Ο Κωστής Παλαμάς το 1889
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)

Ανδριάντας του ποιητή στη Λευκωσία (έργο του Βάσου Φαληρέα)

3

Ο Κωστής Παλαμάς το 1908
Ίδρυμα Κωστή Παλαμά

Ο Κωστής Παλαμάς με φιλολογική συντροφιά στη Θεσσαλονίκη,
19 Δεκεμβρίου 1927
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
17:00-17:30 Χαιρετισμοί
Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης, Δικηγόρος,
Πρόεδρος της Ομάδας Ηχώ της Κύπρου 1821-2021
Λεωνίδας Γαλάζης, Πρόεδρος του Ομίλου
Λογοτεχνίας και Κριτικής
Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Νεάπολις Πάφου
Πρόδρομος Προδρόμου, Υπουργός Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
17:30-17:45 Ποιητικό Αναλόγιο 1
Η μορφή του Παλαμά σε επιλεγμένα ποιήματα
Κυπρίων
Απαγγελία: Στέλλα Μιλτιάδου
17:45-18:45 Πρώτη συνεδρία
Πρόεδρος: Λεωνίδας Γαλάζης
Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης
«Το νησί της ουράνιας Αφροδίτης / το τραγούδι μου
σέρνει, μαγνήτης» ή η Κύπρος του Παλαμά
Παντελής Βουτουρής
«Αγάπη μου και ψυχή μου...». Εξήντα πέντε
ανέκδοτες επιστολές του Γιάννη Ψυχάρη
στον Κωστή Παλαμά
Ευριπίδης Γαραντούδης
Τα δύο ποιήματα του Παλαμά για την Κύπρο
18:45-19:00 Συζήτηση
20:00 Συναυλία Ηλία Ανδριόπουλου
«Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα»
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
10.00-11.00 Δεύτερη συνεδρία
Πρόεδρος: Παντελής Βουτουρής
Λουίζα Χριστοδουλίδου
«Οι στίχοι στην πατρίδα μου είναι καθάριο μέλι»:
αναδιφώντας τον παλαμικό λόγο στην ποίηση
του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου
Κωστής Παύλου
«Και τραγούδησα το πιο έμορφο τραγούδι»:
αποτυπώσεις της παλαμικής στιχουργίας
στην ποίηση του πρώτου Χαραλαμπίδη
Δήμητρα Δημητρίου
«Θα ’ρθει μια μέρα, ω ναι: ψυχή παραδαρμένη»:
Κωστής Παλαμάς - Κυριάκος Χαραλαμπίδης
11.00-11.15 Συζήτηση
11.15-12.15 Τρίτη συνεδρία
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης
Γιώργος Κεχαγιόγλου
Ο Παλαμάς στα σημερινά βιβλία της κυπριακής
δημόσιας γενικής εκπαίδευσης: μερικές
παρατηρήσεις και προτάσεις
Κυριάκος Ιωάννου
Ο Κωστής Παλαμάς στο κριτικό έργο και στο αρχείο
του Κύπριου Αντώνη Κ. Ιντιάνου
Στέφανος Κωνσταντινίδης
Η διαμάχη Παλαμά - Καβάφη, ο Μάριος Βαϊάνος
και οι Κύπριοι διανοούμενοι
12.15-12.30 Συζήτηση
12.30-12.45 Διάλειμμα για καφέ
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12.45-13.45 Τέταρτη συνεδρία
Πρόεδρος: Ευριπίδης Γαραντούδης
Αγάθη Γεωργιάδου
Ο Συκουτρής και η διδασκαλία του Δωδεκάλογου
του Γύφτου στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο
Θεοφάνης Μαλκίδης
Ο Κωστής Παλαμάς, ο Ελληνισμός της Κύπρου
και τα «Οκτωβριανά» του 1931
Κωνσταντίνος Μακρής
Παλαμάς και Φρόιντ: η Λιβιδώ της Αφροδίτης
(της Κύπρος)
13.45-14.00 Συζήτηση
14.00-16.00 Διάλειμμα
16.00-17.00 Πέμπτη συνεδρία
Πρόεδρος: Γιώργος Ανδρειωμένος
Γιώργος Γεωργής
Η Αφροδίτη στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά
Άννα Κατσιγιάννη – Ιωάννα Ναούμ
«Ο γιος της καλογριάς»: μια άγνωστη ποιητική
σύνθεση του Κ. Παλαμά για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη
Θεοδόσης Πυλαρινός
Γράμματα του Κωστή Πασαγιάννη
στον Κωστή Παλαμά
17.00-17.15 Συζήτηση
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17.15-18.15 Έκτη συνεδρία
Πρόεδρος: Γιώργος Κεχαγιόγλου
Julien Calvié
Δύο αδημοσίευτα χειρόγραφα του Louis Roussel
(1881-1971) και του Κωστή Παλαμά (1859-1943):
ανάλυση και διαδικασία δημοσίευσης
Dora E. Solti
Ο Παλαμάς στην Ουγγαρία
Κώστας Χατζηαντωνίου
«Η χάρη που άγιο λείψανο τ’ ωραίο συντρίμμι
κάνει»: η ευλάβεια και η κριτική του Κωστή Παλαμά
για τον Διονύσιο Σολωμό
18.15-18.30 Συζήτηση
18.30-18.45 Διάλειμμα για καφέ
18.45-19.45 Έβδομη συνεδρία
Πρόεδρος: Θεοδόσης Πυλαρινός
Γιώργος Ανδρειωμένος
Ο Παλαμάς και ο «πολιτικός φιλελευθερισμός»
Λεωνίδας Γαλάζης
Ο Κωστής Παλαμάς του Τεύκρου Ανθία
Δέσποινα Γ. Δούκα
Για την πατρίδα και τον έρωτα: προσέγγιση
στον «διάλογο» των Κυπρίων ποιητών
με τον Κωστή Παλαμά
19.45-20.00 Συζήτηση
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ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
10.00-11.00 ‘Ογδοη συνεδρία
Πρόεδρος: Γιώργος Γεωργής
Μανώλης Στεργιούλης
Κωστή Παλαμά, Η φλογέρα του βασιλιά. «Συνομιλία»
του ποιητή με το Βυζάντιο
Tamara Vuković
«Το νέο πιοτό ξυπνάει παλιούς καημούς…».
Οι «αλληλοσυμπλοκές μύθων» από την αρχαιότητα
μέχρι τον «Ασκραίο» του Παλαμά
Κώστας Κουτσουρέλης
Κωστής Παλαμάς και Ουίλλιαμ Μπ. Γέητς,
βίοι παράλληλοι
11.00-11.15 Συζήτηση
11.15-12.15 Ένατη συνεδρία
Πρόεδρος: Κυριάκος Ιωάννου
Δημήτρης Κοσμόπουλος
Η λυρική ζωή: η ενοείδεια του παλαμικού έργου
διά της άρσεως των αντιθέτων
Μαρία Μιχαηλίδου
«Με τα τρισεύγενα παιδιά…»: η συμβολή του Κωστή
Παλαμά στη λογοτεχνία για παιδιά και νεαρούς
αναγνώστες και η αξιοποίηση της ποίησής του
από τα σχολικά εγχειρίδια στην Κύπρο
Αλίκη Γεωργίου
Η παρουσία της Ελληνικής Επανάστασης
στην ποιητική συλλογή Τα τραγούδια της πατρίδος μου
του Κωστή Παλαμά
12.15-12.45 Συζήτηση – Ανακοινώσεις – Προτάσεις – Πορίσματα
12.45-13.00 Ποιητικό Αναλόγιο 2
Η μορφή του Παλαμά σε επιλεγμένα ποιήματα Κυπρίων
Απαγγελία: Στέλλα Μιλτιάδου
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Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης
Μέλη
Νάτια Αναξαγόρου, Λάμπρος Βαρελάς, Παντελής Βουτουρής,
Λεωνίδας Γαλάζης, Ευριπίδης Γαραντούδης, Γιώργος Γεωργής,
Κυριάκος Ιωάννου, Θεοδόσης Πυλαρινός, Λουίζα Χριστοδουλίδου

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος
Λεωνίδας Γαλάζης
Μέλη
Κυριάκος Ιωάννου, Ιλιάνα Κουλαφέτη, Στέλλα Μιλτιάδου,
Γαβριέλλα Παναγή, Μαριλένα Πόρακου, Μαρία Χριστοδούλου
Παρουσίαση – Συντονισμός
Ιλιάνα Κουλαφέτη, Γαβριέλλα Παναγή, Μαριλένα Πόρακου, Μαρία
Χριστοδούλου
Πορίσματα
Γαβριέλλα Παναγή

10

ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Προσωπογραφία Κ. Παλαμά (1946) με κάρβουνο,
από τον Ερνέστο Κάρτερ (1924-1992)
Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
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Ξάνθου Λυσιώτη, « Ύμνος στον Παλαμά»
Εφημερίδα Νέον Έθνος, 1 Ιαν. 1926
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Ο Παλαμάς στο γραφείο του
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
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Γιώργος Ανδρειωμένος

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τίτλος
Ο Παλαμάς και ο «πολιτικός φιλελευθερισμός»
Περίληψη
Οι σχέσεις του Κωστή Παλαμά με την πολιτική είναι διαπιστωμένες, από τα πρώτα χρόνια
της λογοτεχνικής και πνευματικής, εν γένει, δημιουργίας του ίσαμε το τέλος της ζωής του.
Ταυτόχρονα, έχει, με διάφορες αφορμές, επισημανθεί το ενδιαφέρον του για τα κοινά και η
ενεργός συμμετοχή του σε πλήθος κοινωνικών και πολιτικών πρωτοβουλιών της εποχής
του. Ωστόσο, μολονότι θεωρούνται δεδομένες η συμπάθεια που έτρεφε για τον Χαρίλαο
Τρικούπη και η αγάπη του για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ιδίως μέσα στο πλαίσιο της μετά το
1897 αναγεννητικής προσπάθειας της ελλαδικής κοινωνίας και των πνευματικών ταγών της,
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η σχέση του σπουδαίου αυτού δημιουργού με ό,τι θα μπορούσε να
αποκληθεί «πολιτικός φιλελευθερισμός» – τουλάχιστον όπως αυτός προσδιοριζόταν στα χρόνια
της ακμής της παλαμικής λογοτεχνικής παραγωγής. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας ανακοίνωσης
είναι, αφενός μεν, να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει, με άξονα τη μελέτη των γραπτών του
αλλά και του βίου του, τα στοιχεία εκείνα που καθόρισαν την προσήλωση του Παλαμά στις
φιλελεύθερες ιδέες και αρχές, αφετέρου δε, να συζητήσει τη σχέση του με την πολιτική στην
περίοδο της πνευματικής του ακμής – και όχι μόνο.
Βιογραφικό
Ο Γιώργος Ανδρειωμένος, αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας του αγγλικού
Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, είναι καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εκλεγμένος αντιπρύτανης διοικητικών
θεμάτων του ίδιου Ιδρύματος. Έχει διατελέσει Ερευνητικός Εταίρος του Κέντρου Βυζαντινών,
Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ και Επιστημονικός
Συνεργάτης της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, ενώ έχει διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς του σε
ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Έχει λάβει σειρά υποτροφιών
για την ολοκλήρωση των σπουδών του και την ενίσχυση των ερευνών του, και έχει διατελέσει,
επί σειρά ετών, μέλος διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης. Έχει εποπτεύσει διδακτορικές
διατριβές και έχει συντονίσει επιστημονικά προγράμματα, ενώ υπήρξε αναπληρωτής πρύτανη
για θέματα διοίκησης και προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και διευθυντής
Διακρατικού Π.Μ.Σ. για την Ειδική Αγωγή και του Ινστιτούτου Βυζαντινού Πολιτισμού στον
Μιστρά. Κατά το παρόν, είναι επιστημονικός υπεύθυνος Π.Μ.Σ. για τον Βυζαντινό Πολιτισμό και
προΐσταται του Εργαστηρίου Διαχρονικής Μελέτης της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιστημονικές εργασίες του έχουν κυκλοφορήσει αυτοτελώς ή
έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις του σε αριθμό
συνεδρίων και έχει δώσει διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Παντελής Βουτουρής

