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ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
     Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών και ο Δήμος Ιθάκης διοργανώνουν το 
31ο Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας, για τους φιλολόγους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους 
αποφοίτους των φιλοσοφικών σχολών όλης της χώρας, με θέμα:  

Τα συναισθήματα ως λογοτεχνικό εργαλείο στη σύνθεση των ομηρικών επών.  
("Ο στόχος του σεμιναρίου δεν είναι να εντοπίσει και να απεικονίσει απλές εκφράσεις συναισθημά-
των στα ομηρικά έπη καθώς τα άτομα στα οποία αποδίδονται τα συναισθήματα αυτά είναι λογοτεχνι-
κοί χαρακτήρες και όχι ιστορικά πρόσωπα. Το ενδιαφέρον των ομιλητών που θα παρουσιάσουν ειση-
γήσεις θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τρόπο με  τον οποίο η έκφραση των συναισθημάτων λειτουρ-
γεί  ως λογοτεχνικό εργαλείο που προωθεί τη δομή, την πλοκή και τη σύνθεση των επών, έτσι ώστε να 
εμπλουτιστεί και ο γενικότερος ανθρωπολογικός και κοινωνικός θεματικός ορίζοντας της διδασκαλίας 
των επών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση"). 

 
Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες: 

➢ Η σύνδεση των συναισθημάτων των ομηρικών ηρώων με τη δομή,  την πλοκή και τη σύνθεση των ομηρικών 
επών. 

➢ Ο τρόπος περιγραφής και αποτύπωσης των συναισθημάτων των ομηρικών ηρώων ώστε να αποδοθεί η 
ποικιλία, η ένταση και η ενδεχόμενη αντιφατικότητά τους.  

➢ Εκφραστικοί τρόποι που υιοθετούνται στα έπη για την περιγραφή των συναισθημάτων των ομηρικών ηρώων. 
➢ Τα συναισθήματα των ομηρικών ηρώων και οι αποτυπώσεις τους στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμμα-

τείας.  
➢ Τα συναισθήματα των ομηρικών ηρώων στη νεότερη λογοτεχνία, ελληνική και ξένη.   
➢ Αποτυπώσεις των συναισθημάτων των ομηρικών ηρώων στην τέχνη (από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη 

εποχή).  
 
  Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη, από την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 έως το Σάββατο 1 Σε-
πτεμβρίου 2018. (Η Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου θα είναι ημέρα επιστροφής).  Οι προτάσεις για συμμετοχή στο 
Σεμινάριο με εισήγηση πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο ως τις 31 Μαΐου 2018, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της ΠΕΦ: p-e-f@otenet.gr 
Η πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη έως μια σελίδα, ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύ-
θυνση και τηλέφωνο του εισηγητή. 
Οι εισηγήσεις που θα επιλεγούν από την Οργανωτική Επιτροπή θα έχουν τη μορφή προφορικής ανακοίνωσης 
διάρκειας 20-25΄. Θα καταβληθεί προσπάθεια από τον Δήμο Ιθάκης για εξασφάλιση δωρεάν διαμονής των 
εισηγητών του Σεμιναρίου. 
Το Σεμινάριο δύνανται να παρακολουθήσουν, με προσωπικά τους έξοδα, φιλόλογοι από όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο δηλώνοντας συμμετοχή ως τις 30 Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΦ: p-e-
f@otenet.gr  
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 

Τασούλα Καραγεωργίου 
Πρόεδρος Π.Ε.Φ. 
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