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Ηράκλειο, 21-1-2022 

          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /125 
ΠΡΟΣ:   

• Διευθύνσεις και  Φιλολόγους  Σχολείων 
Δ.Ε. Ηρακλείου επιστημονικής ευθύνης 
της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη 

• Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων 
Παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου 
και Ρεθύμνου (διαμέσου των Δ/νσεων των 
Σχολείων τους) 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
7Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
               ----------------  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  
ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ   
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
4. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
Θέμα: «Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση για τους 4ους  Παγκρήτιους 
Αγώνες Ρητορικής Τέχνης: Διάλεξη του δρ Α. Σεραφείμ, ερευνητή της 
Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα “Η πιο γνωστή μας άγνωστη ρητορική: Απαρχές, 
βασικές παράμετροι και εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής ρητορικής από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα” και διαδραστική αναβίωση αρχαίας δίκης.» 
  
 Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
 Σας προωθώ την ενημέρωση εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων 
Ρεθύμνου1, για τη διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση κριτών/καθηγητών και 
μαθητών, σχετικά με τη συμμετοχή στους 4ους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής 
Τέχνης,  την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, στις 7:00 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας Webex.  
Σύνδεσμος: https://minedu-secondary.webex.com/meet/fotispap 
  

Θα μιλήσει ο δρ. Ανδρέας Σεραφείμ, ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, με 
θέμα: «Η πιο γνωστή μας άγνωστη ρητορική: Απαρχές, βασικές παράμετροι και 
εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής ρητορικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» 
 

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η διάλεξη αφορά στην ακόλουθη προβληματική: 

 
1 Ηλεκτρονικό μήνυμα, στις 19-1-2022, εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου. 
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• «Πώς είναι δυνατό να μας είναι γνωστή, αλλά ταυτόχρονα και άγνωστη, η 
ρητορική; Και για ποια ακριβώς ρητορική μιλάμε;  

• Από πού προέρχεται η ρητορική αυτή, ποιες είναι οι ρίζες της, πώς ακριβώς μας 
αφορά σήμερα και γιατί;  

• Μπορούμε να την αναγνωρίσουμε σε πτυχές του καθημερινού κοινωνικού και 
δημοσίου πολιτικού βίου; Μπορούμε να την εντοπίσουμε, για παράδειγμα, στην 
προσπάθεια σύγχρονων Ελλήνων πολιτικών να εξασφαλίσουν την εύνοια του 
εκλογικού σώματος;»  
 

Η διάλεξη θα επιχειρήσει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και να εκθέσει τη 
διαχρονική χρησιμότητα και τη συγχρονική αξία της αρχαίας ελληνικής ρητορικής 
θεωρίας και πράξης. Μετά από σύντομη και απλουστευμένη αναδρομή στην ιστορία της 
αρχαίας ελληνικής ρητορικής, θα εξεταστούν οι μέθοδοι πειθούς, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν και ακόμα χρησιμοποιούνται στην πολιτική επικοινωνία, και θα 
επιχειρηθεί διαδραστική αναβίωση αρχαίας δίκης μέσα από την ζωντανή 
παρουσίαση τμήματος της δικαστικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον αρχαίο 
ρήτορα Αισχίνη και τον πολιτικό του αντίπαλο Τίμαρχο, όπως αυτή παρουσιάζεται 
στον λόγο του πρώτου, Κατά Τιμάρχου. 

• Θα ακολουθήσει συζήτηση. 
 
Παρακαλούνται οι Δ/νσεις των σχολείων να ενημερώσουν τους μαθητές και τις 
μαθήτριες καθώς και τους/τις συναδέλφους οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή ως 
κριτές και να τους κοινοποιήσουν τον σύνδεσμο για τη συνάντηση. 
  
 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  
ΠΕ02 Φιλολόγων  Ηρακλείου 

 
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 