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Β.Ν.Ε.Σ.
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Τίτλος
«Αγάπη μου και ψυχή μου...». Εξήντα πέντε ανέκδοτες
επιστολές του Γιάννη Ψυχάρη στον Κωστή Παλαμά
Περίληψη
Οι επιστολές του Γ. Ψυχάρη στον Κωστή Παλαμά, οι οποίες φυλάσσονται στο Ίδρυμα Κωστή
Παλαμά, καλύπτουν την περίοδο 1893 μέχρι τον Νοέμβριο του 1925. Στις επιστολές αυτές ο
εξωστρεφής, διαχυτικός και παρορμητικός Ψυχάρης (εν αντιθέσει προς τον μάλλον μετρημένο
και συγκαταβατικό Παλαμά) σχολιάζει με θαυμασμό πάντα τα λογοτεχνικά έργα του φίλου του,
θέματα σχετικά με το ζήτημα της γλώσσας, την πνευματική ζωή της Ελλάδας, πρόσωπα και
κείμενα. Στις τελευταίες χρονολογικά επιστολές (1924-1925) αποτυπώνεται η απότομη μεταβολή
της στάσης του, η οποία θα αποτυπωθεί στον γνωστό του λίβελο κατά του ακριβού του φίλου
(:Κωστής Παλαμάς. Φιλολογική και κριτική μελέτη, Αλεξάνδρεια 1927).
Βιογραφικό
Ο Παντελής Βουτουρής είναι καθηγητής της Nεοελληνικής Φιλολογίας. Σπούδασε Μεσαιωνική
και Nεοελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. όπου υπέβαλε και τη διδακτορική
του διατριβή με επόπτη καθηγητή τον Δημήτρη Mαρωνίτη. Δίδαξε Nεοελληνική Φιλολογία στο
Tμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης (1991-1993) και ως
επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών του King’s College του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου (χειμερινό εξάμηνο 1999-2000), στην Ακαδημία της Βαρκελώνης
στα μεταπτυχιακά μαθήματα του Alexis Eudal Sola, στο Κέντρο Βυζαντινών Νεοελληνικών και
Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και στο Τμήμα Ελληνικής και Λατινικής
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Pώμης La Sapienza (εαρινό εξάμηνο 2000). Δημοσίευσε
περισσότερα από δέκα βιβλία και πολλές μελέτες για τη νεοελληνική λογοτεχνία, την κριτική και
την ιστορία των ιδεών στη νεότερη Ελλάδα. Πρόσφατα βιβλία του: Ο ερωτικός Παλαμάς, Αθήνα,
Μελάνι, 2018· Λευτέρης Γιαννίδης: Βήματα στην άμμο και άλλα ποιήματα, έκδ. Πανεπιστημίου
Κύπρου, 2017· Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης. Εθνικισμός, σοσιαλισμός, ρατσισμός
(1897- 1922), Αθήνα, Καστανιώτης, 2017 (πρώτο βραβείο δοκιμίου του Αναγνώστη στην Αθήνα
το καλοκαίρι του 2017 και επίσης πρώτο Κρατικό Βραβείο στην κατηγορία μελέτη-δοκίμιο του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου).
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Λεωνίδας Γαλάζης

Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας - Επιθεωρητής Φιλολογικών
Μαθημάτων Υ.Π.Π.Α.Ν. - πρόεδρος Ο.Λ.Κ.

Τίτλος
Ο Κωστής Παλαμάς του Τεύκρου Ανθία
Περίληψη
Στην ανακοίνωσή μας θα επικεντρωθούμε στις εξής πτυχές που αφορούν την αναγνωστική
πρόσληψη της παλαμικής ποίησης από τον κύπριο ποιητή, δημοσιογράφο και διανοούμενο
Τεύκρο Ανθία (1903-1968):
1. Σχολιασμός των κριτικών απόψεων και εκτιμήσεων του Τ. Ανθία γύρω από την ποίηση του
Κ. Παλαμά, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε δημοσιεύσεις του στον κυπριακό περιοδικό και
ημερήσιο Τύπο της περιόδου 1930-1968.
2. Ένταξη των ως άνω απόψεων στο ευρύτερο συγκείμενο της πρόσληψης της παλαμικής ποίησης
από την αριστερή κυπριακή λογοτεχνική κριτική, σε συνάρτηση με ενδεικτικές αναφορές στη
δεξίωση του παλαμικού έργου από την ευρύτερη νεοελληνική αριστερή λογοτεχνική κριτική.
Διεξοδικότερα θα σχολιασθεί η αναδημοσίευση από τον Ανθία στα περιοδικά Φλόγα και
Σπίθα του δοκιμίου του Ν. Ζαχαριάδη Ο αληθινός Παλαμάς και οι ποικίλες αντιδράσεις που
προκλήθηκαν από αυτή την αναδημοσίευση.
3. Ενδεικτικοί συσχετισμοί των κριτικών απόψεων και εκτιμήσεων του Τ. Ανθία με μεμονωμένες
απηχήσεις της παλαμικής στην ανθιακή ποίηση (Άπαντα και αθησαύριστα σατιρικά ποιήματα),
παρά το γεγονός ότι οι απηχήσεις αυτές δεν είναι δεσπόζουσες στο ποιητικό σύμπαν του Ανθία.
Βιογραφικό
Ο Λεωνίδας Γαλάζης γεννήθηκε το 1962 στη Λευκωσία. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι διδάκτωρ
Νεοελληνικής Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως Επιθεωρητής Φιλολογικών
Μαθημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Έχει εκδώσει δέκα
ποιητικές συλλογές και τέσσερα βιβλία μελετών-δοκιμίων για θέματα λογοτεχνίας. Επιμελήθηκε
την έκδοση τεσσάρων συλλογικών τόμων με πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και
τη συναγωγή δημοσιευμάτων του Γιάννη Κατσούρη, υπό τον τίτλο Πολιτισμός. Υπόθεση ζωής
(2012). Tο 1982 τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου με το Βραβείο Νέου Λογοτέχνη
για την ποιητική του συλλογή Ιατρική βεβαίωση και το 2010 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης
Κύπρου για τη συλλογή Λοκριγκάνα. Τον Οκτώβριο του 2019 τιμήθηκε για την προσφορά του
στη λογοτεχνία και στον πολιτισμό, με το Χρυσό Μετάλλιο Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον Διεθνή
Πολιτιστικό Οργανισμό για την Ανάπτυξη του Πνεύματος και της Τέχνης «Το Καφενείο των
Ιδεών» (Σαλαμίνα-Ελλάδα). Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Είναι μέλος
της συντακτικής ομάδας των περιοδικών Κυπριακή Εστία και ΟΛΚή και πρόεδρος του Δ.Σ. του
Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής. Εργογραφία του Λ. Γαλάζη και κριτικογραφία για το έργο
του είναι προσβάσιμη στους συνδέσμους: https://olk.com.cy/members/galazis-leonidas/ και
https://independent.academia.edu/LeonidasGalazis.
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Ευριπίδης Γαραντούδης

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος
Τα δύο ποιήματα του Παλαμά για την Κύπρο
Περίληψη
Η ανακοίνωση εξετάζει τα δύο ποιήματα του Παλαμά που αναφέρονται στην Κύπρο: «Κύπρος»
(πρώτη δημοσίευση το 1901, πρώτη έκδοση σε βιβλίο στη συλλογή Η πολιτεία και η μοναξιά το
1912) και «Η Κύπρος πάλι» (πρώτη δημοσίευση το 1931, πρώτη έκδοση στη συλλογή Πρόσωπα και
μονόλογοι που συγκρότησε και εξέδωσε μετά τον θάνατο του Παλαμά ο Γιώργος Κατσίμπαλης
στα λεγόμενα Άπαντα του ποιητή). Τα δύο ποιήματα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των
κατά καιρούς μικρότερων ή μεγαλύτερων κειμένων ή αναφορών του Παλαμά στην Κύπρο και
εξετάζονται σε σχέση με τις επικαιρικές περιστάσεις που τα γέννησαν. Ανταποκρινόμενα σε
αυτές τις περιστάσεις τα δύο κείμενα εντάσσονται στη μεγάλη κατηγορία παλαμικών ποιημάτων
του «λυρισμού του εμείς». Επίσης, η συνεξέταση των δύο ποιημάτων αναδεικνύει τη διαλογική
σχέση του δεύτερου ποιήματος με το πρώτο από απόσταση τριάντα ετών, με άξονα την αγάπη
του Παλαμά για εκείνον τον τόπο του ελληνισμού που συμπυκνώνει την έννοια της Πατρίδας.
Βιογραφικό
O Eυριπίδης Γαραντούδης γεννήθηκε το 1964 στην Kαβάλα. Δίδαξε νεοελληνική γλώσσα
και λογοτεχνία στα Πανεπιστήμια της Πάδοβας και της Kρήτης. Από το 2003 διδάσκει
νεοελληνική φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σήμερα ως Καθηγητής. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά
του επικεντρώνονται στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιδίως της ποίησης, του 19ου και
του 20ού αιώνα, και εντοπίζονται στους κλάδους της μετρικής, της ιστορίας της λογοτεχνίας και
της ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων. Δημοσίευσε μονογραφίες και συλλογές μελετών για
τη νεοελληνική λογοτεχνία και επιμελήθηκε εκδόσεις νεοελληνικών λογοτεχνικών έργων και
ανθολογίες ελληνικής ποίησης. Για τον αναλυτικό κατάλογο των δημοσιευμάτων του, βλ. http://
www.phil.uoa.gr/tomeis/tomeas-neoellhnikis-filologias/melh-dep-mnef-biografika/euripidis_garantoudis.html και http://uoa.academia.edu/EvripidisGarantoudis.
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Γιώργος Γεωργής

Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Τίτλος
Η Αφροδίτη στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά
Περίληψη
Η Αφροδίτη είναι μια από τις αγαπημένες ποιητικές περσόνες του Παλαμά. Ως Κύπριδα και
Παφία, ως Κυρά και Ρήγαινα της Κύπρου, προβάλλει άλλοτε ως θεά της ομορφιάς και των
ερώτων και άλλοτε ως πρόμαχος της γενέτειράς της, ως ιδέα ελευθερίας. Ο ποιητής αξιολογεί
τον Μύθο σ’ όλες τις λεπτομέρειές του. Η γέννηση της θεάς, τα κυπριακά παράλια, το ιερό και
η λατρεία της στην Πάφο, ο έρωτάς της με τον Άδωνη, η συζυγική σχέση με τον Ήφαιστο, οι
ερωτικές παρεκτροπές της θεάς και ο μύθος του βασιλιά Πυγμαλίωνα, όλα αποδίδονται με μια
βαθιά γνώση της αρχαίας γραμματείας. Για τον Παλαμά μέσα από την Αφροδίτη εκφράζεται
η ιστορική συνέχεια της ελληνικότητας της Κύπρου και η θεά προβάλλει ως Ρήγαινα και
Ροδαφνούσα.
Βιογραφικό
Ο Γιώργος Γεωργής, απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου, Πτυχιούχος και
Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι Κοσμήτορας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διευθυντής των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Διετέλεσε
Επισκέπτης διδακτορικός ερευνητής στο King’s College του Λονδίνου με υποτροφία του
Ιδρύματος Λεβέντη. Δίδαξε Νεότερη Ελληνική Ιστορία για μια δεκαπενταετία στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Μορφωτικός Ακόλουθος και Διευθυντής του Σπιτιού της
Κύπρου στην Αθήνα. Από το 2005 ώς το 2010 υπηρέτησε ως Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα
με παράλληλη διαπίστευση στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία. Είναι Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου και αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Διετέλεσε μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κύπρου, του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, του Ιδρύματος Πιερίδη και
άλλων οργανισμών. Έχει τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με
Εύφημη Μνεία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Αγάθη Γεωργιάδου

Δρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου,
συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας

