
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023
9.00 - 13.00
Συνεδριακό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως Λεµεσού
«Μητροπολίτης Λεµεσού Χρύσανθος Α΄» 

διδάσκοντας
αρχαία
ελληνικά…
Θουκυδίδου
Περικλέους ’Επιτάφιος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Οργανωτική Επιτροπή Ι
 ∆ρ Καλλιόπη Χριστοφόρου Πούγιουρου
 ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθηµάτων 

 ∆ρ Σιµάκης Συµεού  
 ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθηµάτων 

 Μάρω Μελανίδου
 ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθηµάτων 

 Κωνσταντίνα Λουτσίου
 Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων

 ∆ρ Φωτεινή Θεοδούλου
 Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων  

 

   08.45 - 09.00 Ι Εγγραφές

09.00 - 09.10 Ι 
Χαιρετισµός – Κήρυξη εργασιών Ηµερίδας

∆ιευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
∆ρ Κυπριανός ∆. Λούης 

09.10 - 10.10 Ι
Γιατί έγραψε ο Θουκυδίδης τον Επιτάφιο;

Αντώνης Τσακµάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Κλασικών Σπουδών 

και Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου

Συζήτηση

10.10 - 10.40 Ι ∆ιάλειµµα

10.40 - 11.40 Ι
"Γιατί ο Επιτάφιος;"

Αθηνά Παπαχρυσοστόµου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

του Πανεπιστηµίου Πατρών

Συζήτηση
    

11.40 - 11.50 Ι ∆ιάλειµµα

11.50 - 12.50 Ι
Η διδασκαλία του Επιταφίου στα νέα ΑΠΣ
για το Λύκειο: Προοπτικές και Προκλήσεις

Παναγιώτης Σεράνης
Μέλος ΣΕΠ, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Συζήτηση

12.50 - 13.00 Ι
Ολοκλήρωση Εργασιών Ηµερίδας

Συντονισµός: ∆ρ Καλλιόπη Χριστοφόρου Πούγιουρου
ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθηµάτων



Αντώνης Τσακµάκης Ι
Γιατί έγραψε ο Θουκυδίδης τον Επιτάφιο;
Η ανακοίνωση εξετάζει τη λειτουργία του Επιταφίου στο πλαίσιο 

των στόχων της θουκυδίδειας ιστοριογραφίας, ερώτηµα που 

συναρτάται µε το κοινό στο οποίο αυτό απευθύνεται. Παράλληλα θα 

συζητηθούν η αυθεντικότητα του λόγου και η ακρίβεια του 

περιεχοµένου του.  

Σύντοµο βιογραφικό
Ο Αντώνης Τσακµάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας 
Ελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Κλασικών Σπουδών και 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος Κλασικής 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
Έκανε  Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, 
Αρχαία Ιστορία και Ορθόδοξη Θεολογία και ∆ιδακτορικό στην 
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου. Η 
διδακτορική του διατριβή έχει ως θέµα το έργο του Θουκυδίδη, για 
τον οποίο έχει επίσης δηµοσιεύσει πλήθος άρθρων και έχει 
συνεπιµεληθεί δύο σηµαντικές συλλογές άρθρων (Brill’s Compan-
ion to Thucydides, Leiden – Boston 2006 -  ελληνική µετάφραση: 
Τριανταδύο µελέτες για το Θουκυδίδη, Θεσσαλονίκη 2011 – και 
Thucydides between History and Literature,  Berlin – New York 
2013). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι πολυπληθείς 
δηµοσιεύσεις του περιλαµβάνουν: Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία 
(Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών, Ελληνικά Οξυρρύγχου, 
Πολύβιος, Βιογραφία), Αρχαία Κωµωδία (Αριστοφάνης), Επίδραση 
και Υποδοχή της Αρχαιότητας στη Νεότερη Εποχή. Ασχολείται 
επίσης µε τη χρήση της Αφηγηµατολογίας, της Υφολογίας και της 
Γνωσιακής ποιητικής στην ανάλυση κλασικών κειµένων. Επίσης, 
έχει συγγράψει µια πλήρη σειρά διδακτικών εγχειρίδιων για το 
µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυµνάσιο (Λευκωσία, 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, 2011-2014). 

Αθηνά Παπαχρυσοστόµου Ι
"Γιατί ο Επιτάφιος;"
Η εισήγηση ανατέµνει τις κύριες ιδεολογικές, θεµατολογικές, 

υφολογικές και λεξιλογικές συνιστώσες του Επιταφίου, 
κωδικοποιεί τα στοιχεία εκείνα που τον καθιστούν ἀγήρων 
ἔπαινον της Αθηναϊκής Πολιτείας και ανιχνεύει την 
αµφίδροµη σχέση πόλεως-πολιτών, στο πλαίσιο µιας απόπειρας 
ερµηνείας της διαχρονικής απήχησής του.

