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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ΅ 
45ο  Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

 (Νοέμβριος 2018) 
 

Α΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 
το 45ο Συνέδριο της Ένωσής μας θα είναι αφιερωμένο στην Ιστορία και στον Πολιτισμό της 
μεγαλονήσου Κύπρου, του νησιού  που η πνευματική και ιστορική του  πορεία είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την πνευματική και ιστορική πορεία του ευρύτερου ελληνισμού. 

Τίτλος του Συνεδρίου: 
 

«Κύπρος: Ιστορία και Πολιτισμός» 
 

Θεματικοί άξονες  
Α. Ιστορία της Κύπρου 

1. Αρχαιότητα (από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ύστερη αρχαιότητα) 
2. Βυζαντινή περίοδος, Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία 
3. Τουρκοκρατία 
4. Αγγλική κατοχή και εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 
5. Τουρκική εισβολή και Κατοχή 

 
Β. Γράμματα και Τέχνες.  

1. Η Κύπρος στην αρχαία ελληνική γραμματεία και τέχνη. 
2. Βυζαντινή Τέχνη και Κύπρος  
3. Τα Γράμματα και οι τέχνες  στα χρόνια της Τουρκοκρατίας  
4. Το δημοτικό τραγούδι της Κύπρου 
5. Κύπριοι λογοτέχνες 
6. Η  ελλαδική λογοτεχνία για την Κύπρο 

 
Γ. Γλώσσα και Εκπαίδευση 

1. Η εκπαίδευση στην Κύπρο 
2. Κυπριακή διάλεκτος 

 
 
  

 
 



 
  

Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου: 
1. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ενώσεως Κωνστα-

ντινουπολιτών (Δημητρίου Σούτσου 46 –ΑΘΗΝΑ) από τις 8 Νοεμβρίου 2018 έως τις 10 
Νοεμβρίου 2018. 

2. Προτάσεις για συμμετοχή στο συνέδριο με εισήγηση μπορούν να υποβάλουν απόφοι-
τοι των φιλοσοφικών σχολών της χώρας, φιλόλογοι που υπηρετούν ή που έχουν αφυ-
πηρετήσει από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύ-
πρου, πανεπιστημιακοί καθηγητές.   

3. Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της ΠΕΦ (p-e-f@otenet.gr) έως τις 30 Ιουνίου 2018. 
H πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη (όχι μεγαλύτερη της 
μιας σελίδας), ιδιότητα, διεύθυνση (ηλεκτρονική και ταχυδρομική) και τηλέφωνο του 
υποψήφιου εισηγητή. 

4. Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα έχουν διάρκεια 20΄ και θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο της 
Π.Ε.Φ.  

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Η Πρόεδρος 

Τασούλα Καραγεωργίου, δ.φ.                          

 Ο Γενικός Γραμματέας 

Αντώνης Μαστραπάς, δ.φ. 

 
 


