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Ο ελληνισμός στα τέλη του 19ου αιώνα. Ιστορικότητα, βιογραφία, μυθοπλασία 
και γλώσσα στο έργο της Πηνελόπης Δέλτα 

 
                                     Κάιρο - Αλεξάνδρεια, 7-9 Απριλίου 2009 
 
 
Υπό την  αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο διοργανώνεται από το Ελληνικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου (Ε.Π.Κ.Κ.), το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού) και τα Πανεπιστήμια Αλεξανδρείας 
και Αλ Άζχαρ, σε συνεργασία με τον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και το Νεοελληνικό Ινστιτούτο 
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: 
 «Ο ελληνισμός στα τέλη του 19ου αιώνα. Ιστορικότητα, βιογραφία, μυθοπλασία 
και γλώσσα στο έργο της Πηνελόπης Δέλτα». 
Το συνέδριο θα εστιάσει στη σύγχρονη έρευνα σχετικά με τη λογοτεχνική και  
ιστορική σημασία του έργου της Ελληνίδας συγγραφέως. Το έργο και η ζωή της 
συνυφασμένα με την ελληνική ιστορία μπορούν να τροφοδοτήσουν γόνιμες 
συζητήσεις και νέες προσεγγίσεις.  
Ενδεικτικά θέματα και άξονες που θα καλύψει το Συνέδριο είναι:  
- Ο ρόλος της ελληνικής αστικής τάξης στην Αίγυπτο, στις ιστορικές εξελίξεις της 
Ελλάδας του πρώιμου 20ου αιώνα.   
- Ελληνισμός: ιδεολογικές τάσεις και πολιτική μέσα από το έργο της Πηνελόπης 
Δέλτα. 
- Παιδαγωγική και γλώσσα ως κύριοι στόχοι της Πηνελόπης Δέλτα. 
- Ο ελληνισμός της διασποράς και η συμβολή του στη δημιουργία του νεοελληνικού 
κράτους. 
Στις εργασίες του Συνεδρίου και στις ομάδες συζήτησης μπορούν να συμπεριληφθούν 
και άλλες προτάσεις για θέματα ανακοινώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο 
του συνεδρίου.  
 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει επιστήμονες και ερευνητές της 
αλλοδαπής και της ημεδαπής, διεθνούς κύρους, που ασχολούνται με τα νέα ελληνικά 
γράμματα και την ιστορία της ελληνικής διασποράς,  για να εδραιωθεί μια βάση 
έρευνας και να ανταλλαγούν γόνιμες απόψεις και πρόσφορες θέσεις σχετικά με το 
ζήτημα. Γι’ αυτό τον λόγο και με γνώμονα τη διασφάλιση της επιστημονικής και 
ακαδημαϊκής εγκυρότητας των ανακοινώσεων συγκροτήθηκε διεπιστημονική 
επιτροπή κρίσης των προς παρουσίαση περιλήψεων. 
Παράλληλα στόχος είναι να ενθαρρυνθούν νέοι ερευνητές και να δοθεί η ευκαιρία σε 
υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές να 
συμμετάσχουν στον επιστημονικό διάλογο και να παρουσιάσουν σύντομες δικές τους 
εργασίες. Τα Πρακτικά του συνεδρίου, καθώς θα καλύπτουν ευρύ φάσμα άρθρων 
διαφόρων ειδικοτήτων, θα αποτελέσουν ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο υλικό 
έρευνας, το οποίο θα εκδοθεί από το Ε.Π.Κ.Κ. 
 
Καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εισήγηση στο Συνέδριο,  να 
συμπληρώσουν και να αποστείλουν μέχρι τις 30/9/2008 την Αίτηση Συμμετοχής, μαζί 
με περίληψη 300 λέξεων περίπου και ενδεικτική βιβλιογραφία, για να διευκολυνθεί 
το έργο της επιστημονικής επιτροπής. 



 
 
 
 

 
 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
Μαρία Φραγκή, PhD, Διευθύντρια του Ε.Π.Κ.Κ. 

 
Οι Αντιπρόεδροι 

Prof. Dr. Mohamed Abd el Ghani, Πρόεδρος του τμήματος 
Ελληνικών και Ρωμαϊκών Σπουδών και Αρχαιολογίας-Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας 

Dr. Hassan Ali, Πρόεδρος του τμήματος 
Νεοελληνικών  Σπουδών-Πανεπιστήμιο Αλ Άζχαρ 

Η Ταμίας του Συνεδρίου, 
Άννα Μαρία Κόκλα, PhD,Διευθύντρια  Κολλεγίου Ψυχικού 

Ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής 
Ευριπίδης Γαραντούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. 

 
 
 
 
 

Επιστημονική Επιτροπή 
Dr. Navet- Gremillet Marie- Cécile , Prof. Dr. David Rupp, Prof. Dr. Mario Vitti 
Πολυάνθη Τσίγκου Μ.Α, Καθ. Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου, Prof. Dr. Ahmed 

Etman 
 



Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Πολιτισμού 
 

Ο ελληνισμός στα τέλη του 19ου αιώνα. Ιστορικότητα, βιογραφία, μυθοπλασία και γλώσσα 
στο έργο της Πηνελόπης Δέλτα. 

 
Κάιρο - Αλεξάνδρεια, 7-9 Απριλίου 2009 

 

Α Ι Τ Η Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  
 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
pinelopidelta@windowslive.com 

 
 

Όνομα Επώνυμο 

  

Θέση και φορέας Εργασίας 

 

Ιδιότητα 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Διεύθυνση  E-mail 

  

Τηλέφωνα (κινητό, εργασίας, οικίας) Fax 

  
 
Τίτλος Ανακοίνωσης:    
 
 
 
Σημείωση: 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 30/9/ 2008 
• Μορφή Περιλήψεων: Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις και να υπάρχει 

οπωσδήποτε σ’ αυτό ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
 
 
 
Ημερομηνία:       Υπογραφή: 
 
 
 
 
 
Εφ’ όσον εγκριθεί η εισήγησή σας 
Αριθμός Διπλότυπου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:  
Ημερομηνία κατάθεσης:100 ευρώ/300 λιρ.αιγ. 
 
 
 



Applications may be submitted electronically to address: 
pinelopidelta@windowslive.com 

 
 

International Conference on Greek Culture  
 

Hellenism in the late 19th century. Historicity, biography, fiction and 
language in the work of Penelope Delta.  

 
Cairo - Alexandria, 7-9 April 2009  

 
Participation Form  

 
 
 
 
Name                                               Surname  
 
Position and operator  
 
 
Attribute  
 
 
CONTACT DETAILS  
 
E-mail                                                  Address  
 
Phone (mobile, work, home) 
Fax  
 
 
Title of the paper:  
 
 
 
Note:  
• Last date for submission of abstracts: 30 / 9 / 2008  
• Abstract Form: The text should not exceed 600 words and must 
  contain indicative literature.  
 
 
 
 
Date:                                               Signature:  
 
 
 
 
 
 
Account Number of National Bank of Greece:  
Date of filing: EUR 100 /300 EG.P. 
 
 


