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 Ετήσιο συνέδριο  

της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 2014 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Η αρχαία λυρική ποίηση και η διαχρονική της επίδραση 
 

Η αρχαία λυρική ποίηση, 7ος-5ος π. Χ. αιώνες, με την πολυδιάστατη ανάπτυξή της (ελεγειακή, 
ιαμβική, μελική, χορική) και την πορεία της ανθρώπινης σκέψης και του φιλοσοφικού 
στοχασμού «από το μύθο στο λόγο», εκφράζει  τον παλμό της ζωής και την πνευματική δράση 
καθώς και τη φροντίδα του ελεύθερου πολίτη για τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, 
αποδίδοντας τέλεια την εικόνα του ολοκληρωμένου ανθρώπου. 

 
Θεματικοί άξονες 

 
Α. Απαρχές και πηγές της λυρικής ποίησης.-Από το έπος στο λυρισμό. 
Β. Είδη της λυρικής ποίησης και εκπρόσωποί της. 
Γ. Επιβίωση της λυρικής ποίησης. 
    1. Η κληρονομιά της λυρικής ποίησης στο δράμα. 
    2. Η λυρική ποίηση στην ελληνιστική εποχή (ἐπύλλιον, εἰδύλλιον,    
        επίγραμμα, μίμος, βουκολική ποίηση). 
    3. Η λυρική ποίηση στο Βυζάντιο. Η Παλατινή Ανθολογία. 
    4. Νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία και αρχαία λυρική ποίηση. 
Δ. Η λυρική ποίηση στη Β/θμια Εκπ/ση. 

 
Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου: 

1. Το Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, θα το παρακολουθή-
σουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κλ. ΠΕ2, οι Σχολικοί Σύμβουλοι κλ.ΠΕ2, οι Διευθυντές Εκπαί-
δευσης κλάδου ΠΕ2, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων και του Συνδέσμου 
Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων, φιλόλογοι, εκπρόσωποι από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκ-
παίδευσης όλης της χώρας και αντιπροσωπεία φιλολόγων από την Κύπρο. 

2. Οι εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή προφορικής εισήγησης, διάρκειας 20΄. Θα επιλεγούν 
20 εισηγήσεις, περίπου. 
Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς  ή ηλεκτρο-
νικώς το αργότερο ως τις 25 Ιουνίου 2014. 
H πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη μιας σελίδας, ιδιότητα, 
διεύθυνση και τηλέφωνο του εισηγητή. 



3. Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο της Π.Ε.Φ. και οι εισηγητές θα 
πρέπει να παραδώσουν εγκαίρως το κείμενό τους. 

 
Οργανωτική επιτροπή: Αναστασία Αβραμίδου, Τασούλα Καραγεωργίου, Αντώνης Μαστραπάς, 
Μανώλης Στεργιούλης, Γεωργία Χαριτίδου. 
Επιστημονική Επιτροπή: 1. Ιωάννης Καζάζης 
                                          2. Φάνης Κακριδής 
                                          3. Ιωάννης Περυσινάκης 
                                          4. Αναστάσιος Στέφος 
                                          5. Μενέλαος Χριστόπουλος 
 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Αναστάσιος Στέφος 

 Η Γενική Γραμματέας 

Γεωργία Χαριτίδου 
 


