
τους καί, ἀπαραιτήτως, οὐσιαστικὴ περίληψη µιᾶς τοὐλάχιστον σελίδας τὸ ἀργότερο µέχρι τὶς 15 Μαρτίου 2005.  Ἡ 
διάρκεια τῶν προφορικῶν ἀνακοινώσεων δὲν µπορεῖ νὰ ξεπερνᾶ τὰ 15 λεπτὰ τῆς ὥρας.   

Γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου: Ἑλληνική, Γαλλική, Ἀγγλική, Γερµανική. ∆ικαίωµα  συµµετοχῆς στὸ Συνέδριο: € 50.-   

Οἱ ἐνδιαφερόµενοι θὰ ἐνηµερωθοῦν γιὰ τὴν ἐπιλογή τους πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος Ἰουνίου 2005.  Ὅσες ἀνακοινώσεις δὲν 
ἐπιλεγοῦν γιὰ νὰ ἀνακοινωθοῦν προφορικά, θὰ µποροῦν νὰ παρουσιαστοῦν στὸν χῶρο τοῦ Συνεδρίου σὲ πινακίδες 
(Poster) συγκεκριµένων διαστάσεων (µία πινακίδα 0,60 x 1,00µ. γιὰ κάθε παρουσίαση).  Θὰ καταβληθεῖ προσπάθεια ὅλες οἱ 
πινακίδες νὰ φωτογραφηθοῦν καὶ νὰ δηµοσιευθοῦν σὲ εἰδικὸ τεῦχος τῶν Πρακτικῶν.   

Ὑπογραµµίζεται ὅτι ὅλες οἱ προθεσµίες θὰ τηρηθοῦν µὲ αὐστηρότητα καὶ ὅτι τὸ πλῆρες κείµενο τῶν ἀνακοινώσεων θὰ 
πρέπει νὰ κατατεθεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Συνεδρίου, προκειµένου νὰ προωθηθεῖ ἡ ἄµεση ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν. 
Μέγιστη ἔκταση κειµένου καὶ ὑποσηµειώσεων: 5000 λέξεις καὶ µέχρις 6 εἰκόνες.  

Πρακτικὲς λεπτοµέρειες (διαµονή, τραπεζικὸς λογαριασµός, παράπλευρες ἐκδηλώσεις κλπ.) θὰ γνωστοποιηθοῦν στὸ 
τέλος Μαϊου τοῦ 2005.  Ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόµενοι παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν στὴν Γραµµατεία τοῦ Συνεδρίου στοιχεῖα 
ἠλεκτρονικῆς διευθύνσεως (e-mail), τηλέφωνο ἐπικοινωνίας καὶ ἀριθµὸ τηλεµοιοτυπίας (Fax). 

Προσβλέπουµε σὲ µία γόνιµη ἀλλὰ καὶ εὐχάριστη συνάντηση φίλων καὶ συναδέλφων. 
Ἀθήνα, Φεβρουάριος  2005 
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