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 Ετήσιο συνέδριο  

της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2012 

 

     Ο Θουκυδίδης (460-399 π.Χ.), ο ιστορικός του Πελοποννησιακού πολέμου, θεωρείται ένας από 
τους κορυφαίους ιστορικούς του κόσμου, θεμελιωτής της αντικειμενικής ιστοριογραφίας και ερευνη-
τής της αλήθειας. Η επίδρασή του στους μεταγενέστερους υπήρξε μεγάλη· στη νεότερη εποχή θαυμά-
ζεται για την επιστημονική του μέθοδο, την αξιοπιστία και αμεροληψία, την ολόπλευρη ενημέρωση 
και τον πολιτικό στοχασμό. Αντικείμενο διδασκαλίας στη Β/θμια και Γ/θμια Εκπαίδευση στη χώρα 
μας, διδάσκεται ευρέως στην Ευρώπη και αλλού και, σε πολλές χώρες, στους υποψήφιους πολιτικούς. 

Τίτλος Συνεδρίου και προτεινόμενοι θεματικοί άξονες: 

Θουκυδίδης, ο κορυφαίος ιστορικός της Αρχαιότητας και η επίδρασή του μέχρι σήμερα. 
 
Θεματικοί άξονες 
 
Α. Η θέση του στην πορεία της ιστοριογραφίας. 
 
Β. Το έργο του Θουκυδίδη: 
    1.Ιστορικά μέρη 
    2.Δημηγορίες 
    3.Επιτάφιος λόγος 
 
Γ. Χαρακτηριστικά της τέχνης του. (ερμηνεία, μέθοδος, γλώσσα, ύφος, πολιτικός στοχασμός). 
 
Δ. Ο Θουκυδίδης στη Β/θμια Εκπ/ση. 
 
Ε. Σημασία του θουκυδίδειου έργου και η επίδρασή του διαχρονικά. 

 
Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου: 

1. Το Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, θα το παρακολουθήσουν οι 
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Κα-
θοδήγησης κλ. ΠΕ2, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ2, οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων και του Συνδέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων, φιλόλο-
γοι, εκπρόσωποι από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και αντιπροσωπεία 
φιλολόγων από την Κύπρο. 

2. Οι εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή προφορικής εισήγησης, διάρκειας 20΄. Θα επιλεγούν 20 ειση-
γήσεις περίπου. 
Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς (σε έντυπο και δι-
σκέτα) ή ηλεκτρονικώς το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου 2012. 



H πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη μιας σελίδας, ιδιότητα, διεύ-
θυνση και τηλέφωνο του εισηγητή. 

3. Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο της Π.Ε.Φ. και οι εισηγητές θα πρέπει 
να παραδώσουν εγκαίρως το κείμενό τους. 

 
Οργανωτική επιτροπή: Χριστίνα Αργυροπούλου, Γεωργία Χαριτίδου, Τασούλα Καραγεωργίου, Ζωή Κα-
τσιαμπούρα, Χρίστος Κάτσικας, Άγγελος Παληκίδης, Μανώλης Στεργιούλης, Σπύρος Τουλιάτος. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Αναστάσιος Στέφος 

 Η Γενική Γραμματέας 

Γεωργία Χαριτίδου 
 