Τίτλος
Ο Συκουτρής και η διδασκαλία του Δωδεκάλογου
του Γύφτου στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο
Περίληψη
Μετά από την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου και καθώς τα κύματα των προσφύγων
καταφθάνουν αθρόα στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937), με άριστα στο
πτυχίο, υποδέχεται στον Πειραιά την προσφυγική οικογένειά του και παίρνει το καράβι για την
αγγλοκρατούμενη Κύπρο, με σκοπό να εργαστεί στο Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας ως καθηγητής
Ελληνικών. Στη διετία 1922-1924 που έμεινε στην Κύπρο, μεταξύ των άλλων πνευματικών
δραστηριοτήτων του, δίδαξε με ενθουσιασμό για ένα χρόνο περίπου τον Δωδεκάλογο του
Γύφτου του Κωστή Παλαμά και άλλα έργα του ποιητή. Ερμήνευσε το έργο από κάθε άποψη,
ιστορική, φιλολογική, αισθητική, αναζητώντας με τους μαθητές του τις υψηλές φιλοσοφικές
ιδέες του. Γιατί ο Συκουτρής επέλεξε να διδάξει το συγκεκριμένο ποίημα στους μαθητές του
Ιεροδιδασκαλείου; Ποιο ήταν το κλίμα που ενέπνευσε αυτή τη διδασκαλία; Πώς ο νέος και
ήδη εμβριθής αυτός φιλόλογος προσπάθησε με το κορυφαίο παλαμικό έργο να αναβαθμίσει
την πνευματική και επιστημονική ζωή του τόπου («να δημιουργήσει επιστημονική ζωή»,
όπως έγραψε); Η ανακοίνωση διερευνά το όλο θέμα στηριζόμενη στη γενικότερη σχέση του
Συκουτρή με το παλαμικό έργο και ειδικότερα στη σημαντική ερμηνευτική του προσέγγιση στον
Δωδεκάλογο του Γύφτου στις δύο διαλέξεις του στον «Παρνασσό» την άνοιξη του 1936, με
αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα πενηντάχρονα της πνευματικής δημιουργίας του
Κωστή Παλαμά.
Βιογραφικό
Η Αγάθη Γεωργιάδου είναι διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συγγραφέας
και κριτικός λογοτεχνίας. Εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμων στο τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης και ως μέλος της Ομάδας Λογοτεχνίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής
Έρευνας που δημιούργησε τα Βιβλία Αξιολόγησης για τα φιλολογικά μαθήματα. Από το 2003
ώς το 2006 ήταν υπεύθυνη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία
Λυκείου, καθώς και για τα νέα διδακτικά εγχειρίδια του Γυμνασίου για τα φιλολογικά μαθήματα.
Συνέγραψε με άλλους τα Βιβλία Καθηγητή για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄ και
Γ΄ Λυκείου και επιμελήθηκε τον τόμο Γ΄. Υπηρέτησε για επτά χρόνια ως Σχολική Σύμβουλος
Φιλολόγων Ανατολικής Αττικής και Γ΄ Διεύθυνσης Αθήνας. Στην εκπαιδευτική της δραστηριότητα
περιλαμβάνεται πλήθος σεμιναρίων και εργαστηρίων ανά την Ελλάδα με θέμα τη διδασκαλία
και αξιολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Είναι, επίσης, διαχειρίστρια σε
εκπαιδευτικό ιστότοπο (agathi.pbworks.com) που αριθμεί 1.800 περίπου φιλολόγους από όλη
την Ελλάδα. Στο προσωπικό συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται άρθρα και εκπαιδευτικά
βιβλία στην Αρχαία, Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία.
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Αλίκη Γεωργίου

Yποψήφια διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Τίτλος
Η παρουσία της Ελληνικής Επανάστασης στην ποιητική
συλλογή Τα τραγούδια της πατρίδος μου του Κ. Παλαμά
Περίληψη
Το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 επανέρχεται συχνά στο έργο του Παλαμά. Σχετικές
αναφορές εντοπίζονται σε ολόκληρη την εργογραφία του, από τα πρώτα κείμενα και πρωτόλεια
ποιήματα μέχρι και τις τελευταίες του δημοσιεύσεις. Κύριος στόχος της ανακοίνωσής μας είναι
η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων που απασχολούν τον ποιητή και η εξέταση από θεματική
άποψη σχετικών ποιημάτων, εστιάζοντας στην πρώτη του ποιητική συλλογή Τα τραγούδια της
πατρίδος μου, δημοσιευμένη το 1886. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχέση του ποιητή με το
Μεσολόγγι, εντοπίζοντας την επίδραση των θρύλων και των παραδόσεων του Αγώνα στα πρώτα
του ποιήματα.
Βιογραφικό
Η Αλίκη Γεωργίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Σπούδασε Βυζαντινή και
Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (πτυχίο και μεταπτυχιακό). Eίναι υποψήφια
διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του ίδιου πανεπιστημίου, με θέμα «Διονύσιος Σολωμός και
Κωστής Παλαμάς». Εργάζεται ως φιλόλογος στον χώρο της εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Νεοελληνικής - Συγκριτικής Φιλολογίας.
Ειδικότερα εστιάζουν στη σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία και τη φιλοσοφία, καθώς
επίσης και στη νεοελληνική μετρική σε έργα της κρητικής λογοτεχνίας της Αναγέννησης (17ος
αιώνας) και της νεότερης νεοελληνικής ποίησης του 19ου και 20ού αιώνα.
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Δήμητρα Δημητρίου

Δρ Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου
της Σορβόννης (Paris IV), διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τίτλος
«Θα ’ρθει μια μέρα, ω ναι: ψυχή παραδαρμένη»:
Κωστής Παλαμάς - Κυριάκος Χαραλαμπίδης
Περίληψη
Η σχέση του Κωστή Παλαμά με την Κύπρο υπήρξε ισχυρή. Εντούτοις, εξαιρουμένης της
ακμαίας νεοπαλαμικής κίνησης στο νησί κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, το έργο του δεν
φαίνεται να έχει ασκήσει ουσιαστική επίδραση στη λογοτεχνία της Κύπρου, από τη λεγόμενη
«Γενιά της Ανεξαρτησίας» και εντεύθεν, οπότε και σειρά λογοτεχνών τέθηκε, θα λέγαμε,
παραλλάσσοντας παιγνιωδώς την έκφραση του Κ. Θ. Δημαρά, «κάτω από τη βαριά σκιά» του
Σεφέρη. Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την ερευνητική διαπίστωση.
Παρά τα σταθερά ποιητικά ερείσματα στον Σεφέρη, αλλά και στον Καβάφη, ο Χαραλαμπίδης
διατηρεί μια διακριτική μεν, αλλά σταθερή και σημαίνουσα συνομιλία με τον Παλαμά, από τα
πρώτα του ποιητικά φανερώματα μέχρι και σήμερα, συνιστώντας ίσως, την πλέον ποιοτική,
συνθετική και πολύπλευρη περίπτωση πρόσληψης του Παλαμά στο νησί. Η συγκριτική αυτή
ανακοίνωση εξετάζει στοιχεία ποιητικής του Παλαμά και του Χαραλαμπίδη, τα οποία συνιστούν
το θεμελιώδες υπόστρωμα που τρέπει τις όποιες αναλογίες παρατηρούνται μεταξύ τους σε
δυναμική και παραγωγική σχέση εκλεκτικής συγγένειας. Η ανακοίνωση διερευνά, έπειτα, τη
βαθιά σπουδή του Χαραλαμπίδη στον Παλαμά-ποιητή, τον Παλαμά-δοκιμιογράφο, τον Παλαμάτεχνίτη του λόγου, τον Παλαμά, τέλος, ως «εθνικό ποιητή», χαρακτηρισμός που έχει αποδοθεί
από την κριτική και στον ίδιο τον Χαραλαμπίδη, στοιχεία που τον καθιστούν επάξιο ομότεχνο
–και σίγουρα όχι επίγονο–, ο οποίος αμιλλάται με τον σεβάσμιο προπάτορα αγαπητικά, μα και
με τόλμη.
Βιογραφικό
Η Δήμητρα Δημητρίου είναι αριστούχος διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη
Συγκριτική Γραμματολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV) και βασικές σπουδές στην
Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Έχει επίσης
λάβει υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο του Bristol και από το Pôle Universitaire Normand.
Εργάζεται ως Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το 2014 διδάσκει σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά
προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι,
επίσης, Ανώτερη Επιστημονική Συνεργάτιδα του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκληρώνει την πρώτη της μονογραφία με τίτλο Ένα δικό τους δωμάτιο:
Δοκίμια για τη γυναικεία λογοτεχνία. Συνεπιμελείται τους τόμους Γλώσσης Ίμερος: Η ποίηση
του Κυριάκου Χαραλαμπίδη (Αθήνα: Ηρόδοτος· προσεχώς) και Η Γυναίκα στο Κείμενο (Ακτή,
τχ. 118, 2019). Πρόσφατα άρθρα της υιοθετούν συγκριτολογικά και θεωρητικά πλαίσια και έχουν
δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε σύμμεικτους τόμους σε διεθνείς εκδοτικούς
οίκους, φιλολογικά περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και στον ημερήσιο Τύπο σε
Κύπρο, Ελλάδα και Αμερική. Προσωπικές ιστοσελίδες: https://demetrioudemetra.wordpress.
com/, https://unic.academia.edu/DemetraDemetriou.
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Δέσποινα Ι. Δούκα

Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια
του 2ου ΓΕ.Λ. Αγ. Παρασκευής

Τίτλος
Για την πατρίδα και τον έρωτα: προσέγγιση
στον «διάλογο» των Κυπρίων ποιητών με τον Κωστή Παλαμά
Περίληψη
Εντασσόμενη στο πεδίο των διακειμενικών σχέσεων ανάμεσα στον Παλαμά και στους Κύπριους
λογοτέχνες, η εισήγηση διερευνά τον «διάλογο» των Κυπρίων ποιητών του Μεσοπολέμου
και του Μεταπολέμου με το παλαμικό έργο στους άξονες του ερωτικού βιώματος και της
σχέσης με την πατρίδα. Παραθέτοντας βιβλιογραφικές αναφορές, εντοπίζει συναντιλήψεις και
διαφοροποιήσεις στη νοηματοδότηση του έρωτα, στη λογοτεχνική του μετουσίωση και στην
αξιοποίηση συναφών ή διαφοροποιημένων ποιητικών μορφών στην έκφρασή του. Παράλληλα,
ιχνηλατούνται ομοιότητες και διαφορές στην αντίληψη και λογοτεχνική «εξεικόνιση» της
αγωνιστικής διάθεσης και της σχέσης με την πατρίδα, με τα διάφορα «πρόσωπά» της
(βασανιζόμενη οντότητα, θεϊκή παρουσία, στοργική ή εχθρική μητέρα κ.λπ.) και με τις φάσεις
του ιστορικού της βίου, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη θεώρηση της Κύπρου και της
λογοτεχνίας της από τον Παλαμά. Το έργο ποιητών, όπως οι Γλ. Αλιθέρσης, Τ. Ανθίας, Θ.
Πιερίδης, Ν. Κρανιδιώτης, εξετάζεται υπό το φως της παλαμικής παρουσίας και αξιοποιούνται
αυτοθεωρήσεις και ετεροθεωρήσεις του Παλαμά, καθώς και δηλώσεις των Κυπρίων ποιητών
για τη σχέση με και την επιρροή από την παλαμική δημιουργία.
Βιογραφικό
Η Δέσποινα Ι. Δούκα είναι διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Είναι συνεργάτιδα
του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος της Π.Ε.Φ., της
Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών και του προγράμματος «Διαβάζοντας Παπαδιαμάντη. Ο
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Έχει διδάξει λογοτεχνία στο
Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.,
σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Hofstra της Ν. Υόρκης, και διδάσκει στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο
Δήμου Αγίας Παρασκευής, από το 2014. Είναι Διευθύντρια του 2ου ΓΕ.Λ. Αγ. Παρασκευής
Αττικής, συνεργάτιδα του Ι.Ε.Π. και μέντωρ της πρακτικής άσκησης φοιτητών. Έχει κάνει
εισηγήσεις/ραδιοφωνικές εκπομπές/επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για διάφορα θέματα και
έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς/αφιερωματικούς
τόμους, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες κ.λπ. Έχει συνεργαστεί στη συγγραφή του τόμου:
Βιβλιογραφικά Αντρέα Καραντώνη 1, Επικαιρότητα (1988). Με δική της επιμέλεια εκδόθηκε
το βιβλίο: Γιάννη Καμπύση, Οχτροί και φίλοι και άλλα διηγήματα, στη σειρά «Νεοελληνική
Βιβλιοθήκη» του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη (1997). Θέμα της διδακτορικής της
διατριβής είναι η επιστολογραφία γενικά και ειδικότερα αυτή του Γιώργου Σεφέρη, καθώς και η
αλληλογραφία του με τον Κύπριο «ξενιστή» του Ευάγγελο Λουίζο. Η Δ. Ι. Δούκα είναι μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά και της εκδοτικής ομάδας των παλαμικών
Απάντων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για τον μεγάλο μας ποιητή, έχει κάνει σχετικές εισηγήσεις,
έχει διδάξει παλαμικές θεματικές και έχει συνδιοργανώσει, ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Παλαμά, το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο για τον Κωστή Παλαμά (Ιανουάριος 2020 συνδιοργάνωση ΙΚΠ και Κολλεγίων Αθηνών-Ψυχικού υπό την αιγίδα της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας).
Πρόσφατη δημιουργία της αποτελεί το βίντεο «Ο Παλαμάς και το 1821» (fractalart.gr, 23.3.2021).
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Κυριάκος Ιωάννου

Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,
Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τίτλος
Ο Κωστής Παλαμάς στο κριτικό έργο και στο αρχείο
του Κύπριου Αντώνη Κ. Ιντιάνου
Περίληψη
Στην ανακοίνωση αυτή εκθέτουμε τις απόψεις του Αντώνη Κ. Ιντιάνου (1899-1968) για το έργο
του Κωστή Παλαμά και αποτιμούμε την προσφορά του στις παλαμικές σπουδές. Στη συνέχεια,
παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε επιστολές των Γλ. Αλιθέρση, Αιμ. Χουρμούζιου, Γ. Ηλιάδη,
Ζ. Ρωσσίδη, Τ. Φραγκούδη, Κ. Χρυσάνθη, Α. Γεωργιάδη, Μ. Μαραγκού, Κ. Πιλαβάκη και Π.
Βαλδασερίδη, οι οποίες απόκεινται στο πλουσιότατο αρχείο του Α. Κ. Ιντιάνου και παραδίδουν
το όνομα του πατρινού ποιητή.
Βιογραφικό
Ο Κυριάκος Ιωάννου διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σ.Ε.Π.). Είναι διδάκτορας
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ίδιο πανεπιστήμιο
και συνυπεύθυνος έκδοσης του φιλολογικού και λογοτεχνικού περιοδικού Κυπριακή Εστία.
Έχει συγγράψει/επιμεληθεί 12 βιβλία, ενώ επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε
σύμμεικτους τόμους, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σε διάφορα κυπριακά, ελλαδικά και
διεθνή περιοδικά (για περισσότερες εργογραφικές πληροφορίες βλ. εδώ: https://www.academia.edu/44361881/Κυριάκος_Ιωάννου_δημοσιεύσεις).
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Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης

Ομότιμος Καθηγητής της Μεταβυζαντινής και Νεότερης
Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος
«Το νησί της ουράνιας Αφροδίτης/το τραγούδι
μου σέρνει, μαγνήτης» ή η Κύπρος του Παλαμά
Περίληψη
Οι στίχοι, με τους οποίους επιγράφεται η εισήγηση, προέρχονται από το ανέκδοτο έως πριν από
ολίγους μήνες ποίημα «Στὸ νησὶ τῆς Αφροδίτης»· στην ουσία, πρόκειται για το απόσταγμα της
ποιητικής βιογραφίας του Παλαμά. Η θέση αυτή, διατυπωμένη με διάφορους τρόπους, βρίσκεται
στον πυρήνα της παλαμικής δημιουργίας. Ο εισηγητής, αφού διευκρινίσει τη δυναμική του
όρου «ουρανία Αφροδίτη» και την έννοια του κινούντος (ακινήτου) μαγνήτη, θα επιχειρήσει να
τεκμηριώσει ότι η αδιάλειπτη αγάπη του Ποιητή για την Κύπρο είναι αποτέλεσμα εκλεκτικής
συγγένειας. Η προσέγγιση εδώ πραγματοποιείται με πλατωνικά εργαλεία, ειλημμένα από τους
δύο μείζονες περί έρωτος διαλόγους του φιλοσόφου, το Συμπόσιο και τον Φαίδρο. Η απάντηση
στο τελικό ζητούμενο: γιατί η Κύπρος αποτελεί την «πατρίδα» της ποίησής του, βρίσκεται
στη διαπίστωση ότι ο συμβολισμός της αρσενικής και θηλυκής ψυχής της Κύπρου είναι η
προσωποποίηση του πολυδύναμου υβριδίου του Αντρόγυνου, της εναργέστερης εκδοχής του
δυϊσμού της παλαμικής ψυχής και της παλαμικής ποίησης. Ο Παλαμάς από τη γέννηση ώς τον
θάνατό του ακολουθούσε ως πολικό αστέρα το σύμβολο αυτό, γι’ αυτό αγάπησε την Κύπρο ως
εαυτόν, επειδή αποτελούσε το κάτοπτρο μέσα στο οποίο καθρεφτιζόταν η ποιητική ψυχή του.
Βιογραφικό
Ο Κωνσταντίνος Κασίνης είναι ομότιμος Καθηγητής της Μεταβυζαντινής και Νεότερης
Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε διευθυντής της Βιβλιοθήκης της
Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δίδαξε ως επισκέπτης Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταπτυχιακά μαθήματα στα Πανεπιστήμια Βουκουρεστίου,
Θεσσαλονίκης και Κύπρου, έλαβε μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και είναι μέλος των Δ.Ε.
αρκετών επιστημονικών εταιρειών. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μεταβυζαντινή ρητορική
και επιστολογραφία, τη βιβλιογραφία των ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας, τη
μεταφρασεολογία, το μεταφρασμένο γαλλικό, ισπανόφωνο και σκανδιναβικό μυθιστόρημα, τη
λογοτεχνία του 19ου-20ού αι., τη σάτιρα, το λογοτεχνικό μπαρόκ, κ.ά. Ιδιαίτερα, ασχολείται με
τη μελέτη και την έκδοση του έργου του Κωστή Παλαμά. Σήμερα, μαζί με ομάδα φιλολόγων,
επιμελείται τη νέα πλήρη φιλολογική έκδοση των Απάντων του Ποιητή. Συνέγραψε 250 μελέτες,
από τις οποίες αρκετές εκδόθηκαν αυτοτελώς, και εξέδωσε πολλά κείμενα. Βραβεύθηκε με
το Βραβείο Δοκιμίου της Ακαδημίας Αθηνών για τη Ρητορική των Ωδών του Κάλβου και το
Χρυσούν Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Ελλήνων Μεταφραστών για τη Βιβλιογραφία των
ελληνικών μεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας.
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Άννα Κατσιγιάννη & Ιωάννα Ναούμ
Άννα Κατσιγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Συγκριτικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας,
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών
Ιωάννα Ναούμ, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής
Γραμματολογίας του Α.Π.Θ.

Άννα Κατσιγιάννη

Ιωάννα Ναούμ

Τίτλος
«Ο γιος της καλογριάς»: μια άγνωστη ποιητική σύνθεση
του Κ. Παλαμά για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη
Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αφορά σε μιαν εντελώς άγνωστη και αθησαύριστη ποιητική σύνθεση του
Παλαμά για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, με τίτλο «Ο γιος της καλογριάς», η οποία, όπως φαίνεται
από τα κατάλοιπα του αρχείου, τον απασχολεί από το 1889 ώς το 1930. Στο διάστημα αυτό
συλλέγει πηγές ιστορικές αλλά και από την επικαιρότητα (εκδηλώσεις, επέτειοι, ημερήσιος
Τύπος), ενώ ταυτόχρονα αναζητά την κατάλληλη ποιητική μορφή για να διοχετεύσει το υλικό του
με άξονες κυρίως το δημοτικό τραγούδι και τη Φλογέρα του βασιλιά, προγραμματική, επίσης,
σύνθεση, την οποία επεξεργάζεται παράλληλα. Ο κατάλογος των ιστορικών πηγών και η αρχική
δομή της σύνθεσης για τον Καραϊσκάκη είναι πλήρεις, ωστόσο, στα κατάλοιπα του αρχείου
φαίνεται πως ο ποιητής κατασταλάζει σε έναν επικό μονόλογο του Καραϊσκάκη που συνθέτει
κατ’ αναλογίαν με τον μονόλογο του Βουλγαροκτόνου στη Φλογέρα του βασιλιά. Η προσέγγισή
μας εστιάζει κυρίως στον διάλογο του Παλαμά με τις πηγές, αφού όπως φαίνεται ακολουθεί την
ίδια μέθοδο σύνθεσης του υλικού που χρησιμοποιεί στη Φλογέρα…· στη ματαιωμένη επέτειο
των 100 χρόνων της Επανάστασης του 1821 και στην ιστορική, πολιτισμική διάσταση αυτής της
οριστικά ανολοκλήρωτης ποιητικής σύνθεσης, την οποία φαίνεται ότι εγκαταλείπει, την ίδια
περίοδο που αρχίζουν οι περιπέτειες της τοποθέτησης του έφιππου ανδριάντα του Καραϊσκάκη,
φιλοτεχνημένου από τον γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρο, στο Ζάππειο Μέγαρο. Ο Καραϊσκάκης δε,
όπως προκύπτει από τα σημειώματα του ποιητή, αποτελεί βασικό προσωπείο του Παλαμά: «έχω
μέσα στην ψυχή μου κάτι τι σαν ηρωικό, που μοιάζει σα να είναι αδέρφι του Καραϊσκάκη −κι
όσο κι αν είναι η ζωούλα μου μια καθαρή αντίθεση της ζωής του ήρωα. Δεν κρίνονται πάντα οι
άνθρωποι σύμφωνα με τα έργα τους· είναι κάποιοι στοχασμοί που βαραίνουν ίσα με πράξεις.»

24

Βιογραφικά
Άννα Κατσιγιάννη
Η Άννα Κατσιγιάννη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια και διδάσκει (από το 2007) συγκριτική και
νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν
στη συγκριτική φιλολογία, την ιστορία και τη θεωρία των λογοτεχνικών ειδών, στις σχέσεις της
νεοελληνικής με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία (γαλλική, ιταλική, αγγλική) και με τις λογοτεχνίες
των μειονοτήτων, στις διακαλλιτεχνικές σχέσεις, τις πολιτισμικές σπουδές, τον περιοδικό
Τύπο, τα λογοτεχνικά αρχεία, τη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική, τη μετρική, την εκδοτική.
Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Συγκριτική Φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (D.E.A, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III). Εκπόνησε
τη διδακτορική της διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Tο πεζό ποίημα
στη νεοελληνική γραμματεία. Γενεαλογία, διαμόρφωση και εξέλιξη του είδους (από τις αρχές
ώς το 1930), 2001. Έχει συνεργαστεί με διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και έχει διδάξει σε
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Για τις δημοσιεύσεις της σε περιοδικά και σε
συλλογικούς τόμους, βλ. Anna-Marina Katsigianni, academia.edu.gr.
Ιωάννα Ναούμ
Η Ιωάννα Ναούμ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του
Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ, όπου διδάσκει από το 2009. Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά
της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία της λογοτεχνίας και στην ευρωπαϊκή γραμματεία,
ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή διανοητική και πολιτισμική ιστορία, με έμφαση στους όρους
διαμόρφωσης αναγνωστικών δικτύων μεταξύ ευρωπαϊκού και ελληνικού ρομαντισμού και στη
«μακρά διάρκεια» του ρομαντισμού, στις λυρικές φόρμες, στην ποιητική του χιούμορ και της
αλληγορίας και στις σταθερές ποιητικές μορφές. Η διατριβή της έχει τίτλο Μειδίαμα αλγεινόν. Η
ποιητική του κλαυσίγελου και ίχνη της ρομαντικής γενεαλογίας της (Θεσσαλονίκη, 2007). Έχει
δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και έχει μεταφράσει δοκίμια αισθητικής, ιστορίας και θεωρίας
της λογοτεχνίας αυτόνομα και σε συλλογικούς τόμους.
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Γιώργος Κεχαγιόγλου
Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Τίτλος
Ο Παλαμάς στα σημερινά βιβλία της κυπριακής
δημόσιας γενικής εκπαίδευσης: μερικές παρατηρήσεις
και προτάσεις
Περίληψη
Παρά την επιβλητική παρουσία του Παλαμά ως σημαντικότατου λογοτέχνη, κριτικού και
πνευματικού ανθρώπου και «εθνικού ποιητή» του ελληνισμού, και παρά τους ιδιαίτερους
δεσμούς της Κύπρου μ’ αυτόν και το έργο του, η ανθολόγηση κειμένων του στη νεοελληνική
σχολική/εκπαιδευτική πράξη, καθώς και οι συνοδευτικές πληροφορίες κτλ. γι’ αυτά και τον
συγγραφέα στα εγχειρίδια, τις βοηθητικές οδηγίες κτλ. δεν παρουσιάστηκαν πάντοτε με ικανή
φιλολογική γνώση, επάρκεια και επιτυχία. Αυτό είναι προφανές στο διαθέσιμο διδακτικό υλικό
της γενικής εκπαίδευσης (δημοτικής, γυμνασιακής και λυκειακής), τόσο στο ελληνικό κράτος
από το 1933 κ.ε. όσο και στην κυπριακή εκπαίδευση από το 1960 κ.ε. Η ανακοίνωσή μου,
πάντως, επικεντρώνεται μόνο στο σημερινό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιείται
στην κυπριακή δημόσια γενική εκπαίδευση, προχωρώντας σε αξιολογήσεις, παρατηρήσεις και
προτάσεις, που στόχο δεν έχουν μόνο την κριτική, αλλά και τη βελτίωση της κατάστασης.
Βιογραφικό
O Γιώργος Kεχαγιόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1947. Aπόφοιτος του Πειραματικού
Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1965), σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του
ίδιου πανεπιστημίου με ειδίκευση στις Mεσαιωνικές και Νέες Eλληνικές Σπουδές (1965-1969).
Ακολούθησαν Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (1977-1979). Διδάκτορας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το 1979. Από τον Μάρτιο του 1975 ώς τo τέλoς του 2013 δίδαξε Νεοελληνική
Φιλολογία στο Α.Π.Θ. και, για μικρά διαστήματα, και σε άλλα πανεπιστήμια. Από το 2014 είναι
ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. Είναι γραμματέας της συντακτικής επιτροπής του διεθνούς περ.
Eλληνικά της Ε.Μ.Σ., μέλος της Eπιτροπής της «Bυζαντινής και Nεοελληνικής Bιβλιοθήκης»
του Μ.Ι.Ε.Τ. και μέλος του Δ.Σ. του Iνστιτούτου Nεοελληνικών Σπουδών [Iδρύματος Mανόλη
Tριανταφυλλίδη], όπου εποπτεύει δύο εκδοτικές σειρές. Έχει δημοσιεύσει αυτοτελή βιβλία
(εκδόσεις κειμένων, ανθολογίες και μελέτες βιβλιογραφικές, συγκριτογραμματολογικές,
ερμηνευτικές και κριτικές) και άρθρα για διάφορα θέματα της ελληνικής δημώδους
υστερομεσαιωνικής και της νεοελληνικής γραμματείας και φιλολογίας, από τον Διγενή Aκρίτη
ώς τη σύγχρονή μας λογοτεχνία της Ελλάδας, της Κύπρου και της ελληνικής Διασποράς.
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Δημήτρης Κοσμόπουλος
Ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής

