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ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

 Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και 

το 2ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου οργάνωσαν μαθητικό συνέδριο, στις 5 

Απριλίου 2016, με θέμα «Το Βυζάντιο ανάμεσα στην Αρχαιότητα και τη 

σύγχρονη Ελλάδα». 

 Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε, με εξαιρετική επιτυχία, στην 

Αίθουσα Τελετών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, στο Αμαρούσιο, με την 

επιστημονική εποπτεία της κυρίας Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, 

κορυφαίας Βυζαντινολόγου, πρώτης γυναίκας πρυτάνεως του 

Πανεπιστημίου της Σορβόννης, εξέχουσας προσωπικότητας, με διεθνή 

ακτινοβολία, η οποία λάμπρυνε το Συνέδριο με την παρουσία της, τις 

ομιλίες της και τα συμπεράσματά της. 

 Το πρόγραμμα περιελάμβανε εξαίρετες ανακοινώσεις μαθητών, 

από τα Γενικά Λύκεια: 2ο και 6ο Αμαρουσίου, 1ο Χολαργού, 1ο, 2ο και 3ο 

Αγίας Παρασκευής, Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, 3ο Λυκείου 

Κηφισιάς, 2ου Πεύκης, Κολλεγίου Αθηνών και Ψυχικού, Εκπαιδευτηρίων 

Δούκα, Γ. Μαλλιάρα, Ώθησης, 1ου Κορυδαλλού, Βουλιαγμένης και 

Άμφισσας, με τις οποίες προβλήθηκαν, σε όλες τις εκφάνσεις, πτυχές 

της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των Βυζαντινών, και τονίσθηκε η 

κοσμοϊστορική φυσιογνωμία του Βυζαντίου, η ιδιάζουσα αίγλη του, 

καθώς και ο υπερχιλιετής βίος του στην Κωνσταντινούπολη, στις 

επάλξεις του Βοσπόρου, κοιτίδα της ελληνορρωμαϊκής χριστιανικής 

παράδοσης, με πνευματική άνθηση και ρωμαλέα αναγέννηση της 

σκέψης και της τέχνης του λόγου. Επιπρόσθετα, η κυρία Αρβελέρ 

συνομίλησε με τους επικεφαλής καθηγητές των προαναφερθέντων 
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Λυκείων και υπέδειξε τον τρόπο διδασκαλίας της Βυζαντινής Ιστορίας 

στη Β΄ τάξη Λυκείου. 

 Αξίζουν, όντως, θερμά συγχαρητήρια οι συνδιοργανωτές φορείς 

για την πρωτοβουλία οργάνωσης του Συνεδρίου καθώς και οι ομάδες 

μαθητών και εποπτών καθηγητών για τις άριστες εισηγήσεις τους. 

 Το συντονισμό των εργασιών διεκπεραίωσε, με άψογο τρόπο, ο 

φιλόλογος των Εκπαιδευτηρίων Νίκος Κούκης, ενώ στις δύο συνεδρίες 

προήδρευσαν: ο Πανεπιστημιακός Αθανάσιος Μαρκόπουλος, οι 

Σχολικές Σύμβουλοι Μαρία Κωτούλα και Φωτεινή Μεταξάκη, η 

Διευθύντρια Χρυσάνθη Μπρη και οι φιλόλογοι Μαρία Κουτούση και 

Αντώνης Μυκονιάτης. 

 Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φιλολόγων παρέστησαν ο Πρόεδρος Αναστάσιος Στέφος, ο οποίος 

απηύθυνε χαιρετισμό, και ο Σχολικός Σύμβουλος Μανώλης 

Στεργιούλης. 
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