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Επιστημονικό Συνέδριο
Μνήμη Χριστόφορου Μηλιώνη. Ο εκπαιδευτικός, ο κριτικός – ο πεζογράφος
(Εταιρεία Κρητικών Σπουδών, Πύργος Αλικιανού, 27-29 Μαΐου 2022)

Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Γεωργίου και Αρτεμισίας Καψωμένου οργανώνει
Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συνέδριο στη Μνήμη του Χριστόφορου Μηλιώνη,
διακεκριμένου φιλολόγου και εκπαιδευτικού κι ενός από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους της μεταπολεμικής πεζογραφίας μας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην
έδρα της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, στον Πύργο Αλικιανού Χανίων, 27 έως 29 Μαΐου
2022.
Το Συνέδριο φιλοδοξεί να καλύψει τους τρεις βασικούς άξονες του δημιουργικού του
έργου: τον λογοτεχνικό, τον επιστημονικό και τον εκπαιδευτικό. Προτείνομε ενδεικτικά, για
διευκόλυνση των υποψήφιων συνέδρων, μια θεματική-πλαίσιο – το τελικό πρόγραμμα του
Συνεδρίου θα το καθορίσουν οι επιλογές των συνέδρων –:
1. Η πεζογραφία του Χριστόφορου Μηλιώνη
1.1. Τα διηγήματα – Τα μυθιστορήματα
1.2. Η αφηγηματική γραφή του Μηλιώνη
1.3. Η ιστορική συνείδηση και το αξιακό σύστημα του έργου του.
2. Το φιλολογικό και κριτικό του έργο
2.1. Ο Μηλιώνης και η αρχαία Γραμματεία. Οι μεταφράσεις – οι ανθολογίες
2.2. Η κριτική της λογοτεχνίας. Τα ερμηνευτικά δοκίμια
2.3. Η κριτική των κοινωνικών φαινομένων. Τα στοχαστικά δοκίμια.

3. Το εκπαιδευτικό του έργο
3.1. Ο Μηλιώνης και η Κύπρος
3.2. Το ύφος και το ήθος του εκπαιδευτικού Μηλιώνη
3.3. Η συμβολή του στη σύνταξη των Αναγνωστικών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Καλούμε τους φίλους και ομότεχνους του Χριστόφορου Μηλιώνη, τους συναδέλφους του
εκπαιδευτικούς, τους ιστορικούς της εκπαίδευσης, τους μελετητές, τους κριτικούς και τους
θεωρητικούς της λογοτεχνίας, να συνεισφέρουν στην ανάλυση και ερμηνεία της
προσωπικότητας και του έργου του τιμώμενου. Η προθεσμία για Δήλωση συμμετοχής είναι
ως το τέλος Φεβρουαρίου 2022. Εγγραφή συνέδρου: 20 € [τραπεζικός λογαριασμός της
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, ΕΤΕ: ΙΒΑΝ: GR2701102050000020529618652, SWIFT
ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA – η εγγραφή μπορεί να γίνει και επί τόπου, κατά την πρώτη
μέρα του Συνεδρίου]. Οι Δηλώσεις συμμετοχής, με το θέμα και σύντομη περίληψη της
εισήγησης (εσωκλείομε σχετική φόρμα για συμπλήρωση) μπορούν να αποστέλλονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: ekapsome@yahoo.gr.
Παρακαλούμε θερμά τους αποδέκτες αυτής της επιστολής να απαντήσουν μ’ ένα σύντομο
μήνυμα, εάν αποδέχονται κατ’ αρχήν την πρόσκληση συμμετοχής στο Συνέδριο,
διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό των ενεργειών προετοιμασίας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

Ομότ. καθηγητής Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος

