
Eτήσιο Συνέδριο  
Της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

Αισχύλος, ο δημιουργός της τραγωδίας και η διαχρονική του επίδραση στην 
ελληνική και ευρωπαϊκή γραμματεία. 

Νοέμβριος 2011 
 

    Ο Αισχύλος (525-456 π.Χ.), ο αρχαιότερος από τους τραγικούς μας και ο άνθρωπος 
των Μηδικών πολέμων, στους οποίους έλαβε ενεργό μέρος, σφράγισε την 
πνευματική ζωή του «κλεινού άστεως» με το εκτενές έργο του (ενενήντα τραγωδίες 
από τις οποίες σώθηκαν μόνο εφτά). 
    Η αισχύλεια τραγωδία, σύγχρονη των νικηφόρων αγώνων της Αθήνας εναντίον των 
Περσών, αντανακλά το θρησκευτικό και πατριωτικό πνεύμα της εποχής και εκφράζει 
τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της θείας δικαιοσύνης. Επηρέασε 
βαθύτατα όλες τις εποχές και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ποιητές και 
φιλοσόφους. 
 
Θεματικοί άξονες 

1. Οι τραγωδίες του Αισχύλου (θεματολογία, πηγές έμπνευσης, ποιητική τέχνη….). 
2. Θεϊκό και ανθρώπινο στοιχείο στο έργο του Αισχύλου. 
3. Ήρωες του Αισχύλου στη νεοελληνική λογοτεχνία και δραματουργία. 
4. Η πρόσληψη του αισχυλικού έργου από την ευρωπαϊκή γραμματεία. 
 
             Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου: 
1. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2011 (χρόνος και χώρος θα 

καθορισθούν εγκαίρως) και η διάρκειά του θα είναι τρείς ημέρες. Θα το 
παρακολουθήσουν οι Περιφερειάρχες και Προϊστάμενοι Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κλ. ΠΕ2, οι Σχολικοί Σύμβουλοι φιλολόγων, οι 
Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Δ.Ε. κλ. ΠΕ2, οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων, αντιπροσωπεία φιλολόγων από την Κύπρο 
και φιλόλογοι, εκπρόσωποι από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας. 

2. Οι εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή προφορικής εισήγησης, διάρκειας 20΄. Θα 
επιλεγούν 15 εισηγήσεις περίπου. 

3. Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά 
(σε έντυπο και δισκέτα) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο ως τις 15 
Ιουνίου 2011, στη διεύθυνση: Π.Ε.Φ., Πολυτεχνείου 6,  104 33 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 
210-5243434,  fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr 

            H πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, μία περίληψή της 300 
λέξεων περίπου (μία σελίδα), την ιδιότητα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
εισηγητή. 

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

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

Αναστάσιος Στέφος 

 Η Γενική Γραμματέας 

Γεωργία Χαριτίδου 
 