Τίτλος
Η λυρική ζωή: η ενοείδεια του παλαμικού έργου
διά της άρσεως των αντιθέτων
Περίληψη
Το ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά είναι ένα πολυμέτωπο και πολύπτυχο λυρικό αρχιτεκτόνημα.
Συνέχεται από την ένθεη λυρική ορμή η οποία άλλοτε υψιπετής κι άλλοτε χαμηλόφωνη
αποτέλεσε την υποστατική δίψα και ανάγκη του κορυφαίου ποιητή για καθολική μεταμόρφωση
της ζωής του χρόνου και της ιστορίας σε έρρυθμο ποιητικό τραγούδι. Στην εισήγησή μας
ιχνηλατούνται τα γενεσιουργά στοιχεία αυτής της ποιητικής αντίληψης με υπόθεση εργασίας
ότι η βαθύτερη ενότητα του παλαμικού έργου θεμελιώνεται στη δημιουργική σύνθεση και άρση
των αντιθέτων προς μιαν ενότητα των πάντων.
Βιογραφικό
Ο Δημήτρης Κοσμόπουλος γεννήθηκε στο Κοντογόνι (Παπαφλέσσα) Πυλίας, στη Μεσσηνία.
Μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής. Έχει εκδώσει
έντεκα ποιητικά βιβλία και τρία βιβλία δοκιμίων για θέματα λογοτεχνίας και κριτικής. Δοκίμια,
μεταφράσεις και κριτικά κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στα περισσότερα λογοτεχνικά περιοδικά
και σε εφημερίδες. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και
στα αραβικά και έχουν συμπεριληφθεί σε ελληνικές και ξένες ανθολογίες. Ανθολογίες από την
ποίησή του έχουν εκδοθεί στα γαλλικά, τα ιταλικά και τα αλβανικά. Διευθύνει το λογοτεχνικό
περιοδικό Νέα Ευθύνη. Από το 2001 είναι μέλος της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών και
από το 2004 είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Το 2005 του απονεμήθηκε το βραβείο
Έλληνα Λυρικού ποιητή «Λάμπρος Πορφύρας» της Ακαδημίας Αθηνών και το 2013 το Διεθνές
Βραβείο Κ. Π. Καβάφη για το σύνολο του ποιητικού του έργου. Το βιβλίο του Θέριστρον
τιμήθηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος «Κώστα και Ελένης Ουράνη», της Ακαδημίας Αθηνών,
(2018), και με το Βραβείο «Ζαν Μωρεάς». Το 2020, εκδόθηκε το ποιητικό του βιβλίο Pixels,
από τις εκδόσεις Κέδρος. Επίσης συμμετείχε στην ποιητική συνέκδοση Πεντάσημον, εκδόσεις
Σμίλη, 2020. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλές διεθνείς ποιητικές διοργανώσεις. Zει και
εργάζεται στην Αθήνα.
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Κώστας Κουτσουρέλης
Ποιητής, μελετητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής

Τίτλος
Κωστής Παλαμάς και Ουίλλιαμ Μπ. Γέητς, βίοι παράλληλοι
Περίληψη
Τα κοινά, και ανεντόπιστα ώς τώρα από την κριτική, σημεία του Γέητς και του Παλαμά είναι
πολυπληθή. Έχοντας ζήσει την ίδια εποχή και όντας περίπου συνηλικιώτες (ο Ιρλανδός είναι έξι
χρόνια νεότερος του Έλληνα και πεθαίνει τέσσερα χρόνια πριν από εκείνον), αμφότεροι έχουν
να επιδείξουν έργο που μοιάζει με χάρτη οδικό στην ενδοχώρα της ευρωπαϊκής πνευματικής
και πολιτικής ζωής του καιρού τους, με σημειωμένους πάνω του ανεξίτηλα όλους τους μεγάλους
της σταθμούς. Έτσι και οι δυο εμπνέονται αρχικά από τον όψιμο πια ρομαντισμό. Και οι δύο
θητεύουν στον συμβολισμό, κρατώντας όμως αποστάσεις από τις ακρότητες του μαλλαρμισμού
και της καθαρής ποίησης. Και οι δύο στρατεύονται εφ’ όρου ζωής στην εθνική υπόθεση. Και
οι δύο είναι poetae docti, ποιητές στοχαστικοί και διανοητικοί. Και οι δύο είναι ποιητές των
μεγάλων οραμάτων. Και οι δύο είναι ποιητές έντονα ερωτικοί και σαρκολάτρες. Και οι δύο
βλέπουν την ποίηση ως άκουσμα, ως γεγονός μελικό, ως τραγούδι. Τέλος, και οι δύο θα μείνουν
συνειδητά πιστοί στα μέσα και τους τρόπους της παραδοσιακής ποίησης διαχωρίζοντας σαφώς
τη θέση τους από τη μοντερνιστική ποίηση.
Βιογραφικό
Ο Κώστας Κουτσουρέλης γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και μεταφραστική.
Έζησε στη Γερμανία. Δημοσίευσε πολλά βιβλία με ποίηση, κείμενα για τη σκηνή, δοκίμια και
μελέτες. Μετέφρασε έργα των Νοβάλις, Ρίλκε, Κάφκα, Γέητς, Μιχαήλ Αγγέλου, Οκτάβιο Πας,
Γκόττφρηντ Μπεν κ.ά. Επιμελήθηκε εκδόσεις βιβλίων, αφιερώματα περιοδικών, διαδικτυακούς
τόπους και ανθολογίες. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής, το Μουσείο
Μπενάκη, φεστιβάλ και θέατρα της Αθήνας και της περιφέρειας και μελοποιήθηκαν από
γνωστούς συνθέτες. Τα κριτικά του κείμενα περιστρέφονται γύρω από την εγχώρια και ξένη
λογοτεχνία και σκέψη. Διευθύνει την επιθεώρηση Νέο Πλανόδιον.
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Στέφανος Κωνσταντινίδης
Πανεπιστημιακός, ποιητής, συγγραφέας

Τίτλος
Η διαμάχη Παλαμά - Καβάφη, ο Μάριος Βαϊάνος
και οι Κύπριοι διανοούμενοι
Περίληψη
Ο Μάριος Βαϊάνος, λόγιος, ποιητής και διευθυντής του «Πρακτορείου Πνευματικής
Συνεργασίας», συνδέθηκε στενά με τρεις γενιές Κυπρίων διανοουμένων, τρεις γενιές ανθρώπων
των Γραμμάτων. Η μεγάλη διαμάχη Παλαμικών - Καβαφικών ξεκίνησε ουσιαστικά με την έκδοση
αφιέρωμα του περιοδικού Νέα Τέχνη, το 1924, που διεύθυνε ο Βαϊάνος και με κυριότερο
συνεργάτη του αφιερώματος τον κυπριακής καταγωγής ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.
Στο τεύχος συνεργάστηκαν γνωστοί λογοτέχνες, όπως οι Άγρας, Μαλακάσης, Μυρτιώτισσα,
Παπατσώνης, Γρυπάρης, Άλκης Θρύλος, Γαλάτεια Καζαντζάκη κ.ά. Θα ακολουθήσει, μετά από
διάφορες αψιμαχίες, η συνέντευξη Παλαμά στον Κύπριο ποιητή και δημοσιογράφο Λουκά
Χριστοφίδη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Οθόνη του Καΐρου, στις 16.10.1926, με την οποία
πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας για τον Καβάφη: «-...Πιστεύω να μην του λείπει η σοφία...
Μα για ποιητής; Δεν ξέρω, ίσως να κάνω λάθος... Μάλλον για ρεπορτάζ μοιάζουν τα γραφτά
του, λες και φροντίζει να μας δώσει ρεπορτάζ από τους αιώνες». Σε μεταγενέστερη συνέντευξη
με τον επίσης κυπριακής καταγωγής λόγιο Γιάγκο Πιερίδη που δημοσιεύεται στον Ταχυδρόμο
της Αλεξάνδρειας, στις 7.5.1930, θα πει για τα ποιήματα του Καβάφη: «μοιάζουν σχεδιάσματα
που πάνε να γίνουν ποιήματα». Θα ακολουθήσει η μετωπική επίθεση στον Καβάφη από τον
«παλαμιστή» Γλαύκο Αλιθέρση το 1934 με το βιβλίο του Το πρόβλημα του Καβάφη. Άλλοι
Κύπριοι, όπως ο Πόλυς Μοδινός και ο Τεύκρος Ανθίας, κράτησαν μια πιο ισορροπημένη στάση
ανάμεσα στους δύο. Στην ίδια την Κύπρο το κλίμα υπήρξε ήπιο. Και οι δύο ποιητές είχαν τους
θαυμαστές τους, χωρίς όμως τους έντονους διαξιφισμούς που συναντούμε στην Αίγυπτο ή την
Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1964 ο Μάριος Βαϊάνος οργάνωσε στις αίθουσες του «Πρακτορείου
Πνευματικής Συνεργασίας» έκθεση των επιστολών που του είχε στείλει ο Καβάφης −πέραν των
50− μεταξύ 1924 και 1931. Όντας τότε φοιτητής στην Αθήνα συνεργάστηκα μαζί του και είχα την
ευκαιρία να μοιραστώ και κάποιες από τις αναμνήσεις του.
Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Πενταλιά της Κύπρου. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και τις Πολιτικές Επιστήμες στη
Σορβόννη, στο Παρίσι (Docteur d’ État). Δίδαξε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στα πανεπιστήμια
Laval, Κεμπέκ και Μοντρεάλ. Είναι διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Ερευνών ΚαναδάΚ.Ε.Ε.Κ. Έχει εκδώσει επτά βιβλία στους τομείς της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας
και της ιστορίας, δημοσίευσε δεκάδες επιστημονικά άρθρα στους ίδιους τομείς και είχε
πολλαπλές συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους. Έξι βιβλία δημοσιεύτηκαν επίσης κάτω από την
εποπτεία και τη διεύθυνσή του. Συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά και εφημερίδες της Κύπρου,
της Ελλάδας και της διασποράς. Έχει εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές, τέσσερα μυθιστορήματα
και δύο συλλογές διηγημάτων. Δημοσίευσε χρονογραφήματα, κριτική και δοκίμια. Ασχολήθηκε
επίσης με τη δημοσιογραφία και είναι αρθρογράφος στον κυριακάτικο Φιλελεύθερο της Κύπρου.
Από το 1983 είναι εκδότης και διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Études helléniques
/ Hellenic Studies. Πολυσέλιδες εκδόσεις του περιοδικού αφιερώθηκαν στη Λογοτεχνία της
Διασποράς, την Κυπριακή Λογοτεχνία, την Ελληνική Εκπαίδευση και θέματα διεθνών σχέσεων.
Από το 1997 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πρόγραμμα
«Παιδεία Ομογενών» για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά ( Έρευνα, επιμόρφωση
εκπαιδευτικών και παραγωγή διδακτικού υλικού).
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Κωνσταντίνος Μακρής
Λογοτέχνης, ψυχολόγος