Σύντοµο βιογραφικό
Η ∆ρ Αθηνά Παπαχρυσοστόµου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου Πατρών (http://philology.upatras.gr/teachers/-
papachrisostomou-athina/). Είναι αριστούχος απόφοιτος του 
Τµήµατος Κλασικών Σπουδών & Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και κατέχει µεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα στις 
Κλασικές Σπουδές από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Τα κύρια 
ερευνητικά ενδιαφέροντά της αφορούν το Αρχαίο Ελληνικό 
∆ράµα, την Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία και την αρχαιοελληνική 
πολιτική σκέψη, καθώς και την Κριτική Κειµένου. Για αυτά και 
άλλα θέµατα έχει εκπονήσει πλήθος επιστηµονικών 
δηµοσιεύσεων, συµπεριλαµβανοµένων έξι µονογραφιών (τριών 
στην αγγλική γλώσσα και τριών στην ελληνική). Από το 2012 

συµµετέχει στο ∆ιεθνές Ερευνητικό Πρόγραµµα για την 
αρχαιοελληνική κωµωδία KomFrag (υπό την αιγίδα της 
Ακαδηµίας Επιστηµών της Χαϊδελβέργης) και έχει λάβει 
υποτροφίες από διάφορους φορείς, όπως το «Κοινωφελές 
Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και το Ίδρυµα Fulbright (για 
διεξαγωγή έρευνας στα Πανεπιστήµια του Harvard και της 
Βοστόνης).

Παναγιώτης Σεράνης Ι
Η διδασκαλία του Επιταφίου στα νέα ΑΠΣ για το 
Λύκειο: Προοπτικές και Προκλήσεις 
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη θέση που έχει το µάθηµα του 

Επιταφίου στην ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Πιο 
συγκεκριµένα, αναλύεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κειµένου, η 
στοχοθεσία και η σκοποθεσία του µαθήµατος στα νέα ΑΠΣ για το 
Λύκειο, καθώς και τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα για 
τους/τις µαθητές/τριες που έρχονται σε επαφή µε το εµβληµατικό 
αυτό κείµενο, µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα και 
διδακτικές εφαρµογές.

Σύντοµο βιογραφικό
Ο ∆ρ Παναγιώτης Σεράνης, ύστερα από τις βασικές σπουδές 
Κλασικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών (Πτυχίο 1994) και µεταπτυχιακές σπουδές στη Θεωρία και 
Πράξη της ∆ιδασκαλίας και της Αξιολόγησης (Μ∆Ε 1996), 
εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήµιο του 
Cambridge, µε τίτλο “The place of reader response in the teaching 
of ancient greek literature in translation” («Η θέση της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης στη διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών από µετάφραση») (∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 2000). Εν 
συνεχεία, δίδαξε το αντικείµενο της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας (2008-2016), στο Πανεπιστήµιο του Μάινζ στη Γερµανία. 
Από το 2014 µέχρι σήµερα διδάσκει, ως µέλος ΣΕΠ, στο Aνοικτό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστηµών, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Ελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία», και συγκεκριµένα στο επιστηµονικό πεδίο «∆ιδακτική 
των Αρχαίων Ελληνικών», ενώ παράλληλα υπηρετεί ως Καθηγητής 
Φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση, στην Ελλάδα.

Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην εφαρµογή σύγχρονης 
διδακτικής µεθοδολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας, στη 
διδακτική των κλασικών γλωσσών, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
διδακτική-µαθησιακή διαδικασία, στη θέση των κλασικών γλωσσών 
στο σχολικό Αναλυτικό Πρόγραµµα και στον ρόλο της κλασικής 
παιδείας στα ευρωπαϊκά curricula.

Έχει συµµετάσχει ως επιµορφωτής σε πολλές επιµορφώσεις για τη 
διδακτική του αντικειµένου του και έχει δηµοσιεύσει εργασίες σε 
ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Ως εξωτερικός εµπειρογνώµων 
έχει συνεργαστεί στη συγγραφή του Φακέλου Υλικού για τα Αρχαία 
Ελληνικά της Γ΄ Λυκείου (Φιλοσοφικός Λόγος), και είναι ένας από 
τους εκπονητές του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος της Ελλάδας 
για τα Αρχαία Ελληνικά στο Λύκειο (2021).


