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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 Στις 16 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε, με εξαιρετική επιτυχία, 

στη Λευκωσία, το 4
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα «Σοφοκλής: ο 

μεγάλος κλασικός της τραγωδίας», που οργανώθηκε από το δραστήριο 

Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων (ΣΕΚΦ – ΟΕΛΜΕΚ) – 

πρόεδρος ο ακάματος συνάδελφος Δημήτρης Ταλιαδώρος –, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και την Πανελλήνια Ένωση 

Φιλολόγων. Το Συνέδριο αποτελούσε μέρος του 42
ου

 Ετήσιου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΦ, που διεξήχθη τον περασμένο 

Νοέμβριο (12-14/11/2016), στις Σέρρες, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 

Φιλολόγων Σερρών, η πρόεδρος του οποίου Σύλια Ζέττα, ὀτρηρή 

θεραπαινίς της παιδείας, συμμετείχε και στο παρόν Συνέδριο της Κύπρου 

ως εισηγήτρια. 

 Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στην επιβλητική 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του νεόδμητου κτιρίου της ΟΕΛΜΕΚ, με αθρόα 

προσέλευση συναδέλφων απ’ όλα τα σχολεία της Κύπρου. Προηγήθηκαν 

οι χαιρετισμοί από τους Προέδρους της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΕΦ, 

αντίστοιχα, και από τον Κυπριανό Λούη, Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης 

Κύπρου. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις από τους/τις Μανώλη Στεργιούλη, 

Πόλα Χατζηνεοφύτου, Βασιλική Ζέττα, Δήμητρα Μήττα, Μαρίνα 

Αθανασίου, Αγάθη Γεωργιάδου, Αναστάσιο Στέφο. Συντονίστρια της 

εκδήλωσης ήταν η Γεωργία Κούμα, φιλόλογος, πρώτη λειτουργός 

Εκπαίδευσης Κύπρου. 

 Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου παρουσιάσθηκε ένα 

εξαιρετικό θεατρικό δρώμενο από τον Σοφοκλή (Οιδίπους Τύραννος, 

στίχ. 805-1281), από μαθητές του Λυκείου Γ. Ταλιώτη Γεροσκήπου της 
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Πάφου, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Αθανασίου και μουσική επιμέλεια: 

Μαρίας Παπαδοπούλου και Σωκράτη Σωκράτους. 

 Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, προσέφερε 

στον Πρόεδρο της ΠΕΦ, εκ μέρους του Δ.Σ., το δίτομο έργο του 

Δημήτρη Φ. Χαραλάμπους, Έθνος, κοινωνία, παιδεία. Η Μέση 

Εκπαίδευση και οι Οργανώσεις του Καθηγητικού Κόσμου κατά την 

περίοδο της Αγγλικής Κατοχής στην Κύπρο. ΟΕΛΜΕΚ, Μεταίχμιο, Αθήνα 

– Λευκωσία 2015. 

 Την επομένη ημέρα η αντιπροσωπεία της ΠΕΦ επισκέφθηκε τα 

Φυλακισμένα Μνήματα – Κοιμητήριο των νεκρών και προσκύνησε τους 

τάφους των εννέα Κυπρίων αγωνιστών που απαγχονίσθηκαν από τον 

Άγγλο δυνάστη στην περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της 

Κύπρου 1955-59. Η ξενάγηση έγινε από τον Δήμο Βρυωνίδη, φιλόλογο, 

ανώτερο ερευνητή, συγγενή του ηρωομάρτυρα Ευαγόρα Παλληκαρίδη. 

 Εκ μέρους του Δ.Σ. συγχαίρουμε θερμότατα τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της ΟΕΛΜΕΚ για την πρωτοβουλία 

οργάνωσης του Συνεδρίου, για τέταρτη φορά σε συνεργασία με την 

ΠΕΦ, και τους ευχαριστούμε ολόθερμα για την εγκάρδια φιλοξενία και 

την αγαστή συνεργασία. 

 

Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ. 

Πρόεδρος της Π.Ε.Φ. 


