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43ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  

Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2016 
 

Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας: ιστορία και πολιτισμός.  
 

 
     Από τον 11Ο π.Χ. αιώνα ο Ελληνισμός ανθεί στη Μικρά Ασία, με την ανάπτυξη του εμπο-
ρίου, τον αποικισμό και τη συνακόλουθη ίδρυση πολυάριθμων αποικιών στα μικρασιατικά 
παράλια και στις ακτές του Ευξείνου Πόντου. Παράλληλα, σε διάστημα δύο αιώνων , (8ος-6ος 
αιώνες), καλλιεργούνται, με επιφανείς εκπροσώπους, τα γράμματα και οι τέχνες.  
     Η κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου συνεχίζεται στην ελληνιστική περίοδο και κορυφ ώ-
νεται στη Βυζαντινή εποχή, ιδιαίτερα μετά το 1204 , (Αυτοκρατορίες της Νίκαιας και της 
Τραπεζούντας). 
     Στην περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μετά την Άλωση,  το ελληνικό στοιχείο, 
υπό την τουρκική κυριαρχία, επικρατεί και λειτουργούν αξιόλογες πνευματικές εστίες 
(Σμύρνη, Κυδωνίες, Καισάρεια, Τραπεζούντα κ.ά.).  
     Μετά από αιώνες δουλείας και την πρόσκαιρη απελευθέρωση της Σμύρνης ακολουθεί η 
τραγωδία, της μικρασιατικής καταστροφής, του 1922, με οδυνηρά αποτελέσματα : εξόντωση 
χιλιάδων Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γενοκτονία των Ποντίων, ξεριζωμός 1.600.000 Ε λλήνων 
από τις πανάρχαιες και πατρογονικές  πατρίδες τους.  

     Παρά τις αντίξοες συνθήκες, που βίωσε το προσφυγικό στοιχείο στη μητέρα Ελλάδα, ε-
ντούτοις, σύντομα μεγαλούργησε και μεγαλουργεί, σε όλους τους τομείς, και εκατοντάδες 
πνευματικοί άνθρωποι, μικρασιατικής καταγωγής και όχι μόνο, αποτυπώνουν στο έργο τους 
το δράμα και το τραύμα της προσφυγιάς.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
Α. Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός στην Αρχαιότητα.  
Β. Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  
Γ. Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.  
Δ. Η μικρασιατική καταστροφή και οι συνέπειές της.  

 
Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου:  

1. Το Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, θα το παρακολουθ ήσουν 
οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και  Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης κλ. ΠΕ2, οι Σχολικοί Σύμβουλοι  κλ.ΠΕ2, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ2, οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων και του Συνδέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολ ό-
γων, φιλόλογοι, εκπρόσωποι από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και 
αντιπροσωπεία φιλολόγων από την Κύπρο.  
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2. Οι εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή προφορικής εισήγησης, διάρκειας 20΄. Θα επιλεγούν 35 
εισηγήσεις, περίπου. 
Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς  ή ηλεκτρον ικώς 
το αργότερο ως τις 10 Ιουνίου 2016. 
H πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη μιας σελίδας, ιδιότητα, διεύ-
θυνση και τηλέφωνο του εισηγητή. 

3. Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου, που θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή, θα εκδο-
θούν σε ειδικό τόμο της Π.Ε.Φ. και οι εισηγητές θα πρέπει να παραδώσουν εγκαίρως το κεί-
μενό τους. 

Επιστημονική Επιτροπή : Χριστίνα Αργυροπούλου, Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Φάνης Κακριδής, 
Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Κώστας Μπαλάσκας, Χάρης Μπαμπούνης, Αναστάσιος Στέφος. 

Οργανωτική Επιτροπή : Νατάσα Αβραμίδου, Τασούλα Καραγεωργίου, Αντώνης Μαστραπάς, 
Μπάμπης Παπαδόπουλος, Μαρία Πεσκετζή, Μανώλης Στεργιούλης, Σπύρος Τουλιάτος, Γεω ρ-
γία Χαριτίδου. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

 
      Ο Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας 

 
                Αναστάσιος Αγγ. Στέφος                                            Γεωργία Χαριτίδου 
 
 

 
 