Τίτλος
Παλαμάς και Φρόιντ: η Λιβιδώ της Αφροδίτης
(της Κύπρος)
Περίληψη
Ο Παλαμάς είναι ο πρώτος ποιητής που μεταφράζει την ψυχαναλυτική έννοια «Libido» σε
«Λιβιδώ». Ασχολήθηκε επισταμένα με τον φροϋδισμό και έχει γράψει πληθώρα ερωτικών
ποιημάτων, επηρεασμένος κιόλας από τη φροϋδική θεωρία. Ως γνωστόν, η λιβιδώ αποτελεί
την ενόρμηση των ερωτικών ενστίκτων του ανθρώπου κι απ’ αυτήν εφορμούν όλες οι ζώσες
δραστηριότητες του ανθρώπου, κάθε δημιουργία. Το ερωτικό στοιχείο, συνώνυμο της ζωής,
αποτελεί τον έναν πόλο στο δίπολο Eros-Thanatos, τα οποία αντιστρατεύονται το ένα το άλλο.
Η ενόρμηση του θανάτου, από την άλλη, αποτελεί κάθε καταστροφικό και αυτοκαταστροφικό
μοτίβο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η έμφαση που έδωσαν τόσο ο Φρόιντ όσο κι ο Παλαμάς
στον Έρωτα και στο πώς αλληλεπιδρά με τον θάνατο, αποτελώντας την υπέρβασή του και τη νίκη
του ανθρώπου επί της εκμηδένισης, θα αποτελέσει το αντικείμενο αυτής της έρευνας. Κι επειδή
ο Παλαμάς έχει άμεση σχέση με το νησί της Αφροδίτης −καθώς κι ο ίδιος ο Φρόιντ, ο καθένας
μέσω των δικών του συμβολισμών−, επιχειρώ να δείξω τη σχέση αυτή και να τη φανερώσω. Από
τη μια, η ψυχανάλυση κι από την άλλη η ποίηση. Κι όπως λέει ο Φρόιντ: «εκεί που η ψυχανάλυση
με χίλιους κόπους και μόχθους φτάνει, η ποίηση το καταφέρνει με μεγάλη ευκολία». Ακριβώς,
γιατί είναι μια υπερβατική, οντολογική πράξη, που όσο ειλικρινέστερη είναι, τόσο πιο εναργής
και ψυχοκαθαρτική γίνεται.
Βιογραφικό
Γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 27 του Οκτώβρη του 1982. Μεγάλωσε κι ανδρώθηκε στην ίδια
πόλη. Με τη συγγραφή ήρθε πρώτη φορά σε επαφή στα 14 του, μέσω της ποίησης. Πρώτα
του ερεθίσματα τα ποιήματα της Λένας Παππά, και αργότερα του Ανδρέα Εμπειρίκου, όπως
αυτά του δόθηκαν από τις υπέροχες μελοποιήσεις των αδερφών Κατσιμίχα, κι έπειτα από την
ανάγνωση των ίδιων των ποιητικών τους συλλογών. Στα 18, εξέδωσε την πρώτη του συλλογή
με τίτλο Εφηβικοί προσανατολισμοί και στα 23, τον Κήπο με τα ματωμένα άνθη όντας φοιτητής
στη Θεσσαλονίκη. Η τρίτη του ποιητική συλλογή, To στέαρ των Βερμούδων, εκδόθηκε το 2014
και αποτελεί απάνθισμα ποιημάτων μιας δεκαετίας. Πρώτη του κατάθεση στον χώρο της
πεζογραφίας η νουβέλα Εκχυλίσματα πάθους, το 2012. Η δεύτερη ήρθε τον Μάρτιο του 2020, με
το αφήγημα Δικτύων δυνάστευση, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αφή. Τον Αύγουστο
του 2020 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρχύτας και τον Σύνδεσμο Πολιτισμού ΕλλάδαςΚύπρου το μυθιστόρημά του Η αποικία των βρικολάκων. Το 2017 βραβεύτηκε με το Πρώτο
Βραβείο Ποίησης στον Διεθνή Διαγωνισμό της Unesco, Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος
και το 2018 με το βραβείο διηγηματογράφου της Ε.Λ.Κ. Ποιήματα και διηγήματά του έχουν
δημοσιευτεί κατά καιρούς σε διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά λογοτεχνίας. Σπούδασε
Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στη συνθετική
ψυχοθεραπεία στο Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας. Είναι ενεργός ψυχοθεραπευτής.
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Θεοφάνης Μαλκίδης

Δρ Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου, διδάσκων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος

Τίτλος
Ο Κωστής Παλαμάς, ο ελληνισμός της Κύπρου
και τα «Οκτωβριανά» του 1931
Περίληψη
Αναμφισβήτητα τα λεγόμενα «Οκτωβριανά» του 1931 αποτέλεσαν την εξέγερση που
σηματοδότησαν τον πολυποίκιλο αγώνα του Ελληνισμού ενάντια στην αποικιοκρατία στην
Κύπρο. Οι νεκροί, οι συλλήψεις, η βίαιη καταστολή των βρετανικών αρχών δεν θα μπορούσαν
να αφήσουν αμέτοχο και τον ελλαδικό χώρο, ο οποίος αντέδρασε με τη διπλωματία, την
πολιτική, τη στρατηγική και το συναίσθημα, ανάλογα με τη θέση, τις επιδιώξεις, τις πεποιθήσεις.
Έτσι από τη μία πλευρά, είχαμε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ελλάδας περί καταδίκης
των όσων συνέβησαν και, από την άλλη, τον λόγο της πνευματικής τάξης για συμπαράσταση
στον Κυπριακό Ελληνισμό και υιοθέτησης των αιτημάτων του. Στις 29 Οκτωβρίου, ο ποιητής
Κωστής Παλαμάς δημοσίευσε στην εφημερίδα Εστία το ποίημα «Η Κύπρος πάλι», αφιερωμένο
στον Ν.Κ. Λανίτη, ο οποίος είχε συλληφθεί από τις βρετανικές αρχές, διερμηνεύοντας το κοινό
αίσθημα που είχε δημιουργηθεί στον ελλαδικό χώρο με διαδηλώσεις και σχετικές εκδηλώσεις
για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η εισήγηση αναλύει τον Ελληνισμό της Κύπρου και
τα «Οκτωβριανά» του 1931 μέσα από τη γραφή, τη ματιά, την ποιητική προσέγγιση του Κωστή
Παλαμά. Καταγράφονται τα πολιτικά, διπλωματικά και άλλα δεδομένα τα οποία συγκροτούν
τη διαμόρφωση του ζητήματος των «Οκτωβριανών», τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα,
και γίνεται διερεύνηση για το πώς ένας σημαντικός διανοούμενος, όπως o Κωστής Παλαμάς,
αναλαμβάνει να εκφράσει αυτό που δεν μπορεί ή δεν θέλει να πει η πολιτική.
Βιογραφικό
Ο Θεοφάνης Μαλκίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες,
Παιδαγωγικά και Κοινωνιολογία, είναι διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου και διδάσκει
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Ασχολείται με τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά
ζητήματα του σύγχρονου Ελληνισμού, καθώς και με την παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων
στον Εύξεινο Πόντο, στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο. Κείμενα του Θεοφάνη Μαλκίδη
έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους
στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, αρμενική, ρουμανική, αλβανική και
τουρκική γλώσσα.
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Μαρία Μιχαηλίδου

Δρ του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, πρώην Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τίτλος
«Με τα τρισεύγενα παιδιά…»: η συμβολή του Κωστή
Παλαμά στη λογοτεχνία για παιδιά και νεαρούς
αναγνώστες και η αξιοποίηση της ποίησής του
από τα σχολικά εγχειρίδια στην Κύπρο
Περίληψη
Παρόλο που ο Κωστής Παλαμάς δεν έχει γράψει κάποιο βιβλίο ειδικά για παιδιά, συχνά
αναφέρεται στα παιδιά και στους νέους. Συγκινείται από την αγνότητα, την ειλικρίνεια και την
ομορφιά που διαθέτουν τα παιδιά και τα νιάτα και δίνει ιδιαίτερη θέση στην ποίησή του σε αυτά
συμβουλεύοντας ή εμψυχώνοντάς τα και πάντοτε εκφράζοντας την πίστη του ότι τα παιδιά είναι
το μέλλον. Στην εισήγηση γίνεται μια περιδιάβαση στο έργο του, σε ένα χρονικό εύρος 60 ετών,
για να φανεί το συνεχές ενδιαφέρον του και η στοργική ματιά του προς τα παιδιά, αρχίζοντας
από το 1882, όταν σε ηλικία 23 ετών δημοσίευσε στη Διάπλαση των Παίδων το ποίημά του «Το
χελιδόνι», έως τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν το 1940 έγινε η επίθεση των Ιταλών και
απευθύνθηκε με θέρμη στα νιάτα, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και δημοσιεύοντας στις εφημερίδες
το κείμενο «Στη νεολαία μας», τελειώνοντας με τον γνωστό, πια, στίχο: «Μεθύστε με τ’ αθάνατο
κρασί του Εικοσιένα». Το μεγαλύτερο μέρος της ποίησής του μπορεί να γίνει κατανοητό και
αγαπητό από τους εφήβους, αλλά και από τα μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού σχολείου. Στην
εισήγηση τονίζεται, επίσης, το πόσο σημαντικές υπήρξαν οι απόψεις του για τη γλώσσα, τη
συγγραφή των Αναγνωστικών και την ανάγκη ύπαρξης καλών λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά.
Συνέβαλε ακόμη κρίνοντας ή ενθαρρύνοντας τους λογοτέχνες παιδικής λογοτεχνίας, γράφοντας
προλόγους στα βιβλία τους, μεταφράζοντας έργα για παιδιά και προτρέποντας πάντοτε τα παιδιά
να διαβάζουν λογοτεχνία. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με την εξέταση και την αναφορά των
ποιημάτων του στα Αναγνωστικά και Ανθολόγια τόσο των ελλαδικών εκδόσεων όσο και εκείνων
της Υ.Α.Π. της Κύπρου.
Βιογραφικό
Η Μαρία Μιχαηλίδου γεννήθηκε στο Κάιρο από μητέρα Κωνσταντινουπολίτισσα και μεγάλωσε
στον Στρόβολο, όπου διαμένει με την οικογένειά της. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Κύπρου και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο
εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή, με θέμα: Η οικογένεια στο κυπριακό παιδικό και
νεανικό μυθιστόρημα, η οποία έτυχε του βαθμού «Άριστα» παμψηφεί. Μετεκπαιδεύτηκε στο
Μαράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών επί διετία και εργάστηκε ως δασκάλα,
Β. Διευθύντρια, Διευθύντρια σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επιθεωρήτρια Γενικών
Μαθημάτων στο Υ.Π.Π. Έχει εργαστεί με απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
και δίδαξε ως Ειδική Επιστήμων, επί σειρά ετών, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο το γνωστικό
αντικείμενο «Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία». Ασχολείται με την επιμέλεια εκδόσεων και την
κριτική λογοτεχνικών βιβλίων. Εξέδωσε μελέτες και μονογραφίες για τη σύγχρονη λογοτεχνία,
την ιστορία της εκπαίδευσης, καθώς και βιβλία για παιδιά. Είναι Πρόεδρος του Ομίλου Φίλων
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου και μέλος του Δ.Σ. του Π.Ε.Ν., του Μουσείου Παραμυθιού
και του Παιδικού Μουσείου Κύπρου.
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Κωστής Παύλου

Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης
(Sorbonne, Paris-IV), Σ.Ε.Π. στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τίτλος
«Και τραγούδησα το πιο έμορφο τραγούδι»:
αποτυπώσεις της παλαμικής στιχουργίας στην ποίηση
του πρώτου Χαραλαμπίδη
Περίληψη
Μια επισταμένη μετρική ανάγνωση της πρώτης ποιητικής συλλογής του Κυριάκου Χαραλαμπίδη,
Πρώτη πηγή (1961), δύναται να αποκαλύψει τον υψηλό βαθμό δημιουργικής εξάρτησης του
πρωτόπειρου ποιητή από τη μετρικοσυντακτική και ρυθμική παρακαταθήκη του παλαμικού
στίχου. Παράλληλα, αν η ανάγνωση αυτή επεκταθεί και στις δύο επόμενες ποιητικές συλλογές
του Χαραλαμπίδη, Η άγνοια του νερού (1967) και Το αγγείο με τα σχήματα (1973), τότε γίνεται
δυνατή η ανίχνευση της παρουσίας αλλά και των μεταβολισμών της ίδιας αυτής παρακαταθήκης
του Παλαμά σε ολόκληρη την προεισβολική φάση της ποιητικής παραγωγής του Χαραλαμπίδη
− μια κρίσιμη φάση διαμόρφωσης που, ως γνωστό, στοιχειοθετεί το πέρασμα του ποιητή
από την πρωτόλεια παραγωγή στην ποιητική ωριμότητα. Στην ανακοίνωση, αφενός, δίνεται
ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίαση και ανάλυση της εκτεταμένης χρήσης και ένταξης της τυπικά
παλαμικής μετρικο-ρυθμικής κληρονομιάς στον ιδιότυπα ελευθερόστιχο (;) ποιητικό λόγο της
Πρώτης πηγής και, αφετέρου, επιχειρείται μια πρώτη εξέταση των μορφών και επιβιώσεων της
κληρονομιάς αυτής στις δύο μεταγενέστερες συλλογές.
Βιογραφικό
Ο Κωστής Παύλου είναι διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης
(Sorbonne, Paris-IV) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων: στην Ιστορία και Σημειολογία του
Κειμένου και της Εικόνας (Université Denis Diderot, Paris-VII) και στις Νεοελληνικές Σπουδές
(King’s College London). Διατελεί μέλος και εξωτερικός ερευνητής της ερευνητικής ομάδας
«Multilinguisme, Traduction, Création» του I.T.E.M./C.N.R.S. (Παρίσι). Παράλληλα, διδάσκει ως
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει διδάξει επίσης στα Πανεπιστήμια της Πάδοβα,
της Λισαβόνας και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
αφορούν κυρίως στη μελέτη του ευρωπαϊκού και ελληνικού ρομαντισμού με επίκεντρο το έργο
του Διονύσιου Σολωμού, καθώς και σε ζητήματα νεοελληνικής μετρικής και μετρικολογίας,
ανάγνωσης και ερμηνείας λογοτεχνικών αυτογράφων υπό το πρίσμα της γενετικής κριτικής
(critique génétique) και δίγλωσσης/πολύγλωσσης λογοτεχνικής δημιουργίας. Έχει συμμετάσχει
σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έγκυρα διεθνή
περιοδικά με σύστημα κρίσης. Είναι επίσης ο ένας εκ των δύο επιμελητών του τόμου Autografi letterari romanzi e neogreci. Due giornate di studio in memoria di Filippo Maria Pontani
(Πάδοβα: S.A.R.G.O.N, 2015). Τέλος, έχει μεταφράσει από τα ιταλικά το βιβλίο του Massimo
Peri, Η φεγγαροντυμένη του Σολωμού. Ένας άγνωστος χ που πρέπει να παραμείνει άγνωστος
(Αθήνα: Gutenberg, 2016).
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Θεοδόσης Πυλαρινός

