
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ  ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ με θέμα «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ» 
 

Αγαπητοί συνάδερφοι,  

 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτίθεται να διοργανώσει επιστημονικό συνέδριο, που θα 

πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στα τέλη Νοεμβρίου 2008, με θέμα «Τέχνη και Εθνική 

Ευεργεσία». 

 Η περιοχή της Ηπείρου αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου οι 

τέχνες και τα γράμματα αναπτύχθηκαν χάρη στη γενναιοδωρία ενός πλήθους ευεργετών. Οι 

Ηπειρώτες, όμως, ευεργέτες, δεν περιορίστηκαν μόνο στη γενέτειρά τους, αλλά ανέπτυξαν 

παρόμοιες δραστηριότητες και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου και ιδιαίτερα στην 

Αθήνα,  κατά τη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Πλήθος έργων από όλες τις 

εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) χρηματοδοτήθηκαν από τους ευεργέτες 

και τα κληροδοτήματά τους ή από διάφορους ιδιώτες και φορείς για να τους τιμήσουν. 

Είναι, λοιπόν, προφανές το ενδιαφέρον που προκαλεί για την εξέλιξη της τέχνης μια 

παρόμοια δραστηριότητα, καθώς και τα ιστορικά ζητήματα που εγείρει, ιδιαίτερα σε μια περιοχή 

που οφείλει πολλά στο φαινόμενο της ευεργεσίας. Γι’ αυτό , πρόθεση των διοργανωτών είναι  η 

μελέτη  διαφόρων όψεων του φαινομένου της ευεργεσίας και της τυχόν επίδρασής της στην 

εξέλιξη και τη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής τέχνης. Στόχος, λοιπόν, του συνεδρίου είναι 

να εντοπιστούν και να μελετηθούν, σε στενή συνάφεια με τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες, όσο 

το δυνατόν περισσότερα εικαστικά έργα που αφορούν όχι μόνο στην Ήπειρο και στους 

Ηπειρώτες ευεργέτες, αλλά βρίσκονται σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και στις χώρες που έδρασαν 

Έλληνες ευεργέτες γενικά. 

Η χρονική διάρκεια του συνεδρίου θα καθοριστεί με βάση τη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων. Για τον λόγο αυτό, απευθυνόμαστε στους ειδικούς ερευνητές (ιστορικούς της 

νεότερης ιστορίας, ιστορικούς της τέχνης, αρχιτέκτονες) και παρακαλούμε, όσους επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο συνέδριο με πρωτότυπη ανακοίνωση και αδημοσίευτο υλικό, να απαντήσουν 

σε αυτή την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως τις 15.4.2008, υποβάλλοντας 

συγχρόνως τον τίτλο της ανακοίνωσής τους. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των 

συνέδρων.  

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε, να επικοινωνείτε, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τις κυρίες:  



1.Δώρα Μαρκάτου, επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας-

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  thmarkat@cc.uoi.gr, theodmarkat@yahoo.gr 

2. Λήδα Παπαστεφανάκη, λέκτορα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας-

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, lpapast@cc.uoi.gr 

3. Αναστασία Κοντογιώργη, ιστορικό της τέχνης και μόνιμο υπάλληλο του ΥΠΠΟ, 

εντεταλμένη λέκτορα (Ν. 407/80) στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, anniekon@otenet.gr. 

Με τιμή 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή Η Οργανωτική Επιτροπή 

Δώρα Μαρκάτου 

Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης 

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας  

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πρόεδρος  

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Λήδα Παπαστεφανάκη  

Λέκτορας Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, 

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Αντιπρόεδρος  

Βασίλης Νιτσιάκος, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ελένη Καλαφάτη 

Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., διδάκτωρ Ιστορίας 

Γενικός Γραμματέας 

Αναστασία Κοντογιώργη, Ιστορικός της Τέχνης, 

υπάλληλος του ΥΠΠΟ, εντεταλμένη λέκτορας (Ν. 

407/80) στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, 

Πανεπιστημίο Ιωαννίνων 

 Ταμίας 

Χρήστος Μεράντζας, Λέκτορας Ιστορίας των 

Πολιτισμών, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού 

Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο), 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Μέλη 

Δώρα Μαρκάτου 

Λήδα Παπαστεφανάκη 
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