Ομότιμος Καθηγητής της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του
Ιόνιου Πανεπιστημίου

Τίτλος
Γράμματα του Κωστή Πασαγιάννη στον Κωστή Παλαμά
Περίληψη
Τα γράμματα του Κωστή Πασαγιάννη προς τον Κωστή Παλαμά παρουσιάζουν την εξελικτική
πορεία της ανάπτυξης της φιλίας των δύο ανδρών. Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι
πολλές: ευρύτερα θέματα λογοτεχνικά, αναφορές σε έργα αμφοτέρων, γνωριμίες και σχέσεις
με ομοτέχνους και λογίους. Το κυριότερο όμως είναι η ανάδειξη της ηγετικής φυσιογνωμίας
του Κωστή Παλαμά, προσώπου κεντρικού κατά το διάστημα της αλληλογραφίας τους.
Βιογραφικό
Ο Θεοδόσης Πυλαρινός είναι ομότιμος καθηγητής της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Το μεγαλύτερο
μέρος των μελετών του αναφέρεται στην Επτανησιακή Σχολή, την κυπριακή λογοτεχνία και τη
Γενιά του 1970. Υπήρξε μέλος των συγγραφικών ομάδων που συνέγραψαν τα Ανθολόγια για
τη λογοτεχνία του Δημοτικού και τα Κείμενα για τη λογοτεχνία της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου.
Συνεργάστηκε με λογοτεχνικά και επιστημονικά περιοδικά, επετηρίδες και συλλογικούς
τόμους, δημοσιεύοντας άρθρα, μελέτες και κριτικές. Πρόσφατα βιβλία του: Κωστή Παλαμά,
Άπαντα, φιλολογική επιμέλεια στους 3ο και 4ο τόμο, Δωδεκάλογο του Γύφτου και Φλογέρα του
βασιλιά, εκδ. Ίδρυμα Κωστή Παλαμά.
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Μανώλης Στεργιούλης

Δρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων,
Διευθυντής του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος
Κωστή Παλαμά, Η φλογέρα του βασιλιά. «Συνομιλία»
του ποιητή με το Βυζάντιο
Περίληψη
Η επαφή του Παλαμά με τα έργα της ελληνικής γραμματείας όλων των περιόδων, ως γνωστόν,
είναι συνεχής, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιδράσεις που δέχθηκε από αυτά είναι πολλές.
Οι επιδράσεις, όμως, αυτές στον Παλαμά δεν έχουν σχέση με σχολαστικές προσκολλήσεις.
Αντίθετα, συνιστούν υπόδειξη της ανάγκης ενσωμάτωσης του ελληνικού πνεύματος και των
διαχρονικών αξιών του στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα κατά τρόπο που η σύνθεσή τους
θα σηματοδοτήσει αυτό που ο Ε.Π. Παπανούτσος χαρακτηρίζει «έπος της ελληνικής διάρκειας».
Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στο έργο Η φλογέρα του βασιλιά και θα καταδείξει ότι ο ποιητής,
αν και στη χώρα όλες οι φωτιές οι πλάστρες είχαν σβήσει, οραματιζόταν την αναγέννηση της
Ελλάδας. Αλλά η αναγέννηση θα μπορούσε να συντελεστεί υπό την καθοδήγηση ανθρώπων
που θα συγκέντρωναν τις αρετές μεγάλων μορφών του μεσαιωνικού ελληνισμού, όπως ο
Διγενής Ακρίτας, ο Φωκάς, ο Τσιμισκής και κυρίως ο Βασίλειος Β΄. Οι ελπίδες του ποιητή για
την αναζωπύρωση του ηρωικού πνεύματος δεν είχαν χαθεί ολοκληρωτικά. Διαισθανόταν ότι
υπήρχε η σπίθα που μπορούσε να δυναμώσει, να γίνει φλόγα και να διαλύσει το σκοτάδι που
απλωνόταν στην πατρίδα. Όλα αυτά παρατίθενται στη Φλογέρα του βασιλιά κατά τρόπο που
διαπερνά ολόκληρη την ιστορία του Βυζαντίου· των πόλεων στις οποίες συνέβησαν κορυφαία
γεγονότα και των μορφών που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά. Ο ποιητής
επιστρέφει στο παρελθόν, αντλεί παραδείγματα και τα προβάλλει στο παρόν, για να ξυπνήσει
το ηρωικό πνεύμα και να παρακινήσει σε νέους αγώνες. Η επίκληση, όμως, του βυζαντινού
παρελθόντος από τον Παλαμά δεν έχει καμία σχέση με στομφώδεις και άκαιρες αναφορές, αλλά
προσεγγίζεται με διάθεση αναζήτησης τρόπων δημιουργικής αφομοίωσης και αξιοποίησης. Ο
Παλαμάς δεν είναι προσδεδεμένος ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν. Το δηλώνει στις Νύχτες
του Φήμιου. «Δὲν εἶμαι τοῦ καιροῦ μου, καὶ οὔτε κανενὸς/καιροῦ. Καὶ τῶν ἀθώων τὸ γέλιο καὶ
τῶν πονηρῶν./ Μὰ εἶν’ ἀποπάνου μου ἡ πατρίδα μου. Οὐρανός./ Ἀκοῦστε με, εἶμαι τοῦ καιροῦ
μου κι ὅλων τῶν καιρῶν». Επίσης, η εισήγηση θα διερευνήσει σημεία στα οποία επαληθεύεται
η θέση του ποιητή, σύμφωνα με την οποία «την παράδοση δεν την ακολουθώ πάντα, μήτε που
τη συμπληρώνω μοναχά, μήτε που την πλαταίνω ή τη μεταμορφώνω, καλοπρόσδεχτα. Και της
αγριεύω, και τη στενοχωρώ, και την πολεμώ, και την αρνούμαι. Έρχονται στιγμές που καταντά
στα χέρια μου, από το χτύπημα κι από το μαλλιοτράβηγμα, αγνώριστη».
Βιογραφικό
Ο Μανώλης Μ. Στεργιούλης σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτικές
Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπηρέτησε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
από διάφορες θέσεις. Συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικής
Έρευνας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Προϊστάμενος Γραφείου Β΄ Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων. Είναι Αντιπρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και Διευθυντής του Πειραματικού Σχολείου του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Κώστας Χατζηαντωνίου

Ιστορικός, πεζογράφος και δοκιμιογράφος

Τίτλος
«Η χάρη που άγιο λείψανο τ’ ωραίο συντρίμμι κάνει»:
η ευλάβεια και η κριτική του Κωστή Παλαμά
για τον Διονύσιο Σολωμό
Περίληψη
Με βάση το πλήθος των εγγραφών που αφορούν τον Διονύσιο Σολωμό στο έργο του Κωστή
Παλαμά και εκτείνονται από το εγκώμιο και την κριτική αποτίμηση έως την άμεση δημιουργική
έμπνευση, εξετάζεται η σχέση των δύο ποιητών, που ήταν οι μόνοι που στα διακόσια χρόνια
ελεύθερου βίου ονομάστηκαν «εθνικοί». Ο Παλαμάς ευλαβείται τον γενάρχη της νέας ελληνικής
ποίησης όχι μόνον επειδή μεγάλωσε «στα αγιασμένα και από τους ύμνους του Σολωμού χώματα»
του Μεσολογγίου, αλλά κυρίως επειδή η σολωμική ποίηση, μαζί με τις ωδές του Κάλβου,
«είναι τα πρώτα μαρτύρια του λυρισμού που ξαναγεννιέται στην Ελλάδα ύστερα από χαμό
αιώνων». Ο Παλαμάς υποκλίνεται στο «μεγαλείον της ποιήσεως του Σολωμού», που «έγκειται
εις την μυστηριακήν χάριν την μεταμορφώνουσαν εις ωραιότητα τα παντοία στοιχεία επί των
οποίων επικρατεί»), εντούτοις συνοδεύει το εγκώμιο της «παράξενης, ανυπόταχτης, μεγάλης»
φαντασίας του μεγάλου του προγόνου με κριτική ανάγνωση των περίφημων αποσπασμάτων,
που «μαζί αστράφτουν και σβήνουν», σημειώνοντας πικρά εν τέλει πως «το μέγα σύνολο το
οικοδομικό, το αρχιτεκτονικά συντελεσμένο που ονειρευόμαστε, δεν ανυψώθηκε».
Βιογραφικό
Ο Κώστας Χατζηαντωνίου γεννήθηκε το 1965 στη Ρόδο. Ιστορικός, πεζογράφος και
δοκιμιογράφος, είναι μέλος της Εταιρίας Συγγραφέων και της Διοικούσας Επιτροπής του
Ιδρύματος Κωστή Παλαμά. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2011) για το μυθιστόρημά του Αγκριτζέντο (που έχει μεταφραστεί σε έξι ευρωπαϊκές χώρες) και
με το Βραβείο Δοκιμίου του Pen Club (2009) για το βιβλίο Εναντίον του χρόνου. Τελευταία του
βιβλία η Ανθολογία Κωστή Παλαμά (εκδόσεις Κέδρος, 2018) και το μυθιστόρημα Το στέμμα των
αυγών (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2020).
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Λουίζα Χριστοδουλίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Κύπρου του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου

Τίτλος
«Οι στίχοι στην πατρίδα μου είναι καθάριο μέλι»:
αναδιφώντας τον παλαμικό λόγο στην ποίηση
του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου
Περίληψη
Στο ποιητικό έργο του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου εντοπίζεται πλήθος παλαμικών
διακειμενικών στοιχείων που ανιχνεύονται τόσο σε επίπεδο ύφους και αποτύπωσης του
ποιητικού κλίματος όσο και σε επίπεδο ρητορικής. Ο Γαλατόπουλος έλκεται από την παλαμική
γραφή, ενώ η γενικότερη σύλληψη του έργου του σφραγίζεται από την έννοια του ηθικά
«υψηλού», κατ’ αναλογία με το αντίστοιχο προγονικό του πρότυπο. Ο ποιητής οδοιπορεί με
σταθερά βήματα πάνω στο ιστορικό γίγνεσθαι, δημιουργώντας «ιδεαλιστικές στιγμές», ενώ
ο αισθητός και νοητός κόσμος αποτελούν τα υλικά δόμησης των ποιητικών του συνθέσεων.
«Με τα μάτια της ψυχής του», προσηλωμένα στην αρχετυπική μορφή του Παλαμά, εγκιβωτίζει
δημιουργικά, στο έργο του, πλήθος παλαμικών συμβόλων, με προεξάρχον το βιολί και τις
αμφισημίες του.
Βιογραφικό
Η Λουίζα Χριστοδουλίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό, όπου πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές
της. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Παρίσι, στο
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV): Maîtrise, D.E.A. και Doctorat. Τα επιστημονικά της
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ευρύτερη Νεοελληνική Λογοτεχνία, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία
της Κύπρου, στη Γυναικεία Διανόηση και Γραφή του Έξω Ελληνισμού, στο μυθιστόρημα με
ιστορικό υπόβαθρο, στον μεταποικιακό λόγο, στις αναπαραστάσεις των αρχαιοελληνικών μύθων
στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, κ.ά. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια, στην Ελλάδα, την Κύπρο
και το εξωτερικό, με εισήγηση, και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους,
πρακτικά συνεδρίων, ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Έχει επιμεληθεί, μεταξύ άλλων (με τον
Γιώργο Κατσαδώρο) τον τόμο Ερανίσματα φιλίας. Τιμή στον Γεώργιο Δ. Παπαντωνάκη (Αθήνα,
Γρηγόρης, 2020), που περιλαμβάνει μελέτες για τη Νεοελληνική και Παιδική Λογοτεχνία. Τον
Ιανουάριο του 2019 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιφανίου (Λευκωσία/Αθήνα) το βιβλίο της
Όψεις του αρχαιοελληνικού μύθου στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, το οποίο έλαβε το
κρατικό βραβείο Μελέτης (Μονογραφίας) Δοκιμίου για τη Λογοτεχνία του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, για εκδόσεις του έτους 2019. Έχει επίσης
συνθέσει το λογοτεχνικό πορτρέτο της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, για το σύνολο
του έργου της, το οποίο εκδόθηκε στην αγγλική γλώσσα από το PEN Κύπρου (Λευκωσία, 2019).
Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της
Κύπρου και διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο εδρεύει στη Ρόδο.
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Julien Calvié

Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας
στο Πανεπιστήμιο Montpellier III

Τίτλος
Δύο αδημοσίευτα χειρόγραφα του Louis Roussel (1881-1971)
και του Κωστή Παλαμά (1859-1943): ανάλυση και διαδικασία
δημοσίευσης
Περίληψη
Η διάλεξη αυτή προέκυψε από μια προσωπική εμπειρία: συγκεκριμένα, από τον εντοπισμό,
στο αρχείο του Louis Roussel, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής ελληνικής φιλολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, δυο χειρογράφων: α) μιας
σειράς ποιημάτων που συγκέντρωσε ο Κωστής Παλαμάς γύρω από την ιδέα του θανάτου, με
τίτλους και αναφορές στο γνώριμο ύφος γραφής του Έλληνα ποιητή, και β) μεταφράσεων των
εν λόγω ποιημάτων στα γαλλικά από τον Louis Roussel. Έπειτα από μια σύντομη περιγραφή
του γενικού πλαισίου του εντοπισμού αυτών των χειρογράφων, θα προχωρήσω σε μια ανάλυση
της μετάφρασης του L. Roussel και τέλος θα παρουσιάσω τη διαδικασία της δημοσίευσης εκ
μέρους μου των εν λόγω χειρογράφων.
Βιογραφικό
O Julien Calvié απέκτησε το 1994 την Ανώτατη Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών για τις Κλασικές
Σπουδές. Από το 1996 μέχρι το 1999 διετέλεσε προσωρινός βοηθός διδασκαλίας και
έρευνας για τα Αρχαία Ελληνικά, στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ ΙΙΙ και από το 2000 μέχρι
το 2001 Προσωρινός βοηθός διδασκαλίας και έρευνας για την Αρχαία Ελληνική Ιστορία στο
Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ ΙΙ. Το 2000 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στην Αρχαία
Ελληνική Ιστορία, στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ ΙΙ. Από το 2011 μέχρι το 2021 διδάσκει ως
Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ
ΙΙΙ (Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: α) Η διαλεκτική της Αρχαίας
Ελλάδας και της Σύγχρονης Ελλάδας στα Γαλλικά Πανεπιστήμια, από τον Louis Roussel (18811971) στον Paul Faure (1916-2007). β) Αρχαία Ελλάδα - Σύγχρονη Ελλάδα: ρήξεις και συνέχειες.
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Dora E. Solti

Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας
στο Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd της Βουδαπέστης

Τίτλος
Ο Παλαμάς στην Ουγγαρία
Περίληψη
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν τα ποιήματα του Κωστή Παλαμά που μεταφράστηκαν στα
ουγγρικά και συμπεριλήφθηκαν σε εκδόσεις της ιστορίας της παγκόσμιας λογοτεχνίας,
σε ειδικές εκδόσεις με αντικείμενο τη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Αντικείμενο της
εισήγησης αποτελεί και η ερμηνεία της επιλογής των συγκεκριμένων ποιημάτων, γεγονός που
αντικατοπτρίζει και την ιδιαίτερη εποχή των εκδόσεων αυτών. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία θα δοθεί
στις δίγλωσσες εκδόσεις που συντελέστηκαν μετά την αλλαγή του καθεστώτος στην Ουγγαρία.
Βιογραφικό
H Dora E. Solti είναι επίκουρη καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Eötvös
Loránd της Βουδαπέστης. Σπούδασε Λατινική, Γερμανική, Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική
Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd, και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βιέννης
στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία. Συνεργάστηκε σε επιστημονικά προγράμματα της
Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, και είναι επισκέπτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Masaryk του Brno (Τσεχία) και του Πανεπιστημίου της Βιέννης.
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Tamara Vuković

Διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου,
συνεργάτιδα του Ερευνητικού Κέντρου Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Τίτλος
«Το νέο πιοτό ξυπνάει παλιούς καημούς…».
Οι «αλληλοσυμπλοκές μύθων» από την αρχαιότητα
μέχρι τον «Ασκραίο» του Παλαμά
Περίληψη
Σε μια περίοδο αναζήτησης νέων συμβόλων της εθνικής αναγέννησης ο Παλαμάς γράφει το
ποίημα «Ασκραίος», το οποίο ως κεντρική εικόνα (και προμετωπίδα) έχει τον αρχαίο ποιητή
Ησίοδο τη στιγμή που παραδίδει τη λύρα του στον διάδοχό του. Οι μελετητές έχουν ερευνήσει
το ποίημα και το σύμβολο του Ασκραίου ως «συμβολική προσωπικότητα που θα γινόταν ο
ομφαλός του νέου ελληνικού μύθου». Ο ίδιος ο ποιητής το περιγράφει ως «γάμο της αρχαίας
ποιήσεως και του νέου τραγουδιστή σαν τους γάμους της Ελένης και του Φάουστ». Σ’ αυτή
την ανακοίνωση θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε το σύμβολο του Ασκραίου και να
αναγνωρίσουμε στοιχεία που τον ορίζουν ως «σταθμό στην πνευματική ζωή» του ποιητή.
Βιογραφικό
Η Tamara Vuković ολοκλήρωσε προπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία στο Τμήμα
Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου και μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου εκπονεί τη διδακτορική
διατριβή της. Δίδασκε τη νεοελληνική λογοτεχνία και γλώσσα στο Τμήμα Νεοελληνικών
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου. Έλαβε υποτροφίες του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης
Ουράνη και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
και μεταφράσεις έργων από τα ελληνικά στα σερβικά. Είναι συνεργάτιδα του Ερευνητικού
Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Αφιέρωμα
του Φυσιολατρικού
Πνευματικού Ομίλου Πάφου
στον Κωστή Παλαμά

Ο Κωστής Παλαμάς στο
γραφείο του
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Η κηδεία του Κωστή Παλαμά, 28 Φεβρουαρίου 1943

Η είδηση του θανάτου του Κωστή Παλαμά
στην κυπριακή εφημερίδα Ελευθερία, 1 Μαρτίου 1943
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Ξυλογραφία του 1943 από τον Κώστα Γραμματόπουλο (1916-2003)
Ίδρυμα Κωστή Παλαμά

Πλατεία Κωστή Παλαμά, Πάφος
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Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής (Ο.Λ.Κ.)
(Literature and Criticism Association)
Η Ιδρυτική Συνέλευση του Ο.Λ.Κ. πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2019. Ο
Ο.Λ.Κ. είναι ένας μη κερδοσκοπικός Όμιλος συγγραφέων, κριτικών, μελετητών,
θεωρητικών, μεταφραστών λογοτεχνίας και ακαδημαϊκών επιμελητών.
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής έχει ως στόχους:
(α) Να προωθήσει και να ενισχύσει τη λογοτεχνική δημιουργία, τη
λογοτεχνική κριτική, τη μελέτη της κυπριακής, νεοελληνικής και παγκόσμιας
λογοτεχνίας.
(β) Να ενθαρρύνει την ανάγνωση σε όλες τις ηλικίες.
(γ) Να προωθήσει τον παιδευτικό ρόλο της λογοτεχνίας.
(δ) Να προωθήσει τη λογοτεχνική μετάφραση της κυπριακής λογοτεχνίας
σε ξένες γλώσσες και τη μετάφραση της παγκόσμιας λογοτεχνίας στην
ελληνική γλώσσα.
(ε) Να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία μεταξύ των
μελών του Ομίλου και των μελών των άλλων ομόλογων Ενώσεων/Ομίλων
της Κύπρου και του εξωτερικού.
(στ) Να προωθήσει την έρευνα γύρω από την κυπριακή λογοτεχνία και τις
σχέσεις της με τη νεοελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία.
Μέσα και τρόποι για την επίτευξη των στόχων του Ο.Λ.Κ.:
(α) Εκδηλώσεις (παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, συνέδρια, φεστιβάλ,
εκθέσεις).
(β) Δημοσίευση ανθολογιών, μελετών, μεταφράσεων, εργαστηρίων και
πρακτικών συνεδρίων.
(γ) Δημοσιεύσεις μελετών των μελών στην ιστοσελίδα του Ομίλου και στα
κοινωνικά δίκτυα.
(δ) Συνεργασία, στον πολιτιστικό τομέα, με εκπαιδευτικά ιδρύματα,
οργανισμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλους θεσμούς.
(ε) Αξιοποίηση ευρωπαϊκών ή άλλων διεθνών προγραμμάτων για την
ενίσχυση των λογοτεχνικών δραστηριοτήτων.
(στ) Σύνδεση και συνεργασία με ομοσπονδίες ή διεθνείς λογοτεχνικές
ενώσεις/ομίλους, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η ανεξαρτησία του
κάθε σωματείου.
(ζ) Δημιουργία ομάδων εργασίας για τη μελέτη των προβλημάτων των
μελών του Ομίλου ή για οποιαδήποτε άλλα θέματα που κρίνει απαραίτητα
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Ο.Λ.Κ. αριθμεί αυτή τη στιγμή (Ιούλιος 2021) 84 μέλη (79 τακτικά και 5 επίτιμα) και
αναμένουμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά.
Για το Καταστατικό του Ο.Λ.Κ., βλ. https://olk.com.cy/statute/
Για την αίτηση εγγραφής μέλους Ο.Λ.Κ., βλ. https://olk.com.cy/subscription-form/
Email:
Ιστοσελίδα:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
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olk@olk.com.cy
https://olk.com.cy
Τ.Θ. 28283, Στρόβολος 2092, Λευκωσία-Κύπρος
99762886 | 99414995

Ηχώ της Κύπρου 1821-2021
Η Ομάδα Ηχώ της Κύπρου 1821 – 2021 συγκροτήθηκε εν όψει της επετείου των
200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και είναι το αποτέλεσμα
της συστηματικής έρευνας και συγγραφής του τμήματος Ιστορίας και Τέχνης της
δικηγορικής εταιρείας Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ.
Η Ηχώ της Κύπρου 1821-2021 έχει ως στόχους:
1. Την ανάδειξη της συμβολής της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση μέσα
από τεκμηριωμένη έρευνα.
2. Τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Αρχείου με την ονομασία «Κύπρος και 1821»
μέσα από το οποίο θα προωθείται η έρευνα και η μελέτη της συμβολής της
Κύπρου στο 1821.
3. Την ενασχόληση και την έρευνα με την κυπριακή ιστορία γενικότερα.
4. Την προώθηση της ιστορικής έρευνας μέσα από ποικίλα εργαλεία στον
χώρο της εκπαίδευσης.
5. Τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων σχετικών με την ιστορική
έρευνα και την κυπριακή ιστορία.
Το Τμήμα Ιστορίας και Τέχνης της δικηγορικής Εταιρείας Χριστόδουλος Γ.
Βασιλειάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ αναπτύσσει πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα,
με στόχο την προώθηση της έρευνας, της μελέτης στους τομείς της ιστορίας,
της τέχνης, της λογοτεχνίας, της παράδοσης, καθώς επίσης και τη διάσωση και
προβολή της ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ομόδους αλλά και της
μακραίωνης οινικής κληρονομιάς.
Το έργο του Τμήματος υλοποιείται μέσα από το ερευνητικό του έργο, τη διεξαγωγή
ιστορικών και πολιτιστικών συνεδρίων, με εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα,
εκθέσεις, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και με τη διατήρηση
αρχείου και βιβλιοθήκης.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής του, το τμήμα έχει δημιουργήσει δίκτυα
συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς
φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες στην Κύπρο, την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Instagram:
Τηλέφωνο:

info@cyprusgreece2021.com
https://cyprusgreece2021.com/
https://www.facebook.com/cyprusgreece2021
https://www.instagram.com/cyprusgreece2021/
22556677
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΓΟΤ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Κ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑ

Υ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ
ΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Αυτό κρατάει ανάλαφρο μες στην ανεμοζάλη
το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι,
αυτό το λόγο θα σας πω δεν έχω άλλο κανένα
μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!

